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Milí fotbalisté,

končí nám podzim, čas Újezdu Praha 4, dalo by se říci. Právě klub z jihovýchodního cípu metropole vládne 

přeboru a jeho rezerva své skupině 2. třídy. Nikdo jiný na tom nemůže být lépe.

V prvním případě je to úspěch nečekaný, veřejnost (a nakonec i my v Přeborovém speciálu) pasovala na 

čelo nejvyšší soutěže hlavního města jiné kluby než nováčka. Ofenziva a grácie, se kterou tahle parta pro-

šla první půlkou sezony, je úctyhodná a zároveň zavazující. Na jaře se bude proti Újezdským chtít každý 

vytáhnout, reálně ohrozit v honbě za titulem je však mohou jen Uhelné sklady. Ustát to bude slušná výzva. 

Ale proč se jí nepostavit, že!?

Béčko stejného klubu zase potvrzuje, v čem tkví rozdíly na nižších úrovních. Jak někdo pravidelně trénuje, má 

před konkurencí náskok. Hrát jen tak pro žízeň a chtít postupovat, to úplně nejde dohromady.

Obojí má ale smysl, tak v tom pokračujme.

Úspěšný konec podzimu!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L

O B S A H



R O Z H O V O R T E X T :  R A D I M  T R U S I N A   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

ROZHODČÍ  JAROSLAW PAWEL CHUSTECKI ,  KTERÝ ŽIJE  A  PÍSKÁ V PRAZE,  VYPRÁVÍ  O  ROZDÍLECH MEZI  ČESKEM A POLSKEM

V POLSKU MI CHTĚLI SHODIT AUTO DO ŘEKY
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R O Z H O V O R

Patří k nejvytíženějším rozhodčím v Praze: v minulé sezoně zasáhl 
JAROSLAW PAWEL CHUSTECKI do 51 utkání, v té aktuální byl už měsíc 
před koncem podzimu na poloviční metě. „Pískání mě strašně baví. 
Snažím se na sobě pracovat, rád bych se někdy podíval i výš,“ netají 33letý 
Chustecki. Jak je patrné podle jména, pochází z Polska. Do Česka ho 
před devíti lety přivedla láska, a i když už skončila, on zůstal v Praze. 
„Jsem Polák výrazně říznutý Českem,“ usmívá se.

 J Jak se rozhodčí z Polska do-
stane do Prahy?
V rámci studií na vysoké škole ve 
Varšavě jsem odjel na program 
Erasmus do Turecka, kde jsem po-
tkal dnes už mou bývalou přítel-
kyni. Byla to Češka, tak jsem se 
za ní přestěhoval do Prahy. Jsem 
původem z Varšavy, což je taky 
velké město, stejně jako Praha, 
takže jsem neměl ani velké di-
lema. Vždycky jsem se chtěl po-
dívat do jiných zemí, tak proč ne 
i do Česka. V Praze jsem si rychle 
našel práci, kterou mám dodnes, 
s přítelkyní jsme se rozešli, ale už 
jsem byl v Praze tak usazený, že 
jsem se nechtěl vracet do Polska.

 J Ani na chvíli jste o tom nepře-
mýšlel?
Byli jsme spolu šest let a máme 
dceru, takže i ona byla silný motiv, 
proč tady zůstat. Práce, dcera, pís-
kání, je to hodně provázané. Žiji 
v Praze už devět let, mám tady přá-
tele, jsem spokojený, nemám důvod 
něco měnit. Praha je super, je to me-
zinárodní město, kde potkáte kromě 
Čechů i spoustu cizinců a nikdo ne-
řeší, jestli jsem Polák nebo ne.

 J Čím se živíte?
Pracuji na stavebním oddělení spo-
lečnosti Tesco, kde dělám ekonoma. 
Pokud se něco staví, řeším finance.

 J Není problém, že čeština není 
váš rodný jazyk?
To vůbec nevadí, sice jsem se ještě 
nedostal na úroveň mluvené češtiny, 
na jakou bych chtěl, ale pracuji na 

tom. Co se týče psané češtiny, tak to 
je docela jednoduché: existuje google 
translate, člověk má čas se na něco 
podívat, sepsat to správně. Když jdu 
do hospody, spíš se mě lidé kvůli pří-
zvuku ptají, jestli jsem Slovák nebo 
jestli jsem z Ostravy. Na Poláka mě 
tipuje málokdo. (směje se)

 J Jak byste porovnal život v hlav-
ním městě Polska se životem 
v hlavním městě České republiky?
Záleží, na jaké úrovni. Pokud to vez-
meme po lidské stránce, tak když 

spolu sedíme a děláme rozhovor, ni-
kdo si nás nevšimne, nikoho nezají-
máme. Ve Varšavě je to trochu jinak. 
Poláci mají trochu jinou mentalitu, 
hodně pozorují ostatní, pořád je tam 
vidět zájem o to, co dělají druzí. Vy 
Češi máte v tomhle směru větší klid, 
což je hezké.

 J A co životní úroveň, ta je srov-
natelná?
Ano, je to podobné. Z mého pohledu 
se ale ve Varšavě lidé víc ženou za 
lepším životem. Všichni někam běží, 
všichni se někam tlačí, v Praze mi to 
přijde víc uvolněné. Líbí se mi tady. 
Jednou za tři měsíce jezdím do Var-
šavy, kde mám rodinu, ale o návratu 
neuvažuji, nemám vůbec myšlenky na 
stěhování.

 J Říká se, že Poláci mají hodně 
rádi Čechy. Potvrdíte to?
Z historie nemáme dobré zkušenosti 
s Německem ani Ruskem. A my jsme 
geograficky mezi těmito dvěma ze-
měmi, i proto se o dost lépe kou-
káme na sever a jih. Máme rádi 
Skandinávii, Čechy, Slováky a Ma-
ďary. S vámi máme hodně podob-
nou historii, jsme postkomunistické 
země. Myslím, že víc než na tom, 
odkud člověk je, záleží na tom, jaký 
je. Já se vždycky snažím zapadnout 
tam, kde žiji. Seznámit se s míst-
ními, aby věděli, že jsem v pohodě, 
a neřešili, že jsem Polák. Je jasné, 
že Polsku dělají špatné jméno tu-
risté, kteří se opijí a dělají bordel, 
ale to stejně tak platí pro turisty 
z Ruska, Německa i dalších zemí. 
Za sebe můžu říct, že jsem se za tu 
dobu, co bydlím v Praze, nesetkal 
s nějakou antipatií kvůli tomu, odkud 

Že se dal česko-polský rozhodčí v posledních letech na zdravou stravu a posilování, to je poznat i v civilu.

 „Když jdu do hospody, spíš se mě lidé kvůli přízvuku 
ptají, jestli jsem Slovák nebo jestli jsem z Ostravy.  

Na Poláka mě tipuje málokdo.“
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pocházím. My Poláci máme Čechy 
hodně rádi, dost lidí si pamatuje rok 
1996 a vaše stříbrné medaile z mis-
trovství Evropy ve fotbale, to vám 
spousta Poláků fandila. No a v roce 
2004 už vám na Euru fandilo celé 
Polsko. Hráli jste skvělý fotbal, 
jména jak Petr Čech a Pavel Ned-
věd mají v Polsku velký zvuk.

 J Fotbal je pro Poláky obecně ná-
boženství, že?
Je. Máme dvě třetí místa z mistrov-
ství světa, ale od toho druhého bronzu 
uběhlo už 36 let... Přáli bychom si 
dostat se opět na vrchol, bohužel se 
nám to nedaří.

 J Ale třeba na přátelský zápas 
proti Česku přišlo před třemi roky 
ve Vratislavi přes 40 tisíc diváků. 
To by se v Česku nikdy nestalo.
Musíme vzít v potaz, že je Poláků 
o dost víc než Čechů, skoro 40 mili-
onů, ale taky je pravda, že milujeme 
sport. Fotbal je jasná jednička, druhé 
jsou skoky na lyžích. Co se v Polsku 
kolem nich děje, to je až neuvěřitelné. 
Pak ještě volejbal a házená. To jsou 
čtyři největší sporty, které zbožňu-
jeme. Když bylo nedávno mistrovství 
světa ve volejbale a Polsko ho vyhrálo, 
tak se v zemi všechno zastavilo.

 J Je něco, co na Česku nemusíte?
Olomoucké tvarůžky, k těm jsem 
opravdu nenašel cestu. (směje se) Na 
druhou stranu kdo přijede z Polska, tak 
ten zbožňuje smažený sýr a knedlíky. Já 
bych si smažák taky dal, ale už dva roky 
držím zdravou stravu, takže si ho nedo-
přeji. Snažím se i kvůli pískání. Přede 
dvěma roky jsem shodil 17 kilo, začal 
jsem posilovat, pracovat na fyzičce a je 
jasné, že se mi píská mnohem lépe.

 J Jaký je vůbec váš vztah k fot-
balu?
Do 24 let jsem ho hrál, byl jsem 
obránce a dotáhl jsem to až na úroveň 
vaší divize. Fotbal není jen moje hobby, 
je to část mého života. Věděl jsem ale, 
že v něm díru do světa neudělám, za-
čal jsem pískat, hraní mě přestalo ba-
vit. Soustředil jsem se tedy na pískání. 

Myslím, že fotbalu tak nějak rozumím, 
na fyzičce pracuji opravdu hodně: v po-
sledních dvou letech cvičím každý den 
ráno zhruba půl hodiny, k tomu ještě 
posilovna, odpoledne chodím běhat, 
o víkendu fotbal. Dřív jsem se dostá-
val do kondičky tím, že jsem o víkendu 
pískal zápasy. To je špatně. Teď pět dní 
v týdnu makám, abych byl připravený 

na víkend. A k tomu samozřejmě mu-
sím přidat, že je třeba udržovat se ve 
znalosti pravidel.

 J I když jste říkal, že jste neza-
znamenal žádné antipatie, jaké 
to bylo, když jste začal pískat? 
Z vašeho jména je patrné, že jste 
cizinec, diváci i hráči umějí být 
někdy v emocích krutí.

Když jsem pískal v Praze II. třídu, 
stalo se mi jednou, že na mě kři-
čeli, ať se vrátím do Polska. Taky na 
mě ale diváci řvali, abych se vrátil 
do Maďarska. (směje se) Myslím, 
že v komisi rozhodčích byli rádi, že 
se jim přihlásil nový rozhodčí. Ač už 
jsem za sebou měl praxi z Polska, 
tak i kvůli češtině jsem v Praze začal 

úplně od nuly. Šel jsem do akademie 
rozhodčích, což bylo super, protože 
jsem se seznámil s ostatními, poznal 
i delegáty, pak jsem přes II. třídu, I. B 
třídu a I. A třídu došel až do přeboru, 
kde aktuálně pískám a stejně jako 
ostatní dělám jednou za půl roku 
zkoušky.

 J Opět se k tomu vracím, ale ani 
v tomto případě nebyla čeština 
na obtíž? Přece jen třeba v pí-
semném testu nemusíte něčemu 
úplně rozumět…
Řekl bych to tak, že testy jsou do-
cela složité i pro rodilé mluvčí. Jde jen 
o to, aby si člověk sednul a pořádně 
se na testy naučil. Jasně, byla tam 
slova, kterým jsem úplně nerozuměl, 
ale pomohla mi i zkušenost z Turecka, 
kde jsem studoval v angličtině. A já 
se tam všechno učil v angličtině. Ne-
překládal jsem si to do polštiny, to 
by byla ztráta času. Stejně to mám 
i v Česku. Když se učím na testy, učím 
se v češtině. Funguje to.

 J Jste typ rozhodčího, který na 
hřišti hodně komunikuje?
Jsem spíš typ, který na hřišti mluví 
méně než více, ale s komunikací ne-
mám problém. Hrál jsem v Praze 
Hanspaulku, takže jsem se poměrně 
rychle naučil fotbalový slang, který 
používáte. Na hřišti by měla být 
komunikace ze strany rozhodčího 
stručná, jasná, není čas si povídat. 
Jen řeknete, co jste odpískal, a jdete 
od toho.

 J Co zápisy o utkání v češtině?
Když byly papírové, tak to občas byl 
problém, to přiznávám. Ale s infor-
mačním systémem tyhle komplikace 
odpadly. Je to dobré i v tom, že si 

R O Z H O V O R

„Pokud se budeme bavit o Pražská teplárenská  
přeboru a srovnatelné soutěži v Polsku,  

tak úroveň pražského přeboru je podle mě výš.“

Pískat čtyři utkání v jeden den pro Jaroslawa není problém…
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můžu otevřít starší utkání a některé 
formulace zkopírovat, protože se opa-
kují. Navíc nejsem po zápase tlačený 
časem. První stránka se potvrdí na 
hřišti, pak si k tomu v klidu sednu 
doma a zápis doplním. Navíc polština 
je češtině docela blízká. V něčem mi 
to pomáhá, ale v něčem taky ne. Kdy-
bych se učil německy, což je úplně jiný 
jazyk, asi bych se ho naučil lépe. Hře-
ším třeba na to, že když má čeština 
a polština pro něco stejné slovo, tak 
ho říkám polsky. Na tom musím za-
pracovat.

 J Je v Praze polská komunita?
Je, ale nejsem její součástí. Znám 
v Praze pár Poláků, občas se potkáme, 
zajdeme na pivo, ale že bychom byli 
tak soudržní jako třeba Vietnamci, to 
ne. Já se snažím zapadnout do místní 
kultury, mezi místní lidi.

 J Když půjdeme k vašemu pís-
kání. V čem jsou největší rozdíly 
mezi Polskem a Českem?
Řekl bych, že české kluby mají lepší 
zázemí. Když jsem pískal v Polsku 
okres, tak jsem přijel na zápas, zeptal 
se, kde je kabina rozhodčích, a bylo mi 
řečeno, že v místní škole, která byla tři 
kilometry od hřiště. Takže jsem ote-
vřel kufr mého Citroenu Saxo a z něj 
byla kabina rozhodčích. Jednou jsem 
taky dal hráči červenou kartu za ne-
sportovní chování, nějaké vulgarity. Po 
zápase se fanoušci jeho týmu snažili 
shodit moje auto do řeky. Naštěstí se 
jim to nepovedlo. Ale nebylo to moc 
příjemné. Pomohli mi pořadatelé, i tak 
dostal ten klub velkou pokutu.

 J To zní drsně.
V tomhle je rozdíl mezi Polskem 
a Českem. Tady přijdete na zápas, bě-

hem něj jsou emoce, což k fotbalu pa-
tří, pak je ale konec, jde se společně 
do hospody a řeší se zápas. V Polsku 
si lidé hodně pamatují a nedokážou se 
nad některé věci úplně povznést. Co 
se týče zázemí, tak jako hráč jsem za-
žil i to, že místo kabin byl starý auto-
bus, který byl rozdělený na dvě půlky. 
Tohle v Česku není.

 J A co sportovní úroveň?
V nejnižších soutěžích je to podobné. 
Pokud se budeme bavit o Pražská tep-
lárenská přeboru a srovnatelné sou-
těži v Polsku, tak úroveň pražského 
přeboru je podle mě výš. Mančafty 
mají nějaké zázemí, kvalitu, úroveň. 
Co je super, tak v týmech najdete 
i bývalé reprezentanty, a ty musím 

hodně pochválit za to, jak se umějí 
chovat. Naopak v Polsku jsem z to-
hoto smutný. Třeba Vladimír Šmicer, 
to byl Pan fotbalista a je na úrovni 
i společensky. Neskutečně příjemný 
chlapík.

 J V Polsku to tak není?
V Polsku jsem pískal bývalého in-
ternacionála Romana Koseckiho. 

Mimo hřiště byl super, ale na něm 
blázen. Pískl jsem faul a on se za-
čal hádat s nějakým hráčem okresní 
úrovně. On, bývalý hráč Galatasarayi 
Istanbul, Atlétika Madrid, který měl 
v reprezentaci odehráno 69 zápasů! 
Říkal mu, že ho bude faulovat, jak 
bude chtít, protože je internacio-
nál. Za chvíli jsem přerušil hru a Ko-

secki běžel dál, několik sekund po 
zapískání toho druhého hráče se-
střelil. Vyloučil jsem ho, poslal mě 
do háje… Aspoň se pak přišel omlu-
vit do kabiny rozhodčích po zápase. 
Ale spousta internacionálů se neumí 
chovat ani mimo hřiště. V Praze je 
to jiné, o Šmicerovi už byla řeč, za 
Duklu JM teď hraje pan Nezmar, ten 
je taky v pohodě. Kuriózní je, že za 
Přední Kopaninu nastupuje Šultes, 
který působil v Polonii Varšava. Jako 
rozhodčí jsme měli volný vstup na 
polskou ligu, takže jsem ho viděl 
v akci. Teď ho pískám v pražském 
přeboru.

 J Vy jste fandil Polonii, nebo Legii?
Ve Varšavě fandí 90 procent lidí Legii. 
Já taky, nebyl jsem tedy velký fanda, 
mě bavil fotbal jako celek, chodil jsem 
i na ostatní týmy. Ale jak pískám, je 
mi to ještě víc jedno, kdo vyhraje. Tě-
ším se na každý zápas, i v přeboru. 
Mám rád fotbal.

 J Poslouchal jste vtípky a na-
rážky, když ještě nedávno vládl 
českým ligovým rozhodčím váš 
krajan Michal Listkiewicz?
A víte, že ne? Nic. Znám jeho syna, se 
kterým jsem ještě pískal v Polsku. Ne-
dávno mával Plzeň v Lize mistrů. Pan 
Listkiewicz je v Polsku velká persona, 
když jsem začal s pískáním, byl ještě 
předseda svazu. Pak měl nějaké pro-
blémy, skončil, ale pořád je v Polsku 
velmi známý, i kvůli svému postavení 
v rámci UEFA.

 J Jaké jsou vlastně vaše rozhod-
covské ambice?
Limituje mě věk, nejsem nejmladší, 
je mi jasné, že mladší kluci mají větší 
budoucnost. Rád bych se ale podíval 

R O Z H O V O R

Třiatřicetiletý rozhodčí, který momentálně působí v Pražská teplá-
renská přeboru. Pochází z polské Varšavy, kde hrál fotbal na úrovni 
české divize, ale od chvíle, co začal pískat, dostávala přednost role 
rozhodčího. Chustecki vystudoval ve Varšavě ekonomii na Zeměděl-
ské univerzitě, při studiích v Turecku potkal přítelkyni z Česka, za níž 
se odstěhoval do Prahy. V ní žije už devět let, v Česku má vyřízený 
trvalý pobyt, má zde i dceru, pracuje jako ekonom pro společnost 
Tesco. Po příjezdu do Česka se hned zaregistroval jako rozhodčí. 
V této roli se chce podívat i výš než do přeboru. „Snažím se na sobě 
pracovat, uvidíme, jestli se mi to povede. Jako cizinec nemám žádné 
úlevy, žádné výhody. Musím plnit všechno stejně jako čeští rozhodčí,“ 
říká Chustecki, který má jako každý Polák v občanském průkazu 
uvedené rovněž jméno po otci. V jeho případě Pawel. „Je to nedílná 
součást mého jména, a i když mi někteří kolegové říkají Pawel, tak 
jsem Jaroslaw.“

KDO JE JAROSLAW PAWEL CHUSTECKI

POLSKA nebo CZECHY? Chustecki je pořád doma u sousedů na severu, ale Českem už je rozhodně „říznutý“.
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do vyšší soutěže, i proto makám na 
fyzičce a pravidlech, vylepšuji jazyk, 
uvidíme, co z toho bude. Pískání mě 
hodně baví.

 J Cítíte se spíš jako hlavní roz-
hodčí, nebo jako asistent?
Pískat jako hlavní mě baví víc. Na 
téhle úrovni ale není možná spe-
cializace, my rozhodčí musíme být 
multifunkční. Co se mi hodně líbilo, 
to byla pozice čtvrtého rozhodčího 
při finálovém zápase Teskahor Cupu 
mezi Třeboradicemi a Střešovicemi. 
Hrálo se na Spartě, bylo to celkově 
super. Jako čtvrtý rozhodčí jsem sice 
úplně přesně nevěděl, co a jak dělat, 
kam se postavit, ale byla to dobrá 
zkušenost. Taky výborná atmosféra, 
na stadionu byla prostě cítit liga. 
Hrát finálová utkání poháru na li-
gových stadionech, to je skvělý ná-
pad. Je to zážitek pro hráče, rozhodčí 
i pro diváky.

 J Kolik vlastně stihnete zápasů 
za víkend?
Zápasů je hodně, někdy dostanu no-
minaci na čtyři utkání za den. Člověk 
jde třeba třikrát na lajnu a jednou 
jako hlavní. Nevadí mi ani ta změna, 
právě naopak, aspoň to není pořád 
stejné. Jen škoda, že v Praze na fot-
bal nechodí víc diváků. Když se ba-
víme o té lajně, tak je lehčí mávat 
před tribunou, na které sedí 500 lidí, 
než když za vámi u klandru stojí de-
set diváků.

 J Máte v Praze nějaký oblíbený 
stadion, na kterém rád pískáte?

Sám jste to zmínil, mám rád pís-
kání na stadionech. Obecně jsou 
kolem hřiště jen zábradlí, ale třeba 
na Uhelných skladech je velký sta-
dion, fotbalové prostředí, pěkná 
tribuna je na Přední Kopanině, na 
Střížkově, na Admiře, Aritmu zatím 

nepískám, ta je divizní… (usmívá se) 
Nerad bych na někoho zapomněl. 
Nejvýš ale byla Sparta, úplně něco 
jiného.

 J V Praze nejste jako rozhodčí-
-cizinec sám, je vás víc. Drží za-
hraniční sudí víc při sobě?

Všichni rozhodčí držíme jako parta, 
bez ohledu na národnost. Fotba-
lový život je pro nás rozhodčí do-
cela těžký, fotbalisté a funkcionáři 
nám to někdy docela ztěžují. Na dru-
hou stranu je třeba říct, že Praha je 
v pohodě, nejsou tady tlaky, pokud 
udělám chybu, podívám se na video 
a po zápase ji klidně přiznám. Mys-
lím, že to funkcionáři berou. Atmo-
sféra je přátelská. Občas se něco 
nepovede, bublají emoce, to patří 
k fotbalu, to se stává. Ale nemám 
z Česka žádnou negativní zkuše-
nost, je tady klid. V Polsku je to jiné. 
I co se týče třeba oslav gólů. Když 
tam padne gól, ať je to na jakékoliv 
úrovni, je to nejvíc, co se může stát. 
Všichni strašně slaví. Tady si někdy 
hráči jen tak plácnou a jede se dál. 
Nezdá se mi, že by z gólu měli ex-
tra radost. Od nás Poláků je fotbal 
víc procítěný, ať už v negativním, 
tak pozitivním směru. Víc je bohu-
žel těch negativních emocí, tady je 
to zase chladnější s oslavami gólů. 
Jedna věc je ale stejná.

 J Která?
Malý respekt k rozhodčím. Fotba-
listi by si to měli zkusit i z druhé 
strany. Oni si často myslí, že je 
něco faul, ale netuší, že výklad 
pravidel je úplně jiný. Před deseti 
lety někdo někomu něco řekl, ale 
pravidla se mění, vyvíjejí. Pomohlo 
by, kdyby se i hráči v tomto ohledu 
vzdělávali. Otázka je, jestli o to 
mají zájem. 

R O Z H O V O R

Ať už polský rodák zastává na hřišti jakoukoli roli, vždy píská nejraději na stadionu s tribunou.

„Od nás Poláků je fotbal víc procítěný, ať už v negativním, tak pozitivním směru.“

Jaroslaw umí budit u hráčů potřebný respekt – jinak to už dnes rozhodčí neupíská…



O S L A V YT E X T :  L U K Á Š  V R K O Č   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

I N Z E R C E

RADEK SŇOZÍK A SPOL. CHODÍVALI Z VRŠOVIC PŘES ŘEKU DO JINÉHO KOUTU PRAHY

BOHEMKA? NA SMÍCHOVĚ
Pokud byste čekali, že hráči Bohemians 1905 vylezli ze stadionu 
a šli na zápisné před sezonou, rozlučku, oslavit úspěch či narozeniny 
za roh do některé z vršovických hospod, zmýlili byste se. Jejich 
základnou totiž bývala smíchovská restaurace Na Václavce.

KDE…
„Hráli jsme fotbal, takže jsme nechodili někam po každém zápase, ale když 
už byla příležitost, mířili jsme na Smíchov. Majitel restaurace Na Václavce je 
dlouholetým fanouškem Bohemky, má tam výborné pivo i jídlo, takže se od-
jakživa chodilo tam. My jsme vlastně jen v této tradici pokračovali, takže ani 
nevím, kdy vznikla.“

JAK…
„Zápisné, rozlučka, narozeniny nebo oslava povedené části sezony zname-
naly cestu na Smíchov, kde se o nás vždycky moc dobře postarali. Jiné místo 
nepřipadalo v úvahu.“

CO…
„Pivo je jasné, ale tradiční byl vždy i tataráček. Měli jsme ho připravený na 
kila a jen když někdo neměl ještě dost, vybral si třeba něco z karty. Jinak to 
stačilo a zejména po úspěších bývalo hodně veselo.“ 

Radek Sňozík

Smíchovská restaurace Na Václavce byla pro vršovické hráče vždy jasnou volbou.
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KDO A JAK PŘIŠEL S NÁPADEM VYBUDOVAT KLUB, KTERÝ JE PROVÁZANÝ S LIGOVOU DUKLOU?

D U K L A  J I Ž N Í  M Ě S T O  –  U N I KÁT  Z E  S Í D L I Š T Ě

T E X T :  J A K U B  D V O Ř Á K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Hrají ve stejných dresech, nosí na nich stejný znak a jmenují se skoro 
stejně. Jenže zatímco dejvická Dukla Praha hraje první ligu, DUKLA 
JIŽNÍ MĚSTO válí v Pražská teplárenská přeboru. Společného toho 
však mají daleko víc. Vize, kterou si před necelými osmi lety oba celky 
nastavily, je na české poměry unikátní.

Fotbalu na Jižním Městě dlouhá léta 
kralovaly Háje. Tamní FC nemělo 
na obrovském sídlišti konkurenci. 
To už ale neplatí. Prim tu momen-
tálně drží Dukla. Ne ta z Julisky, ale 
její dceřiný spolek, jak o něm vy-
práví předseda klubu a jeden z otců 
zakladatelů Petr Sýkora. Klub pod 
jeho dozorem a za značného při-
spění bývalého funkcionáře z dej-

vické Dukly Martina Lafka buduje 
velmi zajímavý projekt.

VÝZVA JAKO ZÁKLAD
Během šesti let zdejší A-tým každý 
rok postupoval o soutěž výš, až za-
kotvil v Pražská teplárenská přeboru. 
Hrát mohl dávno už i divizi, ale na 
tu se zatím hlava klubu necítí. O tom 
však až později. Nyní nás zajímá, co 

vůbec skupinu lidí vedlo, aby na „Ji-
žáku“ vybudovala zcela nový klub bez 
historie a tradice.
„Tenkrát se Dukla vrátila do první ligy 
a v jejím vedení byli Michal Prokeš 
a Martin Lafek, což jsou mí velcí ka-
marádi. Protože Dukla zmizela z vyš-
ších pater, hledala způsob, jak posílit 
svoji mládež. Původní nabídku obdržely 
Háje, největší klub na Jižním Městě, ale 
z určitých důvodů ji nepřijaly, a když mi 
bylo nabídnuto, abych zde založil nový 
klub, tak jsem tuto výzvu přijal,“ začíná 
příběh předseda Petr Sýkora.
A rozběhl se běh na dlouhou trať. 
Začátky byly těžké. Musely se zajis-

tit hrací a tréninkové plochy, v jednu 
chvíli zase klubu nepřála zdejší poli-
tická situace.
Aby byla spolupráce úspěšná, musel 
se vymyslet způsob, jak z toho budou 
profitovat oba kluby. Původní nápad 
byl, že bude probíhat výměna hráčů. 
To nejlepší z Jižního Města poputuje 
do Dejvic a hráči, kteří se na Julisce 
neuchytí, se vrátí zpět.
Sýkora tak začal budovat klub od 
nejmenších. Kromě toho, že s ka-
marádem Lafkem sháněli hráče pro 
dospělý mančaft, zároveň zakládali 
mládežnická mužstva. A vymysleli 
skvělý způsob, jak děti z jednoho 

Jan Nezmar Propojení s tou pravou Duklou je znát na první pohled. Předseda Dukly Jižní Město Petr Sýkora.
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z největších sídlišť v Praze přilákat 
k fotbalu.
„Už sedm let chodím každý den do 
mateřských školek a snažím se tam 
pracovat s dětmi. Za ta léta už se 
známe s rodiči, a když si někoho vyti-
pujeme, můžeme za nimi přijít, oslo-
vit je a pozvat je k nám do klubu. 
Díky tomu nemusíme dělat každý 
rok nábory dětí, protože nám přibý-
vají právě z těch školek,“ popisuje 
Sýkora.
Dnes má Dukla Jižní Město i díky jeho 
myšlence už přes 300 aktivních členů. 
„Tuším, že před několika lety se o něco 
podobného snažila i Sparta. Její trenéři 

chodili do školních hodin, zvali si hráče 
k sobě na tréninky, nejlepší u nich zů-
stávali. Také jsem slyšel, že o takovém 
projektu uvažovala Chelsea, ale to už 
byl u nás v plném provozu.“
Spolupráce s Duklou i přes některé 
odchody důležitých postav z vedení 
stále trvá. Na to, aby si oba kluby vy-
hodnotily, zda byla fúze úspěšná, je 
zatím brzy. Mladí fotbalisté teprve do-
růstají do věku, kdy se mohou výrazně 
prosadit mezi dospělými.
I tak se ale dejvický klub zajímá. „Pan 
Paukner (majitel Dukly – pozn. aut.) 
nám ohromně fandí. Například když 
naši žáci hráli poprvé v historii finále 

pražského poháru, tak jsem mu za-
telefonoval a on nám půjčil zdarma 
duklácký autobus, který používá áčko. 
Kluci z toho měli velký zážitek, že jedou 
na zápas jako prvoligový klub,“ vzpo-
míná Sýkora.

KAMARÁDI A EXLIGISTÉ
Ale zpátky k A-mužstvu. To proběhlo 
nižšími pražskými soutěžemi jako 
velká voda. „Jsme opravdu unikát,“ 
usmívá se Sýkora. „Na samotném 
začátku jsme s Martinem Lafkem 
obvolali svoje kamarády, sešli jsme 
se na dvou trénincích, zahráli si fot-
bal, takhle to celé vzniklo. Postupně 

k nám přišlo několik bývalých ligo-
vých fotbalistů, ale i když už měli 
nějaký věk, tak pořád převyšovali 
ostatní.“
Po letech úspěchů už však měl klí-
čový muž Dukly JM dospělého fot-
balu plné zuby. Potřeboval změnu. 
Oddechnout si. Zvolnit. A tak na po-
mezí I. A třídy a přeboru přenechal 
vedení týmu mládežnickému trené-
rovi Josefu Světlíkovi.
Nyní je tým namixovaný z mladých 
hráčů a k nim jsou přiřazeni známí 
fotbalisté, kteří nastupovali v nej-
vyšší české soutěži. V minulosti to 
byl například Luděk Zelenka s Ja-

Pohár z rukou předsedy PFS Dušana Svobody potěší vždycky.

Dukla momentálně kraluje Jižnímu Městu.
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roslavem Černým, dnes můžete na 
soupisce najít Jana Nezmara, Vlas-
timila Vidličku, Ondřeje Vrzala či Mi-
lana Matulu.
„To, že máme tolik známých tváří, je 
vizitka skvělé manažerské práce Mar-
tina Lafka, který se zná se spous-
tou fotbalistů. Ale co se týká zapo-
jování mladých vedle, tak to je práce 
zase našeho trenéra Pepy Světlíka. 
Je velmi vzdělaný a má svoji fotba-
lovou vizi. Nerozlišuje, zda je to hráč 
z ligy nebo náš mladý. Kdo nepřijde 
na trénink, nehraje,“ říká Sýkora, 

který údajně musí o nadějného tre-
néra bojovat se silnou konkurencí. 
„Čtyři ligové kluby by nám ho rády 
přetáhly,“ prozrazuje.
V Pražská teplárenská přeboru to síd-
lištní celek pod Světlíkem dotáhl ke 
čtvrtému a druhému místu, obecně 
patří mezi nejlepší přeborové kluby. 
Vedení tak už muselo promýšlet, zda 
není ten správný čas postoupit zase 
o stupínek výš a jít hrát divizi. Sýkora 
je však zatím proti.
„V pražském fotbale, když chcete jít 
hrát výš, potřebujete mít finanční pro-

středky. A když už se rozhodovalo, jestli 
půjdeme do divize, nebo ne, tak to bylo 
na mně. A já razím cestu, že dokud ne-
budeme mít vybudovanou mládež, čili 
hráče z vlastních zdrojů, tak výš ne-
půjdeme. Už jsem viděl spoustu týmů, 
které rychle vyletěly nahoru, ale také 
rychle spadly,“ vysvětluje svůj odmí-
tavý postoj.

VIZIONÁŘI Z JIHU
Co tedy čeká klub v nejbližší době? 
Vedení provádí všechny kroky k tomu, 
aby divizi v příštích letech skutečně 

hrál. Vizionářským krokem se zdá být 
založení B-týmu namísto staršího do-
rostu. Hráči se obouchají v dospělém 
fotbale a jejich přechod do prvního 
týmu bude ještě snazší.
„Těžko se asi dotáhneme na úroveň li-
gových klubů, ale chtěli bychom patřit 
mezi nejlepší pražské kluby, které vy-
chovávají mladé hráče,“ hledí Sýkora 
do budoucnosti Dukly Jižní Město. 
„Zatímco ostatní zanikají, my rosteme 
a posilujeme. V mládeži máme silné 
ročníky, které nás do té divize dosta-
nou,“ usmívá se. 

Dukla z jižního cípu Prahy.

A takhle… … se rodí další generace Dukly.
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Roku 1976 naši fotbalisté vyhráli mistrovství Eropy. Čtyři roky poté ve 
stejné soutěži skončili v Itálii na třetím místě. Po zpackaném světovém 
šampionátu roku 1982 ve Španělsku, na kterém jsme ani jednou nevyhráli 
a ze základní skupiny nabrali směr rovnou zpátky domů, reprezentanti 
a s nimi celá sportovní veřejnost toužili po přesvědčivé rehabilitaci. 
A pro tu by bylo ME 1984 ve Francii jako stvořené.

Když však došlo na los kvalifikace, op-
timistické úsměvy pohasly a čela na-
krabatily ustarané vrásky. Kdo vychá-
zel pouze z papírových předpokladů, 

tomu vyšlo, že větší smůla už nás na 
tomto poli ani potkat nemohla!
V pětičlenné skupině s jediným po-
stupovým místem naši padli na 

Kypřany, u kterých jednoznačná, 
ale (podobně jako třeba u Lucem-
burčanů, Islanďanů nebo Malťanů 
leckdy, a nejen pro nás) ošemetná 
povinnost velela dvakrát je pora-
zit. Dále tu byli Švédové a Rumuni. 
Ti mohli být nebezpeční, nicméně 
bychom si s nimi měli vědět rady. 
Jenže ve skupině byli také – a přede-
vším – Italové, kteří ke svým dvěma 
titulům mistrů světa z meziváleč-

ného období třicátých let právě teď 
ve Španělsku přidali třetí!
Squadra azzurra jela na vítězné vlně. 
A naši? Po více než rozpačitém vy-
stoupení na světové scéně rezigno-
val trenér Jozef Vengloš, kterého před 
čtyřmi roky jeho hráči v Římě nosili 
na ramenou a vyhazovali do vzduchu. 
Vedení týmu přešlo na jeho asistenta 
Františka Havránka (asi to chtělo ra-
dikálnější řešení), který si vzal k ruce 

KA P I T O LY  Z  D ĚJ I N  P R A Ž S K É H O  F O T BA LU :  B L Á Z N I V É  P Ř E M E T Y  V  KVA L I F I KA C I  M E  1 9 8 4

K N O K A U T  M I S T R Ů M  S V Ě T A ,  A L E . . .

H I S T O R I E T E X T :  M I L O S L AV  J E N Š Í K   F O T O :  A R C H I V Y  B O H E M I A N S  1 9 0 5 ,  D U K LY  A  S PA R T Y

Národním mužstvem prošla v té éře celá tato šestice z Julisky – zleva Luhový (v Dukle od roku 1984), Vízek, Rada, Rott, Fiala a Štambacher. V kvalifikaci si z nich nezahrál jediný Rott.

Ladislav Vízek (vpravo) se spolu se Stanislavem Pelcem pokoušejí zastavit pronikajícího klokana Milana Čermáka v ligovém mači Bohemians – Dukla (0:0). V kvalifikaci ME byl Vízek se třemi góly naším nejlepším střelcem.
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někdejšího bratislavského reprezen-
tanta Ivana Hrdličku. Z mužstva byla 
vyřazena celá řada už neperspektiv-
ních hráčů, ale renovované složení 
nebylo z nepochopitelných důvodů 
vyzkoušeno ani v jediném příprav-
ném mači!
Už na podzim 1982 bylo nutné se-
hrát dva kvalifikační zápasy. Ještě 
že se alespoň začínalo na domácí 
scéně. Švédy musíme porazit, znělo 
unisono fanoušků. Ovšem druhý zá-
pas, to byla výprava do jámy lvové do 
Milána proti novopečeným světovým 
šampionům! V tomhle případě bylo 
nejpravděpodobnějším tipem vítěz-
ství hostitelů...
Ostatních šest zápasů nás čekalo až 
napřesrok; první z nich v kyperské Ni-
kósii. Počty v časech, které platily za 
výhru dva body, byly jasné: ze tří úvod-
ních klání potřebujeme vytěžit ales-
poň čtyři body!

NENÍ PLICHTA JAKO PLICHTA
V říjnu 1982 vyběhlo na trávník bra-
tislavského Tehelného Pole jedenáct 
mužů, mezi nimi tři debutanti: čtvrtý 
střídal v průběhu hry. Další tři borci 
už měli křest za sebou, ale jen v zá-
skocích, v základní sestavě se ocitli 

poprvé. Na premiéru ve velké mezi-
národní soutěži to věru byla docela 
silná káva!
Pražskýma očima šlo ale o pozoruhod-
nou sestavu: v brance Zdeněk Hruška, 
na krajích obrany František Jakubec 
s Jiřím Ondrou, v záloze Peter Zelenský 
(až doposud samý Ďolíček) a sparťan 
Jan Berger. Když do druhého poločasu 
vyběhl místo bratislavského středopo-
laře Karola Brezíka další klokan Pavel 
Chaloupka, měla už metropole na hři-
šti většinu.
Celou první půli se mužstvo jen hle-
dalo, ale po změně stran udeřilo. 
Góly ve 47. a 53. minutě mu brněn-
ský blesk Petr Janečka zajistil dobrý 
náskok. Když už se však výhra 2:0 je-
vila být hotovou věcí, přišel šokující 
zvrat: v 88. a 89. minutě Seveřané 
vyrovnali! Nepochopitelná ztráta kon-
centrace nás hned v úvodu kvalifikace 
stála drahocenný bod...
V listopadu došlo na milánskou 
zkoušku ohněm. Už jsme si ji v tomto 
seriálu připomněli (Patero knírů na 
San Siru), takže jen stručně: devatero 
hráčů pražských klubů (když započí-
táme i obránce Jána Kapka z Tren-
čína, který právě vojančil na Julisce) 
v základní sestavě plus další dva 

střídající vytvořili pevné jádro týmu, 
který výsledkem 2:2 šokoval světové 
šampiony a s nimi celou Itálii i fot-
balový svět!
Jenže na jaře následujícího roku přišlo 
totální zatmění mužstva na Kypru a třetí 
nerozhodný výsledek, tentokrát 1:1.
Tři remízy, každá úplně jiná. První se 
zrodila z výpadku na konci jasně vy-
hraného zápasu. Druhou nelze ozna-
čit jinak než jako fantastický úspěch. 
A třetí? Trapné klopýtnutí, malér...
Kdybychom byli Švédy i Kypřany pora-
zili, nebylo by si možné představit bá-
ječnější vstup do kvalifikace. Kdyby...

I DÁL JAKO NA HOUPAČCE
„Triumf kázně a taktiky.“ Tak v titulku 
zhodnotil Gól vítězství 1:0 v Buku-
rešti – první výhru v kvalifikačních 
střetnutích. A upozornil na skuteč-
nost, že z třinácti reprezentantů 
z onoho dne osm hrálo v předcháze-
jícím roce i na španělském Mundialu. 
Chyby tam tedy zřejmě musely být 
jinde než ve výběru podstatné části 
výpravy...
Leč všechno dobré z Bukurešti jako 
kdyby si čtyři měsíce poté mužstvo 
zapomnělo přibalit do zavazadel pro 
Stockholm. Už ve 14. minutě nám Švé-

dové vstřelili gól. A dál? „Jen jsme se 
bránili, a ještě nepříliš kvalitně,“ řekl po 
utkání hrdina ze San Sira Jiří Sloup. 
Ke svému teprve druhému mezistát-
nímu mači nastoupil na Rasundě po 
vleklém léčení a rekonvalescenci a ná-
rodní mužstvo tam nepoznával...
Po zbabraném přáteláčku s Bulhary 
(v Praze 1:2) bylo ve strahovském 
hledišti pramálo optimismu, když 
naši nastupovali k dalšímu zápasu 
o body proti Italům. Na „Větrné hoře“ 
to zase jednou pořádně táhlo, ale ná-
lada byla slunečná, reprezentanti vá-
leli a bek Dukly Petr Rada svými je-
dinými dvěma reprezentačními góly 
stanovil nádherný výsledek 2:0. Na-
děje se rázem vrátila.
Kam se poděla, když v posledním 
utkání, které bylo třeba za každou 
cenu vyhrát, jsme v Bratislavě ve 
stejné sestavě jako proti Italům hráli 
s Rumuny pouze 1:1? Hosté si tam 
vybojovali postup. Našim vázla kom-
binace, chyběla účinná střelba a snad 
měli i trochu smůly. Na každý pád jim 
ten bodík nakonec stačil jen ke tře-
tímu místu v konečném pořadí.
Ale co měli říkat světoví šampioni, 
kteří v té kotrmelcové kvalifikaci 
skončili až čtvrtí? 

PRAHA, SAMÁ PRAHA!
Škoda promarněné šance! Kdyby to 
bylo vyšlo, nepochybně by do Fran-
cie odcestoval silně pražský výběr. 
Z hráčů hlavního města, kteří se 
tehdy zapsali do kvalifikační histo-
rie, by se dal sestavit třeba tako-
výto tým: Hruška – Jakubec, Prokeš 
(všichni Bohemians), Fiala (Dukla), 
Ondra – Chaloupka, Zelenský, Sloup 
(všichni Bohemians) – Vízek (Dukla), 
Čermák, Janečka (oba Bohemians, 
ten druhý od léta 1983). A ještě by 
se pro střídání nabízeli takoví borci 
jako pro obranu Rada, pro střed 

pole Štambacher (oba Dukla), Ber-
ger (Sparta), Bičovský (Bohemians) 
a K. Jarolím (Slavia), pro útok Němec 
(Bohemians), Petržela a Hotový (oba 
Slavia). K tomu všemu absolutní uni-
verzál Levý (Bohemians). Pražský 
fotbal nabíral novou sílu!

VZPOMÍNKA NA „ŠAFRDOVU“ BOMBU
Další neuvěřitelná podobnost. Stejně 
jako roku 1983, i rovných čtyřicet let 
předtím naši v kvalifikaci porazili Ru-
muny v Bukurešti 1:0. A také díky stan-
dardce! Vítězný gól vstřelil ve 38. minutě 
ďábelskou bombou z trestného kopu 

z dobrých třiceti metrů pravý bek Franti-
šek Šafránek, odchovanec malého Spor-
tovního sdružení Vršovice, kterého pro 
ligu i pro reprezentaci objevila Sparta, 
ale většinu kariéry od roku 1952 strá-
vil v armádním týmu. Shoda byla (žel) 
i v tom, že kvalifikace z roku 1953 byla 
pro „svět“ a (na rozdíl od té, k níž jsme 
se tu dnes vrátili) úspěšná...

KVALIFIKAČNÍ DÉJẢ VU
Také znáte naléhavý pocit, že jste to či 
ono už jednou prožili? Psychiatři pro něj 
mají francouzský výraz déjả vu. Když po 
remíze v Nikósii naši na Strahově na-

stříleli Kypřanům půl tuctu gólů, pamět-
níci si hned vzpomněli, že navlas stej-
ných výsledků dosáhlo národní mužstvo 
roku 1937 v Sofii a na Spartě proti 
Bulharům. Jenže totéž není vždy totéž. 
I tenkrát to bylo v kvalifikaci, ale pro 
světový šampionát (a úspěšné). A so-
fijská plichta nebyla výpadkem, nýbrž 
svého druhu hrdinským činem. Bulhaři 
se pravidly vůbec netrápili a italský 
sudí jim (nejspíš ze strachu) zřetelně 
připískával. „V Praze vyhrajeme o čtyři 
pět gólů,“ řekl po návratu sparťanský 
centrhalv Jaroslav Bouček. A to byl, jak 
se ukázalo, ještě skromný. 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Křídelní útočník Petr Janečka sice do kvalifikace 
vykročil ještě jako hráč brněnské Zbrojovky, ale 
dohrál ji už jako další Pražan a posila Bohemky.

Holenní chránítko Jaroslava Boučka neslo po utkání 
hrůzy v Sofii zřetelné stopy drsné hry hostitelů.

František Šafránek často zaskakoval i v útoku, protože uměl tvrdě 
vypálit. Jeho dalekonosná střela z Bukurešti zpečetila našemu 

týmu ještě před skončením kvalifikace účast na MS 1954.
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Pět minut před koncem se hrálo stále 1:1 a Bohemka, které se ten 
zápas ani trošku nevydařil, se v posledním zoufalém náporu pokoušela 
strhnout vítězství na svou stranu, když se zčistajasna po osvobozujícím 
odkopu nazdařbůh jeden z Trnavanů řítil s míčem sám na její branku! 
Ve vršovických fanoušcích by se v těch nervy drásajících vteřinách 
krve nedořezal...

Nečekanému triumfu hostí už stál 
v cestě jen gólman klokanů Zdeněk 
Hruška. Bez zaváhání vyběhl a chlad-
nokrevně, v dokonale načasovaném 
pádu pod nohy protihráče odkopl míč 
zpátky do pole!
I když od té neděle v Ďolíčku uplynulo 
už více než pětatřicet let, je velice 
snadné dohledat jeho datum. Stalo 
se to 22. května 1983 ve 24. kole ligy, 
kterou pak Bohemians vyhráli. Ale 
kdoví, zda by to dokázali, kdyby po 
porážce v Ostravě a před další, která 
je potkala v Brně (pokaždé 1:2), ztra-
tili i tenhle mač!
Do čela pelotonu se vyšvihli už zkraje 
podzimu, v 5. kole. Od té doby vedení 
neztratili. Nepochybně byli v lize nej-
lepší, ale vystaveni obrovskému pře-
tížení, když současně postupovali až 

do semifinále Poháru UEFA a většina 
základní jedenáctky nadto plnila i re-
prezentační úkoly, najednou se pro-
padli do krize, která je mohla připra-
vit o ovoce několikaleté tvrdé dřiny 
na galejích trenéra – kruťase Tomáše 
Pospíchala.
Zvládli to. A díky sérii čtyř vítězství 
v řadě se ještě před posledním kolem 
stali mistry. Hruška na tom měl ne-
malý podíl, v tom ročníku skvěle od-
chytal 28 ze 30 zápasů.

VOJNA V PŘÍSNÉM UTAJENÍ
Už jako dorostenec válel na Vy-
šehradě v divizi. Když se pro něho 
chystal povolávací rozkaz, mohli po 
něm sáhnout z Julisky, v jejíž juni-
orce se nejeden vojáček vypracoval 
do nejvyšší soutěže. Ale to už ho os-

tře sledovala Bohemka. Její tehdejší 
trenér „Mirek“ Musil využil známostí, 
které si udělal v časech svého pů-
sobení v armádním fotbalu, a po-
dařilo se mu Zdeňka zašít do Dukly 
Tachov, která byla Praze dost z ruky. 
Když přišel čas brankářova návratu 
do civilu, zajímaly se o něj také Sla-
via a Teplice, ale vybral si Bohemku 
a neprohloupil.
Současně s „Hrušounem“ tehdy k Bo-
tiči přišel další velký talent, Vladimír 
Borovička z Děčína. Pospíchal ty dva 
vybičoval k neustálé vzájemné sou-
těži, nakonec i Borovička chytal v re-
prezentaci. Nicméně v dlouhodobém 
hodnocení byl jedničkou Hruška.
Ivo Viktor uzavřel svou skvělou bran-
kářskou dráhu ve vítězném finále 
mistrovství Evropy v Bělehradě. Sym-
bolicky se s ní však rozloučil až v lis-
topadu následujícího roku 1977 na 
Letné proti Maďarům. V brance stál 
jen něco víc než minutu. Když za bouř-
livých ovací odcházel, na lavičce se 
zvedl třiadvacetiletý Zdeněk Hruška, 
aby převzal jeho úkol. Tehdy ho mnozí 

považovali za nejpravděpodobnějšího 
dědice Viktorovy slávy.

VÁŽNÉ ZRANĚNÍ V OBLIČEJI
Utrpěl je zkraje roku 1980 na zájezdu 
národního mužstva do Austrálie. A jen 
se z něj konečně zotavil, následoval 
další úraz. Tehdy přišel o mistrovství 
Evropy, na kterém by určitě nechy-
běl – a kdoví, možná také o zlatou 
medaili z olympijských her v Moskvě. 
Rozhodně o slušnou řádku reprezen-
tačních startů.
Na španělském MS 1982 však nechy-
běl. Našim tehdy nevyšel vstupní zá-
pas s podceňovaným Kuvajtem (1:1) 
a jemu k tíži přičetli gól v naší síti, 
i když záběr kamery za brankou zře-
telně ukázal, jak míč na poslední chvíli 
„zaplaval“. Do dalších střetnutí už ho 
Vengloš nepostavil.
Jak víme z předešlé dvoustrany, o po-
kračování v brance národního muž-
stva po šampionátu ho to nepřipra-
vilo. V kvalifikaci mistrovství Evropy 
v ní tehdy stál v šesti z osmi zápasů. 
Zákonitě. Byl to Pan gólman. 

Post:  brankář

Hráčská dráha:  Slavoj Vyšehrad, 1973 Dukla Tachov, 1976 Bo-
hemians a liga, 1985 Slavia, 1986 PAE Veria 
(Řecko), 1988 Bohemians (do roku 1989), na zá-
věr malé kluby v Rakousku

Ligová bilance: 247 zápasů, mistrovský titul 1983

Mezistátní utkání:  24 v letech 1977 až 1983; účast na MS 1982

Další hráčské úspěchy:  účast v semifinále Poháru UEFA 1983, vítěz 
Českého poháru 1982

Trenérská kariéra:  Bohemians (1993 až 1995), TSV Berlín, Libuš

ZDENĚK HRUŠKA *25. 7. 1954

Vysoký, urostlý gólman se skvělým 
postřehem, odhadem situace a bleskovou 
reakcí na čáře, s perfektní prací v prostoru 

před brankou – to byl Zdeněk Hruška.

H I S T O R I E

Z D E N Ě K  H R U Š K A 
M O H L  S E  S TÁT  N Á S T U P C E M  V I K T O R A

Postoj rozhodčího napovídá, že také tohle byl jeden z přemnoha „Hrušounových“ úspěšných zákroků.

V klubovém i reprezentačním mužstvu 
vždy patřil ke tvůrcům party a její dobré 

nálady. A vstřícný byl i k soupeřům.
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H Ř I ŠT Ě  V  PA M Ě T I  S R D C Í  –  X I V.  D Í L

S T O  L E T  –  A  D O S T !

Z Á K O U T Í T E X T :  M I L O S L AV  J E N Š Í K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.  A  A R C H I V  A U T O R A

Život někdy dovede být po čertech krutý, zčistajasna se obrátit zády 
k jednotlivcům nebo celým skupinám lidí, jejichž příběhy se do té 
doby zdály být zality sluncem. To se stalo i agilnímu klubu s dlouhou 
a úctyhodnou řadou úspěšných odchovanců, který byl roku 1906 založen 
v obci BŘEVNOV, rok poté povýšené na město a roku 1922 přijaté do 
svazku Velké Prahy.

SK Břevnov na sebe poprvé výrazně 
upozornil roku 1945. Tehdy se stal 
nováčkem elitní středočeské divize 
a hned v ní pořádně prohnal favorizo-
vanou exligovou Libeň. Ta si nakonec 
zajistila postup do nejvyšší soutěže, 
ale jen o čtyři body před Břevnovem. 
Jarní souboj obou lídrů na jeho hřišti 
vyhrála se štěstím 1:0. Kdyby skon-

čil obráceným výsledkem (a co tomu 
chybělo?), dohráli by soupeři divizi 
s bodovou rovností! Tehdy červeno-
bíle pruhovaný dres Břevnova oblékal 
třeba i Josef Crha, pozdější ligový bo-
rec Slavie, ATK a Sparty a třináctiná-
sobný reprezentant.
Klub z útulného předměstského hři-
ště, na které soupeři přijížděli s oba-

vami o výsledek, byl roku 1948 vtělen 
do Sokola, později nesl jméno patro-
nátního podniku Posista a posléze se 
proměnil v TJ. Byl první trenérskou 
štací Tomáše Pospíchala; v té době 
patřil k jeho svěřencům i příští legen-
dární sparťan Jan Berger.

TŘI ROKY VE TŘETÍ LIZE
Roku 2003 Břevnovští po dlou-
hých letech v divizi svou skupinu 
(to už pod jménem sponzora jako 
FC Dragoun) vyhráli s jedenácti-
bodovým náskokem před Strako-
nicemi a postoupili do ČFL. V jubi-
lejním roce 2006 v ní skončili na 

15. místě, které jim zajistilo účast 
i v následujícím ročníku, kdyby ov-
šem... Právě v roce oslav stoleté čin-
nosti sponzor zrušil svou podporu, 
klub postoupil svá třetiligová práva 
mladoboleslavskému béčku a ukon-
čil činnost. Útulný klubový stánek 
se šmahem proměnil ve stavební 
parcelu...
Škoda ho, stokrát škoda! Patřil k fot-
balovým štikám metropole, jeho 
jméno tu bylo pojmem!

A DNES?
Na tu otázku jsme si už odpověděli. 
A je to smutná odpověď. 

„Hóóónza“ Berger, nejslavnější odchovanec Břevnova, 
třicetinásobný reprezentant, s pamětní publikací 

ke klubovému století vydanou v roce 2006.

Na břevnovském hřišti tak někdy ve čtyřicátých 
letech minulého století, kdy se tam hrávala 

I. A třída – v té době ovšem třetí nejvyšší soutěž.
V roce 2009 to na Břevnově ještě vypadalo fotbalově.

Barevné ortofoto z roku 1996 ještě představuje utěšené hřiště v zeleni – a jiné, z roku 2017, už jen skládku stavebního materiálu uprostřed věnce nových obytných domů.

Po krásném fotbalovém stánku a útulné klubové restauraci už není ani památky.
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Zatímco českých fotbalistů, kteří v relativně útlém věku odešli zkusit 
štěstí do Itálie, je dost, z těch nejznámějších třeba Jakub Jankto, Stefan 
Simič nebo Roman Macek, v opačném gardu tak čilý ruch zdaleka 
nepanuje. Výjimkou potvrzující pravidlo je CARLO MARIA MAIONE. 
Když mu bylo devatenáct, vyměnil Řím za Prahu v pragmatické snaze 
zahrát si evropskou profesionální soutěž. Zatím to vypadá, že udělal 
dobře. Během dvou let vystoupal z I. A třídy až do třetí ligy, to když se 
přes Zličín a Aritmu dostal do Vltavínu. Tenhle klidný a inteligentně 
působící chlapík má smělý, ale jasný cíl, za kterým si jde – angažmá 
v milovaném Laziu Řím. A vzhledem k jeho odhodlání, pevné vůli a ochotě 
prát se s překážkami není vyloučené, že se mu splní.

 J Jak Italové brali, že jejich repre-
zentace letos poprvé po šedesáti 
letech nepostoupila na mistrov-
ství světa?
Bylo to skoro, jako by vám zemřel táta 
nebo děda. Něco strašného, lidi byli 
hrozně smutní. Sledovat Itálii na mis-
trovství světa nebo Evropy je pro nás 
skoro jako chodit do kostela. A najed-
nou byl mundial bez nás. Já osobně 
jsem z toho byl špatný asi dva týdny. 
I proto, že z doby, kdy jsem byl malý 
kluk, si pořád živě pamatuji, jak Itálie 
ve finále šampionátu v Německu po-
razila Francii a stala se mistrem světa.

 J Čím to, že jste v baráži nestačili 
na Švédsko?
Jsem přesvědčený, že větší kvalita 
byla na naší straně. Nemám nic proti 
trenérovi Venturovi, ale do doby, než 
začal trénovat národní tým, vedl jen 
menší kluby jako Bari nebo FC Turín. 
A najednou byl u reprezentace. Byl to 
strašně velký skok. Podle mě zkrátka 
nezvládl najednou koučovat tak velký 
tým s tolika hvězdami.

 J Takže neúspěch šel za trené-
rem, nebo italská reprezentace 
prochází jakousi krizí?

Krizí bych to asi nenazval, i když se 
nám nepovedly i některé zápasy bě-
hem kvalifikace. Třeba domácí remíza 

s Makedonií. Spíš mi přišlo, že Ventura 
nedokázal některé hráče dostatečně 
namotivovat. Před ním byl u nároďáku 
Conte, který naopak uměl dostat 
z hráčů všechno. Navíc v domácí od-
vetě se Švédskem jsme měli zbytečně 

defenzivní sestavu, třeba Lorenzo In-
signe zůstal jen na lavičce, přitom měl 
formu. Zkrátka Ventura může být dobrý 
kouč, ale reprezentace není o celoroč-
ním trénování. Člověk musí mít i chari-
sma, jako měl právě třeba Conte.

 J Sledoval jste mistrovství 
v Rusku i přesto, že jste nemohl 
fandit svému týmu?
Koukal jsem a byl jsem si skoro jistý, 
že Německo podruhé za sebou nevy-
hraje, což se potvrdilo. Ale hodně mě 
překvapilo, že se mistry stali Fran-
couzi, a zaskočilo mě i to, že se ne-
dařilo Španělům.

 J Zmínil jste vítězný šampionát 
v roce 2006, to vám bylo nece-
lých deset let. Co vše si z něj vy-
bavujete?
Nejvíc si pamatuji, a asi nejen já, jak 
Zidane trefil ve finále hlavou Mate-

razziho a dostal červenou. To byla 
hloupost, zbytečnost. V té době byl na 
své pozici nejlepší na světě a tímhle 
incidentem si kariéru trochu pošpinil. 
Na druhou stranu Materazzi to udě-
lal zkušeně, vyprovokoval ho, což je 
na hřišti součást obráncovy práce. 
A Materazzi byl dobrý provokatér. 
(usmívá se)

 J Pamatujete si z tehdejšího tur-
naje i zápas Itálie s Českem?
Ano, vyhráli jsme 2:0. Vybavuji si 
druhý gól, kdy Češi ztratili míč ve 
středu hřiště a Inzaghi a Barone šli 
sami na Čecha.

 J Čech tam sebou chudák plácal ve 
vápně jako kapr, pobíhal po čty-
řech, jak se snažil míč vypíchnout…
Barone ještě čekal, že mu Inzaghi na-
hraje, ale on udělal kličku a dal gól.

 J V té době už jste hrál fotbal?
Začínal jsem v sedmi letech. V Římě 
kousek od našeho domova, kde byla 
taková asociace týmů. Po třech le-
tech jsem šel do klubu Giardinetti, 
kde jsem vydržel do šestnácti. Hodně 
jsem se tam toho naučil, měl jsem 
štěstí na dobré trenéry. Tehdy jsem 
si vytyčil cíl, že jednou budu hrát ital-
skou Serii A za Lazio, které je můj 
milovaný klub. A pořád tomu věřím.

 J Jak se vaše kariéra vyvíjela dál?
V šestnácti jsem přestoupil do A.S.D 
San Cesareo Calcio, kde jsem vydržel 
dvě sezony a zahrál jsem si za něj 
i Serii D, tedy čtvrtou ligu. Ale v roce 
2015 jsem se tam pohádal s ředite-
lem. Chtěli mě poslat na hostování do 
jiného klubu, který hrál pátou ligu. Že 
se prý ještě potřebuji zlepšit. Na to 
jsem řekl, že když už jsem hrál čtvrtou 

C I Z I N E C T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

ITAL CARLO MARIA MAIONE VÁLÍ V ÚTOKU VLTAVÍNU A SNÍ O ANGAŽMÁ V LAZIU

ŘÍMSKÉ DERBY MÁM OD MÁMY ZAKÁZANÉ

Hezky oblečený – to je pro každého Itala základ.
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ligu, a myslím, že jsem dokázal, že na 
ni bez problémů mám, tak přece ne-
půjdu o soutěž níž.

 J Právě tehdy jste se přesunul do 
Česka…
Přesně tak. Mám v Praze kamaráda, 
Čecha, který každé léto tráví v Římě. 
Řekl mi, ať to jdu zkusit do Prahy. 
Tady mě ale nikdo jako fotbalistu 
neznal, takže jsem musel začínat od 
nuly. Dostal jsem se do Zličína, pak 
do Aritmy a od loňského února jsem 
ve Vltavínu.

 J Jaká je česká třetí liga?
Hodně tvrdá, agresivní, plná soubojů. 
A také vyrovnaná, prakticky každý 
může vyhrát nebo prohrát s každým.

 J Tvrdost vám vyhovuje?
Nejsem zrovna typ, který by se v sou-
bojích vyžíval a vyhledával je, ale ne-
mám problém do nich jít. Spíš se ale 
snažím do nich chodit chytře. Jinak 
spoléhám na své přednosti, mezi které 
patří rychlost, a věřím, že i technika.

 J V Lokádě jste spokojený?
Naprosto, v kabině nemám nejmenší 
problém, kluci mě vzali výborně, je 
s nimi sranda.

 J V tabulce jste nahoře, bavíte se 
o postupu do druhé ligy?
Momentálně asi ne, měli jsme bo-
hužel sérii několika proher, takže na 
první místo docela ztrácíme. Uvidíme, 
jak to bude vypadat před jarní částí 
sezony.

 J Druhá liga je už jen krůček od té 
první, věřil byste si na ni?
Rozhodně ano. Kdybych tomu nevěřil, 
nejsem tady.

 J Máte v Česku nějaký oblíbený 
klub?

Hodně blízcí jsou mi Bohemians, byl 
jsem se podívat na několik jejich zá-
pasů. Sympatický je mi i Liberec, pro-
tože za něj hraje můj kamarád Elvis 
Mashike Sukisa. Působil jsem s ním ve 
Vltavínu, je to výborný hráč a skvělý 
chlap. Jsem za něj rád, že se dostal 
do první ligy. A líbí se mi i Slavia, ale 
jít ze třetí ligy rovnou do Slavie by byl 
asi velký masakr. Úroveň, organizace, 
všechno je tam na daleko vyšší úrovni. 
Proto bych nejdřív raději zkusil nějaký 
menší klub, který ale každý rok hraje 
první ligu a dává šanci mladým hrá-
čům. Právě jako Bohemians. Ti dali 

šanci Patriku Schickovi a on po jedné 
sezoně odešel do Itálie.

 J Když už ho zmiňujete, je v Itá-
lii známý?
Je, hlavně díky prvnímu roku v Samp-
dorii, za kterou dal spoustu gólů. Teď 

v AS Řím se mu tolik nedaří, byl to 
velký skok. Ale to je normální, je tam 
velká konkurence, Džeko, Perotti nebo 
El Shaarawy.

 J Myslíte, že na AS má?
Na základě toho, co předváděl v Sam-
pdorii, bych řekl, že ano. Je to kvalitní 
hráč, jen ještě musí v AS v uvozov-
kách najít sám sebe.

 J Vy jako fanoušek Lazia asi kon-
kurenční AS moc rád nemáte…
Nemám. Vůbec ho nemám rád! Mezi 
těmi kluby je opravdu velká rivalita, 
až nenávist. Římské derby je největší 
zápas v Itálii. AC Milán proti Interu, 

to je také velké derby, ale to římské 
je větší.

 J Byl jste se na to římské někdy 
podívat?
Ne, máma nechce, abych tam chodil. 
(usmívá se) Každé derby se něco se-

mele buď s policií, nebo se fanoušci 
poperou mezi sebou, bývá to nebez-
pečné. Mámu chápu, nechce se stre-
sovat, že se mi tam může něco stát.

 J Když už jsme zmínili Patrika 
Schicka, je v Itálii populární ještě 
nějaký Čech?
Samozřejmě Pavel Nedvěd, ten je 
díky tomu, co dokázal, hodně re-
spektovaný. Dodnes se mu říká Furia 
Ceca, takže něco jako zuřivý nebo di-
voký Čech. Navíc hrál za Lazio, takže 
i mně je sympatický.

 J Napadá mě ještě modelka 
Alena Šeredová.
Bývalá manželka Gigiho Buffona, 
ano, ta je u nás také známá. Nato-
čila v Itálii několik filmů. A je to hezká 
holka.

 J Co třeba trenér Zdeněk Zeman?
Znám ho. Shodou okolností jsem hrál 
proti týmu ze Sardinie, který trénoval 
jeho syn Karel. Má podobný rukopis 
jako táta, i u něj je na prvním místě 
ofenziva. Což se mi jako útočníkovi 
líbí, i proto mám Zdeňka Zemana 
jako trenéra rád. Bohužel moc neřeší 
defenzivu, takže jeho týmy dostávají 
hodně gólů.

 J Byl v Itálii letošní přestup Cris-
tiana Ronalda z Realu Madrid do 
Juventusu velká událost?
Byl, Juventus z toho udělal obrovskou 
show. Což chápu, vždyť Ronaldo je 
nejlepší, fotbalu dává všechno. Je mu 
už třiatřicet let, ale pořád dře, aby ka-
ždý rok dokazoval, že je nejlepší. Pro 
malé děti to musí být vzor. Aby po-
chopily, že člověk musí pořád tvrdě 
makat, hodně toho obětovat a jedině 
tak může něčeho dosáhnout.

C I Z I N E C

Vymění v budoucnu skromnou kulisu v Praze za slavný stadion Lazia Řím?

Carlo v akci.



18 LISTOPAD 2018

 J Takže ve věčné polemice, jestli 
je lepší Messi nebo Ronaldo, jste 
na straně Ronalda?
Odpovím takhle: Ronaldo je nejlepší 
fotbalista, ale Messi je snad ještě 
něco víc než fotbalista. On je zjevení, 
UFO. Dělá věci, které nikdo jiný ne-
dokáže. Deset minut vypadá, že na 
hřišti spí, pak si vezme míč, jakoby 
nic obejde pět protihráčů a dá gól. 
Ronaldo rozhodně talent má, ale víc 
si to vydřel. Messi dostal do vínku víc.

 J Českou ligu sledujete?
Ano, ale já sleduji fotbal obecně, pro-
tože ho mám strašně moc rád. Kou-
kám na všechno, co chytím v tele-
vizi nebo na internetu, takže třeba 
na španělskou ligu, ale i na polskou 
nebo klidně i na arabskou. A pocho-
pitelně i na italskou.

 J Jaké vlastně bylo pro mladého 
kluka zabydlování v nové zemi?
Těžké. Hlavně kvůli jazyku. Skloňování 
a časování je vážně složité, připomíná 
mi latinu. Tu jsem jeden rok studoval 
ve škole a vůbec mi nešla. Ale v Praze 
jsem si rychle našel jazykový institut 
pro Italy. Věřím, že teď už mluvím cel-
kem dobře.

 J Dokonce skvěle!
Děkuju. Pomáhá mi i to, že česky mlu-
vím pořád. V kabině, v práci, doma 
s přítelkyní Žanetou. Když už tady žiju, 
tak chci mluvit jen česky. Občas třeba 
špatně, ale česky.

 J Kde vlastně pracujete?
V hotelu Don Giovanni u stanice me-
tra Želivského. Jsem tam na recepci 
už téměř rok, baví mě to, jsme tam 
dobrý kolektiv.

 J Tam asi občas máte možnost 
poklábosit s hosty italsky, že?

Míváme tam italské hosty, ob-
čas z Itálie přijede i školní zájezd 
a vždycky je příjemné pohovořit s kra-
jany rodným jazykem. Seznamování 
s nimi bývá legrace. Mám na sobě 
totiž cedulku se jménem, Italové se 
na ni kouknou a ptají se: Carlo, to jste 
Ital, nebo Španěl? Jakmile řeknu, že 
Ital, úplně se rozzáří a křičí: Jóó, Ital, 
to je super! (směje se)

 J Na co jste si v Praze zvykl 
rychle a na co naopak vůbec?
Na Praze se mi líbí, že je oproti 
Římu malá. Všude je blízko, město 
je útulné, všechno je tu dobře orga-

nizované, hlavně veřejná doprava. 
V Římě přijdete na zastávku a mů-
žete jen čekat a doufat, že přijede 
autobus, který potřebujete. Mám 
rád i českou kuchyni, třeba svíč-
kovou, respektive obecně maso. 
Kromě vývarů mi chutnají i polévky. 
A co je horší…

 J Povídejte.
Neberte to osobně, ale těstoviny tady 
vůbec nejdou jíst.

 J To opravdu neberu osobně. Na-
opak jsem se chtěl zeptat na kvalitu 
české pizzy a těstovin očima Itala.
Pizza, která se prodává v metru, 
opravdu není dobrá. Ale už jsem ob-
jevil restaurace, kde mají dobrou ital-
skou kuchyni. Což bývá proto, že mají 
italského kuchaře.

 J Doma jste asi jedl i víc ryb, že?
Rozhodně. Proto už se těším domů na 
Vánoce, až bude vařit táta. Špagety, 
ústřice, ryby.

 J Takže domů se vracíte pravi-
delně?
Vlastně jen právě na Vánoce a potom 
v létě, když mám volno od fotbalu.

 J Jak vlastně rodiče brali to, že 
jim syn zmizí do ciziny?
Když jsem doma oznámil, že chci 
odjet do Prahy, máma řekla: Běž, 

protože budeš mít větší šanci prora-
zit ve fotbale, naučíš se nový jazyk, 
osamostatníš se. Táta to bral hůř, 
vůbec nechtěl, abych se stěhoval do 
cizí země. Ale chápu ho, je z Nea-
pole, kde se klade velký důraz na ro-
dinu, která musí za všech okolností 
držet pohromadě. Ale nakonec to 
akceptoval. Navíc jsme pravidelně 
v kontaktu, každý večer si voláme po 
Skypu. Když ne, tak si klasicky zate-
lefonujeme, alespoň krátce, třeba na 
deset minut.

 J Byli už se za vámi rodiče 
v Praze podívat?
Byli, oba. Táta se šel kouknout i na 
můj zápas, máma si zase užila praž-
ské vánoční trhy, které se jí moc líbí. 
Teď na začátku prosince přijede 
znovu, ale bez táty. Ten totiž nemá 
rád zimu.

 J Jak vlastně vnímáte Čechy?
Líbí se mi na nich, že při prvním se-
tkání se hned nechovají, jako byste 
byli nejlepší přátelé. Musíte se člo-
věku otevřít, aby vás přijal. Italové to 
mají naopak, hned se kamarádí a pak 
se zase hned rozhádají. Tady, když se 
někdo stane vaším kamarádem, tak 
jím také zůstane.

 J Předpokládám, že se vám líbí 
i Češky, když jste si jednu našel.
(usmívá se) Určitě. S Žanetou jsme už 
tři roky, bydlíme spolu. Navíc to má tu 
výhodu, že umí italsky.

 J Opravdu věříte, že se stanete 
profesionálním fotbalistou?
Věřím tomu stoprocentně a budu 
tomu věřit dál. Jak už jsem říkal, kdy-
bych tomu nevěřil, nejsem v Praze. 
Jdu si za tím, makám a dřu, aby se 
to splnilo. 

C I Z I N E C

O B Č A N S T V Í  —  I TA L S K É  V Ě K  —  2 2  K L U B  —  F K  L O K O  V LTAV Í N  P O S T  —  Ú T O Č N Í K

Jeho základním úkolem je střílet góly, Maione ale umí zabrat i dozadu.

C A R LO  M A R I A  M A I O N E
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Je jediným hráčem, který v TJ Ruzyně působí od založení mládeže v květnu 
2011. Třináctiletý pravý obránce DAVID ŠANDA prošel přípravkami až do 
starších žáků a ve všech kategoriích byl zejména díky svému poctivému 
přístupu, herní chytrosti, přesné přihrávce a perfektní střele oporou. Kromě 
toho má na starosti klubové webové stránky a začíná předávat fotbalové 
zkušenosti nejmenším ve fotbalové školičce.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl můj táta Honza 
Šanda, který hrál ještě za A-tým v Ru-
zyni. Dodnes mám dres s číslem 10 
a jsem na něj pyšný.

 J Důležité kroky v kariéře:
Asi to, že táta se stal zároveň i mým 
trenérem a vedl mě od mladší pří-
pravky až po mladší žáky. Jsem rád, 
že jsem mu naslouchal. Občas jsem 
dostával více kázání než ostatní kluci, 
ale určitě to bylo k něčemu dobré, 
protože teď ve starších žácích s tre-
nérem Martinem Piherou máme dobré 
výsledky a za to jsem rád. Je super 
s kluky oslavit každé vítězství.

 J Nejoblíbenější trenér:
Martin Pihera.

 J Fotbalový vzor:
Eden Hazard.

 J Oblíbený klub:
Liverpool FC.

 J Neoblíbený klub:
Real Madrid.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Ještě v mladších žácích, když jsem 
dal hattrick.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Finále letošního mistrovství světa 
mezi Francií a Chorvatskem.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Jakub Hojsák, jsme spolu v týmu už 
sedm let.

 J Sportovní cíl:
Hodně fotbalových úspěchů a gólů.

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

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Rekreačně hraju florbal a jezdím zá-
vody na kole. Nejraději mám Pražskou 
padesátku.

 J Mimosportovní zájmy:
Počítač.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Hrát FIFA 19.

 J Oblíbené jídlo:
Guláš s knedlíkem.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Poslouchám všechno.

 J Prospěch ve škole:
Jsem průměrný žák, něco mi jde a něco 
o něco méně.

 J Počet přátel na Facebooku:
150. 

„David je jedním ze stavebních kamenů TJ Ruzyně. Je známý poctivým pří-
stupem jak k tréninkům, tak k zápasům. V mladších kategoriích vyčníval 
vyšší postavou, důrazem, ale hlavně přesnou přihrávkou a perfektní střelou. 
V kategorii přípravek a mladších žáků dával z pozice obránce spoustu gólů 
ze střední vzdálenosti a z přímých kopů. Jediná věc, která ho trochu brzdí, 
je rychlost a obratnost. Ale díky fotbalovému srdíčku, nadšení a chytrosti 
se ve hře na celé hřiště tyto atributy ztrácejí. Kdyby každý fotbalista byl 
tak poctivý, jako je on, máme v ČR více Pavlů Nedvědů.“

Martin Pihera 
trenér starších žáků TJ Ruzyně

OČIMA TRENÉRA

M L Á D E ŽT E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  A R C H I V  D AV I D A  Š A N D Y,  TJ  R U Z Y N Ě

DAVID ŠANDA PŮSOBÍ V RUZYNI OD PŘÍPRAVKY A NA STAROSTI MÁ I KLUBOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN

Vždy dobře naladěn!
David už v přípravce dokázal, 

že v něm něco je.

David (první zleva) se svými ruzyňskými spoluhráči.

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L
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Tradiční projekt Fotbalových besed, které organizuje Pražský fotba-
lový svaz na základních školách, úspěšně pokračoval také v novém 
školním roce. Děti si užily diskuze s opravdovými osobnostmi. 
Pozvání totiž přijali Jaromír Blažek, Martin Vaniak a Verner Lička.

Besedy se uskutečnily v lehce uprave-
ném formátu poté, co se napojily na 
projekt FAČR „Škola v pohybu“. Pro 
žáky ze základních škol byly připra-
veny celkem tři vyučovací hodiny plné 
zábavy a sportu.
Profesionální trenéři mládeže při-
způsobují cvičení specifickým pod-
mínkám a pomůckám každé ze škol, 

aby se i zdejší pedagogové mohli in-
spirovat, jakým způsobem lze uspo-
řádat vyučovací hodinu tělesné vý-
chovy.

1. ZASTÁVKA – STODŮLKY
První beseda v novém školním roce 
se uskutečnila na ZŠ Mládí v praž-
ských Stodůlkách v úterý 2. října. 

Tato základní škola měla výborné 
sportovní podmínky, které umož-
nily zařadit do hodiny opravdu růz-
norodá cvičení, což si trenéři po-
chvalovali.
Po pohybových aktivitách následo-
vala diskuze s fotbalovou osobností. 
A objevila se opravdová legenda čes-
kého fotbalu – Jaromír Blažek, bran-
kář s nejvyšším počtem vychytaných 
nul v české lize, sedminásobný mi-
str ligy a bronzový medailista z ME 
2004, který se nechal slyšet: „Tento 
projekt se mi velice líbí. V dnešní době 

je potřeba podobné akce organizovat, 
aby se děti zapojily do sportu. Pře-
kvapily mě také moc pěkné otázky od 
dětí. Rád přijmu pozvání také v příš-
tím roce.“

2. ZASTÁVKA – KBELY
Druhou adresou Fotbalových besed 
se 15. října stala Základní školy 
Kbely, kde si opět zdejší školáci 
vyzkoušeli praktickou část besed, 
tedy tréninkové jednotky pod vede-
ním profesionálních trenérů. Po nich 
přišla na řadu část teoretická a tedy 

B E S E D Y  A  D I S K U Z E  S  O S O B N O S T M I  O P Ě T  O B O H A C O V A LY  Ž Á K Y  A  Ž Á K Y N Ě  Z Á K L A D N Í C H  Š K O L

F O T B A L  J A K O  Z P E S T Ř E N Í  Š K O L N Í H O  R O K U

M L Á D E Ž T E X T  A  F O T O :  P F S

Besedy PFS jsou vždy plné poznání, ale také zábavy. Děti mají jedinečnou příležitost potkat významné osobnosti českého fotbalu. Třeba i Jaromíra Blažka.

Pak vyplňte přihlašovací formulář Fotbalových besed na webu
www.fotbalpraha.cz/projekty

CHCETE DO PROJEKTU ZAPOJIT TAKÉ VAŠI ŠKOLU?



diskuze s osobností. Tentokrát děti 
mohly na vlastní oči vidět dvojná-
sobného mistra ligy, bývalého bran-
káře Slavie Martina Vaniaka.
Celý program si pochvaloval také 
Mgr. Stanislav Oplt, zástupce ředi-
tele ZŠ Kbely: „Jsme rádi, že Pražský 
fotbalový svaz zorganizoval besedu 
také u nás. Děti byly opravdu nadšené 
a mně se to taky líbilo. Doufáme, že se 

podaří na naší škole tuto akci uskuteč-
nit i v dalších letech.“

3. ZASTÁVKA – SPOŘILOV
Hned ve čtvrtek stejného týdne se 
uskutečnila závěrečná beseda na ZŠ 
Jižní IV. I zde nechyběla beseda s vel-
kou fotbalovou osobností. Tou byl ví-
těz olympijských her a známý hráč 
i trenér v jedné osobě Verner Lička, 

který vzpomínal na svá mládežnická 
léta a úspěchy, které za svou dlouhou 
kariéru zažil.
Do konceptu Fotbalové besedy se ná-
ramně hodil, neboť sám dokázal vy-
chovat ze svých dvou synů úspěšné 
fotbalisty. „Z dnešního dopoledne jsem 
nadšený. Na dětech je vidět radost 
z pohybu a chuť si zasportovat, což 
je velice důležité. Jsem rád, že jsem 

tady dnes mohl být a povědět žákům 
něco o fotbale. Doufám, že to nadšení 
u nich vydrží a uvidíme je běhat i po 
fotbalových trávnících.“
Kromě jedinečného zážitku si děti ze 
všech škol odnesly i různé odměny od 
PFS a cenné kartičky podepsané od 
zúčastněné osobnosti. Všechny školy 
navíc obdržely také materiální vyba-
vení od FAČR. 

M L Á D E Ž

Besedy, exhibice, hry, diskuze, autogramiády… Škola v pohybu!

I N Z E R C E

PŘIHLÁŠKY NA 9. ROČNÍK BYLY SPUŠTĚNY!

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR JE NEJVĚTŠÍ HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ 
V PRAZE PRO ŽÁKY A ŽÁKYNĚ I. A II. TŘÍD PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 
ZAPOJTE SE TAKÉ!

REGISTRUJTE VAŠI ŠKOLU NA  WWW.FOTBALPRAHA.CZ/PROJEKTY
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V minulém díle bylo popsáno, jak můžou slova ovlivňovat osobnost nejen 
dítěte, ale i dospělého. V dnešní části se budeme zabývat HODNOCENÍM, 
POCHVALOU, KRITIKOU a jejími dopady na děti i dospělé. Ukážeme 
si možnou variantu zpětné vazby po zápase mládeže a popíšeme vliv 
pochval a kritiky na vývoj jedince.

Většina z nás má pochvaly ráda a kri-
tiku moc nepřijímá. Lidé jsou obecně 
rádi chváleni a potřebují uznání, má to 
však své ale. Stejně jako u jiných věcí 
při častém používání můžeme vytvořit 
návyk a pochvalu vyžadovat či být na-
opak nesví, když se nám jí dostatečně 
nedostává. Pochvala se více proje-
vuje jako vnější motivace a je spíše 
krátkodobá. I když, jak znáte z praxe, 
správně mířená pochvala může na-
kopnout člověka k vynaložení velkého 
úsilí na zlepšení.
S hodnocením se setkáváme v naší 
společnosti od nejnižšího věku. Tím 
vytváříme v dětech vzorce chování 
a předáváme jim naše postoje ke 
světu. Stejně tak se jím vzájemně 
ovlivňují dospělí, zvláště ti, kteří mají 
nižší sebevědomí (nikoliv sebedůvěru, 
i když i ta s ním souvisí). Náš postoj, 
úhel pohledu na danou věc či osobu 
může být různý. Pod označením ši-
kovný chlapec si každý představu-
jeme jiné chování. Hodnocení se může 
stát v určitých případech i nástrojem 
k manipulaci. Proč a jak se dozvíme 
dále v textu.

POCHVALA, NEBO OCENĚNÍ?
Na začátku je třeba si uvědomit, co je 
pochvala, co je ocenění a co je třeba 
jen projevem emocí, které často jdou 
ruku v ruce s pochvalou, ale jsou ně-
čím jiným. Klasické pochvaly, např. 
„Petříku, krásně jsi to nakreslil“ nebo 
„Pavlíku, skvělá nahrávka,“ jsou něco 
jiného než projev emocí. Wau! Týjo! 
Emoce jsou zvláště ve sportu běžným 
prvkem. Často z nás tyto projevy vy-

letí, když se odehraje něco mimořád-
ného.
Ocenění bývá konkrétní a většinou ve 
spojení se slovy oceňuji či líbí. Pří-
kladem může být tato věta: „Pepo, lí-
bilo se mi, jak sis poradil v dané situaci 

s těmi třemi obránci.“ Jak se dá vyčíst, 
pochvala i ocenění přicházejí z vněj-
šího prostředí.

PROČ CHVÁLÍME?
Je třeba si uvědomit, proč chválíme. 
Potřebuje batole chválit za to, že se 
snaží učit chodit? Potřebuje dítě po-
chválit, když sní jídlo k večeři? V pod-
statě chválíme za to, aby se daná 
činnost opakovala, protože nevě-
domě s těmito slovy šíříme energii 
lásky a radosti, což hlavně dítě chce 
co nejčastěji zažívat.

Naším cílem je tedy pochvalou docílit 
opakovaného výsledku, který se nám 
líbí a který považujeme za správný. 
Nicméně pochvala je forma hodno-
cení a níže si popíšeme, k čemu může 
hodnocení vést.

JAK CHVÁLÍME? A JE TO 
DOSTATEČNĚ?
U ocenění, stejně jako u kritiky, je 
vhodnější chválit za konkrétní úkony. 
Jde o to, aby si dítě uvědomilo, za 

co pochvalu a ocenění dostalo. Ra-
dek doběhl soupeře a vzal mu míč, 
ale u toho soupeře zfauloval. Při ne-
konkrétní pochvale: „Hezky, Radku,“ 
neví Radek, co bylo hezké a zřejmě 
nechceme pochválit za faul. Můžeme 
zvolit konkrétní pochvalu, ocenění: 
„Radku, líbilo se mi, jak jsi soupeře do-
běhl, jinak by střílel.“ Radek dostává 
konkrétní informaci, za co je oce-
něn. Navíc se dozvídá, co by se stalo, 
kdyby soupeře nechal být.
Co se týče počtu pochval, jak časté by 
měly být ve srovnání s kritikou, udá-

vají se různá čísla. Někdo mluví o po-
měru pět pochval ku jedné kritice, ně-
které literatury uvádějí např. 1:3, jinde 
se uvádí ještě vyšší čísla.
Místo striktně daných čísel zkusme 
ale vnímat spíše náš pocit a jak 
máme nastavený vztah s danou oso-
bou. Vztah souvisí s důvěrou, a máme-
-li ho nastavený na bázi důvěry, klidně 
může být poměr 1:1. Např.: „Šímo, ta 
klička se ti povedla, zvládl bys po ní 
příště ještě zrychlit?“ Je to velmi indi-
viduální a děti vnímají energii dospě-
lého, tedy důvěru či nedůvěru. I proto 
pozor na chválu, kterou nemyslíme 
upřímně. Děti z toho mohou být zma-
tené, protože cítí něco jiného než to, 
co se jim říká.

ZÁVISLOST NA POCHVALE
Citlivým tématem je závislost na po-
chvalách. Přesto je potřeba o tom 
mluvit. Ze zkušenosti vím, že ten, kdo 
potřebuje nejvíce chvály či ocenění, 
je ten, který je doma hodně hodnocen 
či naopak nemá dostatek pozornosti. 
Když za vše a za každou maličkost 
chválíme, může si právě dítě vytvořit 
závislost. Protože co se v dítěti ode-
hrává, když je za něco pochváleno de-
setkrát, ale po jedenácté není? Dítě 
vnímá, že udělalo něco nesprávně, 
přitom neví co a může být zmatené. 
Vždyť to přece udělalo stejně jako 
v předchozích deseti případech a sly-
šelo: „Skvěle, Marečku.“
Proto chvalme, když cítíme, že máme 
chválit, ale pozor na přechválení. Na-
víc může nevědomě docházet k pod-
něcování podcenění dítěte tím, že 
chválíme za věci jednoduché, které 
již běžně zvládá. Dítě se cítí podce-
ňováno a nemusí se tolik hrnout do 
(pro něj) obtížnějších věcí.
V praxi se také trenéři setkávají s tím, 
že některé děti chtějí být chváleny 

H O D N O C E N Í ,  P O C H V A L Y ,  K R I T I K A

T R É N I N K T E X T :  O T M A R  L I T E R A   I L U S T R A Č N Í  F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE

Ač to někdy není jednoduché, o problémech je vždy důležité mluvit…
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více než ostatní. Jsou to především 
takové děti, které doma mají méně 
pozornosti či jsou méně oceňovány, 
častěji to bývá nedostatečné ze 
strany otců. I to je důležité vnímat 
a pracovat s dítětem na budování 
sebedůvěry, protože u něj převažuje 
vnější hodnocení nad vnitřním pro-
žitkem.

KRITIKA ANO, ALE ZA CO!?
I kritika k výchově patří a stejně jako 
pochvala je projevem vnějšího hodno-
cení. Za co je třeba kritizovat či řešit, 
je porušení pravidel, ať už jsou to tý-
mová či obecně platná. Kritika, stejně 
jako pochvala, by měla být konkrétní 
a vysvětlena.
Když pošleme hráče sednout za „zlo-
bení“ na tréninku a nevysvětlíme mu 
za co, příště může chování opakovat 
a ani nemusí vědět, za co seděl. Vždy 
je důležité dětem vysvětlit, co pro-
vedly, jaké pravidlo porušily a dát jim 
řešení, jak se chovat příště.

INDIVIDUÁLNĚ, ČI HROMADNĚ?
Kdy chválíme či kritizujeme v praxi? 
I to je z hlediska pedagogiky pod-
statné. Jaké jsou výhody a nevýhody? 
Chvála může být častěji veřejná. Na 
rozdíl od kritiky. Obecně se totiž 
pochvala poslouchá lépe. Nicméně 
může to mít i svá negativa, zvláště 
když je oceňován častěji jeden hráč, 
kolektiv ho pak může považovat za 
šplhouna. Přesto je to méně citlivé 
než u kritiky.
U kritiky je třeba dobře vážit, kdy ji 
řekneme veřejně. Je to zejména tehdy, 
kdy se poruší pravidla, a to opako-
vaně. Pokud chceme vytknout řešení 
některé situace ze zápasu, bývá do-
poručováno vyřešit záležitost s da-
ným jedincem či skupinou soukromě. 
Zvažme, kdy chválíme či kritizujeme 
veřejně a kdy si to vyřešíme s hráči 
mezi čtyřma očima.

A CO ODMĚNY?
K tématu pochval patří i odměny 
obecně, jelikož pochvala je forma 
odměny. Odměny a tresty přicházejí 
z vnějšího prostředí a je to forma, 
jak si vymoci určité chování. Je na 
zvážení každého trenéra, rodiče, 
učitele, dospělého, jak často tyto 
formy používat, jde však o to, že se 
opět bavíme o vnějších podnětech 
a pracujeme spíše na poslušnosti 
oproti vytváření vnitřního prostředí 
daného dítěte.
Každý z nás si může odpovědět, zda 
chceme budovat spíše vnitřní pro-
středí či výrazně ovlivňovat druhé 
vnějšími podněty. Ti z vás, kdo máte 
psa, víte, že se pes dá vychovat k po-
slušnosti pomocí piškotů, odměn či 
trestů poměrně rychle.

HODNOCENÍ
Jak bylo popsáno ve druhém odstavci, 
s hodnocením se setkáváme od naro-
zení. Ten chlapec je pěkný, ta knížka 
je hrozná, ta matematika je těžká. 
Jsme takto vychováváni. Místo infor-
mací se na rozdíl od indiánů dozví-

dáme hodnocení. Jak je venku? Ošk-
livo. Zatímco indiáni by na tuto otázku 
odpověděli: Prší. Všichni chápeme roz-
díl mezi informací a hodnocením.
Proč o tom píšu a jak to pojmout? Po-
kud máme nastavenou obousměrnou 
komunikaci, jsou pro nás informace 
pro rozvoj dětí podstatné, k tomu je 
však potřeba vytvořit bezpečné a re-
spektující prostředí, kde bude kolek-
tiv otevřený a nehodnotící k projevům 
druhých. Typická komunikace rodič – 
dítě. Rodič: „Jak bylo, Mirku, ve škole?“ 
Mirek: „Dobrý.“ Tato komunikace pro-
bíhá i mezi dospělými, jsem přesvěd-
čen, že nás ovšem více zajímají infor-
mace namísto hodnocení.
Pro nás trenéry může být podstatné, 
jak se daný hráč cítil v daném utkání. 
Ano, může nám napomoci známka 
(hodnocení), např. školní či škála 1 až 
10, ale jde o informace, aby se daný 
hráč projevil. Bez ostychu, beze slov 
dobrý – špatný, protože pro každého 
to může znamenat něco jiného. Vyjád-
řit pocity je v pořádku. Hráči od přípra-
vek dokážou říct, že se jim hrálo dobře, 
že jsou rádi, že dali 5 gólů. Je 5 gólů 
dobře? Je to špatně? Kdo ví…

POZÁPASOVÉ HODNOCENÍ
Ve fotbalovém prostředí se již pohy-
buje více a více trenérů, kteří společně 
s kluky hodnotí zápasy tím, že dají 
prostor hráčům se vyjádřit, jak to vní-
mali oni. Dělají tzv. „kolečka“, kdy se 
každý vyjádří k zápasu a stejně jako 
trenér má každý hráč svůj prostor.
U nejmenších dětí, v kategorii před-
přípravek, pokud chceme tento způsob 
zavést, stačí jednoduchá pomůcka: 
smajlíci. Smajlíkem 🙂 či 🙁 či jinými 
lze snadno vyjádřit pocity. Od mladší 
přípravky dokážou děti už aspoň ve 
zkratce mluvit o pocitech ze zápasu, 
důležité však je, jak jsem psal výše, 
aby bylo vytvořeno bezpečné a re-
spektující prostředí, kde mohou děti 
vyjádřit svůj názor a bude přijat bez 
hodnocení. Nebo kde se jim za to ni-
kdo nebude posmívat či si na něj ne-
budou ostatní ukazovat prstem.
Je to možný způsob, jak se dozvědět 
i něco od hráčů, jejich pohled bez na-
šeho dospělého předchozího poukazo-
vání a zaškatulkování dobře – špatně. 
Trenér se k týmu vyjadřuje také a říká, 
s čím je spokojený a s čím ne. Nebo 
se dá samozřejmě zvolit i způsob jed-
nostranný, jak známe např. od Jirky 
Luňáka z Okresního přeboru. Stačí 
zadat na Youtube tento text: Okresní 
přebor – Jirka Luňák hodnotí výkon 
v šatně.

ZÁVĚREM
Tento text má za cíl poukázat na to, 
že i pochvaly, kritika a hodnocení for-
mují osobnost člověka a na dítě mají 
značný vliv. Vše můžeme používat ku 
prospěchu, avšak můžeme také pře-
dávat námi vytvořené vzorce chování 
našimi ovlivňujícími pochvalami, kri-
tikou či hodnocením. Je přirozené to 
používat, protože se to v naší společ-
nosti objevuje všude. Jde jen o malič-
kost – jakým způsobem. 
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 Rok založení: 2016

 Vývoj názvu klubu: Ambassadors FC Praha

 Úspěchy: účast ve III. B třídě

 Současnost: III. třída, skupina B

 Počet týmů:  jeden mužský („A“ – III. třída, skupina B), starší žáci, dva týmy mladších žáků,  
starší přípravka, mladší přípravka

AMBASSADORS FC PRAHA

Možná to mnohé překvapí, ale i v převážně ateistickém Česku 
úspěšně funguje klub razící tradiční křesťanské hodnoty. Je jím 
AMBASSADORS FC PRAHA, který se rekrutoval z mezinárodní 
organizace Ambassadors Football působící v mnoha zemích napříč 
planetou. Na české fotbalové mapě účinkuje už bezmála pětadvacet 
let, na té pražské se objevil v září 2016, kdy odehrál první zápas ve 
III. třídě. V té působí dodnes, ale s tím rozdílem, že výkony a tedy 
i tabulkové umístění jdou sezonu od sezony nahoru. Šéfové tak 
sebe i veřejnost přesvědčují, že fotbal a nejrozšířenější světové 
náboženství mohou jít ruku v ruce.

Organizace Ambassadors Football 
byla založena v roce 1990 v ang-
lickém Boltonu tehdy ještě pod ná-
zvem Ambassadors in Sport (AIS). 
Od počátku byla cílem AIS, později 
přejmenované na Ambassadors Fo-
otball, křesťanská fotbalová služba, 
do níž se zapojují církve a křesťan-
ské skupiny a která slouží všem fot-
balistům.
Česká pobočka AIS je jednou z nej-
starších v rámci organizace, její 
počátky se datují do začátku deva-
desátých let, kdy první vedoucí AIS 
navázali skrze hráčská turné kontakt 
s křesťany z Opočnice. „Byl jsem pře-
kvapený statečností některých věří-

cích, kteří se navzdory režimu nechtěli 
vzdát své víry,” vzpomínal později je-
den z „misionářů“, dlouholetý ředitel 
anglické centrály Dave Oakley.
Ten se spolu s Novozélanďanem 
Johnem Squiresem a Američany Aa-
ronem Sobym a Billem Galipaulem 
v roce 1994 do Česka vrátil. Půso-
bili zde dalších pět let, hráli za kluby 
v Opočnici a Poděbradech, budovali 
vztahy s místními církevními sbory 
a podporovali je ve fotbalových ak-
tivitách.
Jejich práce však byla i vzhledem ke 
specifickému českému prostředí po-
měrně složitá. Když původní vedoucí 
AIS v roce 1999 Česko opustili, pro-

jekt se tu zasekl až do roku 2003. 
Tehdy se vrátil Aaron Soby s týmem 
spolupracovníků.
V roce 2003 se zasadili o vznik české 
pobočky AIS v Písku a působili i v Mi-
lovicích, Tachově či Břeclavi. Postupně 
navazovali spolupráci i se sbory nebo 
jednotlivci v Praze, Vsetíně a Českém 
Těšíně. V roce 2005 bylo sídlo české 
AIS přesunuto do Prahy.

SRDCE A CHARAKTER
Zahraniční vedoucí zaškolovali místní 
pracovníky a postupně zemi opouštěli. 
V roce 2007 se pak ředitelem české 
pobočky stal Ondřej Mazaný. Ten se 
v Ambassadors seznámil s Janem Ně-
mečkem a právě tito dva přenesli do 
praxe myšlenku založit v Praze regu-
lérní fotbalový klub působící v ofi-
ciální soutěži. Historickým dnem se 
stala sobota 10. září 2016, kdy Am-
bassadors FC Praha nastoupili k his-
toricky prvnímu soutěžnímu zápasu 
jako první křesťanský fotbalový klub 
v Česku.
Dnes má už zhruba stovku členů, při-
čemž soutěžní utkání hraje jen A-tým 

mužů. Mládežnické výběry fungují na 
bázi tréninků a nejrůznějších turnajů. 
„Jsou koncipované spíš jako kroužky pro 
děti, které probíhají na různých místech 
po Praze,“ vysvětluje předseda klubu 
Jan Němeček. „Zvažujeme, že bychom 
některé výběry přihlásili do soutěží, 
a věřím, že to není nijak vzdálená bu-
doucnost,“ dodává.
Napříč klubem se razí tradiční křes-
ťanské hodnoty. „Dají se shrnout do 
několika bodů. Chovej se k druhým tak, 
jak chceš, aby se oni chovali k tobě. 
Přátelství. Milosrdenství. Tolerance. 
Schopnost odpouštět. A velký důraz 
klademe na fair play. Ale protože jsme 
fotbalový klub, patří tam i bojovnost, 
tvrdá práce a zodpovědnost. Zkrátka 
nám jde o rozvoj po fyzické stránce, 
ale zejména po té duchovní,“ vysvětluje 
ředitel Ambassadors Football Czech 
Republic Ondřej Mazaný.
Důležitou postavou v klubu je i hlavní 
trenér A-týmu Tomáš Jeník. „Sám je 
křesťan a je mu blízká naše myšlenka. 
Nechce dělat jen fotbal, ale kouká i na 
to, jaký mají hráči charakter, jaké mají 
srdce a jak přistupují k sobě navzájem. 

A M BA S S A D O R S  F C  P R A H A  V Y Z N ÁVÁ  H O D N O T Y  N EJ R O Z Š Í Ř E N ĚJ Š Í H O  S V Ě T O V É H O  N Á B O Ž E N ST V Í

F O T B A L  A  K Ř E S ŤA N S T V Í  J D O U  D O H R O M A D Y

K L U B T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.
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Domácí zápasy hrají Ambassadors na hřišti Olympie Šeberov. Důvody, 
proč se usídlili zrovna tady, jsou dva. První je pragmatický, ředitel Ondřej 
Mazaný to má blízko z domova. Ten druhý je logický, vedení hledalo 
hřiště s umělým povrchem, to aby na něm tým mohl působit celoročně 
a v případě nepřízně počasí nemusel narychlo hledat jiné. Do budoucna 
by však klub rád našel vlastní domov.

Šeberov jim sice naprosto vyhovuje, 
přesto by rádi do svého. „Evidentně lze 
fungovat bez vlastního areálu, ale do 
budoucna je naším zájmem najít zá-
zemí, kde bychom mohli působit. Sou-
visí to především s mládeží, protože 
děti nejsou ochotny přejíždět po celé 
Praze, jen aby následovaly svůj klub. 
Raději půjdou do toho, který je nejblíž,“ 
má jasno Jan Němeček a pro úplnost 
dodává, že mužský tým Ambassadors 
trénuje v prostorách Středního odbor-
ného učiliště gastronomie U Krbu.
Ty mládežnické trénují, s výjimkou 
jednoho mužstva mladších žáků pů-
sobícího v Braníku, v areálu Sokola 

Vinohrady. „Jestli se někdy přesuneme 
do areálu třeba někde na okraji Prahy, 
tak tyto děti asi zanecháme na Vino-
hradech. A začneme na zelené louce 
shánět nové,“ má jasno. „Byl by to pro 
nás zlom, o který stojíme, protože by to 
znamenalo další krok k ustálení klubu 
jako takového.“
Otázkou je, jak toho dosáhnout. „Už 
jsme byli ve vážnějším jednání v Hlubo-
čepích, ale nakonec to nevyšlo. Ale jak-
mile se objeví možnost nějaké zázemí 
získat, budeme ji zvažovat. Myslím, že 
v současném nastavení jsme schopni 
hřiště spravovat a fotbalově na něm 
fungovat.“ 

To je součást toho, co razíme. Byť je 
důležité, jací jsou fotbalisté, není to pro 
nás na prvním místě,“ hlásí a vyjmeno-
vává další kolegy, díky nimž oddíl fun-
guje. „Asistent trenéra Martin Hamada 
nebo třeba vedoucí mužstva Petr Jeník. 
Všichni zastávají více funkcí a pomá-
hají s celým chodem klubu.“

HRAJÍ I MUSLIMOVÉ
Jak vlastně vypadá skloubení křes-
ťanství a fotbalu v praxi? „Snažíme 
se naše hráče učit, aby pozitivně při-
jímali ostatní. Ať už co se týče spo-
luhráčů, kde se to projevuje například 
v tom, jak jsou schopni řešit neshody 
uvnitř týmu, tak protihráčů,“ líčí Jan 
Němeček. „Například nechceme, aby 
z nich při konfliktech, o které na hři-
šti není nouze, vycházely nějaké nega-
tivní emoce. V takových okamžicích by 

měli prokázat sebekontrolu, neoplácet, 
nenadávat. A totéž platí i ve vztahu 
k rozhodčím.“
Samotný křesťanský program je ob-
sažen přímo v trénincích. „Není to tak, 
že bychom ve volném čase všichni cho-
dili do kostela. Po tréninku v šatně mí-
váme společné zamyšlení nad nějakým 
tématem, které vedeme buď my s On-
dřejem, někdo z trenérů nebo z hráčů, 
kteří jsou křesťané. Tak to funguje jak 
u mužů, tak adekvátním způsobem 
i u mládeže.“
Nejde prý však o to křesťanství do 
hráčů „cpát“. Mimochodem někteří ani 
nejsou křesťané. „Chodí k nám hodně 
dětí, které nejsou z věřícího prostředí. 
Ale nedochází k žádnému lámání, sna-
žíme se jim naše hodnoty spíš vysvět-
lovat a ukazovat třeba na biblických 
příkladech,“ objasňuje.

„Seznamujeme je s myšlenkami, které 
v bibli jsou, ale je čistě na každém, jak 
s nimi naloží. V křesťanství je to na-
štěstí dané tak, že křesťanem se člověk 
stane jen na základě svého soukromého 
rozhodnutí,“ připomíná Ondřej Ma-
zaný, který je sám jedním z asistentů 
trenéra a občas si i zahraje.
Ředitel zároveň podotýká, že Amba-
ssadors jsou křesťanskou fotbalovou 
organizací, ale nikoliv církví. „Kluci 
z našich řad, kteří jsou věřící, se rekru-
tovali z různých církví napříč denomi-
nacemi v celém Česku. A do některých 
týmů chodí i muslimové,“ překvapuje.

PŘIŠLI KVŮLI MYŠLENCE
První dvě sezony ve III. třídě se tým 
spíš rozkoukával. „Bylo to dané i tím, 
že spousta našich hráčů měla zkuše-
nosti jen s malým fotbalem a ten velký 

hrála poprvé,“ vidí příčiny předseda. 
Tým však před letošním ročníkem po-
sílil a výkony se zvedají.
Díky tomu už není nereálný postup 
o úroveň výš. Zajímavé je, že většinu 
z osmi nových tváří přilákala do Am-
bassadors právě výhradně křesťanská 
myšlenka. „Ve fotbalovém prostředí to 
nikdy nezažili. A některé projevy, které 
ve svých stávajících klubech zažili, jim 
třeba byly až nepříjemné.“
Ať už postoupí nebo ne, pro pány 
z vedení je hlavní, že si vyzkoušeli, že 
neotřelý projekt může v podmínkách 
pražského fotbalu fungovat. „Jsme 
přesvědčeni, že fotbalu máme co při-
nést, a jsme rádi, že lidé vidí, že fotbal 
s křesťanskými hodnotami může fungo-
vat. Organizačně a finančně je to sice 
náročné, ale myslím, že se nám to za-
tím daří,“ shodují se. 

K L U B

D O M A  J S O U  N A  Š E B E R O V Ě .  Z A T Í M

Název: sportovní areál A.F.K. Olympia Šeberov

Adresa: K Hrnčířům 174, Praha 4 – Šeberov, 149 00

Dopravní spojení:  přímo u autobusové zastávky Pod Vsí  
(linky 165, 326, 327, 363 a 385)

Počet hřišť v areálu: jedno s umělým povrchem

AREÁL ŠEBEROV

I když je fair play základní hodnotou týmu, přiměřená bojovnovnost nesmí u fotbalu chybět! Jan Němeček (vlevo) a Ondřej Mazaný – šéfové klubu.
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Žižkov je pro něj svým způsobem osudový. Ve čtvrti, o níž tamní 
pyšní rodáci říkají, že je to „svobodná republika obklopená 
Prahou“, vyrůstal, odmala fandí místní Viktorii a hraje za AFK 
Union Žižkov. Černo-bílé barvy klubu, který je mimochodem jedním 
z nejstarších v Česku a loni oslavil už 110. výročí založení, začal 
JOSEF SKOŘEPA hájit před třemi lety, kdy se vrátil k fotbalu po 
devítileté(!) pauze. Kromě toho se pravidelně a úspěšně účastní 
mezinárodních fanouškovských fotbalových turnajů, je vedoucím 
haly v přepravní firmě PPL a pyšným tátou syna Šimona.

První sport, jemuž se závodně věno-
val, nebyl fotbal, nýbrž ragby. Hrál ho 
od jedenácti let za Petrovice. „Ale ne-
bylo to úplně to, co jsem hledal,“ pře-
mítá s tím, že k fotbalu se dostal až 
ve třinácti.
Díky tehdejšímu spolužákovi a nejlep-
šímu kamarádovi Honzovi. „Měli chatu 
v Olovnici, což je první vesnice za Kra-
lupami. Tehdy za ně hrál a řekl mi, ať 
to zkusím s ním,“ vzpomíná. „Jeho ro-
diče se o mě skvěle starali, každý ví-

kend mě tam vozili, dělali mi obědy, 
spal jsem u nich.“
V Olovnici vydržel dva roky, déle 
už to ani nešlo. „Měli tam jen žáky 
a chlapy. A v patnácti letech se mi do 
chlapů vážně moc nechtělo,“ usmívá 
se a dodává, že přestoupil do Ďáb-
lic, které ale neměly pro změnu do-
rost. Proto se přesunul do Dolních 
Chaber, kde působil do osmnácti let 
a potom skončil. „A dal jsem si devět 
let pauzu.“

TRIUMF V POLSKU
Vrátit se k fotbalu po takové době je 
až obdivuhodné. O to víc, že se během 
devíti let udržoval ve formě prakticky 
pouze Hanspaulskou ligou. „Hrál jsem 
za tým England Praha. Většinou to byli 
starší chlapi s dětmi, kteří se jeden den 
v týdnu šli vyblbnout. Působili jsme 
v osmé až šesté lize,“ popisuje.
Pořád v něm přitom hlodalo, že by se 
k velkému fotbalu rád vrátil. „Ale nikdy 
se nenaskytla pořádná příležitost. Pak 
už bylo kvůli práci méně času a moc to 
nevypadalo,“ vypráví s tím, že nakonec 
se šance ke comebacku objevila. Ten-
tokrát díky „jeho“ Viktorce Žižkov.
Pravidelně ji totiž reprezentoval ve fa-
nouškovských turnajích. „Vždy je pořá-
dal nějaký klub, přičemž nejaktivnější 
v tomto ohledu byli Bohemians. Jednou 
ale turnaj organizovala právě Viktoria 
a shodou okolností se konal na Vítkově. 

A účastnil se ho i tým Unionu, který na 
Vítkově hraje,“ vysvětluje.
Po turnaji si s hráči AFK sedli a on 
nadhodil, že by rád opět zkusil velký 
fotbal. „Hned řekli, že to není problém. 
Dali mi číslo na Standu Křivánka, ať 
mu prý zavolám a přijdu. Bylo to na-
rychlo, ale ozval jsem se a šel na první 
trénink. Bylo nás na něm osmadvacet, 
takže jsem po těch devíti letech docela 
koukal,“ prozrazuje s úsměvem. „Ale 
chytlo se to a jsem tam dodnes. A jsem 
nadšený, kluci mě vzali na první dobrou, 
jsou perfektní.“
Právě Stanislav Křivánek hrál ve vel-
kém návratu stěžejní roli. „On mi dal 
tu šanci. Má největší zásluhu na chodu 
celého klubu. Je to trenér a manažer 
v jednom, řeší veškeré manažerské zá-
ležitosti od nákupu hráčů přes reklamu 
po všechny potřebné věci jak pro tré-
ninky, tak pro zápasy.“

Věk: 31 Klub: AFK Union Žižkov Post: stoper

J O S E F  S KO Ř E PA

S T O P E R  U N I O N U  Ž I Ž K O V  J O S E F  S K O Ř E P A  J E  V E D O U C Í M  H A LY  P Ř E P R A V N Í  F I R M Y  P P L

F O T B A L  M Á M  V  T O P U

C I V I L T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Tenhle stoper nenechá obranou jen tak někoho projít.
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Josef vyznává černo-bílé barvy Unionu. A červeno-bílé Viktorky.

Zmíněných fanouškovských turnajů 
v malém fotbale se účastní dodnes. 
„Jsou to lidi, kteří chodí fandit a u pivka 
se dohodli, že si zkusí zorganizovat tur-
naj. A stala se z toho tradice. Konají se 
každý rok a bývá na nich tak osm až 
dvanáct týmů. Nejen z Česka. Z těch 
zahraničních jezdil nejčastěji Ružom-
berok,“ jmenuje.
„Potom se do toho vložily asi dva týmy 
z Polska, které se chytly a začaly tur-
naje pořádat také. Jezdíme na ně, ale už 
ne s Viktorkou, ale s Unionem,“ upřes-
ňuje a dodává, že loni celý turnaj do-
konce vyhráli.

DO POSTELE PO ČTYŘECH
Josef Skořepa po svém příchodu do 
Unionu pochopitelně počítal s tím, 
že se hned nestane oporou. „Byl jsem 
rozhodnutý třeba dva roky být jen na 
lavičce, protože devítiletá pauza se 
musí projevit. Jenže přišel první zápas 
a já byl hned v základní sestavě. Do-
dnes si pamatuju, že jsme hráli v Sa-
talicích a vyhráli jsme 6:1.“
Tehdy, stejně jako nyní, působil AFK 
ve II. třídě. „Každý rok si říkáme, že 
bychom postoupit chtěli. Jsem pře-
svědčený, že kádr na to máme. Ale ne-
jde to, jak by mělo. S týmy, které jsou 
v tabulce nahoře, dokážeme hrát dobrý 
fotbal, dokonce je i přehráváme. Jenže 
proti těm, které jsou na sestup, se nám 
nedaří.“
Podstatu vidí v nedostatečné motivaci. 
„Přijde mi, že proti slabším se někteří 
naši hráči nedokážou vyhecovat k dob-
rému výkonu. S nejlepšími jdeme na krev, 
a kdybychom tak hráli každý zápas, bez 
problémů máme na I. třídu,“ přemítá 
střední obránce, jehož největší před-
ností na hřišti je přehled a čtení hry.

Pro někoho je fotbal jen koníčkem, on 
do něj ale dává maximum. „Mám ho 
takzvaně v topu. Stoprocentní účast 
na trénincích i zápasech. A když po 
zápase cítím, že mi ještě zbývá ener-
gie, jsem sám na sebe naštvaný. Když 
naopak přijdu domů a bolestí lezu do 
postele po čtyřech, jsem spokojený,“ 
směje se.
Vyšší soutěž by rád okusil i proto, že 
je profesionálnější. „Už jen to, že na 
zápasech jsou tři rozhodčí. Vyzkoušeli 
jsme si to letos, když jsme v poháru po-
stoupili několik kol a pak už nás pískali 
tři. Je to opravdu obrovský rozdíl. Mů-
žete se spolehnout, alespoň víceméně, 
že pomezní mávne ofsajd. Když je na 
lajně někdo z domácího týmu, bývají 
s tím často problémy.“

AŤ ŽIJE FRANTA SAUER!
Jelikož má fotbal rád a Union mu při-
rostl k srdci, přemýšlí o tom, že by 
v klubu zůstal i po konci aktivní ka-
riéry. Třeba jako trenér mládeže. „Se 
Standou Křivánkem jsem se o tom ba-
vil už mockrát. Momentálně na to ne-
mám čas, ale kdoví, co bude za něja-
kých pět let.“
Je takřka jisté, že tou dobou už bude 
mít praxi s „koučováním“ syna Ši-
mona. „Je mu teprve rok a půl, ale už 
teď jsem připravený, že ho přihlásím 
na Uhelky,“ říká s odkazem na to, že 
Uhelné sklady má nejblíže svému ko-
šířskému bydlišti. „Zatím samozřejmě 
nejde poznat, jestli bude mít k fotbalu 
nějaký vztah, balon zatím bere spíš do 
ruky, než aby do něj kopal. Manželka 
Jasmína říká, že ho dá na balet, ale to 
se nestane,“ směje se.
U Šimona rovněž existuje velká prav-
děpodobnost, že bude fandit Viktorce 

Žižkov. Stejně jako jeho táta. „Můj táta 
byl slávista, ale jednoho dne se rozhodl, 
že mě vezme na Viktorku. A mě to po-
hltilo,“ vybavuje si a upozorňuje, že 
s klubem zůstal v dobrých časech ev-
ropských pohárů i v těch slabších. „Ty 
ostatně probíhají i teď, jsme na chvostu 
druhé ligy. A obávám se, že může přijít 
ještě něco horšího. Hlavní roli hrají pe-
níze a Viktorka na tom v tomhle ohledu 
není dobře.“
Kdo někdy zašel na domácí zápas 
Žižkova, tradičně o víkendu v 10:15, 
možná si vybaví svéráznou posta-
vičku z hlavní tribuny. Chlapíka s vik-
toriánskou vlajkou a kloboučkem, 
který v nestřežený okamžik vstal 
a z plných plic zařval: „Ať žije Franta 
Sauer a žižkovská svobodná repub-
lika!“ A zase si jakoby nic v klidu sedl. 
„Chodí pořád,“ přitakává s úsměvem 
Josef Skořepa.
„Ale už neřve. Vlajku a klobouček má 
furt, jen už není slyšet. To ale nikdo, 
po fanouškovské stránce to šlo strašně 
dolů. V kotli je třeba dvacet lidí. Není 
divu, nejsou výkony. Já ale Viktorce ni-
kdy fandit nepřestanu,“ ujišťuje.

ŠPATNÝ NOVÁK, SPRÁVNÝ NOVÁK
Profesní životopis žižkovského 
obránce není, podobně jako jeho fot-
balový, nikterak složitý. Už deset let 
pracuje v přepravní firmě PPL. „Za-
čínal jsem tam vykládáním kamionů. 
Postupně jsem vyzkoušel snad všechny 
pozice a dostal jsem se prakticky až na 
tu nejvyšší, která tam je, jsem vedoucí 
haly,“ hlásí.
Na starosti má tedy její kompletní 
provoz. „Od přípravy zásilek, vyložení, 
zvážení a naložení přes komunikaci 
a organizaci s agenturními pracovníky 

až po koordinaci kamionů, co a kdy 
mají svážet. Zkrátka když je jakýkoliv 
problém na provozu, tak se volá mně,“ 
prozrazuje.
PPL prý rozváží téměř vše. „Je to vy-
mezené rozměry. Například pračky už 
jsou velké, takže na ty je určena pale-
tová přeprava, která se mě netýká. Ji-
nak obecně platí, že třeba zvířata nebo 
lidské ostatky vůbec nevozíme,“ upo-
zorňuje. Práce ho prý baví a nehodlá 
ji opouštět. „Ani nevím, co jiného bych 
dělal. Jsem tam fakt dlouho a svou po-
zici jsem si vydobyl.“
Občas se prý stane, že se balíček ne-
dostane ke svému adresátovi. „Jsme 
lidi, takže se to samozřejmě někdy při-
hodí. Koneckonců se to stalo i mně. Vy 
si totiž můžete něco objednat a jít si 
to na depo osobně vyzvednout. No a já 
předal zásilku někomu jinému. Naštěstí 
to byl, dejme tomu, pan Novák a já tam 
měl Nováky dva, takže jsem to vlastně 
jen prohodil. Ale vtipné bylo, že přišli 
hned po sobě. Předal jsem balíček špat-
nému Novákovi a pár minut po něm 
přišel správný Novák,“ směje se.
O Vánocích bude mít jako každý rok 
pořádnou honičku. „To bude masakr. 
Deset měsíců je v pohodě a pak při-
jde třeba osmdesátiprocentní nárůst,“ 
tvrdí. Objem objednávek Čechů se prý 
v posledních letech obecně zmnoho-
násobil. „Když jsme kdysi měli na Vá-
noce deset tisíc balíků za den, přišlo 
nám to strašně moc. Teď jich třeba 
v červnu je třináct tisíc a o Vánocích 
i pětadvacet tisíc denně.“ 

INZERCE
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