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OTČE, KOLEGO, BĚHEJ!
JAROMÍR A PATRIK TOMAIDESOVI MLUVÍ VE DVOJROZHOVORU O SPOLEČNÉM VZTAHU OTEC-SYN, TRENÉR-HRÁČ, ALE I LÁSCE K VRŠOVICÍM

ROZHOVOR

Trenér Jaromír Tomaides dumá, co vymyslet na soupeře.

Celý svůj život neopustil Vršovice. Jaromír TOMAIDES, bývalý nesmlouvavý
obránce, dnes místní trenér A-týmu, který se stará i o vršovické hřiště
jako správce. Zároveň v obou případech vede svého syna Patrika: 20letý
záložník patří k oporám přeborového mužstva a ve volných chvílích pomáhá
otci i na hřišti manuálně. „Patrik je taková povaha, že nic nevypustí, v tom
to mám lehčí,“ říká Tomaides starší.
Jak byste popsali váš vztah? Je
to víc trenér-hráč nebo otec-syn?
Otec: Obecně si myslím, že nemáme špatný vztah. Na fotbale jsme
spolu často a na hřišti jsem prostě
trenér. Jsem na něj přísnější než na
ostatní. Kluk trenéra to má v mančaftu vždycky v tomhle směru horší.
On má výhodu, že když je zdravý, do
základní jedenáctky bezpochyby patří a já nemusím poslouchat, že ho
protěžuju.
JJ
A kdyby nepatřil?
Otec: Tak bych ho tady asi nechtěl
mít, neprospívalo by to jemu ani mně.
Klape to i díky tomu, že fotbalově na
přebor rozhodně má. Teď jak byl zraněný, dokonce jsem slýchal, že mám
počkat, až se uzdraví a naše výkony
budou lepší. To potěší.
JJ
Patriku, jak rozdělujete vztah
otec-trenér?
Syn: Co je na fotbale, to tam zůstává, doma se fotbal samozřejmě
taky hodně řeší, ale už je to spíš
tak, že se mě táta na něco zeptá.
Doma na mě neřve, to jen na hřišti.
(směje se)
JJ
Křičí hodně?
Syn: Na hřišti hodně, ale to řve na
všechny, není to konkrétně na mě. Jak
už ho znám dlouho, tak to jde jedním
uchem dovnitř, druhým ven. Trénoval
mě odmalička, šel jsem s ním kategoriemi, beru to hodně s nadhledem.
JJ

Když řve, myslím si svoje, ale poslouchám ho, není to zase tak, že bych si
dělal, co chci.
JJ
Doma tedy táta nekřičí?
Otec: No, když dělá to, co nemá…
Syn: To nedělám.

Otec: Zařvu i doma, je mu dvacet,
ještě by mě nepřepral, i když už je
skoro dospělý.
JJ
Skoro?
Syn: Už dva roky!
Otec: No dobře, ale pořád bydlí u nás
s manželkou. Dcera je už pryč, o té
můžu říct, že je dospělá. Tenhle je pořád pod našimi financemi, musí se na
nás spoléhat, až se bude starat sám
o sebe, bude dospělý.
Syn: Táta si umí udělat respekt. Občas z něho jde i strach.

Syn: „Tátu si pamatuju od 35 let výš.
Bohužel jsem ho nezažil v jeho nejlepších letech,
protože se vypráví, že byl fakt dobrej obránce.“

Otec: Naštěstí Patrik má povahu,
že nic nevypustí. Kladl jsem na něj
velké nároky odmalička, žena mi to
i vyčítala, že po něm chci víc než po
ostatních.
JJ
To říkají všichni trenéři, kteří
vedli či vedou své děti.
Otec: Hromada trenérů to říká, ale
opak je pravdou. Pár lidí kolem mi to
řeklo, že jsem na Patrika přísnější. Ne
vždy to ale platí. Trenéři můžou říkat,
že jsou na svoje kluky přísnější, ale
někdy to jen říkají. Já si nechci nic
nalhávat, ale myslím, že to tak bylo.
JJ
Aby byl syn dobrý fotbalista
nebo aby se neřeklo, že ho protěžujete?
Otec: Samozřejmě jsem chtěl, aby
byl dobrý. Než abych ho protěžoval,
to bych ho radši dal někam jinam.
Pokud syn trenéra nemá na sestavu
a vy ho tam cpete, tak to okolí stejně
vidí a neprospívá to nikomu a ničemu.
JJ
Patriku, říkáte na trénincích
a zápasech tátovi tati nebo trenére?
Syn: Skoro všichni mu tykají a oslovují ho Míro, takže mu říkám tati. Když
jsme spolu hráli za béčko, tak jsem
mu ale říkal kolego. (směje se)
Otec: No jo, když šel poprvé za béčko
a věděl, že spolu budeme hrát, ptal se
doma mámy, jak mi má říkat.
Syn: (pobaveně) Kolego…
Otec: Když to vymyslel, křičel na
mámu přes celý byt, že mi bude říkat kolego.
Syn: Když jsi mi nepřihrál, křičel jsem
na tebe otče!
Otec: My si tenkrát za béčko, když už
bylo zachráněné, zahráli celé rodinné
klany. Nastoupili jsme my dva, Honza
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Táta je prý dobrý trenér, jen ho brzdí výbušnost, říká syn…

Šimr a Michal Bareš, taky bývalí hráči,
kteří teď u nás trénují, se syny. To
bylo hezké.
JJ
Při vší úctě k ostatním, vy jste
z těchto klanů ve Vršovicích momentálně nejvýraznější, ne? Vy
trenér, člen výboru a správce,
syn opora A-týmu.
Otec: Já jsem tady hlavně nejdelší
dobu.
Syn: Skoro půl století. (směje se)
Otec: Kromě pana Bellady (předseda
klubu) a Fišera (sekretář klubu) jsem
tady asi nejdéle.
JJ
Patriku, neštvalo vás někdy
hrát pod tátou?
Syn: Mám takovou tu povahu, že
jsem spíš flegmouš, takže ne.
Otec: Je po mamince.
Syn: Nikdy mi to nevadilo, nebyl problém v kabině, že přijdu a všichni se
přestanou bavit. I já si na něj občas
zanadávám, ale co je v kabině, to nevynáším, že bych mu to říkal. Nikdy
jsem si neříkal, že kdyby tam táta nebyl, že by to bylo lepší.
JJ
Jak často doma řešíte fotbal?
Otec: Když se daří, tak není co řešit. Když se nedaří, člověk se ptá, co
si kluk myslí, jestli z pohledu hráčů
dělám něco špatně. Řeším to i se ženou, ta se mnou je ve Vršovicích pořád. Kluka se třeba po tréninku ptám,
jestli jim to něco dalo. Kritizuje mě
hlavně za to, že víc křičím. Jenže to
má člověk v povaze a jen tak to ze
sebe nevytěsní.
JJ
Jste hodně impulzivní?
Syn: Trošku. (usměje se)
JJ
Co na tátu platí?
Syn: Na něj platí, že mu nesmíte odpovídat, pak se začnete hádat a bude
rozjetý ještě víc. Během zápasu to
vůbec nemá cenu. Na druhou stranu
musím říct, že po zápase v kabině
se s ním dá sedět a v klidu povídat
o všem. Na hřišti se to vyhrotí. Je lepší
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si s reakcí počkat, až se dohraje, než
se hádat během zápasu.
JJ
Co vy dva, pohádáte se někdy
na hřišti?
Otec: I na hřišti mi vynadal. Jako spoluhráč i jako hráč. To jsem mu pak
vyčetl, že by si to jako hráč na trenéra neměl dovolit. Hrál jsem a vím,
že člověk v emocích vypění, málokdo
si připustí, že neměl pravdu, já občas
taky vybouchl jako hráč. V tu chvíli to
přejdu, ale pak mu to řeknu mimo, že

s hráči. Když jsem byl v mládeži ve
Spartě, na Dukle, na Bohemce, ptal se
pořád, co děláme na tréninku, zajímal
se a sám to zkoušel, protože taky trénoval mládež. Jen ta jeho výbušnost…
JJ
Dá se s tím něco dělat?
Syn: Léčení a prášky. (směje se)
Otec: Já se snažím. Ale když vidím, že
tomu nedáváme maximum, jsem prostě naštvanej, když to řeknu slušně.
A pak z lavičky akorát řvu, ale asi to
nepomáhá.

Otec: „Přišel do Sparty a ve sparťanské kabině začal řvát
Slavia, do toho! V prvním zápase nastoupil rovnou proti
Slavii, během prvních deseti minut zavinil dva góly.
Vypadalo to, že ten zápas prodal.“

se mi to nelíbilo. Ale to platí i u ostatních hráčů. Už se mi i stalo, že jsem se
po zápase já omlouval hráčům. Mladému Kůčovi jsem vynadal na hřišti,
pak jsem mu volal, že jsem to přehnal.
JJ
Jaký je táta trenér?
Syn: Trenér je dobrej, jen ho brzdí ta
jeho výbušnost. Někdy je to až moc.
Jako trenér se snaží, hodně mluví

Syn: Určitě ne.
Otec: Člověk se snaží zkrátka o něco.
A pak… No, snad na to kluci nekašlou, ale když nevidím agresivitu. Nedaří se, to se stává i v lize, ale musí
se zápas odjezdit. To je kombinace
všeho, hodně omluv z tréninku, pak
se to všechno sečte. Vím, jsme malý
klub, hrajeme to zadarmo, ale štve mě

to. Já jsem taky fotbal nikdy nehrál za
prachy a dával jsem tomu všechno.
A když mám pocit, že to tak u kluků
není, bouchne to ve mně. Někdy vypěním i na tréninku. Oni třeba desetkrát odcentrují a desetkrát to letí za
bránu. Nejčastější výmluva je špatný
terén, špatný balon a sluníčko. Když
máte body a daří se, tak to vezmete
ve srandě, že se jeden trénink nepovedl. Ale když body nemáte a z přeboru padají čtyři týmy, tak moc v klidu
být nemůžete, to se pak bere hůř. Dostanu se do ráže a těžko se zastavuju.
JJ
Co tátu uklidní?
Syn: Jezdí teď na chatu. (otec se
směje) Po čase ho to mrzí, vyšumí.
Obecně se dá říct, že v pátek večer
s ním nejde mluvit, v sobotu ráno už
vůbec ne, když se pak vyhraje, je hned
veselo, když prohraje, musíte mu dát
chvilku. Působí na něj jen čas. Já se
nenaštvu, ale třeba ségra je to samé
co táta. Když se doma hádali, já to
přešel, jsem vyškolený.
Otec: Kecá, vždycky si doma přidal,
rýpnul, aby ségra dostala ještě víc.
JJ
Jak je to s tou chalupou?
Otec: Vyrůstal jsem tam s otcem, ale
když zemřel, tak jsme na chalupu začali jezdit se ženou. Ona říkala, že ji
buď musíme prodat, nebo dát do kupy.
Tak to dávám do kupy. Deset let se na
chalupě nic nedělalo. Ale že bych byl
chalupář, jako se ve Vršovicích říkalo
o Ivanovi Struhárovi, to teda nejsem.
(směje se)
JJ
Na fotbal máte stejné názory?
Otec: Asi jo, i když se ve všem neshodneme. Že bychom se vyloženě
rozcházeli, to ne.
JJ
Takže se nepřete, jestli je víc
Messi nebo Ronaldo?
Otec: Messiho nemusím, je to chodič.
Samozřejmě dává góly, je to světová
třída, ale prostě nemám rád tyhle
typy. Líbí se mi rychlí, důrazní fotba-

ROZHOVOR

Otec: „Zařvu i doma, je mu dvacet, ještě by mě
nepřepral, i když už je skoro dospělý.“
listé. Třeba Özil, Robben, tyhle kluky
mám rád.
Syn: Messi se mi taky nelíbí, v tomhle
se shodneme. Na hráčích víc než milion gólů oceňuju černou práci, že jdou
do všeho na sto procent.
JJ
Jak to máte s fanděním fotbalovým týmům?
Syn: Táta je odmalička slávista, ale
ne fanatik. Já jako malý fandil Slavii, pak jsem šel do Sparty, na začátku jsem pořád fandil Slavii, ale
pak to vyšumělo a přešlo to logicky
na Spartu. Teď už jsem zpátky a definitivně slávista.
Otec: Přišel do Sparty a ve sparťanské kabině začal řvát Slavia, do
toho! V prvním zápase nastoupil rovnou proti Slavii, během prvních deseti
minut zavinil dva góly, tak ho trenér
stáhnul.
Syn: Dvakrát rozehráli, já jim to dvakrát přihrál a dostali jsme dva góly.
Otec: Vypadalo to, že ten zápas prodal. Sice byl osmiletý, ale vypadalo to
tak. (směje se) Bydlíme v Dejvicích,
takže to máme na Spartu kousek. Šel
tam ale díky manželce, já bych ho do
ligového klubu netahal. Zpětně uznávám, že mu to možná prospělo. Byl
nábor a svolil jsem, aby tam šel. Říkal
jsem si, že ho nevyberou. Ale vzali ho.
Ve Spartě vydržel pět let.
JJ
Hrál i za Duklu a Bohemians.
Z pražských ligových celků chybí
jen Slavia. Nemrzí vás to?
Otec: Ani ne. Ve starších žácích už
moc nekopal, chodil do školy Dukly,
ta ho chtěla. Ale ani tam to z různých důvodů nebylo ideální, pak šel
do Vyšehradu, kde hrál pravidelně,
ozvala se Bohemka, kde bylo pár
kluků, které znal ze Sparty. Byl tam
a ke konci dorostu se rozhodl, že už
ho to tolik nebaví. Šel tak jako dorostenec hrát za béčko Vršovic, pak
skočil do áčka.

Neměl jste vyšší ambice, když
jste prošel mládeží tří ligových
klubů?
Syn: Když jsem byl malý a dělala se
v pátek na tréninku nominace, říkali
nám, že chceme být ti nejlepší, ale
já to bral tak, že mám fotbal pro zábavu. Tréninky jsme měli často, já
se vyblbnul, nikdy jsem to nebral extra vážně. Jasně, každý by chtěl hrát
ligu, ale v dorostu už jsem to tak necítil. Možná trochu zpětně lituju, že
jsem skončil v Bohemce. Když jsem
měl jít do U19, bavil jsem se s trenérem a ptal se ho, jestli budu hrát.
JJ

fotbal je jiný. Mohl jsem být sice v Juniorské lize, ale otázka je, jestli by mě
to pořád bavilo. Říkám si, že jsem pořád mladý, že mám ještě čas, a když
se mi bude dařit, třeba si někdy zahraju divizi nebo třetí ligu.
JJ
Kdo z vás je lepší fotbalista?
Otec: Myslím, že kluk.
Syn: Já tátu nezažil v tom nejlepším,
pamatuju si ho, až když hrál jako starý
páprda. Stoper.
Otec: On může hrát cokoliv, já taky
hrával cokoliv, ale on je techničtější
a bude…
Syn: … rychlejší?

KDO JE JAROMÍR TOMAIDES
Jedna z legend Vršovic. Bývalý skvělý obránce, který nikdy neoblékl
jiný dres než ten vršovický. Když skončil jako hráč A-týmu, hrál za
B-mužstvo. „Ale už to nechávám na mladších, jdu jen ve chvíli, kdy jich
je málo,“ říká 49letý Tomaides, který má ve Vršovicích několik funkcí:
dělá trenéra A-týmu, správce, je i členem výboru klubu.

KDO JE PATRIK TOMAIDES
Dvacetiletý záložník Vršovic, který byl celý život registrovaný právě v
klubu z Prahy 10, ale byl na hostování ve Spartě, na Dukle, Vyšehradě
či v Bohemians 1905. Ještě jako dorostenec se vrátil do Vršovic, kde
začal hrát za B-tým, ale rychle se vypracoval v oporu prvního celku.
„Chtěl jsem hrát fotbal pro zábavu, nejsem fanatik. Doma se třeba spíš
podívám na hokej než na fotbal. Fotbal mě baví hrát, ale sledovat ho
nemusím,“ říká student České zemědělské univerzity v Praze.

Byl jsem mladší a on říkal, že asi moc
ne. Ještě jsem tam nějaký čas chodil
na tréninky, pak jsem přešel do Vršovic. Chvíli poté se zranil kluk, místo
kterého bych jinak naskočil. Škoda, že
jsem si to tam nezkusil vysedět, ale
teď už se nedozvím, jak by to dopadlo.
Ve Vršovicích jsem začal hrát brzo za
áčko. To taky není špatné. Chlapský

Otec: Rychlejší nejsi a nebudeš. Pozor, já nebyl pomalej. Vždycky se říkalo, že přese mě se špatně chodí. Ale
kluk má větší výdrž, to musím uznat.
Já se dokázal taky kousnout, ale co on
naběhá, to já nikdy nenaběhal.
Syn: Tátu si pamatuju od 35 let
výš. Přejít přes něj, to byl problém,
souhlasím. Bohužel jsem ho nezažil

v jeho nejlepších letech, protože se
vypráví, že byl fakt dobrej obránce.
A když byl v obraně se Šimrákem
(Jan Šimr), tak to byl pro útočníky
úplný problém. Neviděl jsem ho jako
tvořivého.
Otec: No tak tvořivej jsem nikdy nebyl.
JJ
Spíš bořivý, co vás pamatuji
já, ne?
Syn: Bořivej a bouřlivej. (směje se)
JJ
Vnímáte tátu jako legendu Vršovic?
Syn: Určitě, je tady strašně dlouho,
teď dělá i správce, vlastně dělá
v klubu úplně všechno. Na tátu nemá
nikdo, táta je tady asi největší maniak.
Otec: Když nemůžu, když je víc práce,
tak mi Páťa pomáhá.
JJ
Takže za špatný terén může
i syn?
Otec: Jasně že jo. Hřiště si mohl
zválcovat. A pořád budou jebat mě.
(usmívá se) Náš problém je, že máme
moc mančaftů na jedno hřiště, ta zátěž je obrovská. Snažím se, kluk je
toho svědkem. Každý červen jsme na
hřišti, dovezeme avii hlíny a snažíme
se hřiště srovnat. Byly tady tendence
udělat novou trávu, ale mám pocit,
že bychom tím hřišti jen ublížili. Současná tráva není top kvalitní, ale je
silná, snese zátěž, což ta nová tráva
nemusí. Jsou takové příklady z jiných
klubů. Kdybychom měli aspoň kvalitní
umělku…
JJ
Patriku, co přesně během brigád na hřišti děláte?
Syn: Hlavně sekám, ale pomůžu,
s čím je třeba. Teď jsme dělali například střídačky, jak zmiňoval táta,
po sezoně vozím hlínu, když je málo
vody, načerpávám nádrž, aby se dalo
zalévat.
JJ
Prozraďte, v čem je kouzlo Vršovic?
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Patrik si dovede představit budoucnost ve Vršovicích, jen nebude dělat správce jako jeho otec.

Otec: Je to rodinnější, malinký klub,
máme tady dobré trenéry u mládeže,
kteří drží, klape to. Já jsem v klubu odmalička. Jako kluka mě chtěla Sparta,
ale já nechtěl kvůli partě. Teď chci
klubu vrátit něco, co mi dal. Jsem tady
víceméně od rána do večera.
Syn: Vršovice, to je zábava. Tam, kde
se hráči platí, dojdou peníze a odcházejí i hráči. Nemáme tady špatnou
partu, s pár klukama z týmu jsme
byli i na dovolené, pořádáme společné obědy po zápase, minulé léto
jsme dělali novou šatnu, teď stavíme
posilovnu a vířivku. Sejdeme se v pár
lidech a pracujeme. Baví nás to, děláme to pro sebe. Bylo by teda lepší,
kdyby se zapojilo víc lidí, ale i tak je
to fajn.
JJ
Vršovice byly založené v roce
1913. Jsou nesmrtelné?
Otec: Doufám, že budou. Teda než
přijde nějaký developer… (směje se)
JJ
Vy jste vždycky těžko kousal
narážky na Vršovice ohledně
rozhodčích a stylu hry. Platí to
pořád?
Otec: Ano, to koušu pořád špatně.
Jestli nám někdy v historii trochu
pomáhali rozhodčí, tak to už dávno
není. Ale toho se Vršovice asi nikdy
nezbaví. Rozhodčí se u nás dřív scházeli v sobotu dopoledne na našich
zápasech - a s námi se to táhne.
Taky se tradovalo, že hrajeme destruktivně. No jo, protože jsme měli
vždycky dobrou obranu a ne tak velkou kvalitu dopředu. Hráli jsme to, na
co jsme měli.
Syn: Řeči o rozhodčích vnímáme.
Kdyby nám pomáhali, tak nemáme
za sezonu ve statistikách šest penalt
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proti nám a ani jednu pro nás. Už se
tomu smějeme, co jiného s tím můžeme dělat.
JJ
Jaký je váš nejhezčí společný
okamžik spojený s fotbalem?
Otec: Když se vrátil do Vršovic, zahráli jsme si spolu. Nevadilo, že to
nebylo v áčku. Kluk s tátou, to bylo

Otec: Tohle potěší i tátu.
Syn: Navíc byla po tom zápase závěrečná, takže to bylo všude veselé. Že
jsme spolu hráli, to bylo pro tátu emotivní, ale pro mě to byla víc sranda.
Já hrál většinou střed zálohy a on stopera. Když jsem šel za béčko po zápase áčka a už jsem byl unavený, tak

Na „mladého“ se trenér Unionu může vždycky spolehnout.

krásné. Můj táta tady dělal vedoucího,
ale fotbal nehrál, takže jsem to nezažil. Nevím jak Patrik, ale já z toho měl
velkou radost.
Syn: Pro mě byl největší zážitek,
když jsem hrál poprvé za áčko Vršovic, což byl i první zápas táty na
lavičce áčka. Porazili jsme Královice
a já dal hned gól.

jsme se střídali a já na něj křičel: Běhej! Já nemohl a on lítal v záloze. Jsem
ale rád, že jsme si spolu zahráli, že
jsme to stihli a tátovi vydrželo zdraví.
JJ
Zdědil jste po otci lásku k Vršovicím?
Syn: Určitě! Kdyby tady táta nebyl,
tak sem ani nejdu. Měl jsem to přes
celou Prahu, do Vršovic jsem jezdil

MHD, zpátky s tátou. Nebýt jeho, tak
bych sem nikdy nezamířil.
JJ
Umíte si představit, že tady vydržíte tak dlouho jako on?
Syn: Ale nechci dělat správce, je to
hrozně moc práce.
Otec: Mladí neumějí rukama.
Syn: Podívej, jaký mám odsud mozol!
Ne, táta je tady sedm dní v týdnu, pořád. Přemýšlel jsem, že bych začal trénovat prcky. Ale abych tady hrál celý
život? Uvidíme. Třeba tady skončím
kariéru. Ale při posledním zápase už
by táta musel jen do brány. (směje se)
JJ
Ještě před začátkem rozhovoru
jste říkal, že musíte pochválit
vaši manželku. Tak prosím.
Otec: Té vděčíme za hodně. Byl jsem
jeden z mála v klubu, kteří neměli nikdy problém jít na fotbal. Nikdy mi
nedala nůž na krk. Jako trenérovi už se
mi stalo, že hráč nemohl na mistrák,
protože musel jet s přítelkyní někomu
na svatbu. Já spíš zažil, že jsem byl
doma a manželka se mě ptala, jestli
dnes nejdu na fotbal. Chodila se dívat na mě, chodila i na kluka. Ta když
chybí, to už musí být.
JJ
Na čí je straně, když křičíte na
syna?
Syn: Máma mu vyčítá, že řve na
všechny.
Otec: Jo, to mi vyčítá. Někdy dostanu
pochvalu, že jsem byl zticha. Třeba
nedávno.
Syn: Jenže to jsi měl ruce v dlaních
a nemohl jsi ani mluvit. (směje se)
Musím uznat, že poslední dobou křičíš o hodně míň. Furt nejsi kliďas, ale
jsi klidnější.
Otec: Už jen čekám, kdy mě vyhodí.
Pak budu úplně v klidu. (směje se)

TEXT: LUKÁŠ VRKOČ

O S L AV Y

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

SLÁVISTÉ NA VÁCLAVÁKU
DAVID KALIVODA VZPOMÍNÁ, JAK SEŠÍVANÍ CHODÍVALI NA
VEČEŘI I SLAVIT ÚSPĚCHY DO CAFÉ SVATÉHO VÁCLAVA

KDE?

„Jedno z hlavních míst, kam se chodívalo, byl Restaurant – Café Svatého
Václava. Zašli jsme tam vlastně po každém zápase, domácím i venkovním, a vynechali jen v případě, kdy jsme se vrátili odněkud hodně pozdě
v noci. Ani nevím, proč se vlastně chodilo zrovna tam a kdo to vymyslel,
ale majitelé byli slávisti a vždy se o nás perfektně postarali. Připravili
místo a my k nim pak přišli třeba i na fotbalové přenosy.“

JAK?

„Po zápasech v sezoně jsme si dali pivo dvě a večeři. To nebylo na
škodu, většinou jsme šli všichni a dělalo to partu. Jen výjimečně někdo
vypadl a nedorazil. Zápisné a rozlučky byly samozřejmě větší a třeba
postup přes Ajax do Ligy mistrů jsme u Svatého Václava oslavili. Byl
tam tenkrát s námi i Leoš Mareš, takže o zábavu jsme měli postaráno.“

CO?

Se Slavií si zahrál Ligu mistrů a dokonce byl jedním z hlavních mužů, kteří ji pro sešívané v roce 2007 vybojovali. David Kalivoda tedy zažil
i oslavy, které měly stálé místo na Václavském náměstí v Restaurant – Café Svatého Václava.

„Většina kluků si dávala k večeři českou klasiku. Takže svíčková, vrabec se
špenátem a tak. Samozřejmě byli i ti, kteří tohle nejedli a vybrali si něco
jiného. Žádné stále menu na stolech jsme dopředu připravené neměli.“

Zvenku vypadá slávistická bašta nenápadně.

INZERCE

TÉMA

TEXT: JAKUB DVOŘÁK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

PŘEBOR – SOUTĚŽ EXLIGISTŮM ZASLÍBENÁ
V ČEM JE PRO PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS FOTBALISTŮ, KTEŘÍ PROŠLI LIGOU?
Pražským soutěžím vládne Pražská teplárenská přebor! Extrémně
vyrovnaná soutěž šla za poslední roky kvalitou výrazně nahoru. A to
natolik, že bylo před aktuální sezonou těžké určit favorita na postup či
adepta na boje o záchranu. Jedním z důvodů, proč je v nejvyšší metropolitní soutěži tak velké konkurenční prostředí, je i obliba u bývalých
LIGOVÝCH fotbalistů.
O známé tváře vážně není v Praze
nouze. Přední Kopanina má na soupisce kromě exsparťana Michala Pospíšila také Pavla Šultese, který hájil
barvy Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi. Královice vede jako hrající kouč
někdejší hrdina Slavie David Kalivoda,
obranu Dukly Jižní Město zase tvrdí
Vlastimil Vidlička s Ondřejem Vrzalem, v Třeboradicích dává důležité
góly Pavel Grznár. V Dolních Chabrech, které na jaře spadly o soutěž
níž, vynikali například Erich Brabec
s Jaroslavem Černým. Za Újezd nad

Lesy v přeboru chytal bývalý reprezentant Jaromír Blažek, za Zbraslav
hrál přebor obránce Michael Žižka.
Tyto poslední dva celky spadly. Přebor jim nezachránila ani tato známá
exligová jména.
„Myslím si, že spousta hráčů, co by
měla kvalitou na vyšší soutěž, jako je
divize a ČFL, dnes raději hraje právě
přebor. Vzhledem k rodině či zaměstnání to pro ně není tak časově náročné.
Navíc nemusejí nikam dojíždět, což se
ve vyšších soutěžích stává,“ říká Tomáš
Podvín, kapitán Újezdu Praha 4.

David Kalivoda – trenér
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V soutěži se najdou hned dvě skupiny fotbalistů. Do té první patří ti,
kteří prošli první či druhou ligou, ale
už na ni zkrátka rychlostně nestačí,
a tak volí angažmá v přeboru, který je
pro ně výhodnější než třeba v divizi.
Druhou skupinu hráčů tvoří ti, kteří by
profesionální fotbal stále mohli hrát,
avšak z různých důvodů (zaměstnání,
rodina) se rozhodli si od fotbalového
shonu odpočinout. Obě skupiny v součtu však dělají v soutěži velký výkonnostní rozdíl. Jejich přínos je nezpochybnitelný.

SAMÉ POZITIVNÍ DOJMY
O tom, že je soutěž extrémně vyrovnaná, se mohli fanoušci přesvědčit už
v minulé sezoně, kdy v podstatě týmy
od pátého místa níž bojovaly o záchranu. Na druhou stranu: nikomu se

nechtělo postupovat do divize. Přebor
je zkrátka soutěží zaslíbenou.
„Šel jsem soutěžemi postupně níž a níž
a musím říct, že mě přebor velmi překvapil. Je tu spousta kvalitních fotbalistů,“
myslí si Pavel Šultes. „Občas si i říkám,
že některé zápasy jsou tu lepší než ty
ligové. Ať už je to z pohledu počtu gólů
nebo jejich pohlednosti,“ dodává rodák
z Valtic, který zakotvil na Kopanině.
„Skok sem z profesionálních soutěží je
ale velký, to musí každý pochopit. Bavíme se o amatérské soutěži. Já jako
trenér musím brát v potaz, že kluci mají
kromě tréninků i další svoje zájmy. Ne
vždy se podaří vše ideálně sladit,“ říká
David Kalivoda, který si se Slavií zahrál slavnou Ligu mistrů a nyní působí
v Královicích.
Když se má však zamyslet nad kvalitou přeboru, ani chvíli neváhá. „Úro-

David Kalivoda – hráč

TÉMA

Pavel Šultes

veň je velice solidní. Dokonce mi přijde, že se nyní oproti minulé sezoně
ještě více zrychlilo a týmy jsou mezi
sebou vyrovnanější. Mančafty se totiž
většinou snaží omlazovat a v hodně
týmech jsou běhaví hráči. Třeba béčko
Žižkova je tím pověstné,“ dodává
36letý záložník.
I on patří ke hvězdám, které jsou ozdobou pražské soutěže a na které se
fanoušci o víkendu chodí dívat. A je
jasné, že výkony exligisty jsou pod
daleko větším radarem než ty u řadového hráče. Lákadlo vidět naživo
borce – a místy si na ně i zakřičet –,
kteří ještě pár let zpátky běhali v televizních přenosech, bývá někdy silné.

VYŠŠÍ MOTIVACE SOUPEŘŮ
Občas se objeví i kluby, které si na přílivu známých tváří postaví svůj věhlas.
Tyto rozsáhlé investice do budování
mužstva však většinou nemají delšího
trvání. Po čase, kdy majitele přestane
bavit pumpovat peníze do fotbalu, se
hráči rozprchnou. To však není současná situace. Aktuálně v Praze nenajdete klub, kde by se sešlo víc hvězd
najednou. I proto je tabulka od prvního místa k poslednímu poměrně
vyrovnaná. „Platí tu zaběhnuté klišé,

Pavel Grznár

že každý může porazit každého,“ přitakává Podvín.
Ani on nezastírá, že utkání proti týmu,
který má v kádru borce, jako jsou zmínění
Kalivoda, Šultes či Vidlička, je pro každý
tým malým svátkem. A předzápasová
příprava probíhá poněkud netradičně.
„Pro nás je to zajímavé si proti nim zahrát. Lhal bych, kdybych řekl, že to člověk neřeší. V kabině je toho plno. Každý
je zvědavý, co kdo předvede. I motivace
je v takových zápasech vyšší. Ale zas
na druhou stranu: jsou to pořád jenom
lidé jako my, takže si v souboji neřeknu:
Tohle je ten z ligy, musím do něj vletět.
Nebo naopak do souboje nejít,“ popisuje své dojmy.
Samostatnou kapitolou jsou exligové
tváře pro mladé fotbalisty, kterých je
v přeboru skutečně hodně. A právě
od Kalivody a spol. se mohou mnohému přiučit. A to nejen na hřišti, ale
i mimo něj.
„My v Královicích máme přece jen vyváženější mužstvo, ale i tak se v našem
týmu najdou ročníky 97 či 98. Není to
tak, že by za mnou přímo chodili a ptali
se, ale občas je něco zajímá. Já sám se
jim snažím v různých situacích poradit.
I zpětně. Tím, že jsem trenér, tak je to
vlastně moje povinnost,“ říká Kalivoda.

I Šultes se snaží na Kopanině poradit.
„Hodně mladých kluků mívá špatné návyky, tak jim chci ukázat, jak je odbourat
či jak některé věci dělat jinak.“
O tom, že většina mladíků k exligistům vzhlíží, nepochybuje ani Tomáš
Podvín z Újezdu, i když přiznává, že
jejich přístup není takový jako dřív.
„Přijde mi, že dnešní mladí jsou trochu
jinde. Nemají k fotbalu takový vztah,
jako když jsem začínal já. Já zažil jako
mladý Tomáše Pešíra, to byl suprový
kluk. Neustále byl k nám otevřený, neměl co skrývat. Člověk se toho od něj
hodně naučil.“

MAJÍ VÝHODU U ROZHODČÍCH?
Velké téma v nižších soutěžích je
i přístup rozhodčích k hráčům, kteří
prošli ligou či dokonce mají za sebou
angažmá v zahraničí. Ani v Praze
tomu není jinak. V zápasech je znát,
že respekt si Kalivoda a spol. během
kariéry vydobyli. Ovšem pozor! Neznamená to však, že by jim na hřišti
procházely fauly či jiné přestupky. Arbitři jen zkrátka jedou podle nepsaného pravidla, kdy jejich přístup je
k hráčům, jako jsou Šultes, Kalivoda
či Vidlička, mírnější než ke 20letým
divočákům.

I tak ale hrající trenér Královic najde
v zápasech negativní prvky, které jsou
k vidění po celém světě. „Vadí mi, jak
se spoustu času diskutuje s rozhodčími.
Každý ani ne sporný okamžik se hned
řeší,“ zoufá Kalivoda. „K fotbalu to tak
nějak obecně už patří, ale přijde mi, že
toho je tady zbytečně moc.“
Přikyvuje i Podvín, který jako muž
s páskou na levé paži má přece jen
o něco výsostnější postavení vůči rozhodčím. „S tím se víceméně dá souhlasit. Hrajeme zápasy, kdy soupeř řve na
sudího už od 5. minuty,“ směje se. „Na
druhou stranu musím říct, že zatím jsem
v této sezoně nezažil, aby nás někdo
špatným rozhodnutím poškodil. Rozhodčí
pískají velmi dobře a oproti I. A třídě je
znát jejich vyzrálost,“ dodává.
A co by se s přeborem stalo, kdyby ho
všechny známé tváře nadobro opustily?
„Soutěž je nyní tak zajímavá a dobrá,
že si svoji kvalitu udrží i bez nich. Hrát
ji chce každý, což se o vyšších patrech
říct nedá. Rozhodně to není tak, že by
přebor stál na exligových fotbalistech,“
říká svůj názor Podvín.
Jedno je však jisté: Kalivoda, Šultes,
Vidlička a v budoucnu třeba i další ligoví rentiéři budou pražskému fotbalu
přidávat na jeho kráse…

Vlastimil Vidlička
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ML.

STROM V PRAZE
SPARTU I CELOU ČESKOU ŽENSKOU FOTBALOVOU LIGU UHRANULA AMERIČANKA KYLIE

Ve Spojených státech se fotbal sice stále ještě zdaleka netěší takovému
postavení jako třeba baseball, basketbal nebo americký fotbal, jeho
popularita však nezadržitelně roste. A výraznou stopu už nějaký ten čas
zanechává i v Česku, respektive v pražské Spartě. V letenském týmu
žen totiž působí početná „klika“ hráček ze zámoří. Tou nejvýraznější
z nich je KYLIE STROM, která byla loni zvolena nejplatnější hráčkou celé
ligy. V Praze je druhým rokem, a tak už si zvykla jak na češtinu, tak na
tuzemský fotbal, který je prý oproti tomu americkému tvrdší a připomíná
bitvu. A právě to téhle optimistické a energické dívce vyhovuje.
JJ
Předpokládám, že víte, co vaše
příjmení znamená v češtině.
Ano, naučila jsem se to velmi rychle,
bylo to jedno z prvních slov, kterému
jsem rozuměla. Každý mi najednou
posílal smajlíky se stromem, kterými
nahrazoval mé jméno. Takže jsem
rychle pochopila, že jsem Kylie Tree.
(směje se)
JJ
Jaká další česká slovíčka jste
před rokem, když jste do Sparty
přestoupila, pochytila?
Fotbalová, takže třeba levá, pravá,
záda. Pomohla mi, tedy všem nám
Američankám ve Spartě, spoluhráčka
Gábi Matoušková, která nás učila
česky. Pořád mám daleko k tomu,
abych mluvila plynule, ale základům
rozumím víc a víc.
JJ
Takže u stromu jste nezůstala?
To určitě ne. Ale trvalo to. Zpočátku
jsem si říkala, že naučit se tento jazyk
je nemožné, přišlo mi to jako shluk
zvláštních slov namíchaných k sobě.
Ale díky tomu, že jsem tu už druhým
rokem, začínám trochu rozumět.
JJ
Spoluhráčky umějí anglicky?
Každá mluví alespoň trochu, což je
skvělé. Nejdřív byly trochu nervózní,
že musejí používat jiný jazyk, ale když
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se rozmluvily, začaly se v angličtině
cítit pohodlněji. U některých mě to

Podle mě je to hodně důležité, při zápasech komunikujete neustále. Loni jsme
měli americkou brankářku a i hodně
obránkyň bylo z USA, takže jsme si vesměs vystačily s angličtinou. Teď ale
máme brankářku českou, takže začít
učit česky jsem se prostě musela.
JJ
To, že jste kolem sebe v začátcích měla hodně krajanek, vám
asi pomohlo, že?
Rozhodně. Najednou jste hrozně daleko od domova a mít u sebe holky ze

Praha už je pro Kylie druhým domovem.

až překvapilo, říkala jsem: Wow, já ani
nevěděla, že umíš anglicky! Pro mě
je to samozřejmě příjemné, ale zároveň se chci učit česky, abych se s nimi
mohla bavit jejich jazykem.
JJ
Myslíte, že je pro cizince nezbytné naučit se jazyk země, ve
které hrají?

stejné země je obrovská pomoc. Ale
s adaptací mi pomohly všechny spoluhráčky, tedy i ty české. Byly a jsou
moc milé, přátelské, otevřené.
JJ
Jak se vlastně upekl váš přestup do Sparty?
Celé se to seběhlo dost rychle. Skončila jsem v Bostonu Breakers a hle-

dala si nové angažmá, když mi můj
agent řekl, že Sparta hledá hráčky.
Hned jsem po té příležitosti skočila.
Mohla jsem skončit kdekoliv a jsem
moc ráda, že jsem právě tady.
JJ
Věděla jste, že vůbec nějaká
Sparta Praha existuje?
Abych byla upřímná, moc jsem toho nevěděla o Spartě ani o Praze. Ale udělala
jsem si průzkum, pohovořila s lidmi, kteří
Prahu znali, a ti mi ji doporučili. Někteří
říkali, že je to nejkrásnější město na
světě. Takže jsem neměla důvod váhat
a podepsala jsem smlouvu.
JJ
Už jste si prošla centrum?
Samozřejmě. Jeden z mých prvních
dnů v Praze nás americká spoluhráčka Megan vzala na poznávací
túru a hned jsem viděla, že je to vážně
krásné. Praha se nikdy neokouká, pokaždé najdu něco, co mě fascinuje.
JJ
Už se tu cítíte víc jako doma?
Když jsem byla během volna doma
v New Yorku, přistihla jsem se, že mámě
povídám: Nevěřím, že už za týden pojedu domů. A tím domů jsem myslela
Prahu. Chudáka ji to ranilo, říkala: Ale
doma jsi přece tady! (usmívá se) Takže
ano, Prahu beru jako druhý domov.
JJ
Rodiče už se tu za vámi byli podívat?
Minulou sezonu se jim to nepodařilo,
ale měli by dorazit už teď v září na
Ligu mistrů. Můj táta ještě nikdy nebyl v Evropě, takže je natěšený. Moc
se těším, až jim to tu ukážu, až uvidí,
jak tady žiju.
JJ
Jak se vlastně smiřovali s tím,
že jejich holčička od nich odjede
daleko do Evropy?

CIZINEC

Na Spartu nedá dopustit. Takhle vypadá spokojená hráčka.

Byli strašně nervózní. Ale celou mou
kariéru mě obrovsky podporují, jsou
mými největšími fanoušky. Takže
i když nechtěli, abych odjela, v rozhodnutí přestoupit mě podpořili.
A když vidí, že jsem tady šťastná, jsou
šťastní i oni.
JJ
Narazila jste na něco, na co jste
si tu těžko zvykala?
S jazykovou bariérou takový problém
nebyl, většina lidí tu umí alespoň trochu anglicky. A když ne, pomůže mi
Google Translate, který je tady můj
nejlepší kamarád. (usmívá se) Ale je
tady i řada dalších drobných rozdílů.
Třeba v Americe si v obchodě nemusíte kupovat tašku, u kasy ji dostanete a je tam člověk, který vám do ní
nákup vyskládá. Což tady není, takže
moje první návštěva krámu v Praze
byla opravdu velká zkušenost. (usmívá
se) Ale to jsou opravdu jen drobnosti,
jak už jsem řekla, Prahu jsem si zamilovala.
JJ
Váš přítel je prý Němec a také
hraje fotbal.
Ano, hraje za BSV Rehden, což je regionální liga, čtvrtá nejvyšší soutěž
v Německu. Zrovna jsem se za ním
byla podívat, bylo to moc příjemné.
Občas jezdí i on sem. Sice je to pořád vztah na dálku, ale je to pořád
lepší, než kdybych byla v Americe a on
v Evropě.
JJ
Jak jste se vlastně poznali?
Oba jsme hráli fotbal za Bostonskou
univerzitu, jsme spolu od roku 2010,
takže už hodně dlouho. Šli jsme za
svým snem, kterým je profesionální
fotbalová kariéra, a je vtipné, že nás

Jak dlouho na Letné sympatická Američanka vydrží?

osud zavedl až sem. Že jsme vlastně
kousek od sebe. Mohla jsem být třeba
v Kalifornii a on v Austrálii a dopadlo
to tak, že jsem v Česku a on v Německu. Mámě štěstí. A ještě lepší by
bylo, kdybychom se jednoho dne sešli ve stejné zemi, ve stejném městě
nebo dokonce ve stejném klubu.
JJ
Krátce jste hrála i ve Frankfurtu. To se přihodilo jak?
Evin, tak se jmenuje můj přítel, hrál
v Německu a já se za ním jela podí-

Američanka, takže jsem plnila takovou roli pokusného morčete. (usmívá
se) Zkrátka jsem se musela vrátit do
Ameriky a hrát tam. Ale fotbal v Německu bych si moc ráda ještě zahrála,
tamní liga je neuvěřitelná.
JJ
Dočetl jsem se, že klub Boston
Breakers, za který jste hrála, letos zanikl.
To je hodně smutné. Byl to jeden
z nejdéle fungujících ženských fotbalových klubů v USA. Moc do toho

Každý titul se musí oslavit.

vat. Jeho manažer měl vazby právě
na ženský tým Frankfurtu a nabídl
mi, jestli to nechci zkusit v jejich druhém mužstvu. Neváhala jsem a šla do
toho. Chtěli, abych zůstala, nakonec
jsem tam vydržela asi šest měsíců.
Pak ale nastal nějaký problém s vízy
a s papíry. Byla jsem v klubu první

nevidím, nikdo pořádně nezná důvody,
proč skončil. Ale vypadá to, že vedení
nějak došly peníze… Věřím, že klub se
ještě vrátí.
JJ
Jaký je český ženský fotbal?
Skvělý! Chvilku mi trvalo, než jsem se
mu přizpůsobila. Hned na prvním tréninku dělaly holky skluzy jako při ost-

rém zápase. Fotbal je tu hodně tvrdý,
ale přesně to mi vyhovuje. V Americe
se hodně dbá na atletickou přípravu,
tady je to hlavně bitva. Ale myslím,
že ve Spartě máme spoustu talentovaných hráček a že hrajeme pěkný
fotbal. A české hráčky obecně jsou
technicky velmi zdatné.
JJ
Za loňskou sezonu jste byla
zvolena nejlepší hráčkou Sparty
i nejplatnější fotbalistkou celé
ligy. Je to velká pocta?
Obrovská! A hlavně to bylo velké překvapení, protože se mi to povedlo
v nesmírné konkurenci. Ale beru to
jako minulost a snažím se koukat
dopředu a soustředit se vždy jen na
následující zápas.
JJ
Je vůbec možné srovnat českou
ženskou ligu s americkou?
Velký rozdíl je v tom, že ta americká je
vyrovnaná. I týmy ze spodku tabulky
mohou hrát vyrovnaně s těmi nejlepšími. V Česku je Sparta, Slavia a Slovácko a ostatní kluby pokulhávají. Ale
to je dané tím, a v tom je oproti USA
největší rozdíl, že tamní liga je plně
profesionální. Pro hráčky je fotbal jejich práce, kdežto tady drtivá většina
holek chodí normálně do zaměstnání.
Některé holky ze Sparty navíc nebydlí v Praze, dojíždějí každý den třeba
z Hradce Králové. A přesto hrají na
vysoké úrovni. To hrozně obdivuji, ukazuje to, že fotbal je pro ně největší
vášeň a hrají ho proto, že ho milují.
JJ
Už jste hrála derby proti Slavii?
Dokonce už několikrát a je skvělé být
součástí tak významného zápasu.
Před tím prvním mi všichni říkali, jak
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KYLIE STROM

OBČANSTVÍ — AMERICKÉ
velké je to utkání, ale teprve až když si
ho vyzkoušíte přímo na hřišti, pochopíte, o čem je. To jsou přesně zápasy,
kvůli kterým hraju fotbal.
JJ
Porazily jste odvěkého rivala?
V první polovině sezony jsme prohrály
a pak remizovaly, v té druhé jsme je
pak musely porazit, abychom vyhrály
titul. A to se nám povedlo. Bylo to
plné emocí, některé spoluhráčky na
hřišti plakaly štěstím…
JJ
Platí, že popularita fotbalu
v zámoří stále roste?
Určitě platí. I díky hvězdám typu Ibrahimoviće nebo Rooneyho, kteří obohatili ligu a na zápasy díky nim chodí
víc diváků. Jen je škoda, že se letos
nepodařilo postoupit na mistrovství
světa. To byl docela šok, ale zároveň
to snad mnohým otevře oči a něco se
změní. Peníze jsou, základna taky, ale
nedaří se produkovat kvalitní hráče.
Podívejte se, kolik má ve srovnání
s USA obyvatel Chorvatsko a stejně
se dostalo do finále. Je to všechno
o práci s hráči.
JJ
Je reálné, že by se fotbal
v Americe stal stejně oblíbeným
sportem jako třeba baseball nebo
basketbal?
Věřím, že ano. To, že fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě, má nějaký důvod. A nevím, proč by nemohl
být nejpopulárnější i v Americe.
JJ
Víte, že za Philadelphii Union
hraje bývalý sparťan Bořek Dočkal?

12 ZÁŘÍ 2018

VĚK — 26

KLUB — AC SPARTA PRAHA

Opravdu? To jsem netušila! Musím si
doplnit informace. Zeptám se holek
v kabině, ty ho určitě budou znát.
JJ
Zmínila jste světový šampionát.
Když se naposledy konal v USA,
byly vám dva roky…
(směje se) Ano, takže si ho opravdu
nepamatuji.
JJ
Až bude v Americe příště, tedy
v roce 2026, bude vám 34 let.
Plánujete se na nějaké zápasy
jít podívat?

To bych vážně moc ráda. Už teď si
z legrace říkáme, že kdybychom každý
den dávali stranou jeden dolar až do
mistrovství, ušetříme dost na to, abychom si ho užili. Dokonce mám pocit, že finále by se mělo konat v New
Jersey, což by bylo super, protože já
pocházím z New Yorku, takže bych to
měla kousek.
JJ
Zahrála jste si i za americkou
reprezentaci do 23 let. Je vaším
snem dostat se i do té dospělé?

Kylie Strom je obránkyně, přes kterou není snadné přejít.

POST — OBRÁNKYNĚ
O tom jsem snila už jako malá
holka, ale nevím, jak moc je to reálné. V Americe je velká spousta
talentovaných fotbalistek a uspět
v takové konkurenci je neskutečně
těžké. Budu dál tvrdě makat a uvidíme, na co to bude stačit. Nikdy
nevíte, kdo vás při zápase zrovna
sleduje…
JJ
Jaké tedy jsou momentálně
vaše fotbalové cíle?
Chci hrát na co nejvyšší možné úrovni
a neustále se zlepšovat. Vím, že je to
fráze, ale tak to prostě mám nastavené. Ať už mě osud zavane kamkoliv,
jsem připravena na cestu.
JJ
Kariéru ve Spartě nejspíš nezakončíte. Chtěla byste se někdy v budoucnu alespoň vrátit
do Prahy třeba jen jako turistka?
Stoprocentně. Jak už jsem říkala,
Praha je pro mě druhý domov a miluju ji. Dokonce si umím představit,
že sem přijedu třeba za dvacet let se
svou rodinou a budu jim říkat: Tady
jsem hrála, tohle jsem viděla, sem
jsem chodila denně na kávu. Moc se
na to těším.
JJ
Na závěr vám musím položit
stejnou otázku jako před časem Islanďance Sandře Jessen.
Ta hrála za Slavii a řekla, že
do Sparty by nikdy nešla. Vy si
dovedete představit angažmá
ve Slavii?
Odpovím stejně jako ona. Ne! Jedině
Sparta! (usmívá se)
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OBHÁJÍ TŘEBORADICE TRIUMF MEZI DRAVCI?
ÚČASTNÍCI PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU MLUVÍ O NEUSTÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ KVALITĚ SOUTĚŽE. OPĚT SESTUPUJÍ ČTYŘI TÝMY, OPĚT TO BUDE DRAMA
Na prognózy zapomeňte, Pražská teplárenská přebor pokračuje v trendu
z minulých let: soutěž se neustále zkvalitňuje, a tím pádem i vyrovnává.
Kdo by třeba čekal, že v úvodních dvou kolech na domácím hřišti zvítězí
pouze nováček z Újezdu Praha 4 nebo že úvod výsledkově vůbec nevyjde
obhájci titulu z Třeboradic? „V soutěži není slabých týmů,“ přikyvuje
Robert Hlavica, trenér Uhelných skladů.
Právě Hlavica dobře ví, o čem mluví.
Jeho celek se posílil o tři hráče z třetiligových Jiren a po nevydařené minulé
sezoně opět patří k velkým favoritům
přeboru. Jenže hned v prvním domácím duelu „Uhelky“ jen remizovaly
s nováčkem z Hostivaře 1:1. Místo
očekávané a pohodové výhry přišlo
trápení. I proto použil Hlavica hodnocení z úvodu.

VYROVNANÁ SOUTĚŽ
A nejsou to fráze. Tabulka se mění
a přelévá po každém kole. Ač jsou
logicky týmy, které bodově úvod nezachytily, nikdo v přeboru nepropadá
herně. „Pro mě je příjemným překvapením, že s přeborovými mužstvy zatím
suverénně stačíme držet krok,“ pronesl
Josef Jarolím, kouč dalšího nováčka
z Podolí.
Právě nováčci, to bylo před sezonou
velké téma. Kvůli přísnějšímu sestupovému klíči, kdy z nejvyšší pražské
soutěže sestoupily čtyři celky (Ďáblice, Újezd nad Lesy, Dolní Chabry

14 ZÁŘÍ 2018

a Zbraslav), jich je v přeboru víc než
obvykle. Kromě zmiňovaných Podolí
a Hostivaře ještě béčko Vyšehradu
a Újezd Praha 4, který po čtyřech kolech zůstával v soutěži jako jediný celek bez ztráty bodu. Ke čtveřici, která
si účast v přeboru zajistila v minulém
ročníku I. A třídy, musíme připočíst
ještě béčko Žižkova, které nahradilo
Horní Měcholupy. Ty se ze soutěže
odhlásily a práva přešla právě na rezervu druholigového celku.
Nové týmy přinesly velké oživení. Zavedené kluby pak většinou posilovaly
s tím, že místo kvantity se zaměřily
na kvalitu. Přebor i po sezoně 20182019 opustí čtyři celky, což dodává
soutěži na atraktivitě. Nikdo nesmí
vypustit jediný zápas, aby se mu
to na konci nevymstilo. Vzpomeňte
na minulý ročník, kdy v posledním
kole hrály na dálku o udržení ještě
tři celky. Reálně sestoupit mohl každý z nich. Dá se říct, že kromě první
pětice nemá nikdo klid. Neexistuje
„klidný“ střed tabulky

a na tempech zápasů je to znát. Změnou sestupového klíče odpadly zápasy
„o ničem“. „Když jsem odcházel do Německa, tak přebor neměl takovou úroveň, jakou má teď. Jsou v něm velmi
kvalitní mančafty, hraje ho řada fotbalistů, kteří prošli vyššími soutěžemi,
to je znát. Prostě těžká a vyrovnaná
soutěž,“ hodnotí František Hák, záložník Hostivaře, který se do Prahy vrátil
hrát fotbal po dvou letech.
Ač Hostivař, stejně jako další nové
týmy, vstoupila do Pražská teplárenská přeboru sympaticky, na nejvyšší
mety se s ní nepočítá. Ani s dalšími.
Uvidí se, jestli parádní fazona z úvodu
vydrží Újezdu Praha 4 se zkušeným
trenérem Karlem Jeřábkem, který
před pár lety zaskočil celou Prahu,
když vyhrál přebor s podceňovanými
Vršovicemi. „U nás tohle vůbec není
téma, jsme nováček, určitě se po čtyřech výhrách v prvních čtyřech kolech
nebavíme o tom, že bychom měli postupovat. Umístění jsme neřešili před
sezonou, neřešíme ho ani teď. Chceme
na podzim nahrát co nejvíc bodů, aby
se nás na jaře pokud možno netýkaly
starosti s bojem o záchranu,“ pronesl.

ASPIRANTI NA TITUL
K favoritům stále patří Třeboradice, ač
jim vůbec nevyšel úvod soutěže, na-

hoře se očekává i Dukla JM, Uhelné
sklady a také posílená Přední Kopanina. „Kdybychom nehráli do čtvrtého
místa, byl bych zklamaný a považoval
bych to za neúspěch,“ řekl Hlavica.
A co další? „Každý se chce zlepšovat a my nejsme výjimkou. Stačilo by
nám, kdybychom se zlepšili o jednu
příčku. Nemůžeme mít jiné ambice.
Ale také víme, že dravců bude v soutěži hodně,“ vyhlásil už před sezonou
Josef Světlík, kouč Dukly JM, která
v minulé sezoně skončila druhá za
Třeboradicemi.
Přední Kopanina po osmém místě
v předešlé sezoně taky pokukuje po
medailových pozicích. „Chtěli bychom
výš,“ nezastírá šéf klubu Tomáš Cigánek. „Z posledních čtyř sezon jsme
dvakrát přebor vyhráli a jednou hráli
divizi. Chceme zase vyhrávat.“
Bez ohledu na všechna prohlášení,
největší pozornost je stále upřená
na výsledky Třeboradic, na které se
soupeři chystají a motivují o něco
více než na další soupeře. „V zápasech je to vidět. Všichni vědí, že jsme
byli první, a chtějí se na nás vytáhnout,“ ví trenér Jiří Tesař. „S tím jsme
museli počítat. Navíc se ukazuje, že
přebor bude zase těžší, většina soupeřů se dobře posílila. Pokusíme se ale
přebor zase vyhrát.“
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FK ADMIRA PRAHA B
Sídlo klubu: Na Pecích 46, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Horní řada zleva: Matyáš Heinzel, Daniel Bartoň, Jakub Michálek, Timoty
Pelikán, Tomáš Pavlata, Martin Čížek, Stanislav Komínek, Daniel Šindelář, Jakub
Lupínek, Robert Turák, Melvin Vachoušek
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Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

10. MÍSTO

Dolní řada zleva: Tomáš Hybeš, Lukáš Beníšek, Filip Chládek, Michal Douděra,
Jonáš Klimt, David Hájek, Antonín Bartoň

Největší senzace předešlého ročníku, kdy tým vyskočil na třetí pozici!
Tohle Admira B nezopakuje.

TJ A B C B R A N Í K
Sídlo klubu: Za Mlýnem 1774/12, 147 00 Praha 4 – Braník

Horní řada zleva: Jaroslav Mráz - vedoucí mužstva, Adam Paleček, Tomáš
Pechač, Jakub Pekárek, Michal Beneš, Marek Šebák, Michal Šalanda, Marco
Ceccarelli, Luboš Neveršil, Jan Kudláček, Petr Kotlín – trenér

WWW.ABCBRANIK.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

12. MÍSTO

Dolní řada zleva: Dimitrij Vasylčuk, Lukáš Novák, Matěj Mráz, Adam Trávník,
Mohamed Camara, Tomáš Platil, Vladimír Kodytek

Do přeboru vletěl Braník neohroženě, ale poslední dobou předvádí nevýrazné
výkony i výsledky. Na umístění v horní polovině chybí kvalita.
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ČAFC PRAHA
Sídlo klubu: K Vodě 2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Horní řada zleva: Miroslav Kaliba - manažer, Miroslav Mašlej, Ivo Drahorád,
Tomáš Fitzel, Martin Jerie, Jakub Wulkan, Jakub Rákosník, Petr Marek, Martin
Nagy, Martin Kameník, Lukáš Bláža, Karel Procházka, Kateřina Medelská –
masérka, Zdeněk Andrlík – trenér

WWW.CAFCPRAHA.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

8. MÍSTO

Nervy z minulé sezony, kdy ještě před posledním kolem neměla Čafka
jistotu záchrany, si v Záběhlicích tentokrát odpustí.

Dolní řada zleva: Tomáš Kaliba, Aleš Deré, Antonín Kosina, Martin Sadílek,
Rafael Millan, Jiří Lukáš, Jaroslav Nováček, Jan Žárský

FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO
Sídlo klubu: Mikulova 1594/4, 149 00 Praha 11

Horní řada zleva: Martin Tlustý, Jan Markuzi, Matyáš Lafek, Jakub Lafek,
Jaroslav Hudzieczek, Pavel Dejmek, Martin Inneman, Ondřej Kotlík, Roman
Petr, Josef Světlík – trenér

WWW.FKDUKLAJM.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

3. MÍSTO

Dukla by zcela jistě měla patřit do elitní čtyřky soutěže, rozdíly budou těsné,
ale dosáhne na medailovou pozici.

16 ZÁŘÍ 2018

Dolní řada zleva: Dominik Jíra, Patrik Konjevič, Dominik Farkaš, Martin Pařík,
Vladimír Solař, Tomáš Laho, Jan Micka, Jiří Janoušek

2018–2019

SK HOSTIVAŘ
Sídlo klubu: Švehlova 1362/36, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Horní řada zleva: Tomáš Proskočil, Jiří Čermák, Jan Kučera, Jan Mikeš, Marek
Plášil, Ondřej Brzák, Miroslav Kubiš, Michal Pazdera, Zdeněk Vondráček – trenér,
Karel Holeček - vedoucí mužstva, Martin Šabo – asistent trenéra

WWW.SKHOSTIVAR.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

14 . MÍSTO

Dolní řada zleva: Lukáš Provazník, Petr Chyle, David Richter, Jakub Sýkora,
Jakub Černý, David Kronovetr, Martin Mihajlovski, František Hák, Pavel Strazzer

Začátek měla Hostivař sympatický, ale v dlouhodobé soutěži pro ni bude
obtížné udržet výkonnost a nováčkovskou euforii ze startu.

TJ S O K O L K R Á L O V I C E
Sídlo klubu: Do Dolnic 72, 104 00 Praha 10 – Královice

Horní řada zleva: Lukáš Lisa, Petr Malík, Jiří Ptáček, Jaroslav Hančl, Matouš
Slováček, Jakub Nezbeda, Pavel Láf, Michal Krejča

WWW.SOKOLKRALOVICE.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

9. MÍSTO

Dolní řada zleva: Eduard Formáček, Tomáš Randa, Pavel Slánský, Pavel
Dufek, Jan Sus, David Kalivoda - trenér

Nedávný ofenzivní postrach všech, tedy trio Randa, Formáček, Pospíšil utichlo.
A vynikající hrající trenér Kalivoda na všechno „sám“ nestačí.
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SPECIÁL

F K M OT O R L E T P R A H A B
Sídlo klubu: Butovická 35, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Horní řada zleva: Lukáš Maršálek, Václav Kotrba, Ondřej Měska, David
Hrabina, Jakub Jonáš, Michal Polomský

WWW.FOTBAL-MOTORLET.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

11. MÍSTO

Dolní řada zleva: Marek Gábor, Pavel Tylšar, Edis Šahini, David Eppert,
Daniel Duch

Mladý, nadějný, ale nevyzrálý tým, který si může pomoct z divizního A-týmu.
Na fanfáry to nebude, ale přebor v Jinonicích zůstane.

AFK SLAVOJ PODOLÍ
Sídlo klubu: Na hřebenech II/1062, 147 00 Praha 4 – Podolí

Horní řada zleva: Ondřej Hatina, Michal Zezula, Jan Svoboda, Václav Hruška,
Robert Jůzek, Vojtěch Vlasák, Marek Šumník, Marek Grůša, Martin Brož, Jan
Vejražka

WWW.AFKSLAVOJPODOLI.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

13. MÍSTO

Dlouho v Podolí snili a mluvili o přeboru. Při čtyřech sestupujících ale z toho
nejspíš bude jen roční záležitost.

18 ZÁŘÍ 2018

Dolní řada zleva: Jiří Hrubý, Michal Vondrka, Martin Bednář, Ondřej Mráček,
Karel Kristen, Lukáš Svoboda, Matěj Vondrka

2018–2019

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

Horní řada zleva: Jiří Švarc, Petr Vácha, Stanislav Šírl – asistent trenéra,
Radoslav Melničuk, Tomáš Bláha, David Huleš, Jakub Tržický, Martin Čihák,
Václav Janek, Josef Mačí, Milan Cvrček, Daniel Vott – trenér, Ivo Flaks, Martin
Karas – hlavní pořadatel, Tomáš Cigánek – předseda klubu

WWW.FCPK.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

2. MÍSTO

Na Kopanině se s průměrnou minulou sezonou nespokojili. Tenhle klub je
zvyklý vítězit. A bude se mu to dařit.

Dolní řada zleva: Matouš Machálek, Daniel Urban, Robert Vágner, Matouš
Svoboda, Roman Graf, Jan Řežábek, Šimon Vik, Tomáš Pechar

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

Horní řada zleva: Martin Vanko – trenér, Jaroslav Klouček, Pavel Prucek, Dan
Bláha, David Konejl, Ondřej Schwank, Filip Babický, Lukáš Adámek, Štěpán
Sedlář, Petr Kalaš, Petr Vanko - trenér

WWW.FCTEMPO.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

7. MÍSTO

Dolní řada zleva: Pavel Pacovský, Václav Hašek, Marek Vltavský, Matěj Čech,
Jáchym Trajhan, Filip Šmídek, Vít Klajbl, Jan Kuchař

V minulé sezoně uhrálo Tempo 5. místo a mluvilo se o něm jen pozitivně. Tým
zůstal pohromadě, ale obhájit pozice je náročnější.

ZÁŘÍ 2018 19

PŘEBOROVÝ

SPECIÁL

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

Horní řada zleva: Petr Viktorin, Lukáš Kadeřábek, Jakub Benda, David Brunclík,
Svatopluk Sýkora, Petr Junek, Michal Votava, Pavel Červenka, David Hruška

WWW.SKTREBORADICE.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

5. MÍSTO

Dolní řada zleva: Tomáš Kyncl, Jakub Prebsl, Ondřej Pouzar, Tomáš Kadlec,
Milan Čáp, Radek Farkaš, Pavel Grznár, Petr Janda

Rozpačitý začátek, ale neoddiskutovatelná a velká kvalita kádru. Ač to
bude boj, Třeboradice ztrátu ze začátku soutěže nedoženou.

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

Horní řada zleva: Adam Borský, Daniel Kocourek, Petr Studnička, Jakub
Majerčin,Václav Klán, Luboš Hruška, Antonín Kučera, Ondřej Koc, Lukáš Zilvar,
Robert Hlavica – trenér

WWW.US-PRAHA.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

1. MÍSTO

Výrazné posily, zkušený tým, ambiciózní trenér. Mužstvo má všechny předpoklady, aby ovládlo přebor.

20 ZÁŘÍ 2018

Dolní řada zleva: Jaroslav Procházka, Matěj Pártl, Jan Bartůněk, David Belán,
Vojtěch Šafránek, Tomáš Koubek, Luděk Steinocher

2018–2019

SK ÚJEZD PRAHA 4
Sídlo klubu: Nad statkem 118, 149 00 Praha 4

Horní řada zleva: Jiří Jindra – manažer, Jan Jeřábek, Jakub Běhounek, Marek
Svoboda, Václav Malčánek, Martin Daňhel, Jiří Doležel, Daniel Valeš, Martin
Přibyl, Daniel Bojčuk, Jaroslav Mašek – vedoucí týmu, Jiří Stehlík – masér,
Karel Jeřábek – trenér

WWW.SK-UJEZDP4.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

4 . MÍSTO

Papírově nováček, při pohledu na soupisku ale velice ostřílený tým. Újezd
by ani zdaleka neměl mít problémy se záchranou.

Dolní řada zleva: Pavel Třešňák – asistent trenéra, Jan Fišer, Petr Třešňák,
Nam Tran Huy, Pavel Papež, Ondřej Kantor, Ondřej Vrabec, Vojtěch Krejčí,
Tomáš Podvín

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

Horní řada zleva: Patrik Tomaides, Antonín Šopor – asistent trenéra, Michal
Špulka, Martin Humpl, Petr Maha, Martin Minařík, Jakub Kaiser, Karel Protivinský,
Tomáš Vrána, David Kouřimský, Václav Bouška, Vladimír Šimr – vedoucí týmu

SKUNIONVRSOVICE.WEBNODE.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

15. MÍSTO

Mužstvo bez klasického střelce s několika zajímavými individualitami, ale celkově je tým velmi nezkušený. Na to doplatí.

Dolní řada zleva: Michal Bažant, Jakub Posejpal, Marek Borovička, Michal
Zukal, Filip Jeřábek, Michal Turek, Ondřej Ursacher, Jan Špaček, Jaromír
Tomaides – trenér
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F C S L AV O J V Y Š E H R A D B
Sídlo klubu: Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4

Horní řada zleva: Jan Bazal, Ondřej Toman, Jiří Heřman, Petr Vacík, Radek
Hanzlík, Jiří Kubík, Tadeáš Madej, Štěpán Klíma

WWW.SLAVOJVYSEHRAD.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

6. MÍSTO

Dolní řada zleva: Marek Štika, Alexander Krivosheev, Karel Pusch, Tomáš
Rossmann, Ondřej Jireček, Jaroslav Macej, Mykola Kravtsiv, Matěj Drozd,
Matouš Babka

Ze všech B-týmů v soutěži by právě Vyšehrad měl být tím „nejživějším“.
Chvála se na něj nesla už v I. A třídě.

FK VIKTORIA ŽIŽKOV B
Sídlo klubu: Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Horní řada zleva: Jiří Dozorec – asistent trenéra, Duong Thanh Tung, Iurii
Evteev, Vojtěch Souček, Dominik Andrle, Kristijan Trapanovski, Daniel Kříž,
Daniel Konečný, Matěj Saňa, Stefan Vilotič, Radek Nováček – vedoucí týmu,
Josef Švimberský – trenér

WWW.FKVZ.CZ
Odhad umístění v sezoně 2018–19 podle Speciálu:

16. MÍSTO

Tým vznikal narychlo po odstoupení Horních Měcholup, což se v extrémně
vyrovnané soutěži projeví.

22 ZÁŘÍ 2018

Dolní řada zleva: Vlad Proshenko, Oleksandr Tseber, Daniel Beránek, Tomáš
Vild, David Obermajer, Nguyen Anh Tung

2018–2019

ROZPIS PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU
1. KOLO
ČAFC – Motorlet B
Podolí – Žižkov B
Hostivař – Braník
Vršovice – Dukla JM
Tempo – Vyšehrad B
Královice – Uh. sklady
Př. Kopanina – Újezd P4
Admira B – Třeboradice

2. KOLO
2:4
3:3
0:0
1:2
2:2
2:4
1:2
1:1

5. KOLO

Uh. sklady – Hostivař
Újezd P4 – Královice
Žižkov B – Př. Kopanina
Braník – Vršovice
Vyšehrad B – Dukla JM
Tempo – Admira B
Motorlet B – Podolí
Třeboradice – ČAFC

3. KOLO
1:1
3:1
1:2
1:1
1:3
2:3
1:1
1:2

Podolí – Třeboradice
Hostivař – Újezd P4
Vršovice – Uh. sklady
Dukla JM – Braník
Př. Kopanina – Motorlet B
Admira B – Vyšehrad B
ČAFC – Tempo
Královice – Žižkov B

4. KOLO
2:3
1:2
0:2
0:2
6:2
0:2
1:0
3:2

Uh. sklady – Dukla JM
Újezd P4 – Vršovice
Žižkov B – Hostivař
Vyšehrad B – Braník
Tempo – Podolí
Admira B – ČAFC
Motorlet B – Královice
Třeboradice – Př. Kopanina

6. KOLO

7. KOLO

8. KOLO

Sobota 15. září:
10.15 Újezd P4 – Braník
10.15 Žižkov B – Dukla JM
10.15 ČAFC – Podolí
14.00 Vyšehrad B – Uh. sklady
14.30 Tempo – Královice
Neděle 16. září:
14.00 Admira B – Př. Kopanina
16.30 Motorlet B – Vršovice
16.30 Třeboradice – Hostivař

Sobota 22. září:
10.15 Podolí – Vyšehrad B
10.15 Braník – Žižkov B
10.30 Uh. sklady – Újezd P4
10.30 Hostivař – Tempo
10.30 Vršovice – Třeboradice
10.30 Dukla JM – Motorlet B
15.00 Královice – Admira B
16.30 Př. Kopanina – ČAFC

Pátek 28. září:
10.15 Žižkov B – Uh. sklady
10.15 ČAFC – Královice
10.15 Podolí – Př. Kopanina
Sobota 29. září:
14.00 Vyšehrad B – Újezd P4
14.30 Tempo – Vršovice
Neděle 30. září:
14.00 Admira B – Hostivař
16.00 Motorlet B – Braník
16.00 Třeboradice – Dukla JM

9. KOLO

10. KOLO

11. KOLO

12. KOLO

Sobota 6. října:
10.15 Újezd P4 – Žižkov B
10.30 Uh. sklady – Motorlet B
10.30 Hostivař – ČAFC
10.30 Vršovice – Admira B
10.30 Dukla JM – Tempo
10.45 Braník – Třeboradice
15.00 Královice – Podolí
16.00 Př. Kopanina – Vyšehrad B

Sobota 13. října:
10.15 ČAFC – Vršovice
10.15 Podolí – Hostivař
14.00 Vyšehrad B – Žižkov B
14.30 Tempo – Braník
15.30 Př. Kopanina – Královice
Neděle 14. října:
14.00 Admira B – Dukla JM
15.30 Motorlet B – Újezd P4
15.30 Třeboradice – Uh. sklady

Sobota 20. října:
10.15 Újezd P4 – Třeboradice
10.15 Žižkov B – Motorlet B
10.30 Hostivař – Př. Kopanina
10.30 Vršovice – Podolí
10.30 Dukla JM – ČAFC
10.30 Uh. sklady – Tempo
10.45 Braník – Admira B
15.30 Královice – Vyšehrad B

Sobota 27. října:
10.15 ČAFC – Braník
10.15 Podolí – Dukla JM
14.30 Př. Kopanina – Vršovice
14.30 Královice – Hostivař
14.30 Tempo – Újezd P4
Neděle 28. října:
14.00 Admira B – Uh. sklady
14.30 Vyšehrad B – Motorlet B
14.30 Třeboradice – Žižkov B

13. KOLO

14. KOLO

15. KOLO

Sobota 3. listopadu:
10.15 Újezd P4 – Admira B
10.15 Žižkov B – Tempo
10.30 Hostivař – Vyšehrad B
10.30 Vršovice – Královice
10.30 Uh. sklady – ČAFC
10.45 Braník – Podolí
14.00 Dukla JM – Př. Kopanina
Neděle 4. listopadu:
14.00 Motorlet B – Třeboradice

Sobota 10. listopadu:
10.15 ČAFC – Újezd
10.15 Podolí – Uh. sklady
10.30 Hostivař – Vršovice
14.00 Př. Kopanina – Braník
14.00 Dukla JM – Královice
14.30 Tempo – Motorlet B
Neděle 11. listopadu:
14.00 Admira B – Žižkov B
14.00 Vyšehrad B – Třeboradice

Sobota 17. listopadu:
10.15 Újezd P4 – Podolí
10.15 Žižkov B – ČAFC
10.30 Uh. sklady – Př. Kopanina
11.15 Braník – Královice
13.30 Vyšehrad B – Vršovice
13.30 Dukla JM – Hostivař
14.30 Tempo – Třeboradice
Neděle 18. listopadu:
13.30 Motorlet B – Admira B

ČAFC – Vyšehrad B
Podolí – Admira B
Hostivař – Motorlet B
Vršovice – Žižkov B
Dukla JM – Újezd P4
Královice – Třeboradice
Př. Kopanina – Tempo
Braník – Uh. sklady

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

2:0
4:0
0:1
9:1
1:0
1:2
1:5
5:7

Poznámka: Dukla JM hraje domácí zápasy v Kunraticích (od listopadu na UMT Mikulova), Žižkov B v Horních Měcholupech. Uzávěrka Přeborového speciálu byla 12. září.
Podrobnější informace a případné změny najdete vždy před hracím víkendem na webech www.fotbal.cz a www.fotbalpraha.cz.
Přeborový speciál připravili: Lukáš Vrkoč, Radim Trusina, Pavel Jiřík st., Jiří Ipser a Martin Rohr
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Team Service
+420 720 934 368
+420 605 227 408
team@footballmania.cz
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Oblékáme přední české týmy, oblékneme i ten váš.
Široký výběr fotbalového
vybavení v našem e-shopu

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

MLÁDEŽ

FOTO: ARCHIV PETRA BUKÁČKA

ROZSTŘEL
SPARTA
RONALDO

nebo

nebo

ÚTOČIT
BLONDÝNY

nebo

nebo

PREMIER LEAGUE

SLAVIA

MESSI
BRÁNIT

BRUNETY
nebo

BUNDESLIGA

TVOŘIVÝ ZÁLOŽNÍK, KTERÝ ZASKOČÍ I NA STOPERU
PETRA BUKÁČKA Z AFK SLIVENEC ZDOBÍ VYTŘÍBENÁ TECHNIKA A ČTENÍ HRY
I přes drobnější a útlejší postavu nemá problém z postu záložníka zaskočit
na pozici stopera. To proto, že PETRA BUKÁČKA zdobí na hřišti přehled,
čtení hry a konstruktivní rozehrávka. Čtrnáctiletý fotbalista Slivence,
jehož vzorem je Andrés Iniesta a tím trenérským Josep Guardiola, by chtěl
u svého milovaného sportu vydržet co nejdéle. Jestli se to podaří, má podle
trenéra Václava Motla na to, aby hrál ve vyšších soutěžích. Jen by prý to
ještě chtělo zapracovat na rychlosti a výbušnosti.
Fotbalové začátky – co ho přivedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl můj táta.
JJ
Důležité kroky v kariéře:
To, že jsem se ve Slivenci stal kapitánem našeho týmu.
JJ
Nejoblíbenější trenér:
Josep Guardiola.
JJ
Fotbalový vzor:
Andrés Iniesta.
JJ
Oblíbený klub:
FC Barcelona.
JJ
Neoblíbený klub:
Real Madrid.
JJ
Poslední výsledek A-týmu mužů
Slivence v sezoně:
Prohra 2:4.
JJ
Jaký nejlepší zápas kdy osobně
odehrál:
Když jsme hráli proti Dubči. Zápas se
chýlil ke konci, bylo to 1:1. Dal jsem
přihrávku přes půl hřiště a poté z toho
padl gól, takže jsme vyhráli 2:1.
JJ
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Utkání mezi Španělskem a Portugalskem na letošním mistrovství světa.
JJ

JJ
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Náš útočník Vojtěch Vocílka.
JJ
Sportovní cíl:
Chtěl bych hrát fotbal, co nejdéle to
půjde.
JJ
... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – čím chce být:
To zatím ještě nevím.
JJ
Dělá i jiný sport než fotbal:
Ne.
JJ
Mimosportovní zájmy:
Jakýkoli sport.
JJ
Nejlepší relax a odpočinek:
Když si doma lehnu a poslouchám
písničky.
JJ
Oblíbené jídlo:
Svíčková.
JJ
Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Rap.
JJ
Oblíbený film:
Star Wars.
JJ
Prospěch ve škole:
Samé jedničky.
JJ
Počet přátel na Facebooku:
225.

OČIMA TRENÉRA
„Petra trénuji šest let, je to šikovný, technický a tvořivý fotbalista, který
výborně čte hru. Přestože je drobnější a hubenější postavy, dokáže kromě
zálohy nastoupit i na postu stopera. Hraje totiž výborně pozičně, umí
zdvojit protihráče a kvalitně rozehrát. Na hřišti ho zdobí píle a zodpovědnost, zapracovat by naopak mohl na výbušnosti a rychlosti. Když u fotbalu vydrží a bude se mu nadále poctivě věnovat, určitě má do budoucna
předpoklady být dobrým fotbalistou a hrát vyšší soutěže.“

Václav Motl

trenér mladšího dorostu AFK Slivenec

Petr Bukáček
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MLÁDEŽ

TEXT A FOTO: FAČR

PROJEKTY FAČR
TAKÉ „VELKÝ“ FOTBALOVÝ SVAZ CÍLÍ NA MLÁDEŽ PROSTŘEDNICTVÍM ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
Fotbalová asociace České republiky je sice největším sportovním
subjektem v zemi co se počtu aktivních členů týká, ale ve snaze neustále rozšiřovat členskou základnu nezahálí. Stejně tak jako Pražský
fotbalový svaz připravuje na regionální úrovni hned několik projektů,
které mají dětem pomoci nalézt cestu k fotbalu, FAČR působí v této
činnosti celorepublikově. Asociace ale mimo jiné podporuje také řadu
sociálních projektů.

MŮJ PRVNÍ GÓL
A LICENČNÍ SYSTÉM FAČR
Jedním z nejvýznamnějších projektů
FAČR je MŮJ PRVNÍ GÓL. Ten je
zaměřený na začínající mladé fotbalisty a fotbalistky, zejména pak na
kontinuální podporu náborové činnosti fotbalových klubů a fotbalové
mládeže v České republice.
Skládá se hned z několika pilířů, přičemž tím nejstěžejnějším z nich je
již tradiční MĚSÍC NÁBORŮ pro-

bíhající ve dvou hlavních náborových
měsících, kterými jsou květen a září.
Dalším důležitým pilířem projektu je
ŠKOLA V POHYBU. PFS se v letošním roce rozhodl napojit na Školu
v pohybu vlastní mládežnický projekt
Fotbalových besed, čímž se snaha
inspirovat pedagogy do jejich práce
a fotbalem oslovit školní mládež ještě
více zintenzivní.
Dlouhodobý projekt se v poslední době
dočkal hned několika inovací. Kromě

Zdravá strava ke sportu neodmyslitelně patří –
pojďme to ukázat i dětem, které mají z domova jiné návyky.
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nového moderního webu vznikly
nové pilíře FOTBALOVÉ KLUBY
A STRAVA FOTBALISTŮ. Pilíř
FOTBALOVÉ KLUBY bude navazovat na NOVÝ LICENČNÍ SYSTÉM
FAČR. Pro oddíly z neprofesionálních
soutěží byl totiž na začátku srpna
spuštěn systém, který na základě objektivních kritérií hodnotí fungování
klubu příslušným stupněm kvality od
nejnižší grassroots úrovně až po nejvyšší zlatou úroveň.
„Snažili jsme se systém nastavit tak,
aby byl co nejspravedlivější a dokázal objektivně ukázat, jak který klub
funguje. Systém může sloužit i ke
zdravému soutěžení mezi kluby, ale
zároveň i jako přehled o klubech pro
veřejnost,“ přiblížil důvod spuštění
a fungování systému jeden z jeho

tvůrců Michal Blažej z Grassroots
oddělení FAČR,
PFS proto vybízí pražské fotbalové
kluby k vyplnění hodnocení na stránkách is.fotbal.cz.

SOCIÁLNÍ PROJEKTY FAČR
Fotbalová asociace dlouhodobě pomáhá také celé řadě sociálních projektů a některé z nich i sama pořádá.
Patří mezi ně turnaj DĚTSKÝ DOMOV CUP, dále SENIORSKÝ FOTBAL či VETERÁNSKÝ FOTBAL –
fotbal v chůzi.
Podporovány jsou mimo jiné i tzv.
SPECIAL OLYMPICS, což jsou soutěže mentálně postižených sportovců,
ale i další aktivity, které umožňují hrát
fotbal bez ohledu na věk a pohlaví, rasu
či jakýkoliv zdravotní handicap.

Pokud doma uslyšíte výkřik „Až budu velkej/á, bude ze mě fotbalista/ka!“,
určitě se s dítkem zastavte na Měsíci náborů.

m jprvnígól

Jeden projekt – spousta zážitků

NOVÉ PILÍŘE
Poznejte české kluby
s kvalitní výchovou
mládeže.

Naučte děti
správným stravovacím
návykům.

mujprvnigol.cz

TRÉNINK

TEXT: OTMAR LITERA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

ŘEČ TĚLA – NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
SERIÁL O METODÁCH PŘÍPRAVY MLÁDEŽE
KOMUNIKACE. Od trenérů často opakované slovo, které chtějí primárně
po hráčích. Komunikace je ale základem každého vztahu, říká se. A jelikož fotbal je plný vztahů typu trenér–hráč, trenér–vedení, hráč–hráč,
trenér–rodič a další, rozebereme si v seriálu o mládeži komunikaci a její
formy. V tomto díle se zaměříme na komunikaci neverbální.

Uzavřený postoj trenéra.

Jak se bude cítit hráč při této řeči těla trenéra?

Dle výzkumu amerického psychologa
pana Mehrabiana z konce 60. let má
neverbální komunikace mnohonásobně vyšší význam a dopad než komunikace verbální, tedy slova a jejich
obsah. Dokonce se tvrdí, že vliv slov
na danou komunikaci je jen sedm procent. Zbytek tvoří neverbální komunikace, z 38 procent je to tón hlasu
a z 55 procent zbytek komunikace.
Ano, i tón hlasu se považuje za neverbální (v jednodušším rozdělení) či paraverbální (ve „složitějším“ rozdělení)
komunikaci. Do verbální komunikace
jinak patří primárně jazyk a řeč, tedy
již zmíněná slova.
Tento obsáhlejší úvod má za cíl uvědomit si, do jaké míry v rámci komunikace hrají prim slova či jiné složky komunikace. Z neverbálky se dá hodně
vyčíst, např. skleslá hlava při utkání je
výstižná a netřeba dalších slov. Kolikrát děti neumějí situaci popsat verbálně, ale z řeči těla poznáme, jak se
dané dítě může cítit, což nám může
pomoci v komunikaci.
Co vše tedy mezi neverbální komunikaci patří? Pokud to uděláme jednodušší, můžeme sem zařadit výše
zmíněný tón hlasu. Dále jsou to haptika – komunikace dotekem (např.
podání ruky), mimika, gesta, postoj
a proxemika (vzdálenost mezi komunikujícími). Neverbálka probíhá po
celý den, i když spíme, a většinou je
na úrovni nevědomí, tedy naše tělo
reaguje automaticky na danou situaci
v rámci svých vzorců chování.

NEZÁLEŽÍ JEN NA TOM, CO ŘÍKÁME,
ALE TAKÉ JAK TO ŘÍKÁME
Vašek dal gól. Radost z něj čiší, zvednutá hlava a hrudník roztažený.
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Tón hlasu, akustika, ovlivňuje přenos
konkrétní informace. Je odrazem na-

šeho vnitřního stavu. Poznáme to například tak, že když se dotyčný bojí,
mluví potichu. Zpráva „Měl bych více
střílet“ je obsahově stejná, ale tónem hlasu dáváme najevo, jak to
myslíme. Hráč může informaci říct
nahlas, z čehož můžeme vyvodit, že
došel k uvědomění a říká to sebevědomě, či právě třeba potichu, protože
se může obávat reakce okolí nebo si
není jistý odpovědí.
Tímto zvukovým podnětem dostává
okolí signál, jaký je vnitřní stav jedince, a záleží, jak s tím bude pracovat dále. Ale aniž bychom se zabývali
otázkou proč, můžeme vidět, slyšet či
vnímat, jak se daný hráč cítí.
Na intonaci, akustice, záleží například i u ironie, která je běžným jevem
v dospělé společnosti. Pozor, menší
děti nejsou schopné rozpoznat ironii
a často v ní mají zmatek. Uvádí se, že
děti chápou ironii ve věku 8 až 10 let.
Každý má tu hranici jinde a záleží i na
tom, do jaké míry se s ironií setkal
doma či ve škol(c)e, ale děti ve věku
okolo šesti let nemusejí ironii chápat.
Některé studie uvádějí, že i děti ve
čtyřech letech však ironii rozumějí.
Tón hlasu je důležitý nejen s ohledem
na komunikaci od dítěte, ale stejně
tak od dospělého. Sami známe z fotbalových hřišť, jak důrazná domluva
od rozhodčího zaručí respekt po celé
utkání. My trenéři máme velkou moc
ovlivnit a je na nás, jak ji použijeme.
S ohledem na věkové zvláštnosti každý z nás volí, jakým tónem mluvit
s dětmi. Rada, který tón je nejlepší, je
nad zlato. Každý máme svůj způsob.
Přesto se doporučuje, aby se mluvilo
spíše klidněji, čím menší děti, tím více
klidu, protože dítě je v procesu učení

TRÉNINK
a je běžné dělat chyby. Aby se zlepšovalo, potřebuje cítit bezpečné prostředí, kde může zkoušet a objevovat.
Když na děti působíme důsledně, aby
znaly hranice, ale s klidem, může být
cesta vytvoření takového prostředí
k rozvoji. Tónem hlasu vytváříme jeden ze vztahů v komunikaci nejen
s hráči, ale také mezi dospělými –
třeba rodiči.

složku. Buď tedy daný jedinec přemýšlí, nebo může vymýšlet konstrukci
či nepravdu. Pokud vidíte, že se často
dotyčný dívá doprava, může to ovšem
znamenat, že je hodně přemýšlivý
a skládá si obrazce dohromady (zapojení kreativní části mozku), není to
tak, že by si stále vymýšlel.

GESTA, POSTOJ ANEB
ŘEČ TĚLA TĚ PROZRADÍ

Tento odstavec se může více dotýkat
nás trenérů, kdy jsme i my v zápasech
více na očích, třeba i rodičů. O schoulení či napřímení je psáno o několik
řádek výše, nyní se podíváme na otevřenost a uzavřenost postoje.
Jedním z typických jevů uzavřeného
postoje je zkřížení rukou či (většinou
když sedíme) zkřížení nohou. Něco
v nás v daný okamžik vyvolává nepříjemný pocit. Např. když nás bolí břicho, většinou překřížíme ruce. Naopak
vypjatá hruď, napřímení a ruce podél
těla vypovídají o otevřeném postoji,
jistotě a důvěře daného jedince.
I to, jak gestikulujeme, vypovídá o důvěře v sebe a to, co říkáme. Přílišnou
gestikulací primárně upozorňujeme
na své ruce a strháváme pozornost
na ně místo na to, co říkáme. Naopak
když negestikulujeme vůbec, vypadá
to, že se máme velmi pod kontrolou,
a je otázka, do jaké míry nám ostatní
důvěřují, do jaké míry jsme autentičtí
a silní v tom, co říkáme. Když dítě
hodně máchá rukama, upoutává pozornost od věci, kterou řeší.

Postoj o člověku hodně vypovídá. Uzavřenost, otevřenost, radost, emoce. To
vše ze hřiště známe a vidíme na hráčích. Radost, když dá dítě gól, smutek,
když se mu něco nepovede. Uzavřenost, když se nedaří, otevřenost, když
je euforie a vlna. Jak to poznáme?

CO NÁM ŘÍKÁ HLAVA?
Je přirozené a na hřišti časté, že když
se nedaří, svěsí se hlava. Pokyn o poločasové přestávce v kabinách zní
HLAVU VZHŮRU. Netřeba mluvit,
stačí se na hráče podívat a vidíte, jak
se cítí. Souvisí to s celkovým postojem těla. Pokud se cítíme dobře, jsme
otevření a celkově se otevíráme všemi
částmi těla. Naopak když se necítíme
dobře, tělo se přirozeně uzavírá, ramena jdou blíž k sobě, hrudník zapadá, brada jde blíž k hrudníku, záda
se zakulatí a vypadá to, jako bychom
se chtěli schoulit do klubíčka.
Obličej také vypovídá mnohé. Málokdy dokáže člověk zopakovat dvakrát naprosto stejný pohled. V obličejové části je až 250 000 různých
výrazů. Co můžeme hlavně vnímat?
Uvolněnost obličeje, ta bývá spojená
i s úsměvem, nebo naopak napjatost,
zatuhlost obličeje. Svraštěné obočí,
např. když se díváme do sluníčka, je
nám to nepříjemné a automaticky se
svraští. Naopak když se cítíme dobře,
uvolněně, roztáhne se nám celý obličej.

KAM SE DÍVÁŠ?
Z očí, zejména u dětí, poznáme
mnohé. Jistě to znáte: když vědí, že
něco provedly, uhýbají přímému očnímu kontaktu. Nemusí to být tak
vždy. Menší četnost pohledu do očí
může znamenat také menší sebedůvěru, kdy si hráč(ka) tolik nevěří. Říká
se, že oči jsou brána do duše, proto
je skrýváme, když jsme nesví.
Oční kontakt je důležitý zvláště při
povídání či řešení s jedincem, děti
se však můžou cítit nesvé, když ho
vyžadujeme právě v situacích, kdy
obě strany vědí, že něco provedly,
a my chceme, aby se nám u toho dívaly do očí. Tím je vystavujeme velkému stresu a je na nás, jak budeme
v těchto chvílích chtít, aby probíhal
přímý oční kontakt.
Další způsob, jak můžeme vypozorovat, zda dítě vzpomíná nebo si vymýšlí, je to, zda při odpovědi uhýbají
oči doleva či doprava. Při vybavování
vzpomínek většinou oči uhýbají vlevo,
zatímco při pohybu očí vpravo mozek konstruuje či používá kreativní

POSTOJ, GESTIKULACE
A POSTAVENÍ RUKOU

Jak se Vaškovi vydařila šance? (schoulení se do sebe)

Vašek dostal otázku, aby popsal scénu, která se mu nejvíce líbila ve
filmu, který viděl nedávno. (oči směřují vlevo – vzpomínky)

ZŮSTAT AUTENTICKÝ
Všichni, co čtou tyto řádky, se setkávají v praxi s výše popsanými věcmi
dnes a denně a v praxi je řeší. Mnoho
věcí znají. Také máte někdy pocit, kdy
vám dotyčný něco říká, ale vy z něj
vnímáte něco odlišného? Kdy si říkáte,
že pravda bude jinde? To může souviset právě s neverbální komunikací.
Neverbální komunikace nám totiž
jede 24 hodin, o mnoho více oproti
verbální, která je v průběhu dvě až tři
hodiny denně. Výzkumy ukázaly, že
během 30minutové konverzace vyšleme okolo 800 neverbálních podnětů a signálů. Tyto signály jsou na
nevědomé či podvědomé úrovni. Naše
tělo má zažité vzorce chování z minulosti (hodně z dětství), kdy reaguje
na podněty zvenčí i na vnitřní stav.
Stejně tak druhý, se kterým komunikujeme, tyto podněty, mnohdy nevědomě, přijímá a zpracovává.
Cílem článku je pojmenovat, co můžeme vidět na druhých, co nám říká
jejich řeč těla. Ta nám může poodhalit, jak se daný jedinec cítí. Děti totiž
kolikrát neumějí popsat, co konkrétně
se v nich odehrává, z čeho mají radost
či co je trápí, ale dá se to poznat podle jejich výrazu, gest, postoje.
Neverbální komunikace je vrozená,
ale dá se i natrénovat. Hlavní je zůstat svůj a být autentický, nehodnotit,
že někdo působí zavřeně či otevřeně,
a násilím to měnit. Jen to přijmout
jako fakt. A kdo bude chtít, může
s tím pracovat.

Vašek po zápase. Jak myslíte, že hodnotil svůj výkon?

A nyní?
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HISTORIE

TEXT: MILOSLAV JENŠÍK

FOTO: ARCHIV AUTORA

P L I C H TA N A P O C U K R OVA N É M BA H N Ě
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: KVALIFIKACE PRO MISTROVSTVÍ EVROPY 1976
Kdykoli se Antonín Panenka ať už v klubovém (na snímku) nebo reprezentačním dresu hotovil k „trestňáku“, protihráči kvapně stavěli zeď. Ale z mače s Rumuny vyšel naprázdno.

Viděno s odstupem více než čtyř desetiletí šlo o Velikonocích v roce
1975 o zcela zapomenutelný přáteláček. Třístý dvacátý v historické
posloupnosti našich mezistátních utkání – čili ani žádný důvod k jubilejnímu přípitku. Nicméně trenér Václav Ježek považoval ten zápas za
generálku před pěti KVALIFIKAČNÍMI ZÁPASY evropského šampionátu,
které tehdy ještě stály před reprezentačním mužstvem.
Povězme si rovnou, že to už vlivem
mizerného počasí nemohla být a nebyla zkouška vydařená. Ale hned si
také připomeňme dávnou divadelnickou pověru, že zpatlaná generálka je
příslibem úspěchu, až opravdu půjde
do tuhého.
Přesněji vzato nemohla o generálce
být řeč, protože přišla až po premiéře. Prošvihnuté premiéře, dodejme.

Československý tým vykročil do bojů
ME 1976 již v říjnu 1974. Proti tomu
nebylo v obecné rovině co namítat,
ale v tomto konkrétním případě se
jednalo o selhání naší fotbalové diplomacie.
Mužstvo i fanoušky vždy dobře naladí, když se do dlouhodobého turnaje vstoupí vítězstvím. Už proto je
u dvoukolových soutěží dobré začínat

doma. V tomto případě jsme však napoprvé cestovali ven – a ne leckam,
nýbrž přímo do slavného a obávaného
londýnského Wembley. Mission Impossible! Nemožné.
Přitom to po tři čtvrtiny zápasu vypadalo, že jsme sice přijali riskantní výzvu, ale že se nám to nakonec vyplatí.
Bod z anglické trávy by přece byl skvělým kvalifikačním počinem! Po většinu
času se tam Čechoslováci jen bránili.
Skvělý v tom byl zejména bratislavský
„exkošičan“ Ján Pivarník, v brance se
překonával Ivo Viktor. Až do 72. minuty
gól nepadl. Když ho ale Angličané konečně vstřelili, naši očividně zvadli. Ani
mnoha bitvami zocelený Viktor nebyl

už tak neprůstřelný. Nakonec to bylo
0:3. Nebylo to dobré otevření.
Do konce roku jsme pak ještě na
Spartě přivítali Poláky, pár měsíců
předtím třetí na světovém šampionátu (kam jsme se neprobojovali),
a zjistili, že na našich severních sousedech opravdu něco je. Když v 53.
minutě vedli už o dva góly, kdo by byl
v té chvíli vsadil byť jen zlámanou
grešli na nerozhodný výsledek? Ale
náš tým remízu 2:2 zařídil díky standardkám – po volném přímém kopu
a penaltou. Zaplaťpánbůh za ty dary,
shrnuli cestou domů své dojmy diváci.
Koho z nich by v té chvíli napadlo,
že vydřené vyrovnání zahájilo v naší

Ve 41. minutě si Zdeněk Nehoda chytrou fintou posadil záložníka Dinu do bažiny a pak už měl čas i prostor pro přesnou přízemní střelu pravačkou k levé tyči, proti které byl Radecanu bezmocný.
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DOBOVÉ STŘÍPKY
TROCHA PREHISTORIE
NIKOHO NEZABIJE
V prvním utkání s Rumuny 1. července
1923 v Kluži zvítězila československá
reprezentace 6:0. První vzájemný zápas
v Praze (hrálo se na Spartě) 31. srpna
následujícího roku nám přinesl nové
vítězství 4:1. V meziválečné éře došlo
pak ještě ke třem střetnutím, z nichž
dvě se výrazně zapsala do našich fotbalových dějin. To v Terstu v květnu
1934 (2:1) bylo prvním vystoupením
mužstva ČSR na světovém šampionátu.
A pražský zápas z prosince 1938 (6:2)

se stal, aniž to přes všechnu tragickou
tíhu těch dnů kdo tušil, derniérou prvorepublikového státní reprezentace.
Josef Bican toho dne v svém teprve
třetím mezistátním utkání se lvíčkem
na dresu nastřílel čtyři góly a střelecký
součet z nich si zvýšil na osm branek!

S RUMUNY NAPOŘÁD
Půl tuctu gólů jim Čechoslováci
do třetice všeho dobrého nasázeli
i v prvním poválečném souboji na
podzim 1947 v Bukurešti (6:2). Hned
v následujícím roce jim tam však

Nejzářivější hvězdou našich proti Rumunům byl ve 47 ze svých
63 mezistátních utkání Ivo Viktor (snímek je z ligového zápasu
se Slavií). Počtem startů překonal součet dalších nejčastějších
reprezentantů Jána Pivarníka (24) a Přemysla Bičovského (20).

fotbalové reprezentační historii zcela
ojedinělou rekordní sérii?
Do konce roku následoval ještě zimní
zájezd za sluncem a suchými trávníky
po jihovýchodní Asii. Cestou domů ho
Ježkův tým zakončil v Teheránu výhrou
nad Íránem 1:0. Zase jen z penalty...
Dvěma slovy nic moc! A to nás v roce
1975 čekalo patero schodů do čtvrtfinálového poschodí evropského šampionátu. Naděje na postup stále žila,
ale už se nesměly ztrácet body! Ježek
měl do jara hodně o čem přemýšlet.
Proto bral za skutečnou kvalifikační
generálku březnové klání s Rumuny.

KDYŽ CHCEŠ ROZESMÁT BOHA...
... svěř se mu se svými plány, říká jeden mírně cynický bonmot. Dohodnutý termín 31. března sliboval, že
zápas proběhne v jarní pohodě, i když
možná drobet zmáčené deštěm.
Houby s octem! V to Velikonoční pondělí se zčistajasna rozsypala nad Prahou duchna a sparťanský trávník za
pár chvil zmizel pod bílým nadělením.
Nakonec na něm bylo zelené jen narychlo a zcela neobvykle obnovené
lajnování. Terén, na kterém se hrálo,
označil nezapomenutelný fotbalový
novinář Jiří Pechr v referátu týdeníku
Stadion jako pocukrované bahno.
A bylo pocukrované vskutku pořádně,
jako když naše babičky a prababičky
ještě i na povrchu přislazovaly buchty.
Na vyzkoušení Ježkových záměrů ani
pomyslet! Pokud se dalo něco prověřovat, pak jen kondice hráčů, jejich

podlehli 1:2. Po dalších pět s nimi
se střídavými úspěchy měřili síly každoročně. Roku 1953 dokonce dvakrát, v kvalifikaci mistrovství světa.
Po strahovské výhře 2:0 jim 1:0 v bukurešťské odvetě (strašlivou bombou
Františka Šafránka z trestného kopu
z dobrých třiceti metrů) zajistilo postup na šampionát ve Švýcarsku ještě
před posledním kvalifikačním mačem
s Bulhary. Od toho dne jako když
utne. K dalším soubojům obou soupeřů došlo až v roce 1960 ve čtvrtfinále Poháru národů, čili zkušebního

Až k tomuto okamžiku vedla série bez prohry: kapitán
evropských šampionů Anton Ondruš s trofejí na
ruzyňském letišti. I on o něco později málem posílil
fotbalovou Prahu. Ale Bohemka ho nakonec neulovila.

pevná vůle a vytrvalost, odolnost vůči
té poslední zlomyslnosti zimy. Podmínky to byly spíše pro silové pojetí
Rumunů. Naši se je pokusili rozebrat
kombinačním ťukesem, jenže míč je
v té slotě čím dál tím méně poslouchal. Nakonec jim v závěru prvního
dějství alespoň zajistil vedení Zdeněk
Nehoda, toho dne náš jediný útočník,
který se vyrovnal s nepříznivými podmínkami. Jindy lehkonozí Bratislavané
Marián Masný a Ján Švehlík byli proti
jiným zápasům sotva poloviční.
Naším nejlepším mužem v té velikonoční patálii byl podle autora těchto
řádek Antonín Panenka. Terén neterén, dřel, rozehrával útočné operace,
snažil se zrychlit hru a střílel z dálky.
Mušku měl dobrou, jen razance jeho
střel byla hlavně v našem závěrečném
velkém, leč marném náporu ovlivněna
ztíženými podmínkami.
Ve druhé půli si rumunský záložník Dinu
vyrovnal účet za rafinovanou kličku,
kterou se ho před naším gólem zbavil dukelský kanonýr – zaskočil Viktora
petelicí z trestného kopu z dobrých pětadvaceti metrů. Zápas skončil 1:1. Výsledek rychle upadl do bezvýznamnosti.
A nic jiného se z potýkání na mazlavé
klouzačce vytěžit nedalo...

DVAADVACET ZÁPASŮ BEZ PROHRY!
Zápas s Rumunskem byl teprve třetí
v obdivuhodné a úctyhodné sérii. Šňůrou neporaženosti, která by s ní byla
byť jen vzdáleně srovnatelná, náš fotbal do té doby neprošel.

prvního ročníku mistrovství Evropy.
V Bukurešti jsme vyhráli 2:0, v Bratislavě dokonce 3:0.

ZPĚT DO VZDÁLENĚJŠÍCH DĚJIN
Vzdor mezi fanoušky stále tradovaným skazkám o slavném vítězení
předválečného národního mužstva
musíme konstatovat, že nejdelší série 12 mezistátních utkání bez prohry
byla zaznamenána v letech 1925 až
1927. Pak už následovaly jen dvě řady
po osmi utkáních. Kam se to hrabě na
šňůru z let 1974 až 1976?

Z aktérů střetnutí s Rumuny byl největším smolařem Přemysl
Bičovský, tehdy ještě Tepličan. Bolavá záda ho nepustila do
závěrečných bojů ME a zdálo se, že předčasně ukončí kariéru.
Jeho největší dny však přišly až po uzdravení – v Ďolíčku!

Trenér Ježek mezi režiséry Václavem Vorlíčkem (vlevo) a Olegem Reifem
při návštěvě sparťanů ve filmových ateliérech. Zcela vlevo je mladičký
Jozef Chovanec, vpravo s plnovousem herec Jiří Lábus.

Pravda, v tom dvaadvacetidílném seriálu převažoval tucet nerozhodných
výsledků, jenže ty se naštěstí rodily až
na dvě či jednu výjimku mimo rámec
kvalifikace. V té Ježkův výběr zplichtil
1:1 pouze utkání s Portugalskem v Lisabonu. A tam nesporně šlo o cenný
zisk. Portugalce na Letné rozdrtil 5:0,
Angličany na Tehelném Poli zdolal 2:1.
Kypr vyklepl doma 4:0 a na jeho půdě
3:0. Suma summarum to vyneslo první
místo ve skupině o bod před Anglií
a o dva před Portugalskem – a postup do čtvrtfinále. V něm v dubnu následujícího roku v Bratislavě náš tým
porazil sovětskou sbornou 2:0 a remizou 2:2 v májové kyjevské odvetě si

otevřel cestu do závěrečné čtverylky
kontinentálního šampionátu v Záhřebu a Bělehradu.
Dál už je to známá historie, věnovali
jsme se jí před časem i na těchto
stránkách. Naše finálové vítězství nad
mužstvem SRN, kdy i po prodloužení
byl stav 2:2 a mistra Evropy určil až
rozstřel ze značky pokutového kopu,
mělo v té řadě pořadové číslo 19.
Následovaly ještě tři zápasy bez prohry. K té došlo až dva roky a sedmnáct dní od onoho nešťastného vykročení ve Wembley do posléze šťastné
kvalifikace! A neuštědřil nám ji v Hannoveru nikdo menší než úřadující němečtí světoví šampioni.
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ZDENĚK NEHODA

PŘÍPAD NENÁPADNÉHO ZABIJÁKA
Vrcholem kvalifikační spanilé jízdy v roce 1975 byl pražský výprask Portugalcům 5:0. Snímek zachytil Zdeňka Nehodu okamžik předtím, než úspěšně obešel stopera hostí Coelha.

V rodném Hulíně kopával i jeho táta, který pak trénoval dorost. Tím
prošli i oba starší bratři ZDEŇKA NEHODY. Už v klukovských letech o něm
říkali, že je stejně dobrý v hokeji jako ve fotbale. Pokud nepřeháněli
(a proč by měli?), pak náš hokej o dost přišel, když se po přechodu do
gottwaldovského dorostu na radu trenéra Pechy rozhodl jen pro zelený
trávník a fotbalový balon.
Potom už všechno šlo ráz na ráz.
V šestnácti letech první ochutnání tvrdého chlebíčku ve II. lize dospělých.
Připravoval se také na dorostenecký
turnaj UEFA, jenže do toho přišel půlrok s infekční žloutenkou. V sedmnácti
I. liga! V tom svém premiérovém ročníku pětkrát skóroval. Na takového
kluka to nebylo marné.
Ale už po roce se s trnavským matadorem a reprezentační hvězdou
Adamcem stal spolukrálem ligových
střelců. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že
Jožo se svými 16 góly podílel na 52
zásazích mistrovského týmu, zatímco
Zdeněk na 39 gólech mužstva sestupujícího z posledního místa!

LÁMÁNÍ CHLEBA V ROCE 1971
To už bylo jasné, že je mu Zlín malý.
Když odmaturoval, nabídl mu Slovan
Bratislava svůj „belasý“ dres a nádav-

kem studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Lákalo ho to i ono,
a dost. Jenže do toho spadl z nebe
povolávací rozkaz na vojnu!
Tehdy užaslý zlínský junior zjistil na
vlastní kůži, jak to chodí za kulisami
totalitního sportu. Na svém Slovensku dovedl Slovan zařídit cokoli.
„Keby som mal ísť aj za Husákom,“
jak se jedné březnové noci v roce
1969 na trajektu do Švédska v přítomnosti autora těchto řádek vyjádřil
hokejový trenér Ján Starší o záležitosti jiného talentovaného Moravana
Václava Nedomanského. Jenže v Nehodově případu nejednali Bratislavští dost energicky. Ještě dřív, než mu
vybavili přijetí na univerzitu, povolávací rozkaz ho zavedl na tradiční
sraz fotbalových branců do Tábora
a tam si pro něho z Julisky rovnou
přijel Josef Masopust! Od té chvíle

ZDENĚK NEHODA

„V Záhřebu s Holanďany to bude těžké, ale já už
se těším na finále v Bělehradě,“ prohlásil před
závěrečným turnajem ME 1976. Všem kolem
se nad tou opovážlivostí protočily panenky.

32 ZÁŘÍ 2018

platily vyšší karty armády. Ale Zdeněk
později nelitoval.
Rychle posílil své postavení v lize
a zamířil do reprezentace. Hvězdou
v pravém slova smyslu by se asi byl
stal spíše na bratislavském Tehelném
Poli. V Praze by jí mohl být, kdyby po
něm včas sáhlo některé z obou „S“.
Jenže Dukla zdaleka neměla tolik fanoušků, ani mezi novináři, a ti její
byli trošku zakřiknutí. Veřejné mínění
fotbalové Prahy hráče Dukly nevysazovalo na koně, spíše jim sem tam
nařízlo třmen. V prvních letech své
vrcholové dráhy na to doplácel třeba
i Masopust. Dukla vinou svých začátků za Čepičkovy éry prostě neměla ani později v metropoli ustláno
na růžích, i když prvotní hříchy našemu fotbalu mnohonásobně vynahradila. Všemi mastmi mazaný Láďa
Vízek tu skrytou nepřízeň vyrovnával
svým šoumenstvím.
K hvězdnému uctívání nevedl ani
Nehodův styl hry, nenápadný, i když
opřený o výbornou techniku, ale svrchovaně racionální, směřující ne
k vnějšímu efektu, ale k úspěchu
týmu. Takové byly i jeho góly. Žádné

šupy, které by cupovaly brankové sítě,
žádné parádní triky, o kterých by se
vyprávělo ještě po letech. Prostě
tiše a nenápadně střílel gól za gólem, protože měl dokonale vyvinutý
čich pro situaci a dovedl ji bleskurychle vyřešit. Kolik soupeřů, klubových i reprezentačních, takhle přiváděl až k zoufalství?

PAN FOTBALISTA
Novinové referáty však jeho úspěšné
trefy zpravidla nevynášely do nebe,
zaznamenávaly je spíše jaksi mimochodem. Vlastně si o to svým způsobem hry sám říkal. I mnozí opravdoví
znalci mu dlouho nemohli přijít na
chuť ani na jméno.
A co na to on? Jako kdyby se nechumelilo, dál klidně a trpělivě sázel své
jakoby samozřejmé góly, za kterými
se však skrývala spousta bystrého odhadu, předvídavosti a důvtipu a skvělé
ovládání míče.
Prostě Pan fotbalista. Kdo tomu snad
ještě teď nevěří, ať si pozorně přečte
celou jeho vizitku pod tímto povídáním.
Kolik českých fotbalistů kdy posbíralo
takovou náruč úspěchů a ocenění?

*9. 5. 1952

Post:	hrotový útočník
Hráčská dráha:
1962 Hulín, 1967 Gottwaldov (Zlín), 1971 Dukla, 1983 Darmstadt (SRN), 1984 Standard
Lutych a ještě téhož roku Grenoble Dauphine (oba Francie), 1986 Amaliendorf (Rakousko –
do roku 1993)
Ligová bilance:	
344 zápasů v letech 1969 až 1983 a 135 gólů; mistrovské tituly 1977, 1979 a 1981; král
ligových střelců 1976 spolu s Jozefem Adamcem z Trnavy (16 gólů) a 1979 spolu s Karlem
Kroupou ze Zbrojovky Brno (17); vítězství v Československém poháru 1979 a 1981
Mezistátní utkání:	90 v letech 1971 až 1987 a 31 gólů; mistr Evropy 1976, třetí místo v ME 1980, účast
na MS 1982 (kapitán)
Další pocty:	Fotbalista roku 1978 a 1979, hráč vybraného mužstva UEFA
Po skončení kariéry:	manažer v Dukle a ve Spartě, po roce 1989 zakladatel jedné z prvních hráčských agentur u nás, kterou vlastní se syny Davidem a Michalem

TEXT: MILOSLAV JENŠÍK

ZÁKOUTÍ

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST. A ARCHIV AUTORA

STODESETILETÁ, VŽDY ZELENOBÍLÁ
HŘIŠTĚ V PAMĚTI SRDCÍ – XII. DÍL
Pohled na hřiště s klubovnou a šatnami za brankou u vchodu.

V časech, kdy se naše město dělilo na čtvrti označované římskými čísly,
bývalo v Praze XVII, jejíž jádro tvořily KOŠÍŘE, fotbalových klubů jako
naseto: Čechoslovan, Hvězda, Olympia, SK, DSK, Lev XVII, Viktoria...
Nejznámější, nejúspěšnější a mezi soupeři nejobávanější však byla
nepochybně Sparta, založená už roku 1908 a od těch časů až dodnes
zelenobílá.
První hřiště měla v někdejší ulici
Mezi obecními domy a klubovnu jí
poskytla známá restaurace Modrá
hvězda. Nedlouho po první světové
válce našel klub nové útočiště v ulici
Nad Turbovou. Tím pravým domovem se mu však stalo až hřiště Pod
Kotlářkou. „Tam se nejezdilo vyhrát,“
řekl nám lakonicky Míla Jícha, dlouholetý funkcionář Dukly a velký znalec „malého“ pražského fotbalu, zejména levobřežního.
Z Košíř se do mistrovské soutěže jako
první přihlásila už roku 1900 Olympia,
založená v říjnu 1899. Sparta měla
v bojích o body premiéru až o dvacet let později ve II. třídě Středočeské
župy. Rok poté však už obsadila 3.
místo v prvotřídní skupině B.

KOŠÍŘE V AMATÉRSKÉM FINÁLE
To už měly vyhlášené derby mezi
Spartou a fialovým Čechoslovanem.
Ten byl úspěšnější v premiérovém
ročníku amatérského mistrovství re-

publiky, které se začalo hrát současně
s profesionální ligou. Až ve finále podlehl žižkovskému Unionu 2:3.
V roce 1926 převzala jeho roli Sparta.
Ve čtvrtfinále vyklepla mistry republiky z Unionu 5:2, v semifinále Čechoslovan 5:1. Košíře snily, že tentokrát budou určitě mít šampiona.
Stejná atmosféra byla i v týmu, tím
spíše, že finále s brněnskými Židenicemi (dnešní Zbrojovkou) se hrálo
v Praze. Zápas začal nečekaným náporem Moravanů: v 5. minutě už vedli
2:0!.V půli jim Sparta podléhala 1:3
a pak dokonce 1:4. To už rezignovali
i skalní fanoušci. Ne však hráči! Do
poslední minuty šla mužstva za stavu
5:5. Už se čekalo na prodloužení, když
si Žideničtí gólem na 6:5 zařídili mistrovské vavříny! Ale mohlo to skončit
i opačně, stejně jako rok předtím finálový mač Čechoslovanu.
Kdyby se byla Sparta v roce 1925
přihlásila do profesionální ligy, poslední by v ní určitě nebyla. Finále

Klubová budova u vchodu do hřiště hlásá příchozím klubové tradice i barvy.

amatérského šampionátu si zahrála
i v roce 1932 s Kolínem (3:5 a 2:2),
když předtím vyřadila dnešní českobudějovické Dynamo a DFC. Podnikla
řadu úspěšných zahraničních zájezdů, často byla zvána zejména do
Německa. V zimě 1929-30 v severní
Africe z 11 zápasů šest vyhrála, čtyři
zremizovala a pouze jednou byla poražena. Řada jejích borců se stala
posilami ligových mužstev. Antonín Novák, levý bek Slavie, měl ve
24 letech za sebou čtyři mezistátní
zápasy a dva góly, když Raimond
Brayne v derby „S“ udělal brutálním
šlapákem tečku za jeho slibnou kariérou. Antonín Ledvina spolehlivě
střežil branku Viktorky Žižkov, Sparty
a Čechie Karlín...
Po únoru 1948 se ani Spartě nevyhnula nesmyslná smršť věčného
přejmenovávání. Hrávala jako Sokol, Meopta, Spartak, ZPA, Medik.
Jak ale jen mohla, vrátila se ke starému dobrému názvu. Z jejích řad
vyšli třeba Ladislav Ledecký, hráč
Slavie i Sparty, jako voják i ATK, později kouč Bohemians, nebo Jaroslav
Jareš, ligový hráč Křídel vlasti, obou
„S“ a posléze trenér Slavie (deset let!)
a Dukly, Zdeněk Kopsa, po šest let
obávaný střelec Bohemky...

Roku 1961 vyhráli Košířští pod hlavičkou Meopty městský přebor, třetí
nejvyšší soutěž, a následující dva roky
působili ve II. lize. V té době tvořil
mužstvo trenér-klubista Josef Marek.

A DNES?
Zelenobílí hrají na svém útulném hřišti Pod Kotlářkou II. třídu. Už pro tu
slavnou minulost by jim pamětníci
přáli vzestup alespoň o poschodí,
o dvě výše…

Tablo mužstva, které v sezoně
1961–62 skončilo v jedné ze tří
skupin II. ligy na osmém místě.

Sparta Košíře (pruhované dresy) a Židenice nastupují v listopadu 1926 na hřišti Viktorie
Žižkov na Ohradě k finálovému střetnutí amatérského mistrovství republiky.
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

DÍKY DŮCHODU BUDU MÍT ČAS NA MLÁDEŽ
PŘ E D SE DA TJ TO Č NÁ Z DENĚK KOTYZA SE CHYSTÁ NA ŽIVOTNÍ MILNÍK
ZDENĚK KOTYZA udělal pro fotbal v Točné obrovský kus práce.
Coby malý klučina za místní TJ hrál, kariéru tu rovněž uzavřel a už
během ní se stal činovníkem. Dnes je už dvacet let předsedou,
a přestože od ledna příštího roku nastupuje do penze, jeho cesta
se s tou oddílovou nerozejde. Naopak. Chystá se věnovat mládeži,
na kterou bude mít právě díky důchodu víc času. Pohodový chlapík
však pro Speciál nemluvil jen o fotbale, ale i o své zajímavé
profesi, jejíž „ovoce“ můžete na vlastní oči spatřit na mnoha
místech v Praze.
Málokdo je takový „držák“, aby celý
fotbalový život spojil s jediným klubem. „V Točné jsem začínal v deseti
letech s partou kamarádů pod vedením svého otce. Aktivní kariéru jsem ale
končil poměrně brzy, kvůli problémům
s kolenem už po třicítce,“ prozrazuje
někdejší levé křídlo.

OD SEDMNÁCTI VE VÝBORU
Rád vzpomíná na období, kdy se v obci
na jižním konci Prahy hrávala I. B třída.
„To bylo moc příjemné. Ale těch drobných zážitků spojených s vesnickým
fotbalem byla za ty roky spousta,“ shrnuje skromně působící muž, který se už
v dorosteneckém věku našel v roli funk-

Nynější předseda začínal v Točné, když mu bylo 10 let…
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cionáře. „Od sedmnácti let jsem dělal ve
výboru. Byl jsem asi jeden z mála, koho
to bavilo,“ usmívá se.
Předsedou se stal před zhruba dvaceti
lety. „Předtím jsem ve výboru vystřídal
několik funkcí, byl jsem i správce, pral
jsem dresy. Zkrátka jsem pomohl všude,
kde to bylo potřeba. A tak je to vlastně
dodnes,“ vypráví s tím, že byl vždy nejspokojenější v etapách, během nichž
v Točné fungovala mládež.
V souvislosti s ní zmiňuje dvě jména.
„Mládež tu dlouho dělal Přemek Jakl,
který tu s ní prakticky začínal. Někteří
tehdejší kluci se dostali do divize, což
je na náš klub myslím velký úspěch.
A mnoho let se jí věnoval i Jarda Tesař,
a to i v době, kdy jsme neměli hřiště a on

s ní hrál pod hlavičkou Točné v Modřanech a pak i na Dukle Jižní Město.“
Mládež je v Točné dlouhodobým tématem. Právě i vzhledem k majetkovým tahanicím ohledně hřiště, které
klubu nepatří, je složité ji zde znovu
založit. Zdeněk Kotyza přesto věří, že
se to podaří. A právě on by se jí věnoval. „Od prvního ledna jdu do důchodu
a tak nějak si pohrávám s myšlenkou,
že bych se žáky začal. Oslovit místní,
zkusit nějaký nábor. Věřím, že se sem
děti podaří dotáhnout. Záleží jen na
tom, jestli budou mít chuť.“
K roli předsedy by tak přibalil ještě trenéřinu. „Budu mít víc času a alespoň bych
se měl čím bavit. Šel bych do toho,“ ujišťuje a dodává, že zkušeností s koučová-

… a vydržel ve všech možných i nemožných funkcích dodnes.
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Během letních veder pracoval pan Kotyza s vodou velmi často.

ním má dost. „No, dost… Dospělé jsem
vedl léta, ale že bych je nějak moc trénoval, to se říct nedá,“ směje se. „Když bude
potřeba, abych něco nastudoval, tak to
samozřejmě udělám. Ale hlavní je s mládeží vůbec začít. Když se to bude pořád
odkládat, tak se nezačne nikdy. A samozřejmě také počítám s tím, že by se u dětí
časem zapojil někdo z rodičů.“

U APOŠTOLŮ
V roli předsedy prý končit nehodlá.
„Rád bych to už nedělal, ale není nikdo,
kdo by to vzal po mně. A já nechci končit jak kvůli těm pár lidem, kteří tu fotbal vedou, tak kvůli hráčům. Někdy, když
se nedaří, samozřejmě nadávám a jsem
rozmrzelý, ale nenechám toho,“ přiznává

s tím, že nástupce si nevychovává. „To
ani nejde. Někdo musí sám chtít, přijít
a říct: Já vám s tím fotbalem pomůžu.
Přemlouvání nemá smysl.“
Zatímco fotbalový život propojil s Točnou, ten profesní zase se známou stavební společností. „Dříve se jmenovala
Výstavba dolů uranového průmyslu, dnes
je to Subterra. Jsem tam už čtyřicet let,“
hlásí. V rámci zaměstnání vyzkoušel vícero pozic. „Od dejme tomu dělníka přes
soustružníka, obráběče kovů až po technika. Teď tam už třicet let dělám mistra.“
Výsledné produkty práce Zdeňka Kotyzy
jste už možná sami viděli. „Těch věcí, na
které se může člověk v Praze podívat, je
spousta. Dělali jsme nespočet výtahových
šachet ve schodištích a na nejrůznějších

pěších zónách. Třeba i výtah v bývalé budově televize Nova za někdejším obchodním domem Máj. Tehdy už se vysílalo a my
tam dělali výtahové šachty,“ vzpomíná.
Práce jej čas od času zavede na zajímavá místa. „Firma momentálně dělá
rekonstrukci Orloje a nedávno jsem se
byl podívat nahoře na lešení i u okének
přímo u apoštolů. Byla to taková vnitřní
kontrola. A krásný zážitek. Konkrétně
apoštoly jsem viděl v kanceláři a pohladil jsem si je po hlavičkách,“ usmívá se.
Práce mu prý chybět nebude. „Protože
si jinou najdu tady v Točné. Zaprvé pořád
něco dělám doma, ať už v dílně nebo třeba
v garáži. A zadruhé je to taková ta vesnická
sousedská výpomoc. Když někdo třeba potřebuje něco opravit, nabrousit nebo vysou-

stružit, tak to udělám. Ale tak to na vesnici
prostě funguje, ani se nad tím nepozastavuji, protože jsem v tom vyrostl.“
Velkým koníčkem Zdeňka Kotyzy býval
motorismus. „To už je minulost. Takovým mým tajným snem bylo pořídit si
veterána, ale toho už se asi nedočkám,“
vypráví. Teď se prý hodně věnuje zahrádce. „Ta je asi ze dvou třetin praktická, tedy zelenina, a ze třetiny okrasná,
aby to kvetlo a bylo se na co koukat. Do
žádných zahradnických experimentů se
nepouštím,“ zakončuje s úsměvem.
INZERCE

ZDENĚK KOTYZA
Věk: 63

Klub: TJ Točná

Post: předseda

S fotbalem na rozdíl od zaměstnání Zdeněk končit nehodlá.

ZÁŘÍ 2018 35

FOTO MĚSÍCE

FOCENO: NA PRAŽSKÝCH HŘIŠTÍCH BĚHEM PRVNÍCH ZÁPASŮ NOVÉ SEZONY

AUTOR: PAVEL JIŘÍK ST.

TADY JE ZAVŘENO!
JEJICH REVÍREM JE POKUTOVÉ ÚZEMÍ, JEJICH TEMPO NENÍ ZASE TAK VRAŽEDNÉ, O TO VÍC NA NĚ ALE SPOLUHRÁČI SPOLÉHAJÍ. BRANKÁŘI.
PROHLÉDNĚTE SI ÚSPĚŠNÉ ZÁKROKY MALÝCH I VELKÝCH MUŽŮ S RUKAVICEMI OBJEKTIVEM NAŠEHO FOTOGRAFA.

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

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

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

Bezpečné teplo vašeho domova

www.ptas.cz

