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PARTNER MLÁDEŽE:

Vážení čtenáři,

pokud vám už fotbalové jaro nezaklepalo na dveře, tak tak učiní v nejbližších dnech. Natěšenost musí být 

s rostoucími teplotami a ubývajícím nabíráním kondice pořádná, že?

Zimní pauzu, která v případě prvoligových klubů byla premiérově a rekordně tak krátká, zpestřil v Praze ale-

spoň u těch nejmenších tradiční projekt, jenž nabírá na důležitosti i ve chvíli, kdy to vypadá, že takzvaně 

nafouknout už ani nejde. Píši samozřejmě o Dětském fotbalovém poháru. Ten zástupci Pražského fotbalo-

vého svazu ve spolupráci s tradičními partnery připravili již podeváté a znovu v něm radost ze hry poznaly 

stovky žáků a žaček I. a II. tříd základních škol. Osobně jsem z této akce, která vyvrcholila v polovině března 

v hale ZŠ Petřiny, nadšený.

Snad i vy si najdete to „své“ nadšení během jarních fotbalových měsíců. Přeji vám to.

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor
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R O Z H O V O R

Před více než pěti lety vychytal Meteoru postup do třetí ligy, trénoval 
podle instruktážních videí z Bayernu Mnichov a snil o kariéře v profe-
sionálním fotbale. Pak ale brankář JAN KOHLBECK ze dne na den odjel 
do Německa a začal hrát nižší soutěže – jako útočník! Po návratu do 
Česka zamířil do vysočanské Pragy, stále jako hráč do pole. Nedávno 
se ale nechal přemluvit, aby opět začal chytat. Vrátil se na „místo činu“ 
do pražské Libně. V dresu milovaného Meteoru se pokusí navázat tam, 
kde před lety nečekaně skončil. „Návrat do branky jsem oddaloval, ale 
vyšlo to do správného klubu,“ usmívá se 26letý Kohlbeck.

 J Co je hezčí pocit: dávat góly, 
nebo jim zabraňovat? Obojí 
dobře znáte.
Když dáte gól, jsou to velké emoce, 
radost, že se člověk trefil. Zabraňo-
vat gólům, to je rozdílná věc. Nikdy 
mi nešlo o nuly, ale o celkový úspěch. 
Stejně tak když jsem byl v poli. Zají-
malo mě hlavně to, aby se vyhrálo. 
Když se vyhraje a k tomu se vychytá 
nula, je to bonus, něco navíc. A ra-
dost po vstřeleném gólu bych při-
rovnal k chycené penaltě. Když ji 
čapnete, jsou to stejné emoce, po-
cit štěstí, jako když se trefíte. Je to 
hodně srovnatelné.

 J Od jaké fáze zápasu řeší bran-
kář v hlavě, jestli udrží čisté 
konto?
Já na nulu začínal myslet třeba ko-
lem 60. minuty. Ale kolikrát se mi 
to vymstilo. Měl jsem v hlavě, že se 
blíží další nula, a dostal jsem gól. 
V té postupové sezoně s Meteorem 
se mi to párkrát stalo.

 J Byla to vaše životní sezona, že?

Postoupili jsme pod trenérem Pleti-
chou do třetí ligy, dařilo se celému 
týmu, měli jsme výbornou partu, byla 
to nejlepší sezona. Táhli jsme za je-
den provaz, na hřišti to bylo vidět.

 J Cítil jste se neprůstřelný?
V takové sezoně si člověk věří na 
všechny balony, před každým zápa-
sem jsem si říkal, že to vyjde. Vůbec 
jsem nepochyboval. Jenže pak přišla 
třetí liga, nedařilo se nám, byl jsem 

najednou dole. Nemohl jsem se divit, 
že chodili gólmani z Bohemky, jejíž 
jsme byli farmou. To člověka sejme. 
Byl jsem zvyklý vyhrávat, chytat, do-
stat za zápas maximálně jeden gól. 
A najednou jsem nechytal.

 J Takže se ve vás něco zlomilo 
a rozhodl jste se hodně překva-
pivě k razantní změně?
Tenkrát se seběhlo víc věcí najed-
nou. Představoval jsem si, že po té 
sezoně půjdu minimálně do druhé ligy, 
ale bylo to naivní. Byl jsem mladý, vě-
řil jsem si, měl jsem sebevědomí, ale 
teď už vím, že to mělo svůj čas. Třetí 
ligu jsem respektoval, je to náročná 
soutěž, ale nechytili jsme začátek 
a trenér nevymění celou jedenáctku, 
začal u brankáře. To mě psychicky 
sejmulo, pak už jsem se do branky 
moc nedostal, fotbal mě přestal bavit 
a cítil jsem, že potřebuji nový drajv, 
restart. Po sezoně ve třetí lize jsem 
šel na hostování do Dobrovice, která 
hrála v divizi o postup. Já měl necelý 
rok po maturitě, ani jsem neměl práci 
a vždycky mě lákalo zkusit jít za prací 
do Německa. Byl to můj sen, tak jako 
fotbalisté sní o zahraničním angažmá. 
Tak jsem si řekl: „Kdy jindy než teď?“ 
Sbalil jsem si kufr, sedl do auta a jel 
jsem.

 J Kam přesně?
Regensburg. Neměl jsem tam nic 
domluveného, jel jsem úplně na-

Snímek z minulosti. Honza v akci ještě jako nadějný brankář.

Radost po vstřeleném gólu bych  
přirovnal k chycené penaltě.
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slepo. Doma jsem radši řekl, že mám 
všechno zařízené, aby byli v klidu.

 J Proč právě Regensburg?
Je to hezké, historické město a není 
daleko. Chodil jsem tam po úřadech 
a mojí špatnou němčinou se ptal, 
jestli nemají nějakou práci. Chtěli 
po mně životopis, ani ten jsem ne-
měl, byl jsem ze všeho pěkně vy-
plesknutý. Sestřenice umí výborně 
německy, tak mi se životopisem 
pomohla. Pak jsem se seznámil 
s jednou Čechoněmkou, která mi 
pomohla hledat práci. V Německu 
hodně frčí pracovní agentury, do 
jedné jsem šel na pohovor, řešili 
jsme nějaké papíry a já moc nero-
zuměl. Tak jsem jí zavolal, ona vše 
domluvila a pak mi říká: „Tak ti dali 
práci. Prý jen proto, že jsi jim byl 
sympatický.“ (směje se)

 J Co jste dělal?
Padesát kilometrů od Regensburgu 
v továrně, kde se vyráběly kompo-
nenty do vozů Audi. Vydržel jsem tam 
dva roky.

 J A začal jste tam hrát fotbal…
Měl jsem práci, slušné ubytování, tak 
jsem začal řešit i volný čas. Kousek od 
práce byl malý stadionek, šel jsem se 
tam zeptat, jestli bych nemohl přijít 
na trénink. Všichni v klubu byli vstřícní, 

že prý jasně, ať přijdu. A zeptali se 
mě, na jakém postu hraju.

 J Co jste jim řekl?
Vždycky jsem měl sen, že bych si chtěl 
zahrát v poli, někde se motat a sem 
tam dát nějaký gól. Tak jsem jim řekl, 
že hraju v útoku, a bylo to. Ten tým byl 
srovnatelný s českou I. A třídou. Jsem 
běžec, na brankáře mám dobrou fy-
zičku, navíc jsem bojovník, takže mě 
tam žrali. Neuhnul jsem ze žádného 
souboje, devadesát minut jsem tam 
jezdil po zadku a všichni byli nadšení. 
Hrál jsem levé křídlo. Hodně lidí se 
mi smálo, jak já, gólman, můžu hrát 
levé křídlo. Ale já to tak nebral. Cítil 
jsem se jako hráč. V naší soutěži jsme 
skončili druzí a hráli jsme baráž o po-
stup. Všichni v klubu a okolí tím žili, 
baráž jsme prohráli gólem dvě minuty 
před koncem prodloužení. Měl jsem 
nějaké góly a asistence, nebylo to 
marné. Pak se všichni dozvěděli, že 
jsem brankář, protože na Facebooku 
objevili staré fotky.

 J A jak reagovali?
Ptali se, jestli jsem chytal. Já že jo, 
ale že to snad nevadí. (směje se) Byli 
v klidu, dělali si ze mě srandu, ale ni-
kdo to víc neřešil a já hrál dál v útoku.

 J Neměl jste nutkání vrátit se 
zpátky do branky?

Ne, vůbec, byl jsem v poli, měli jsme 
slušného gólmana. Pokud by se zra-
nil, tak bych se asi nabídl, ale nic ta-
kového se nestalo a já se do brány 
necpal. Nechtělo se mi.

 J Proč jste se vrátil do Česka?
Z rodinných důvodů, umřela mi máma. 
Možná to chtělo ještě rok vydržet, 
ale chyběl mi domov, celé to domácí 
prostředí, tak jsem chtěl být po úmrtí 
mámy po ruce. V Německu jsem to 
ukončil a šel hrát za Pragovku. Přesně 
za její béčko, což je starý Hloubětín. 
V týmu mám kamarády z mládí. Pri-
márně jsem šel do béčka ve druhé 
třídě s tím, že když mi to půjde, budu 
hrát za áčko, což se taky stalo.

 J Meteor ve hře nebyl?
Sledoval jsem ho, Meteor je klub 
mého srdce, zelenobílí, to je jasné. 
Byl jsem tam deset let, ale nechtěl 
jsem se vracet na tuhle úroveň.

 J Proč ne?
Nechtělo se mi zase do toho kolo-
běhu, stresovat se. Proč? Já se dost 
stresoval dřív, vyvíjel jsem na sebe 
velký tlak. To bylo pořád: musíš, mu-
síš, musíš! Chtěl jsem hrát fotbal jen 
pro zábavu a být v klídku.

 J Je pravda, že jste v jednom 
rozhovoru z doby, kdy jste Me-
teoru vychytal postup, říkal, že 

vaším cílem je liga a děláte pro 
to všechno.
Ten tlak byl enormní, ale dělal jsem 
si to všechno sám. Nebylo to vůbec 
dobré. Ponaučil jsem se z toho. Když 
se navíc člověk vystresuje, tak pak 
ani nemůže podat kvalitní výkon. My-
šlenky na ligu už mě dávno opustily. 
Tím, jak jsem odjel do Německa, se 
pro mě fotbal stal jen zábavou.

 J Nikdy jste nelitoval, že jste 
odešel?
Určitě ne. Byla to životní škola. Po-
kud je někdo mladý a táhne ho to 
do zahraničí, tak všem radím, ať to 
zkusí. Když je tady nic nedrží, stejně 
jako mě tenkrát, tak proč ne? Ve 
čtyřiceti letech je to pak těžší. Osa-
mostatnil jsem se, naučil jsem se 
hospodařit, byla to dobrá škola. 
Získal jsem jiný náhled na spoustu 
věcí. Teď už jsem ale zpátky a chci 
se tady usadit.

 J Jaké to vlastně bylo, když jste 
hrál za Pragu?
Klasická I. A třída, nikdo nic moc ne-
řeší, jdete si zahrát fotbal. Nastupoval 
jsem uprostřed zálohy nebo na pod-
hrotu a každý půlrok jsem měl na-
bídky, abych šel někam chytat. Byly 
to týmy z přeboru i divize, ale já po-
řád chtěl hrát v poli. Zlomilo se to, až 

R O Z H O V O R

Chytit penaltu je prý jako dát gól...

Šestadvacetiletý gólman fotbalového Meteoru, který s ním v brance v roce 2013 postoupil do třetí ligy. 
V parádní sezoně Kohlbeck dohromady s B-týmem vychytal 17 nul a snil o profesionální kariéře. Jenže 
ve třetí lize nasbíral jen deset startů, fotbal ho přestal bavit, nevyšel ani plán s restartem v Dobrovici, 
kde vydržel jen pár zápasů. Tam také 9. srpna 2014 odchytal svůj poslední duel. Kohlbeck se ze dne na 
den zabalil a odjel do Německa. Našel si práci v továrně na výrobu dílů do aut a začal hrát u Regens-
burgu za TSV Bad Gögging, ovšem v útoku. Po čase se vrátil do Česka a pokračoval jako záložník či 
útočník v týmu TJ Praga. Ve 14 odehraných zápasech dal 6 gólů, ale taky dostal 9 žlutých a tři červené 
karty. Během doby, co hrál v poli, odmítal nabídky na návrat do branky, přemluvil ho až současný kouč 
Meteoru Jindřich Tichai. A Kohlbeck, který byl v klubu od deseti let a kromě hostování ve starších žácích 
Viktorie Žižkov, U19 v Teplicích a zmiňované epizody v Dobrovici ho neopustil, se vrátil do míst, kde před 
lety zářil. „Nároky na mě budou velké, nechci zklamat. Doufám, že bude na obou stranách spokojenost,“ říká 
Kohlbeck, který pracuje ve stavební firmě.

KDO JE JAN KOHLBECK
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když se ozval trenér Tichai. Bylo to 
v prosinci minulého roku a já o tom 
začal uvažovat. Od trenéra jsem cítil 
opravdu velký zájem a moje okolí mi 
říkalo, ať vůbec nepřemýšlím a jdu to 
zkusit. Trenéra Tichaie znám z mlá-
deže Meteoru, sám je to bývalý bran-
kář, chtěl mě už do Admiry, ale já byl 
v té době v Německu. Když jsme se 
sešli, tak jsem mu hned začal vyjme-
novávat varianty a jména, která by 
mohl do Meteoru přivést, protože jim 
odešel velmi kvalitní brankář. On na 
to, že chce mě.

 J To vás muselo hodně potěšit.
Jasně, ale taky jsem mu říkal, že jsem 
pět let nechytal. On na to, že je to 
jako jízda na kole, že se to nezapo-
míná. (směje se)

 J A nezapomíná?
Postavit se do brány, to je v pohodě, 
to se opravdu nezapomíná. (usmívá 
se) Dál už je to horší. Být ve správ-
ném postavení, hlídat si úhly, odhad 
na balon, to si musím obnovit, osvěžit, 
zapracovat na tom. Hru nohou bych 
měl zvládnout, toho se nebojím. Jen 
je to na téhle úrovni daleko rychlejší, 
což jsem hned poznal. Tempo je úplně 
jiné, ale tomu se přizpůsobím, je to 
jen o tréninku.

 J Takže nebýt trenéra Tichaie, dál 
kopete za Pragu?
V hlavě mi to šrotovalo dlouho, lá-
kalo mě vyzkoušet si spolupráci právě 
s trenérem Tichaiem. Z okolí jsem cí-
til velkou podporu. Říkalo mi, že do 

I. A třídy se jako hráč můžu vrátit 
kdykoliv, ale tohle je šance. Nechci 
zklamat, zkusím to a uvidíme. Každo-
pádně se tím nijak nebudu stresovat.

 J Jaké jsou podle vás výhody být 
hráčem v poli oproti postu bran-
káře?
Naplňovalo mě běhat, bojovat o ba-
lon, být v zápalu boje. V bráně jen 
stojíte a čekáte. Ano, jsou zápasy, kdy 
jste pod palbou, soupeř vás mele, vy 
chytáte šance, což je skvělý pocit, ale 
takových utkání moc není. Zato v poli 
jedete pořád naplno. V brance je to 
spíš o tom, že se musíte devadesát 
minut koncentrovat a neudělat chybu. 
Z tohoto pohledu je to v bráně psy-
chicky určitě o dost těžší. Navíc když 
jste v týmu, který je nahoře v tabulce, 
přehrává soupeře a vy máte třeba je-
den těžký zákrok v zápase. A musíte 
ho zvládnout. Nezdá se to, ale je to 
náročné na hlavu. Když vám to nejde 
v poli, pomůžou ostatní, v bráně se 
neschováte.

 J Cítíte se víc jako brankář, nebo 
jako hráč?
Posledních pět let jednoznačně jako 
hráč, do brány mě to opravdu vůbec 
nelákalo, nechybělo mi to. Teď už se 
do toho zase pomalu výkonnostně do-
stávám, takže si zase začínám připa-
dat jako brankář. Věřím, že v blízké 
budoucnosti se zase budu stopro-
centně cítit jako gólman.

 J Jak vás přivítali spoluhráči Me-
teoru?

V kabině jsem našel jen pár známých 
tváří, většina hráčů jsou mladí kluci, 
se kterými jsem dřív nehrál. Vím, že 
mám plno nedostatků, teoreticky 
vím co a jak, ale po takové pauze se 
všechno hůř dělá, musím trénovat.

 J Zatím vám hlavou neproběhlo 
něco ve stylu: proč jsem do toho 
zase lezl?

Ne, tohle mě ještě nenapadlo. Cítím 
se dobře, myslím, že bych se zase 
mohl dostat do formy, tedy pokud mi 
vydrží zdraví.

 J A zase hrát s Meteorem o po-
stup…
Tohle taky hrálo roli. Jsem vítězný typ 
a Meteor má sezonu velmi dobře ro-
zehranou. Uvidíme, jak to půjde. Dá-

R O Z H O V O R

Naplňovalo mě běhat, bojovat o balon, být  
v zápalu boje. V bráně jen stojíte a čekáte.

Po zkušené v Německu je Kohlbeck zase zpátky na Meteoru.

Vzorem Jana Kohlbecka byl Jaromír Blažek.
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vám si čas do léta, pak si řekneme, 
co a jak dál. Jestli to má smysl. Cíl je 
jasný – pomoct klukům na jaře v ja-
kékoliv roli. Co bude pak, to zatím 
neřeším.

 J Jste vlastně lepší brankář, nebo 
hráč do pole?
Asi brankář. Když se všechno sejde, 
můžu zase chytat divizi. Jako hráč 
bych na divizi měl asi těžko.

 J Je vůbec možné dostat se na 
brankářskou úroveň, na které 
jste byl před lety?
Těžká otázka. Motivaci mám, otázka 
je, jestli to ještě půjde. Nejsem sice 
starý, ale už chodím do práce, bude 
to těžší. Víte, já jel tenkrát těžkou 
„bundesligu“. Pouštěl jsem si videa 
z Bayernu Mnichov, podle nich jsem 
trénoval. Jel jsem jako blázen, měl 
jsem to nastudované, propracované, 
chtěl jsem být jako oni. Nedokážu 

říct, jestli na tom můžu být stejně 
jako ve dvaceti. Lépe na tom určitě 
budu po mentální stránce, protože 
nebudu řešit každou volovinu jako 
dřív.

 J Zaujalo mě, že váš brankářský 
vzor byl Jaromír Blažek. Proč 
právě on?
Vždycky se mi brankářsky líbil, měl vý-
borný odraz, obdivoval jsem jeho gól-
manskou techniku, sympatický mi byl 
i díky jeho povaze. Celkově pro mě byl 
největším vzorem.

 J A v dresu Pragy jste si proti 
němu zahrál…
Ale gól jsem mu nedal. (směje se) 
I kdybych mu gól dal, určitě bych ne-
dělal chytrého, že jsem překonal Jardu 
Blažka. Klobouk dolů před ním, že si 
do brány v jeho letech ještě stoupne. 
(Blažkovi je 46 let – pozn. red.) Na-
víc Újezd byl oproti nám úplně někde 

jinde, tam se nedalo čekat, že budu 
dávat gól za gólem.

 J Místo gólu jste byl v tom zá-
pase vyloučený, že?
Červených karet jsem dostal hodně. 
Tři za půl sezony, to je moc. Jenže 
já do všeho vlítnu jako janek a už 
nezabrzdím, hrál jsem až moc ostře. 
Až mi kluci říkali, ať jdu zase radši 
chytat než být pořád vylučovaný. 
Z brány jsem to neznal, to jsem ne-
byl nikdy vyloučený. I tak jsem byl se 
třemi góly nejlepší střelec týmu. Vy-
hrál jsem všechno: góly i karty. Jedna 
červená byla podle mě neoprávněná, 
ale na to se nemůžu vymlouvat. Vy-
padá to blbě.

 J Když jste se teď vracel do 
branky, měl jste vůbec rukavice?
Vytáhl jsem staré z roku 2014, jsou 
trochu retro, starší model, ale pořád 
jsou dobré. Byly na věšáku v taštičce, 

tak jsem je jen vyndal. Musím si kou-
pit ještě jedny, protože se rychle ničí. 
(usmívá se)

 J Zaznamenal jste nějakou za-
jímavou reakci na váš návrat? 
Přece jen je to dost kuriózní vý-
voj fotbalové kariéry.
Honza Fíček, legenda Meteoru, ten 
má pořád narážky, dělá srandičky. 
Když jsem nastoupil do prvního zá-
pasu na zimním turnaji, tak tam ne-
byl, ale hned se ptal: „Tak co, jak 
chytal ten dřevák?“ (směje se) S Fí-
kem bych si ještě někdy rád zahrál. 
On, takový kanonýr, přece nemůže 
skončit s fotbalem v tichosti, bez 
povšimnutí a rozlučkového zápasu. 
Jako teď trenér Tichai volal mně, 
tak možná my budeme volat Fíkovi 
a překecávat ho, aby se ještě vrá-
til. Aspoň tu oficiální rozlučku aby 
udělal. 

R O Z H O V O R

Tenhle chlapík v útoku kromě gólů sbíral i červené karty. V Německu pracoval v továrně pro jednu automobilku.

Pouštěl jsem si videa z Bayernu Mnichov, podle nich jsem trénoval.  Jel jsem jako blázen.



I N Z E R C E

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

DLOUHOLETÝ FUNKCIONÁŘ DUKLY MILOSLAV JÍCHA VZPOMÍNÁ, KAM CHODILI HRÁČI POSEDĚT

P R AV I D E L N Á  D O STAV E N Í Č KA
Trochu jinak. Zatímco o oslavách v minulých 
dílech vyprávěli přímo bývalí hráči pražských 
prvoligových klubů, za DUKLU ve stručnosti 
vzpomíná dlouholetý funkcionář Miloslav Jícha. 
Ten za více než půlstoletí v Dejvicích zažil mnoho 
generací fotbalistů a samozřejmě i největší 
úspěchy.

„Je to už hodně dávno, co kluci chodívali do Slovanského 
domu v centru. Pak to byl Hotel Internacionál, který má 
slavné 13. patro, nebo restaurace U Topolů u nás v Dej-
vicích. A dodnes se jednou měsíčně bývalí hráči scházejí 
přímo na Julisce plus navštěvují ligová utkání.
Co se pilo nebo jedlo, to já nevím, přestože jsem měl 
k hráčům vždycky blízko. To ale není důležité, hlavně že 
byla zábava a oni drželi spolu.“ 

Dnešní Hotel International a 13. patro v něm bylo místo fotbalistům Dukly zaslíbené.

Miloslav Jícha – dlouholetý funkcionář Dukly.

Také v restauraci U Topolů jste mohli 
vyslance z Julisky pravidelně potkávat. 

Daleko to rozhodně nebylo.
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Střílí góly, ale běhat u toho nesmějí. A v mnoha případech jim to 
zdraví už ani nedovolí. Tak nějak vypadá FOTBAL V CHŮZI. Novinka 
pro seniory nad 60 let, která do Česka dorazila z Anglie a postupně tu 
nabírá na popularitě.

Je zakázáno běhat, dovoleny jsou 
pouze lehké fyzické kontakty, a po-
kud se přece jen někdo neudrží a vy-
vine poněkud rychlejší pohyb, násle-
duje nepřímý volný kop. Při druhém 
prohřešku žlutá karta, třetí znamená 
vyloučení na tři minuty. Pravidla fot-
balu v chůzi, která oficiálně stano-
vila organizace UEFA, jsou jasně 
daná.

TŘETÍ ROK
V Česku se fotbal v chůzi poprvé ob-
jevil za podpory Fotbalové asociace 

ČR v roce 2017. Patronem se stal 
dlouholetý kapitán československé 
fotbalové reprezentace Jan Fiala. 
V rámci předváděcího turnaje došlo 
i na první oficiální utkání Česka se 
Slovenskem na Strahově. Domácí tým 
složený z hráčů Seniorfitnes tenkrát 
prohrál 1:2. V roce 2018 uspořádal 
FAČR 1. ročník Mistrovství ČR ve fot-
balu v chůzi, zúčastnilo se ho sedm 
týmů a vítězem se stal výběr Inter 
Senior fitnes.
Zdeněk Srba, vedoucí společnosti Se-
niorfitnes, si však striktní regule UEFA 

lehce upravil a tuto volnočasovou ak-
tivitu šíří dál mezi veřejnost. Vítá ka-
ždého nadšence nad 50 let.
„Upravili jsme si to především proto, 
abychom přilákali více lidí, kteří už se 
ve svém věku nemohou věnovat sportu, 
jak byli zvyklí dřív. Mají například pro-
blémy s dolními končetinami, jsou po 
operacích kolene a při klasickém fot-
bale už se takřka bojí o nohy,“ říká 
Srba, který už přes 12 let se svojí fir-
mou pomáhá seniorům s pohybovými 
aktivitami.
Fotbal v chůzi je primárně určen seni-
orům, kteří by už vzhledem ke svému 
věku či zdravotním a pohybovým pro-
blémům nemohli provozovat klasický 
fotbal. Hrají ho týmy s pěti hráči v poli 
a gólmanem na čtvrtině klasického 

hřiště s malými brankami a minimální 
hrací čas je 2 × 10 minut.
A pozor! Mezi aktivními hráči jsou 
i ženy. „Je to tak. Kromě pánů se zapo-
jují i dámy, a dokonce chodí i lidé bez 
končetin,“ popisuje Srba.
Ten už má za sebou první turnaje 
a zorganizoval i pražské derby mezi 
Spartou a Slavií.

MEZI CHODCI JSOU I REPREZENTANTI
„Vzniklo to jednoduše, první hráči, které 
jsem sháněl, byli moji známí a bývalí 
fotbalisté Sparty, Slavie či Dukly,“ vy-
práví nadšeně. „Jenže ti ve věku 50 až 
60 mi řekli, že v chůzi hrát zatím ne-
chtějí, a tak jsem musel lanařit kluky 
kolem sedmdesátky. Objevila se u nás 
jména jako Bartoň, Dušan Herda nebo 

T É M A T E X T :  J A K U B  D V O Ř Á K   F O T O :  S E N I O R  F I T N E S

Z A J Í M A V Á  A LT E R N AT I V A  P R O  S TA R Š Í  R O Č N Í K Y :  V Y Z K O U Š E J T E  S I  F O T B A L ,  P Ř I  K T E R É M  J E  Z A K Á Z Á N O  B Ě H AT

FOTBAL V CHŮZI, TO NENÍ PROCHÁZKA NA AUTOBUS

Kdo popoběhne, má trest. Tým Inter Senior fitnes.
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Malé hřiště a pekelné soustředění – i to je fotbal v chůzi.

Táborský. Zkrátka samí reprezentanti,“ 
chlubí se Srba.
Případní zájemci, kteří se mohou hlásit 
každé úterý od 12 hodin v tělocvičně 
Tatranu Střešovice, se ale nemusejí 
bát. Jen bývalé fotbalisty Seniorfitnes 
nehledá. Spíše naopak.
„Cílíme na ty, kteří už pověsili ko-
pačky na hřebík i ve staré gardě, 
nebo ty, kteří hráli fotbal naposledy 
v dorostu, nikam to nedotáhli a dnes 
je nebaví jen sedět doma u televize. 
Přesně tyto obyčejné lidi chceme do-
stat k nám na trénink, protože až se 
zúčastní a zahrají si s námi, tak je 
to už nepustí a budou chodit pravi-
delně,“ věří Srba.
Kdo si myslí, že se jedná o ztrátu 
času, kde se člověk nestihne ani zpo-

tit, je na omylu. Hráči pěšího fotbalu 
během hodiny nachodí šest až osm 
kilometrů. Vše záleží na tom, jak moc 
aktivní chcete při hře být.
„Někdo si může myslet, že tento fot-
bálek je brnkačka, ale to se šeredně 
plete,“ ohrazuje se Srba. „To není pro-
cházka na autobus. Abyste se uvolnil 
a dostal balon, musíte se neustále 
hýbat, naznačit klamavé pohyby do 
stran… Hráči odcházejí ze hřiště s pro-
močenými tričky. Troufám si říct, že 
řada lidí je možná víc v pohybu než 
při běžném fotbale, kde člověk uběhne 
pár metrů a zastaví se, kdežto tady se 
hýbete pořád.“
Kdo se bojí zranění, ať nezoufá. Tím, 
že se nejedná o kontaktní sport, ne-
dochází během zápasů k úrazům. Ce-

lou dobu jsou fotbalisté v podstatě ve 
zdravém pohybu.

JAKÝ JE CÍL A SEN?
Kromě toho, že fotbal v chůzi je ide-
ální aktivitou pro seniory k tomu, aby 
si udrželi ve svém věku kondici, fun-
guje především jako sociální projekt. 
Srbův sen je, aby do Seniorfitnes při-
lákal další nové členy. Na jejich počet 
si sice nemůže stěžovat, ale aktivní 
jsou z 99 procent hlavně ženy.
„Ony chodí rády cvičit, baví je různé ak-
tivity, kdežto chlapi jsou vesměs líní,“ 
mrzí ho. „V tuto chvíli máme aktivních 
čtyři a půl tisíce členů a z toho je to 
4490 žen.“
Fotbal v chůzi to však má změnit. 
Potenciál má tato novinka obrovský. 

V Evropě už je běžné, že se střetávají 
reprezentace daných států mezi se-
bou. Takové ambice ale Srba zatím 
nemá. Jeho sny jsou jiné.
„Chtěl bych, aby v každé části Prahy 
existoval jeden tým a na konci roku 
bychom sehráli velký turnaj městských 
čtvrtí. Něco jako mistrovství Prahy,“ za-
sní se na chvíli.
K tomu je však zatím daleko, pokud 
vás ale fotbal v chůzi skutečně zaujal 
a máte chuť se na něj přijít podívat či 
se rovnou zúčastnit, dorazte některý 
z úterků do Střešovic nebo v sobotu 23. 
března do areálu Aritmy Praha v praž-
ských Vokovicích, kde se bude od 9:30 
do 14:30 konat turnaj právě pod zášti-
tou Seniorfitnes a předvést by se mělo 
až deset pozvaných mužstev. 

T É M A

Hrát se může kdekoliv... ... klidně i v hale.
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HRÁČI
Věk: 50 let a více, muži i ženy
Doporučený počet:  5 + 1, hraje se dle možností a dohody týmů 3–6 + 1, opako-

vané střídání na půlce hřiště

HŘIŠTĚ
Hrací plocha:  čtvrtina fotbalového hřiště, minimálně 12 × 30 m a maximálně 40 × 20 m
* Do brankového území smí pouze brankář, ten toto území nesmí opustit.
*  Pokud útočící hráč vstoupí do brankového území, je proti jeho týmu nařízen 

přímý volný kop.
* Pokud bránící hráč vstoupí do brankového území, je nařízen pokutový kop.

UTKÁNÍ
Hrací doba: 2 x 10 minut
Pravidla: Je zakázáno běhat. Při prvním prohřešku hráče se nařizuje nepřímý volný 
kop, při druhém se uděluje žlutá karta, při třetím následuje červená karta a vylou-
čení na tři minuty, hráč se poté může vrátit do hry.
Rychlochůze je povolena.
Dovoleny jsou pouze lehké fyzické kontakty, např. během souběžné chůze, tvrdší 
fyzické kontakty jsou trestány nařízením nepřímého kopu, případně oceněny žlutou 
nebo červenou kartou dle závažnosti
Pokud hráč obdrží červenou kartu za hrubé nesportovní chování (nepřiměřená 
tvrdost, vulgární vyjadřování, udeření, plivnutí atd.), je vyloučen do konce utkání 
a jeho tým dohrává s nižším počtem hráčů. Žlutá karta neznamená vyloučení hráče.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA FOTBALU V CHŮZI

Nový druh sportu je zajímavou alternativou pro starší ročníky.
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I když mistrovský titul často patří někomu třetímu, souboje 
obou „S“ stále jsou a nepřestanou být solí ligy!

Když jsme právě před rokem na těchto stránkách bilancovali zlatá léta 
fotbalové Prahy, během kterých její elita obsadila celé pomyslné stupně 
prvoligových vítězů, s jistým úžasem jsme zjistili, že to nebyl zase až tak 
častý jev, jak by se dalo předpokládat v časech dlouholeté hegemonie 
hlavního města na vrcholné československé fotbalové scéně.

Ucho se poprvé utrhlo už v sezoně 
1932-33. Tehdy se na bronzový schů-
dek (i když jen díky lepšímu poměru 
branek) vmáčkla plzeňská Viktorka – ke 
škodě své do té doby mnohem slav-
nější žižkovské jmenovkyně. A dál pak 
po dlouhá léta obsazovaly třetí místo 
jako na běžícím pásu Kladno, brněnské 
Židenice, dvakrát Prostějov, znovu Žide-
nice, třikrát po sobě Pardubice...

Roku 1941 se Sparta začala zmítat 
v krizi, jakou do té doby nezažila, 
a nejen ji, ale také „perníkáře“, první 
mimopražský tým, který kdy vystoupil 
až na stříbrnou příčku: SK Plzeň!
Prostě začaly nové časy. Čtyřiatřicet 
let pak trvalo, než Praha zase jednou 
ovládla všechny tři „medailové“ posty. 
Až roku 1966 to při rovnosti bodů do-
kázaly Dukla, Slavia a Sparta. Jenže 

hned zase následovalo dalších osm-
náct hubenějších let!

SPASITEL JEŽEK
Naše vzpomínání tak před rokem 
dorazilo až do let 1984 a 1985, kdy 
Praha zase po dlouhém čase – a hned 
dvakrát za sebou – opanovala celou 
„bednu“. Mistrovská Sparta za sebou 
nechala v prvním případě Duklu a ob-
hájce titulu z vršovického Ďolíčku, ve 
druhém klokany a Slavii. Zejména na 
ten první triumf vzpomínají dodnes na 
Letné s velikou láskou. A jak by ne, 
když se načekali plných sedmnáct let, 
než tehdy znovu dobyli ligové nebe! 

Povedlo se jim to, až když se po letech 
v cizích službách vrátil trenér Václav 
Ježek, tvůrce málem už zapomenutých 
titulů z let 1965 a 1967.
Ikonický trenér po roce předal otěže 
mužstva svému asistentovi (a ně-
kdejšímu svěřenci) Vladimíru Tábor-
skému, jenž připojil další prvenství. 
Dočkal se za to prazvláštního vděku: 
odvolali ho a nahradili nadmíru sebe-
vědomým, leč také nadmíru proble-
matickým Jánem Zacharem! Cesty 
fotbalových bohů jsou leckdy věru 
nevyzpytatelné...
Sparta, která až do té doby dlouhých 
šest desetiletí jen marně snila o hat-

KA P I T O LY  Z  D ĚJ I N  P R A Ž S K É H O  F O T BA LU :  J A K  M E T R O P O L E  Ř E T Ě Z I L A  M I ST R O V S K É  T I T U LY

Š Ň Ů R Y  L I G O V Ý C H  V A V Ř Í N Ů

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

K častým střelcům Sparty patřil v časech její první série pěti mistrovských titulů i Roman 
Kukleta. Snímek je z finále Českého poháru proti Slavii (1:0) v roce 1989 v Jablonci nad Nisou.

Někdejší sedmnáctiletý ligový debutant Jiří Novotný třináct let poté už jako zralý borec a kapitán Sparty spolu s Michalem Horňákem a za asistence Jiřího Jarošíka v utkání Ligy mistrů proti Laziu Řím (0:1) zastavil průnik skvělého Chilana Salase.
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tricku mistrovských titulů, si i tento-
krát musela nechat zajít chuť. Ostatně 
zaskočeni zdaleka nebyli jen Letenští. 
Překvapení bylo dokonalé: v historic-
kém pořadí už jedenáctý mistr ligy 
nečekaně zaútočil ze zadních pozic. 
V předchozích třech ročnících skončily 
Vítkovice sedmé, desáté a jedenácté, 
ale teď všem vypily rybník. Spartě o tři 
body, třetí Dukle o šest.
Ke cti rudých je třeba říci, že to tak 
dlouho nenechali. V následujících třech 
letech také oni nejen konečně poprvé 
dosáhli vytoužených tří mistrovských 
vavřínů v nepřetržité řadě, ale sérii pak 
protáhli až k novému rekordu!
Ještě se k němu vrátíme. Teď se však 
na chvíli vydejme proti proudu času už 
k základním kamenům naší ligy.

VŠECHNO JE JEDNOU POPRVÉ
Na otázku, kdo byl jejím prvním mi-
strem, vám hravě odpoví kdejaký 
mladší žáček: no přece roku 1925 Sla-
via! Už složitější hlavolam ale je, který 
tým dokázal titul jako první obhájit. 
To byla pro změnu Sparta. Prvenství 
z roku 1926 si zopakovala hned v ná-
sledujícím ročníku.
Prvním velkým překvapením na účet 
Letné, kde až do roku 1950 sídlila 
obě „S“, byl roku 1928 mistrovský ti-

tul Viktorie Žižkov. Překvapením o to 
větším, že viktoriáni tenkrát už v prů-
běhu podzimu přišli o své hřiště na 
Ohradě a větší část soutěže absol-
vovali v podnájmech. Poslední zápasy 
si dokonce předehráli, aby se mohli 
vydat na letní maratonské turné po 
Skandinávii. O největším úspěchu své 
bohaté historie se tak dozvěděli z te-
legramu, který je dostihl v norském 
Alesundu.
Ale úspěch Žižkova byl jen výjimkou 
potvrzující pravidlo letenské nadvlády. 
A výjimkou nadlouho poslední. Už v le-
tech 1929 až 1931 si Slavia připsala 
první mistrovský hattrick naší ligové 
historie. Pak její triumfální pochod za-
stavila Sparta, ale pouze na rok, po 
kterém si červenobílí znovu vychutnali 
trojí slepené prvenství. To byla léta 
jejich největší prvorepublikové slávy, 
korunovaná roku 1934 ve finále svě-
tového šampionátu v Římě. Tam se 
v československé jedenáctce posta-
vilo Italům osm slávistů: v brance 
František Plánička, v obraně Ladi-
slav Ženíšek, v záloze Štefan Čam-
bal a Rudolf Krčil, v útoku František 
Junek, František Svoboda, Jiří Sobotka 
a Antonín Puč!
Pak přišla éra nedostižného krále li-
gových střelců Pepi Bicana a s ní 

nový slávistický rekord čtyř titulů po 
sobě v českomoravské lize let 1940 
až 1943.
Vyrovnat ho dokázala až o dvě de-
setiletí později Dukla čtyřmi tituly 
z let 1961 až 1964. Podobně jako 
v případě Slavie byl doprostřed toho 
šperku zasazen nádherný drahokam 
druhého místa ve světové soutěži. 
V Santiagu de Chile proti Brazilcům 
z armádního souboru reprezentovali 
Ladislav Novák v obraně, Svatopluk 
Pluskal s Josefem Masopustem v zá-
loze a Josef Jelínek na levém křídle 
útoku. Nadto se čtyřnásobní mistři 
z Julisky v těch letech pyšnili sérií pr-
venství v prestižní letní mezinárodní 
lize v USA, která měla mimořádný 
ohlas v celém fotbalovém světě.

PĚT TITULŮ POPRVÉ...
Zachar se rozloučil bez oslavných fan-
fár. Na Letnou se po dvou letech vrátil 
Ježek – a magie toho jména zabrala 
i napotřetí! Do početného a kvalitního 
kádru zkušený kouč přibral i sedmnác-
tiletého, nad jiné talentovaného do-
rostence. Jiří Novotný se představil na 
trávníku v jediném mači o ligové body, 
ale stačil mu k tomu, aby se hned jako 
ligový debutant stal mistrem. Sparta 
odsunula Vítkovice na druhou pozici, 

ale o pět bodů, a Jirka, týmovou pře-
zdívkou „Penguin“, tak nastartoval po-
zoruhodnou osobní dráhu. K té se do-
staneme hned, jak obrátíte list; zatím 
ještě chvíli pobuďme na konci osm-
desátých let.
Ježek vedl rudé i k dalšímu titulu 
v roce 1988 a potom své poslání 
předal Jozefu Jarabinskému. Také ten 
přidal dvojí mistrovský vavřín. U re-
kordního pátého prvenství v nepřetr-
žité sérii byl znovu nejprve nezmar 
Ježek, od něhož převzal štafetu Dušan 
Uhrin starší.
Každá spanilá jízda jednou skončí. 
Roku 1992 Letné zase jednou vy-
fouklo mistrovský titul bratislavské 
Tehelné Pole. Ale jen na rok. Roku 
1993 vyhráli rudí poslední českoslo-
venskou ligu (zatím poslední, dodejme 
pro jistotu...). Rok poté také premiéro-
vou ligu České republiky. A jak už byli 
rozjetí, ovládli i tu další.
Roku 1996 se konečně zase jednou 
dočkala Slavia – po čtyřiceti devíti le-
tech od posledního titulu z roku 1947! 
Ale Sparta nepovolila. Hned zase při-
dala druhé patero vavřínů v letech 
1997 až 2001!
To už jsme však vkročili až do našeho 
století. A tak raději honem zpátky do 
historie, které patří tyto stránky... 

JEŠTĚ PÁR HISTORICKÝCH PREMIÉR
Prvním mimopražským klubem, ve kte-
rém se oslavoval mistrovský titul, byl 
roku 1949 dnešní Slovan Bratislava. 
A dokázal to hned třikrát po sobě, 
i když v dalších dvou letech vždy jen 
zásluhou lepšího skóre před druhým 
i třetím týmem. Postavení vicemistra 
patřilo v obou případech Spartě, bronz 
zbyl roku 1950 na Bohemku a rok poté 
na tehdejší Dynamo ČSK Košice. Pozicí 
Sparty s přehršlí třiceti tří ligových pri-
mátů hned tak nikdo neotřese (pokud 
se to vůbec kdy komu podaří). Druhé 
místo drží Slavia se sedmnáctinásob-
ným prvenstvím. A Praze patří i třetí po-

zice díky řadě jedenácti titulů zahájené 
roku 1953 ještě pod hlavičkou ÚDA.
Prvním mistrem odjinud než z Prahy 
nebo Bratislavy se roku 1960 – a hodně 
nečekaně! – stal Hradec Králové, prv-
ním slovenským venkovským mistrem 
roku 1968 Spartak Trnava. A konečně 
první titul pro Moravu a Slezsko vybo-
joval roku 1976 Baník Ostrava.

NEBYLY V TOM JEN VOUSY!
O deset let později je Baník díky dalším 
triumfům z let 1980 a 1981 už trojná-
sobným mistrem a díky roku 1978 má 
zlatý zápis i Brno. A právě roku 1986 se 
do mistrovské společnosti přidali i vít-

kovičtí „rumcajsové“. Když se znena-
dání vyšvihli na špici ligového pelotonu 
a k ještě většímu šoku celé sportovní 
veřejnosti se tam udrželi celých dvacet 
kol, s blížícím se finišem soutěže se 
hráči (mezi kterými nebyl ani jeden re-
prezentant) přestali holit. A „trik“ z ho-
kejových play off jim dokonale vyšel!
Připomeňme si i pražské želízko ve 
vítkovické mistrovské výhni: tým vedl 
Ivan Kopecký, někdejší obránce Slavie 
a později nějaký čas i trenér v Bo-
hemce. A mimochodem, také Baník 
a Zbrojovku vedli k mistrovským ti-
tulům z let let 1976 a 1978 pražští 
trenéři Jiří Rubáš a Josef Masopust...

GALAKONCERT NA POČEST TITULU
Na nedávném a velmi zdařilém ve-
čeru ke 125. narozeninám Sparty se 
jeho skvělý moderátor Libor Bouček 
vyznal, kdy se rudý tým z Letné vryl 
do jeho srdce. V posledním kole ligy 
1989-90 měla už Sparta své jisté, 
nadto se loučila s jednou ze svých 
největších legend Ivanem Haškem, 
který odcházel do zahraničního an-
gažmá. A tak na oslavu a k Ivanově 
poctě dávala nezapomenutelnou fot-
balovou ódu na radost. Skončilo to 
7:0, ale o výsledek ani tak nešlo. Kdo 
u toho tenkrát také byl, dá nám v tom 
hodnocení určitě zapravdu. 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Mladý a perspektivní trenér Vladimír Táborský dovedl roku 1985 
sparťany k mistrovskému titulu – a potom se musel pakovat...

Pozor, bomber! Takový poprask způsobil v obraně banskobystrických 
vojáků vždy nebezpečný útočník rudých Tomáš Skuhravý.
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Post:  stoper

Hráčská dráha:  Baník Stochov, 1984 Sparta, 1999 Slovan Liberec, 2000 Sparta, 2002 Rubin Kazaň (Rusko), 
2005 SIAD Most, 2007 Chmel Blšany a o něco později Ružomberok, 2008 Dukla Praha (do roku 
2009)

Mezistátní utkání:  34 v letech 1991 až 2002 (12 Československo, 22 ČR); 2 góly; postupně prošel reprezentací 
všech věkových kategorií, zúčastnil se MS U20

Ligová bilance:  187 utkání a 28 gólů v domácí soutěži; 14 mistrovských titulů v letech 1987 až 1991, 1993 až 
1995, 1997 až 2001 a 2003 (hráčský rekord v historii domácí ligy)

„Pán středu obrany, vynikající poziční hrou, schopností zaútočit a ohrožovat 
branku soupeře.“ Tak ho jednou větou charakterizoval nezapomenutelný 
fotbalový novinář Jaroslav Šálek. V rodném listu měl JIŘÍ NOVOTNÝ 
zapsánu Prahu, ale vyrostl na hornickém sídlišti ve Stochově u Kladna. 
Bylo mu třináct, když si tam pro něho přijeli ze Sparty.

Táta, sám bývalý fotbalista, byl oka-
mžitě pro. Na Letnou pak Jirku vozil 
dědeček. V mládežnických týmech 
byl stochovský talent napořád po-
staršován, a tak ve Spartě nikoho 
neudivilo, že už v sedmnácti začal 
trénovat s prvoligovým týmem. Byl 
v nominaci pro ME U18, ale nakonec 
si na něm nezahrál pro hrubé pochy-
bení funkcionáře, který ho zapomněl 
zapsat do oficiální soupisky týmu... 
Smůla, a ne poslední. Tuhle obrečel 
jako malý kluk.
Mimořádně talentovaný a vše-
stranně vybavený hráč začínal v lize 

na pravém beku, ale brzy našel de-
finitivu ve středu obrany – zpočátku 
na předním stoperu, později i jako 
libero. Zvládl to i ono.
V ročníku 1989-90 už nechyběl 
ani v jednom utkání a vstřelil svůj 
první ligový gól. Uměl všechno, co 
umět potřeboval, a tak se rychle 
stal hvězdou letenského trávníku. 
Žel načas i hvězdou diskoték. Na 
snímcích z té doby je samé zlato: 
náramky, prsteny, náušnice, zlaté 
řetězy. Zlobil a dostal se do kon-
fliktů s trenéry, na čas byl přeřazen 
do béčka. Mnoho nechybělo, aby 

byl pro velký fotbal ztracen. O ne-
dorozumění s Jozefem Jarabinským 
později sám poctivě řekl: „V trené-
rovi to nebylo. Byl jsem tehdy v ta-
kovém rozpoložení, že bych měl kon-
flikty snad s každým.“ Ale srovnal se. 
Také s pomocí Vlastimila Petržely, 
který mu promluvil do duše.
Byl by jistě hrál na MS 1994, kdyby 
se tam tehdy náš tým probojoval. 
Zase smůla. Zato už 23. února onoho 
roku nastoupil v historickém prvním 
mezistátním utkání České republiky 
a ve 12. minutě vstřelil první gól, zá-
klad k výhře 4:1. Založil také akci, ze 
které jeho velký kamarád Horst Siegl 
zaznamenal náš třetí úspěch.
O účast na ME 1996 v Anglii, kde 
naši došli až do finále, se připravil 
sám, když se v kvalifikaci na Maltě 
nechal vyprovokovat. Vyloučení za-

platil distancí, která ho stála místo 
v týmu... Ale i tenkrát se dokázal 
vrátit.
Skvěle četl hru a perfektně časoval 
své obranné zásahy, výskoky k hla-
vičkovým soubojům, přihrávky a cen-
try do běhu spoluhráčům. Dovedl při-
pravit protihráče o míč čistě a tak, 
že soupeř ani nevěděl, jak o něj při-
šel. A když byla příležitost, střílel 
góly. Nebýt úletů v letech dozrávání, 
mohl dokázat o dost víc. A přitom 
toho vůbec nedokázal málo. Stát se 
čtyřiatřicetinásobným reprezentan-
tem, kapitánem mistrovského klubu, 
to přece není málo! Jirka Novotný byl 
borec, na které se nezapomíná. A je-
den rekord mu hned tak někdo ne-
vezme, pokud se to vůbec kdy stane: 
čtrnáct titulů mistra ligy! Všech čtr-
náct v rudém dresu, jak jinak? 

JIŘÍ NOVOTNÝ 7. 4. 1970 

H I S T O R I E

J I Ř Í  N O V O T N Ý  Č E S K Ý  G Ó L  Č Í S L O  J E D N A
Tým RCS z evropské kvalifikace 1993: zleva nahoře Němeček, Kuka, Skuhravý, NOVOTNÝ, Suchopárek, Látal, pod nimi Lancz, 

Dubovský, Kouba, Vencel, Řepka, Poštulka, Timko, sedí Hašek, Moravčík, trenéři Ježek a Lička, Kadlec a Hapal.

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

„Někteří lidé o mně říkají, že jsem frajer. Kdo mě zná líp, ví, že je to jen zdání,“ řekl o sobě Jiří Novotný. Autor těchto řádek patří k těm, kteří mu to věří.
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Z Á K O U T Í T E X T :  M I L O S L AV  J E N Š Í K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.  A  A R C H I V  A U T O R A

SKEP čili Sportovní klub elektrických podniků byl založen roku 1921. 
Časem měl řadu úspěšných odborů. K elitě svých sportů patřili třeba 
jeho těžcí atleti (tak se souborně říkávalo vzpěračům a zápasníkům) 
nebo kanoisté. Ale málo platné, nejpopulárnější byli fotbalisté, mezi 
fanoušky „tramvajáci“.

Ještě na původní hřiště v Podolí, 
v těsném sousedství Žlutých lázní, 
přitáhla kdysi dobrá pověst tamního 
dorostu dva šikovné žáčky: Jaroslava 
Vejvodu z SK Břevnova a o tři čtvrtě 
roku mladšího Jiřího Zmatlíka ze 
Slavie. Dozráli tam pro Spartu a po 
osvobození to oba dotáhli až do ná-
rodního mužstva. Zmatlík se stal se 
105 góly členem Klubu ligových ka-
nonýrů, „Vejvodík“ (tak mu říkal jeho 
velký obdivovatel Vlasta Burian) se 
zastavil na 79 gólech, zato se poz-
ději proměnil ve velkou trenérskou 
legendu.
K odchovancům klubu patřili také re-
prezentační gólman Václav Morávek 
nebo univerzální hráč Sparty a pozdější 
známý trenér Václav Blažejovský.
Do tehdy elitní středočeské divize po-
stoupil SKEP roku 1941 a hned ho 

tam bylo plno. Už napoprvé skončil 
pátý, v dalších dvou ročnících třetí 
a čtvrtý. Prohrávaly s ním i týmy, které 
postupovaly do ligy. Jedním slovem 
štika! To už se klub z Podolí přestě-
hoval po proudu řeky až na trojské 
předmostí Mostu barikádníků.
Když se po únoru 1948 sport stěho-
val pod křídla podniků, začali mít ve 
SKEP velké plány, vždyť mezi zaměst-
nanci pražské dopravy a energetiky 
se tehdy dala poskládat téměř kom-
pletní ligová jedenáctka. Přejmenovali 
se na Dynamo, vyhlásili, že pomýšlejí 
na postup do nejvyšší soutěže a v té 
souvislosti chtějí vybudovat velký sta-
dion – v Edenu.
Lidé míní a bohové mění. Pár měsíců 
nato se ambiciózní klub z vůle politic-
kých míst rozpustil jako béčko nové 
tělovýchovné jednoty Dynamo Slavia. 

Na kdysi obávaný SKEP si dnes vzpo-
menou jen nejstarší pamětníci...
Ale červenobílé ta transfuze zachrá-
nila v nouzi nejvyšší. Po odchodu (ne 
vždy dobrovolném) řady špičkových 
borců v čele s Bicanem se tehdy po-
týkali s nedostatkem ligových hráčů 
a „skepisté“ Šmejkal, František Veselý 
nejstarší, Forejt, Jelínek, Brejcha, Ne-
jedlý a další přišli víc než vhod...

A DNES?
Z někdejšího hřiště v Troji se časem 
stal domov slávistických ragbistů – 
první stálá základna toho sportu 
v naší zemi. Ani tu už bychom tam 
nenašli, musela ustoupit velkým do-
pravním stavbám. Ale stadion v Edenu 
nejen že tehdy vyrostl. Ve své sou-
časné podobě je pýchou Slavie i čes-
kého fotbalu. 

A to už jsme v Troji. Na snímku z roku 1990 zřetelně svítí tehdejší ragbistický 
stánek, kdysi poslední domov SKEP. I tady je situace z roku 2017 už zcela jiná.

Na černobílém leteckém snímku z roku 1938 je jasně patrné podolské hřiště 
SKEP; na barevném záběru z našich dnů už po něm není ani památky.

Foto současné podolské situace.

Nejslavnější gól nejslavnějšího odchovance SKEP: Jaroslav Vejvoda 
skóruje roku 1951 proti Maďarům v Ostravě (1:2).

H Ř I Š T Ě  V  P A M Ě T I  S R D C Í  –  X V I I .  D Í L

O D  V LT A V Y  K  V LT A V Ě
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Do Prahy zamířil za studii, po nichž se vrátil do rodného města Almaty. 
Jenže česká metropole mu natolik učarovala, že se do ní vrátil a i s man-
želkou se v ní usadil. Třicetiletý Kazach YERZHAN YESSIRKEGENOV je 
už třetím rokem oporou záložní řady Nebušic, se kterými postoupil do 
I. A třídy a pomýšlí i na přebor. Kromě toho hraje Hanspaulskou ligu, 
futsal a věnuje se i boxu. Co se profesního života týče, pracuje jako 
manažer v nadnárodní ropné a plynárenské společnosti Lukoil. Tenhle 
otevřený a povídavý chlapík mluvil pro Speciál o práci, o své vlasti 
a o fotbale, ale řeč došla i na kontroverzního Borata.

 J V Praze jste absolvoval Vyso-
kou školu finanční a správní. Jak 
jste se o ní v Kazachstánu do-
zvěděl?
V roce 2006 jsem chtěl někam odjet 
studovat, zkusit něco nového, a zva-
žoval jsem různé možnosti. Narazil 
jsem na reklamu, která lákala na stu-
dia v Česku. Nejdřív jsem sem odjel 
na rok studovat češtinu. Sám, bylo 
mi sedmnáct let. Potom jsem se do-
stal na VŠE, ale tam se mi moc nelí-
bilo, takže jsem po roce přešel právě 
na Vysokou školu finanční a správní. 
Obor jsem měl provozní financování.

 J V Česku už jste zůstal?
Vrátil jsem se do Kazachstánu, kde 
jsem rok pracoval v jedné státní 
společnosti jako finanční speciali-
sta. Potom jsem se rozhodl dodě-
lat si magisterský diplom a na rok 
jsem odjel studovat do Walesu. Vy-
bíral jsem mezi mnoha univerzitami 
a tato byla v magazínu Financial Ti-
mes v nejlepších třiceti. V roce 2013 
jsem ji úspěšně dokončil a opět se 
vrátil domů do Almaty, kde jsem tři 
roky pracoval ve společnosti Ernst 
& Young.

 J Co vás tedy dostalo zpátky do 
Prahy?
Hlavně kamarádi, se kterými jsem 
sem v roce 2006 odjel a kteří tady 
zůstali. Rozhodl jsem se vlastně 
ze dne na den, seděl jsem v práci 
a začal probírat možnosti práce 
v Česku. Po pár dnech jsem našel 
nabídku místa v Pricewaterhouse-
Coopers, což je konkurent Ernst & 
Young v rámci tzv. Velké čtyřky. V lis-
topadu 2016 jsem tedy přijel zpátky 
do Prahy, na té pozici jsem vydržel 
do loňska, kdy jsem nastoupil jako 
manažer do Lukoilu. Vedu tým dva-
ceti lidí z různých zemí, konkrétně 
máme na starosti finance a účet-
nictví pro různé společnosti v rámci 
skupiny Lukoil.

 J Vy mluvíte anglicky, česky…
… rusky a kazašsky. Kazašsky asi 
nejmíň. (usmívá se)

 J Jak byste popsal vaše rodné 
město?
Almaty jsou největší a až do roku 
1997 hlavní město Kazachstánu, 
finanční i kulturní centrum země. 
Hodně muzeí, oper, restaurací, mla-
dých lidí. Dřív bývalo i jedním z kultur-

ních center celého Sovětského svazu. 
A je moc hezké, obklopené vysokými, 
pětitisícovými horami. Ty jsou asi 
dvacet minut od centra, takže si mů-
žete jet zalyžovat. V horách je i velké 
otevřené kluziště, jedno z nejvýše po-
ložených na světě.

 J Proč se hlavním městem stala 
Astana?
Oficiálně proto, že Almaty nejsou 
strategicky dobře umístěné, leží ne-
daleko hranic s Čínou, navíc tam bý-
vají často zemětřesení. Neoficiální 
důvody jsou, řekněme, politické. Prezi-
dent Nazarbajev, který je ve funkci už 
od roku 1990, cítil, že Almaty nejsou 
v uvozovkách jeho, tak nechal uměle 
vybudovat Astanu a udělal hlavní 
město z ní. Během dvaceti let tam 
vyrostlo vlastně úplně nové město, 
které vypadá jako Dubaj. Jak jsem 
říkal, je umělé, já ho moc nemusím. 
Necítíte v něm ducha a historii, jakou 
mají Almaty.

 J Uměle vybudován byl i klub FC 
Astana.
Investovali spoustu peněz, přilákali 
hodně cizinců. Kromě FC je v Astaně 
úspěšná i stejnojmenná cyklistická 
stáj, ta je také velkou reklamou pro 
město. A vlastně pro celý Kazachstán.

 J FC Astana vyhrála posledních 
pět ligových ročníků, jak se ve-
dení podařilo stvořit takového 
suveréna?
Samozřejmě je to hodně o penězích. 
Kromě velkého množství cizinců skupují 
i nejlepší domácí hráče z celé země.

 J Může ji někdo ohrozit?

Velkým rivalem je právě Kajrat Al-
maty, kterému fandím. Je to opak As-
tany, tradiční klub s bohatou historií, 
založen byl v roce 1954. V Sovětském 
svazu patřil k lepšímu průměru, vždy 
hrával nejvyšší soutěž. Poslední do-
bou také hodně investoval, protože 
má bohatého majitele. Dokázal při-
lákat třeba Andreje Aršavina nebo 
několik Brazilců.

 J Almaty mají zkušenost i s čes-
kým fotbalem, loni hrály předkolo 
Evropské ligy proti Olomouci.
A vypadly. Chtěl jsem na zápas do 
Olomouce jet, protože jsem přes am-
basádu sehnal lístky. Ale moc se mi 
nechtělo trmácet se autem po D1 až 
do Olomouce, navíc ráno jsem musel 
do práce, takže jsem nakonec koukal 
jen v televizi. Odvetu jsem už ani ne-
viděl, měli jsme trénink.

 J K reprezentaci nedávno nastou-
pil Michal Bílek. Vkládají do něj 
fanoušci velké naděje?
Nevím, jestli se to dá takhle říct. Už 
jsme u nároďáku zkoušeli hodně va-
riant, vedl ho mimo jiné Miroslav Be-
ránek, po něm třeba Bulhar Stoilov. 
Většina měla dobré začátky, ale pak 
se zase začalo prohrávat. A Bílek? 
Těžko říct. Ambice určitě má, stejně 
jako kazašská reprezentace.

 J Co je v dlouhodobém hledisku 
problémem kazašské reprezen-
tace, resp. celého fotbalu?
Vyrostly nové vynikající akademie, což 
je určitě dobře. Ale chybí takový ten 
průměr, soutěže typu přeboru nebo di-
vize. Problém je, a je to patrné i na re-

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

KAZAŠSKÝ ZÁLOŽNÍK YERZHAN YESSIRKEGENOV HRAJE ZA NEBUŠICE, VĚNUJE SE I BOXU A JE MANAŽEREM V LUKOILU

DO ČESKA JSEM SE VRÁTIL KVŮLI PRAZE
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prezentaci, připravenost hráčů. Hodně 
zápasů prohráváme fyzicky. Nějakých 
sedmdesát minut je to dobré, ale do-
stáváme góly v devadesáté minutě. 
Ale snad to bude lepší. V poslední 
době se objevilo několik dobrých mla-
dých hráčů.

 J Postup na příští EURO je re-
álný? Třeba i proto, že na něm 
bude poprvé hrát 24 týmů?

Ne, na to je ještě brzy. Myslím si, že 
Kazachstán se na mistrovství dostane, 
až budu mít vnoučata. (usmívá se)

 J Alespoň byste se toho dočkal…
Doufám. To by byl můj splněný sen.

 J Fotbalu jste se věnoval už v Ka-
zachstánu?
Tam jsem hrál jen malý fotbal, něco 
jako je tady Hanspaulská liga. S tím 

velkým jsem začal až v Praze, kde 
jsem si našel Střešovice. Nejdřív jsem 
hrál za dorost, pak dva roky za muže. 
Ale cítil jsem, že jsem úplně nezapadl 
do kabiny. Přece jen jsem byl mladý, 
navíc cizinec. Začal jsem tedy hrát zá-
vodně futsal, protože ten mi šel. Na 
internetu jsem si našel klub FC Wa-
rriors, nastoupil do něj a hraju tam 
dodnes. Loni jsme v národním poháru 

dokonce vyřadili Slavii, to byl pro klub 
historický okamžik. A pak jsme celý 
pohár vyhráli.

 J Už pár let hrajete i za Nebušice. 
Jak vám klub a I. A třída vyho-
vují?
Jsem tam naprosto spokojený. Ne-
vím, jestli je to dané tím, že už jsem 
starší, ale v kabině to funguje skvěle. 

Hodně daleký původ a rysy v sobě nezapře.

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

INZERUJTE VE SPECIÁLU!
·  MOŽNOST JAK NA SEBE UPOZORNIT  

VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ

·  DISTRIBUCE MEZI PRAŽSKÉ KLUBY  
A NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ ADRESY

·  NÁKLAD: 5 500 KS

·  II. A III. OBÁLKA: 12 000 KČ [210 × 297 MM]

· IV. OBÁLKA: 15 000 KČ [210 × 297 MM]

· CELOSTRANA: 8 000 KČ [210 × 297 MM]

· PŮLSTRANA: 4 000 KČ [210 × 150 MM]

· PODVAL: 3 000 KČ [210 × 70 MM]

CENÍK:

Box je jedním z Yerzhanových koníčků.
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Nebušická parta je vynikající, je vi-
dět a cítit, že všichni táhneme za 
jeden provaz. Je jedno, jestli jste ci-
zinec nebo Čech. Společně chodíme 
na různé akce, baví mě i soustředění. 
Zatím jsem byl na letním, zimní jsem 
nestihl. A I. A třída má podle mě velmi 
vysokou úroveň.

 J Letošní sezona není úplně ide-
ální. Předpokládám, že cílem je 
záchrana.
Přesně tak. Přišel nový trenér, pod 
kterým máme bilanci tři prohry a čtyři 
výhry, což vidím pozitivně. Kluci chodí 
ve větším počtu na trénink, a to je 
také dobře.

 J Dáváte si ve fotbale ještě ně-
jaké cíle?
Rád bych si zkusil přebor, ale nevím, 
jestli se nám do něj povede s Nebu-
šicemi postoupit. Rádi bychom to pří-
ští rok zkusili. Ale pro mě je stejně 
hlavní dobrá parta, se kterou můžu 
po zápase na pivko. A pak je vlastně 
jedno, v jaké soutěž jsem. Navíc 
v Hanspaulce hrajeme první ligu, ve 
futsalu přebor, takže vyšší soutěže 
mám alespoň touto formou.

 J Takže hrajete ještě Hanspaulku?
Ano, za Dynamo UK. UK je odkaz na 
Ukrajinu, já jsem tam jediný Kazach. 
A ještě chodím na box.

 J Jak to všechno stíháte?
Nestíhám. (směje se) Na tréninky 
v Nebušicích se snažím chodit ales-
poň jednou za týden. Futsal má zase 
tu výhodu, že zápasy se hrají pozdě 
večer, takže po práci je stíhám. A box 
jsem si dal na ráno.

 J Tomu se věnujete v jaké formě?
Chodím trénovat s jedním kamará-
dem na Olšanské náměstí, jmenuje 
se to Kutil Gym. Máme tam i individu-
álního trenéra. Pomáhá mi to v rozvoji 
fyzičky, síly.

 J To asi využijete i ve fotbale, že?
Při zápasech hodně běhám, takže ano. 
Průměr mám přes jedenáct naběha-
ných kilometrů na zápas. S technikou 
je to ale už slabší, takže můj styl je 
odebrat balon a poslat dopředu pas.

 J Vidím, že máte snubní prsten. 
Manželka je Češka?
Ne, Kazaška.

 J Jak se na vaši vytíženost tváří?
Není zrovna nadšená. Poslední do-
bou se snažíme najít nějaký kompro-

mis, jedna z možností je, že skončím 
s Hanspaulkou, protože opravdu ne-
stíhám. Boxu ani velkého fotbalu totiž 
určitě nenechám.

 J Jaký je rozdíl mezi Kazachy 
a Čechy?
Češi jsou míň otevření, Kazaši víc po-
hostinní. Ostatně i v kabině ve Střešo-
vicích bylo vidět, že nové cizince moc 
neberou. Češi sedí tady a baví se mezi 
sebou, cizinci patří tam. Ale na dru-
hou stranu v Nebušicích jsem našel 
kamarády i mezi Čechy, třeba Tomáš 
Přerost je opravdu dobrý člověk.

 J Praha vám k životu vyhovuje?
Naprosto. Praha byla vlastně hlavní 
příčina, proč jsem se do Česka vrá-
til. Mám možnost srovnávat, pro-

tože jsem žil mimo jiné i v Londýně. 
A Praha je pro mě ideální. Není ani 
malá, ani přehnaně velká, je tu skvělá 
infrastruktura, hodně míst, kam zajít 
třeba na pivo. A pivo tu je taky vý-
borné. Nejlepší. A levné.

 J Koukám, že pivo máte rád.
S tím trochu bojuju. Po tréninku si 
dám dvě, tři piva a trochu mi narostlo 
břicho. (usmívá se)

 J A je tu něco, co vám naopak ne-
vyhovuje?
Nejím vepřové, takže občas mám pro-
blém si v restauraci vybrat jídlo. Můj 
výběr je omezený v podstatě na ku-
řecí nebo drahé hovězí.

 J Doufám, že se vás nedotknu, 
ale musím se zeptat: Kazachstán 
svým způsobem proslavil i…
Borat.

 J Přesně tak. Jak ten film Kazaši 
vnímají?
V zásadě existují čtyři různé přístupy. 
Jedna skupina lidí to bere osobně 
a film se jich dotýká, uráží je. Druzí 
to berou jako srandu. Další ho ignorují 
a poslední skupina vnímá Borata jako 
takovou černou reklamu.

 J Do které z těch skupin patříte 
vy?
Když šel do kin, shodou okolností jsem 
byl v Česku, tak jsme na něj s kama-
rády šli. Musím říct, že mě to nebavilo, 
i proto, že ten film nemá s Kazachstá-
nem vůbec nic společného. Točil se 
někde v Rumunsku, na těch hercích je 
vidět, že to vůbec nejsou Kazaši. Ale 
abych odpověděl: beru ho jako srandu, 
nijak se mě nedotýká. 

C I Z I N E C

Sportovního vyžití má Kazach zjevně víc.

O B Č A N S T V Í  —  K A Z A Š S K É  V Ě K  —  3 0  K L U B  —  TJ  S O K O L  N E B U Š I C E  P O S T  —  D E F E N Z I V N Í  Z Á L O Ž N Í K

Y E R Z H A N  Y E S S I R K E G E N O V
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Na hřišti ho sice limituje drobnější postava, tu však čtrnáctiletý záložník 
JAKUB PETRÁK nahrazuje technikou, vypilovanou levačkou a fotbalovým 
myšlením. Člena silného zličínského ročníku 2004 zdobí i poctivý přístup 
a neustálá zvídavost, jak se posouvat ve fotbale vpřed, a tak před ním 
možná leží slibná kariéra. A kdyby mu to v milovaném sportu nevyšlo, 
má rezervní plán – práci na letišti.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
V sedmi letech jsem začal chodit 
k dobrovolným hasičům, kde jsem se 
seznámil se stejně starými kluky, kteří 
se po pár měsících dali na fotbalovou 
dráhu. Poté přemluvili i mě, ať jdu fot-
bal také zkusit. V osmi jsem tedy za-
čal trénovat v klubu TJ Sokol Jinočany.

 J Důležité kroky v kariéře:
Během následujících čtyř let jsem 
prošel několika fotbalovými kluby. 
Nakonec jsem ve dvanácti objevil FC 
Zličín, kde se hraje kvalitnější soutěž 
než na Praze-západ. Tréninky tam mi 
velice pomáhají.

 J Nejoblíbenější trenér:
Všichni, které jsem zažil, jsou dobří, 
ale nejoblíbenější je Richard Valoušek. 
Jeho tréninky mě velice baví a napl-
ňují mě. Máme s ním i skvělé vztahy.

 J Fotbalový vzor:
Lionel Messi.

 J Oblíbený klub:
FC Barcelona, z českých AC Sparta 
Praha.

 J Neoblíbený klub:
SK Slavia Praha.

 J Výsledek posledního zápasu 
A-týmu mužů Zličína:
Dopadl nadmíru dobře, když na hřišti 
Lipenců vyhráli 6:0.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Můj nejlepší zápas byl v roce 2017 
proti přeborovému týmu FK Dukla 
Praha, kdy jsem dával dva góly a na 
jeden jsem přihrál. Tímto vítězstvím 
jsme zachránili Pražský přebor.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Nejlepší zápas byl zápas legend 
Česko vs. Německo, sledoval jsem ho 
z tribuny.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Všichni jsou velice dobří, ale nejlepší 
je Petr Sojka, který hraje hrotového 
útočníka. Je pro nás velice potřebný.

 J Sportovní cíl:
Dostat se do nějakého fotbalového 
týmu hrajícího první ligu.

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

Chtěl bych pracovat na letišti jako 
check-in agent. Kdyby se ani to ne-
povedlo, tak by mě bavilo být sportov-
ním manažerem.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Nyní už ne, ale ještě minulý rok jsem 
hrál florbal.

 J Mimosportovní zájmy:
Fotbal mi zabere většinu času, takže 
volna moc nemám. Když už se nějaký 
ten volný čas najde, tak ho stejně trá-
vím na hřišti s míčem. O volném ví-
kendu trávím rád čas s rodinou nebo 
mým psem Ronym.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Nejvíce se odreaguji na chatě, kde 
chodím s dědou na ryby. Po večerech 

odpočívám tak, že surfuji na internetu 
nebo koukám na televizi.

 J Oblíbené jídlo:
Pořádný smažák s hranolkami.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Hodně poslouchám remixy od Trap 
Nation.

 J Oblíbený film:
Piráti z Karibiku.

 J Prospěch ve škole:
Musím říct, že ve škole mi to jde. Pro-
spívám s vyznamenáním a na mém po-
sledním vysvědčení se objevily pouze 
dvě dvojky ze šestnácti předmětů.

 J Počet přátel na Facebooku:
314. 

„Jakub se přidal před pár lety k úspěšnému zličínskému ročníku 2004, jehož nejlepší hráči již nastupují v dresu Dukly nebo Sparty. Jakub zatím zůstává, 

možná proto, že ho limituje velmi drobná postava. Ve svém ročníku patří k nejmenším hráčům napříč soutěžemi. Co nenažene centimetry a kily, rozhodně 

dohání fotbalovým myšlením, technikou a silnou levačkou. Když k tomu přidám Jakubovu stoprocentní docházku, poctivý přístup a neustálou zvídavost, 

jak se posouvat ve fotbale vpřed, věštím mu slibnou fotbalovou kariéru. Snad ještě povyroste a bude se moc měřit s těmi nejlepšími českými fotbalisty. 

Zasloužil by si to.“

Richard Valoušek, trenér starších žáků FC Zličín

OČIMA TRENÉRA

M L Á D E ŽT E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  A R C H I V  J .  P E T R Á K A ,  F C  Z L I Č Í N

Z L I Č Í N S K Ý  Z Á L O Ž N Í K  J A K U B  P E T R Á K  V Y N I K Á  F O T B A L O V Ý M  M Y Š L E N Í M ,  T E C H N I K O U  A  S I L N O U  L E VA Č K O U

KDYŽ POVYROSTE, BUDE SE MĚŘIT S NEJLEPŠÍMI

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L

Jakub je sportovcem i mimo fotbalové hřiště.



,,Jsme opravdu rádi, že se opět podařilo navázat spoluprá-
ci se všemi čtyřmi pražskými prvoligovými kluby a vy-
brat opravdu dobré a nadějné hráče, kteří prošli pražský-
mi mládežnickými výběry. Svými povedenými výkony 
se stále více prosazují v profesionálním fotbale a věříme, 
že jsou tak vhodnými vzory k motivaci fotbalové mládeže 
v Praze“, řekl marketingový manažer PFS Tomáš Dostál.

PŘEDSTAVENÍ PATRONŮ

ALEX KRÁL
Post: obránce, záložník

Reprezentace: U17, U19, U20, U21
Číslo: 33
Ročník narození: 1998

Talentovaný obránce či záložník vyrůstal 
v Brně, kde hrál za Moravskou Slavii a poz-
ději za Zbrojovku. Jako patnáctiletý přestou-
pil do pražské Slavie. Došel až do juniorky 
a pravidelně nastupoval i v mládežnických 

reprezentacích. V roce 2017 přestoupil do Tep-
lic. Tam svými výkony zaujal přední české týmy i mužstva 
ze zahraničí. V zimě 2019 se vrátil do Slavie, kde se začal 
postupně zapracovávat do základní sestavy sešívaných 
a pomohl jim postoupit do osmifi nále Evropské ligy.

VÁCLAV DRCHAL
Post: útočník
Reprezentace: U17, U18, U19
Číslo: 24
Ročník narození: 1999

Václav se z Českých Budě-
jovic přesunul do juniorky 
pražské Sparty v roce 2016 
a rychle se stal tahounem 
týmu staršího dorostu. 
Za podzimní část sezony 
2017/18 nastřílel za sparťanskou devatenáctku 26 branek, 
díky čemu byl povolán do A-týmu Sparty. Pouze dvacetiletý 
talent zažil ligový debut v zápase proti Slovácku a podařilo 
se mu ihned rozvlnit síť. Poté jeho rozlet zbrzdilo vážné zra-
nění kolene. Návrat se mu ale podařil ve velkém stylu – se 
šesti góly se stal nejlepším střelcem zimní přípravy Sparty.

DAVID DOUDĚRA
Post: obránce
Reprezentace: U20

Číslo: 21
Ročník narození: 1998

David v minulosti hrával za Xa-
verov a Viktorii Žižkov, na Julis-
ku se přesunul ve svých šestnác-
ti letech. Šance nakouknout do 
A-týmu pražské Dukly se mu na-
bídla v roce 2017. V červenci 2018 

byl autorem prvního gólu nové ligové sezony; trefi l se proti 
mistrovské Plzni. V současnosti je stabilním členem áčka 
a v posledních dvou sezonách nastoupil zatím ve více jak 
28 utkáních. Odehrál také několik utkání za reprezentační 
výběr U20.

ANTONÍN VANÍČEK
Post: Záložník
Reprezentace: U16, U17, U18, U20, U21
Číslo: 22
Ročník narození: 1998

Tonda je odchovancem vršo-
vického klubu Bohemians 
1905. Je mu teprve 20 let, 
a proto má svoji kariéru 
stále před sebou. V dorostu 
si otevřel cestu do prvního 
týmu vynikajícími výkony 
v podobě šesti gólů a čtyř asistencí během pouhých šesti 
zápasů. Trenér Martin Hašek ho proto neváhal vytáhnout 
do prvního týmu, kde debutoval na počátku minulé sezo-
ny, a hned proti Spartě. Při svém sedmém startu za A-tým 
vstřelil svůj první ligový gól do sítě Zlína. Zatím v české 
lize nasbíral více jak 30 startů. Svými výkony byl také 
nominován do všech mládežnických výběrů reprezentace 
od U16 po U21.

FOTBAL NÁS BAVÍ!
Alex Král, Václav Drchal, Antonín Vaníček a David Douděra. Pokud sledujete nejvyšší 
fotbalovou soutěž, určitě tato jména znáte. Právě tito nadějní hráči českého fotbalu se 
stávají Patrony mládežnických projektů Pražského fotbalového svazu pro rok 2019. 
Patroni převezmou záštitu nad mládežnickými projekty PFS, jako jsou Dětský fotbalový 
pohár, Můj první klub nebo Fotbalové besedy. Na některé akce přijedou kluky a holky 
také osobně podpořit.
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Stanete se dobrými fotbalisty, když budete respektovat tato pravidla:

4Respektujte 
rozhodnutí 
rozhodčího

Nechtějte 
rozhodnout 
sami, buďte 

součástí
týmu

1Respektujte 
spoluhráče
a protihráče 3Poslouchejte 

svého
 trenéra2Bavte se 

fotbalem
a vždy hrajte 

fair play

PARTNER 
MLÁDEŽE

mujprvniklub

Antonín
VANÍČEK

Hrajte fotbal s vášní 
a naplno si užívejte 

každou vteřinu 
na hřišti.

Václav
DRCHAL

Bavte se pohybem! 
Fotbal je skvělý 

sport a sportování 
je mnohem lepší než 

sezení doma 
u telefonu a počítače.

David
DOUDĚRA
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si i přidávejte 

tréninky navíc.
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ALEX KRÁL
Post: obránce, záložník

Reprezentace: U17, U19, U20, U21
Číslo: 33
Ročník narození: 1998

Talentovaný obránce či záložník vyrůstal 
v Brně, kde hrál za Moravskou Slavii a poz-
ději za Zbrojovku. Jako patnáctiletý přestou-
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Kategorie MLADŠÍ PŘÍPRAVKY je ovlivněna jednou zásadní událostí, 
a tou je nástup do školy. Navíc se začínají hrát první oficiální zápasy a ve 
většině případů se obecně stupňuje na děti tlak. Stále je to období, kdy 
se primárně vytváří emoční vazba k danému sportu, a je na trenérech, 
jakou formou a jak často ji budou rozvíjet.

JAK JE TO SE VŠESTRANNOSTÍ?
Kategorie mladší přípravky, tedy U8 
a U9, již začínají hrát oficiální soutěže 
a zápasy. Utkání jsou pro děti další 
aktivitou, kterou mají pevně danou, 
oproti kategorii předpřípravek, kdy 
jsou turnaje či zápasy nepravidelné.
I když už se hrají zápasy, stále se ov-
šem zabýváme komplexním rozvo-
jem hráče. Všestrannost je pro děti 
velmi důležitá jak z hlediska zdravot-
ního, tak z hlediska rozvoje motoriky. 
Z důvodu stále více chybějícího při-
rozeného pohybu je třeba více dbát 
na všeobecný rozvoj. Např. lezení po 
stromech, které rozvíjí v dětech sílu, 
je třeba v tréninku nahradit jiným si-
lovým cvičením. V této kategorii se 
nejčastěji používají úpoly, kde do-
chází k zapojení větší části svalů. 
Všestranný pohybový rozvoj by měl 
být zastoupen v trénincích alespoň 
ze čtvrtiny.

ZVLÁŠTNOSTI KATEGORIE
Jak jsme již zmínili v úvodu, je třeba 
počítat s událostí, která děti ovliv-
ňuje, a tou je nástup do školy. U vět-
šiny z nich se tato životní změna 
projeví v chování. Jsou děti, které 
se po vstupu do první třídy výrazně 
uklidní a na řád školy a pravidla si 
rychle zvyknou, opačně ale i existují 
i takové, které jsou po nástupu spíše 
méně pozorné, potřebují více pohybu, 
i když v období, kdy chodily do školky, 
byly „klidnější“.
Nejčastěji se to projevuje tak, že chce 
dítě více volnosti, být méně organizo-
vané, protože ve školách se obecně 

více dbá na dodržování pravidel, 
i když i to se postupně mění a čím 
dál více škol a více učitelů a učite-
lek jsou přístupnější potřebám dětí. 
Přesto se často stává, že děti, které 
pohyb potřebují v hojném množství, 
jsou na tréninku živější. Cílem trenérů 
je proto nastavit trénink tak, aby se 
využil potenciál dětí a na tréninku si 
pořádně zasportovaly.
Z hlediska nastavení pravidel je dů-
ležitá jedna věc. Děti umějí rozlišit 
pravidla stanovená z jednotlivých pro-
středí. V momentě, kdy jsou ve škole, 
dodržují věci školní. Když jsou na tré-
ninku, vnímají to jako jiné prostředí 
a dodržují pravidla v týmu. Pravidla 
školní a klubová tedy mohou být po-
dobná, nicméně není to vždy nutné.
Nastavením prostředí se děti po-
stupně učí přebírat více zodpověd-
nosti. Ta hlavní stále leží více na do-
spělých, ale už s ní můžeme pracovat 
o trochu víc. Příklad pro trenéry je jed-
noduchý: balení tašky na fotbal, rodič 
ji zkontroluje. Nebo zodpovědnost tré-
novat doma zavazování tkaniček. Ne-
musí to nutně znamenat to, že je dítě 
trénuje samo, jen třeba řekne mámě, 
tátovi, aby mu pomohli s učením.
Jako v jakémkoliv učení v životě je 
třeba přenášet tyto věci postupně. 
Začít s jednoduchými úkony, učit, co 
je zodpovědnost... Je to přirozený pro-
ces z hlediska vývojové psychologie, 
kdy se ve věku 6 až 12 let postupně 
přenáší odpovědnost z dospělého na 
dítě tak, že v tomto období by mohlo 
dojít k poměru 50 procent zodpověd-
nosti dospělý, 50 procent dítě. To vše 

s ohledem na vývoj daného jedince, 
někdy se dostaneme k vyšším pro-
centům pro dítě, jindy pro dospělého.
V této kategorii je také třeba vnímat 
skladbu různých učebních typů, která 
je individuální. Máme tři učební typy: 
auditativní (zvukový), vizuální (ob-
razový) a kinestetický (pohybový). 
U sportu je to trochu jiné než ve škole, 
ale zásadní tam jsou dva typy: vizu-
ální a kinestetický. To znamená, aby 
dítě vidělo, co se děje, a samo si to 
prožilo, protože tím se danou věc učí. 
Ukázka je zde velmi důležitá. Aby se 
zjistilo, zda dítě danou hru či cvičení 
pochopilo, je vhodnější cvičení spus-
tit bez delšího vysvětlování (děti udrží 
pozornost krátce) a sledovat, jak hru/
cvičení pochopilo, a následně opravo-
vat a ujasňovat si.
Přesto je fajn i krátké vysvětlení, ne-
boť v týmu můžete mít jedince, který 
je sluchový.

CO ROZVÍJET?
Mladší přípravka je začátkem období 
tzv. zlatého věku učení. Je to období, 
kdy se člověk nejlépe učí novým do-
vednostem. Tento věk vrcholí v mlad-
ších žácích. Lidově řečeno děti sají 
informace a dovednosti jako houba. 
Z tohoto důvodu je hlavním cílem roz-
voj individuálních dovedností. Z těch 
všeobecných je to gymnastika, atle-
tika, házení, chytání, rozvoj síly, rych-
losti, koordinace a mnoho dalšího.
V oblasti fotbalové metodiky pri-
márně rozvíjíme ÚTOČNÉ herní čin-
nosti jednotlivce (HČJ). Do těch spadá 
výběr místa, obcházení, vedení míče, 
střelba, přihrávka, zpracování. Tyto 
HČJ jsou pro trenéry starších kate-
gorií naprosto zásadní. Ve starších 
kategoriích, starších žácích či doros-
tech, kdy už se víc řeší týmová taktika, 
kombinace, součinnost atd., jsou zá-

sadní zvládnuté HČJ. Můžeme se učit 
schéma kombinace, ale pokud neumí 
daný jedinec přihrát či kvalitně převzít 
míč, ani kombinace nebude fungovat.
Jsme ve věku, kdy převažuje „jáství“ 
a individuální taktika, je třeba zaměřit 
pozornost na jedince a rozvíjet kaž-
dého hráče. Ať se zdokonaluje dle své 
aktuální úrovně a stupňování a nasta-
vování optimální výzvy, o které jsme 
psali v minulém čísle.

„Koláč“ zastoupení je dle metodiky 
FAČR následující: 25 % rozvoj doved-
ností, 25 % všestrannost (rychlost, 
síla, koordinace, obratnost) a 50 % 
hry. A to hry v malých formách. Sice 
se v této kategorii hraje 4 + 1, v tré-
ninku by se měly objevovat hry v men-
ších počtech. Platí zde jednoduché 
pravidlo: čím méně hráčů, tím více 
situací k rozvoji HČJ. Při hře 2 na 2 
stále řešíme výběr místa, zpracování 
atd. Četnost je vyšší a v této kategorii 
jde primárně o správný rozvoj.
Hra a herní cvičení jsou základ-
ním prvkem učení. Jestliže hráč za-
tím neukazuje učenou dovednost ve 
hře, můžeme mu vytvořit podmínky 
v rámci cvičení, vytáhnout ho ze hry 
a dát mu prostor dostatečným po-

T R É N I N K

R OZVOJ DOVE DNOSTÍ
1 : 1  –  4 :4
VŠEO BECNÝ ROZVOJ

U8–U9
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čtem opakování na ukotvení doved-
nosti. Následně je zapotřebí ho vrá-
tit zpět do hry, protože má naučené 
dovednosti primárně ukazovat ve hře. 
Proto je při učení zásadní nastavit 
podmínky tak, aby byly co nejbližší 
hernímu prostředí.

VEDENÍ A ORGANIZACE ZÁPASU
V této kategorii se hraje téměř každý 
víkend na podzim a na jaře soutěžní 
utkání. S tím souvisejí nové povin-
nosti.
Jednou z nich je nominace na utkání. 
V případě většího počtu hráčů 
v týmu trenéři vybírají hráče, kteří 
půjdou hrát. V tomto bodu je třeba 
si nastavit pravidla s rodiči. Obecně 
s příchodem do kategorie mladší pří-
pravka je doporučeno mít je s rodiči 
nastavená. A to hlavně s ohledem na 
utkání. Kolik minut před zápasem je 
sraz, kdy trenér oznámí nominaci, 
jak se dopraví děti na utkání, jak je 
to s dresy, kdo bude prát dresy (klub 
či rodiče) a také včasné omluvy. Po-
kud rodič ví, že dané dítě nemůže 
jít na zápas, protože jedou např. na 
výlet k babičce na Moravu, oznámí 
to včas.
Pravidla ohledně nominace se mo-
hou nastavit i s dětmi, aby věděly, 
jak trenér bude oznamovat nominaci 
(zda hráčům, případně jen rodičům 
atd.). Co se týče počtu dětí vzatých 
k utkání, záleží na mnoha aspektech. 
V Praze je možné hrát soutěže na 
jedno či na dvě hřiště. Ideální je, aby 
se každé dítě dostalo do hry většinu 
času. A zde hodně záleží na trené-

rovi. V případě jedné soutěže, ale po-
čtu hráčů např. nad 10, zda si umí se 
soupeřem domluvit druhé neoficiální 
hřiště. A pokud soupeř nemá děti, aby 
druhé hřiště postavil, co budou dělat 
děti na střídačce.
Na každém školení C licence se do-
poručuje trenérům, aby v případě vět-
šího počtu náhradníků, než jsou dva, 
si hrály děti mezi sebou fotbálek. Po-
kud má trenér na střídání dvě čtve-
řice, čtyři hráči na střídačce mohou 
proti sobě hrát fotbálek 2 na 2. Jsou to 
další potřebné doteky s míčem, další 
potřebné rozhodování v herních situ-
acích. Může se dětem na střídačce 
vysvětlovat, jak a co hrát, prožitek 
a hra obecně učí malé děti víc. Zá-
žitková pedagogika je v tomto věku 
efektivnější.
Vedení zápasu trenérem je pak 
značně individuální. Základem je au-
tenticita trenéra a aby rozdíly mezi 
vedením zápasu a tréninku byly co 
nejmenší. V těchto kategoriích pro 
dospělé převažuje rozvoj individuál-
ního herního výkonu před výsledkem. 
Je v pořádku, že děti, trenér i rodiče 
chtějí vyhrát, jde ale o to jakým způ-
sobem. A zda se povedlo rozvíjet do-
vednosti naučené v tréninku.
Je důležité, aby byly děti vychová-
vány v prostředí, kde chyba je ná-
stroj k uvědomění a k řešení a kde 
se za ni netrestá. Prostředí k výchově 
kreativních a tvořivých hráčů je třeba 
vytvořit a na tom se podílejí všichni 
dospělí. Děti si užívají hru samot-
nou, ve většině případů bez ohledu 
na výsledek.

JAK JSME NA TOM S PRAVIDLY?
V kategorii mladší přípravky už máme zápasová pravidla. Zde jsou ta hlavní:
  Počet hráčů: 4 + 1 (čtyři hráči v poli, jeden brankář)
  Hřiště: 24 × 35 metrů ± 2 metry
  Branky: 2 × 5 metrů
  Hrací doba zápasu: 4 × 15 minut (přestávka 5 minut)
  Míč: velikost číslo 3, hmotnost 250–310 gramů, obvod 57–62 centimetrů
  Malá domů je povolena
  Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama, přihrávkou nohou nebo 
vyvedením míče. Gól platí při vyjetí po třetím dotyku s míčem

  Kop od branky přes půlku hřiště bez dotyku země či hráče je zakázán, brankář 
smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první volná přihrávka v pokutovém 
území. Při rozehře od branky jsou hráči soupeře za jeho hranicí.

  Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kde-
koliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 brankář. 

Výjimka: Utkání mladších přípravek 4 + 1 je povoleno hrát i na minihřištích  
vybudovaných v projektu FAČR/UEFA „Grassroots minihřiště“

HŘIŠTĚ PRO UTKÁNÍ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 4 + 1
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Byť jsme v této rubrice Speciálu postupně představili už téměř osm 
desítek klubů, na ten, který v Praze patří k nejznámějším a nejúspěš-
nějším, se dostává až nyní v roce, kdy PŘEDNÍ KOPANINA slaví 85 let 
od založení. Do povědomí veřejnosti se začala dostávat v 80. letech 
minulého století, kdy bez přestávky postupovala a zastavila se až 
v pražském přeboru. Nakonec z toho bylo pět titulů v přeboru, osm 
sezon v divizi a mládež zaplněná od přípravek až po dorost. A příběh 
na stadionu U Drahušky v Přední Kopanině pokračuje.

Každý, kdo byť jen po očku sleduje 
pražský fotbal, ví o Kopanině ales-
poň to, že sídlí u ruzyňského letiště, 
vyznává barcelonské modro-červené 
barvy a že symbolem klubu jsou otec 
a syn Cigánkovi. Už méně známý je 
fakt, že svého času, přesněji v letech 
1996 až 2001, hrála Kopanina pod 
hlavičkou ČZU Praha.
„Česká zemědělská univerzita, respek-
tive tamní katedra tělesné výchovy 
a sportu, patří k subjektům, s nimiž 
dlouhodobě spolupracujeme. Kromě 
desítek hráčů i řada našich funkcio-
nářů nebo trenérů prošla touto ško-
lou. Z těch klíčových můj táta a Jarda 
Landa, ti to celé propojili,“ vysvětluje 
Tomáš Cigánek, současný předseda 
klubu.

JEDEN KLUČÍK
Bylo tedy přirozené, že za Kopaninu 
během let hrálo mnoho studentů 
z ČZU, stejně jako to, že když areál 
U Drahušky čekala zásadní rekon-
strukce, klub začal hrát domácí zá-
pasy na Suchdole. Dokonce si tehdy 
změnil název právě na ČZU. „Bývalý 
šéf katedry tělesné výchovy a současně 
náš trenér Jan Grebík měl představu, že 
tímto spojením se podaří dostat klub 
do vyšších struktur. Ambice projektu 
ukončilo i předčasné Honzovo úmrtí,“ 
prozrazuje s tím, že po pěti letech 
projekt skončil a Kopanina se vrátila 
do tradičních prostor k letišti i k pů-
vodnímu názvu.
FCPK je pětinásobným šampionem 
přeboru a také jediným klubem, který 

vítězství v nejvyšší pražské soutěži 
dokázal obhájit hned v následu-
jící sezoně. Jednou se totiž dobro-
volně vzdal postupu do divize. Do té 
postoupili modročervení čtyřikrát 
a celkem v ní strávili osm sezon. 
„Naším nejlepším umístěním v divizi 
je čtvrté místo. Postupně jsme si za-
hráli všechny tři skupiny a představili 
Kopaninu po celých Čechách. V naší 
síni slávy nechybí také dvě vítězství 
v krajském Poháru PFS,“ podotýká 
Cigánek a dodává, že pod největší 
úspěchy se z pozic trenérů kromě 
Jana Grebíka postupně podepsali 
Václav Novák, Jiří Nos, Sálem Heb-
ousse a Pavel Mejdr.
Za Kopaninou rovněž stojí bezmála 
20 let systematické práce s mládeží. 
„V mládeži jsme mívali vždy tak jeden, 
dva týmy a vzešla z ní řada zajíma-
vých hráčů, ale od roku 2000 jsme 
tomu dali systém a začali od přípra-
vek. Na první nábor nám tehdy přišel 
jeden klučík,“ usmívá se. „Ale odpíchli 
jsme se od toho, nastavili jsme cestu, 
po které jdeme, a dnes máme mládež 
dobře rozběhnutou. Mimochodem, u je-

jího zrodu stál Daniel Vott, náš bývalý 
hráč, který dnes trénuje A-tým.“

VÍC NEŽ FOTBAL
Přední Kopanina je obcí s pouhými 
sedmi sty obyvateli, což se v kombi-
naci se specifickou lokalitou na se-
verozápadním cípu Prahy může při 
shánění nových malých fotbalistů je-
vit jako nevýhoda. „Ale zároveň jsme 
spádovou oblastí nejbližších vesnic, 
takže je, v uvozovkách, odkud brát. Na-
víc máme výhodu v podobě dvaceti let 
práce s mládeží, což je silná reference. 
Odchovanci FCPK působí v klubech vyš-
ších soutěží a prosazují se i děvčata. 
Antonie Stárová se od nás dostala do 
Sparty, národního týmu a teď hraje 
v USA.“
Podle Tomáše Cigánka však žádný 
univerzální recept na úspěch neexis-
tuje. „U nás to bylo vždy postavené na 
rodinné atmosféře a vzájemných vzta-
zích. Vystihuje to naše motto: FCPK, 
víc než fotbal. A pak také máme díky 
mému tátovi-staviteli krásný areál 
s dětským hřištěm i restaurací, kde 
se lidi cítí hezky a často to sehraje 

F C  P Ř E D N Í  KO PA N I N A  J E  J E D N Í M  Z  N EJ V Ě TŠ Í C H  A  N EJ Ú S P Ě Š N ĚJ Š Í C H  P R A Ž S KÝ C H  K LU B Ů

B A R C E L O N A  O D  L E T I Š T Ě

K L U B T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T. ,  A R C H I V  K L U B U

Rok založení: 1934
Vývoj názvu klubu:  TJ Sokol Přední Kopanina, ČZU Praha, FC Přední Kopanina
Úspěchy:  pětinásobný vítěz přeboru Prahy, čtvrté místo v divizi, osm sezon v divizi, dvojnásobný vítěz Poháru 

Prahy Teskahor
Současnost:  pražský přebor
Počet týmů:  dva mužské (A-tým – pražský přebor, B-tým – 1. B třída, skupina A), ml. dorost, st. žáci, ml. žáci, 

st. přípravka, ml. přípravka, minipřípravka, pardálové)

FC PŘEDNÍ KOPANINA
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Přední Kopanina se může pyšnit krásným sportovním areálem. Zdaleka 
však není určen výhradně fotbalistům, plní totiž jakousi roli spojovatele 
s obcí a jejím životem. Přesně v duchu klubového hesla: Přední Kopanina, 
víc než fotbal. Veřejnost tak může využívat moderní dětské hřiště, 
restauraci s celodenní teplou kuchyní a sportcentrum, ve kterém je herna 
na stolní tenis, kurt na ricochet a sauna.

V areálu se kromě hlavního trav-
natého hřiště nachází jedno malé 
s umělým povrchem. Vedení by 
rádo vybudovalo ještě jednu velkou 
„umělku“. „Patří nám ještě pozemky 
v sadu,“ ukazuje Tomáš Cigánek za 
budovu restaurace, „zatím je to ve 
věci jednání o územním plánu. Ale sa-
mozřejmě bychom další hřiště uvítali, 
protože aktuálně nás jsou téměř tři 
stovky členů a skloubit vše na stá-
vajících plochách je složité. Zvláště 
pak v zimě, kdy se velká travnatá plo-
cha zavírá. Zimní pronájmy nás stojí 
spoustu peněz a ztrácí se identita 
s klubem.“
Dalším charakteristickým znakem 
Kopaniny je tribuna pro 84 diváků 
s modročervenými sedačkami ukrý-
vající dvě šatny a skladové prostory, 
další šatny se pak nacházejí v proti-
lehlé budově s restaurací U Drahušky. 
Ta rovněž patří klubu. „Dřív jsme to tu 
pronajímali, ale po špatných zkušenos-

tech jsme se rozhodli vzít ji pod sebe. 
Držíme celoroční provoz, pyšníme se 
polední nabídkou české kuchyně, kte-
rou i rozvážíme po okolí. V létě míváme 
hodně cyklistů, akcí, fotbalů, mimo se-
zonu je to samozřejmě slabší, ale jsme 
stabilitou pro naše hosty. Zavíráme jen 
tři dny v roce na vánoční svátky.“
Největším specifikem je každopádně 
letiště a s ním související letecký pro-
voz. „Dospělé hráče už moc nezaskočí. 
Nebo si alespoň nepamatuji, že by-
chom z prolétajícího letadla vytěžili 
benefit v podobě branky,“ směje se 
Tomáš Cigánek. „Ale u dětí je to samo-
zřejmě jiné, ty bývají vykulené. Bran-
kář občas kouká na letadla, místo aby 
sledoval hru.“
Místní už jsou s letištěm srostlí a be-
rou ho jako příjemnou atrakci. „Hodně 
lidí sem chodí nejen na fotbal, ale i na 
letadla. A samozřejmě na dobré úně-
tické pivo. A takhle my tady žijeme, tak 
se stavte...“ 

klíčovou roli při rozhodování, kam dát 
dítě na fotbal.“
To vše je ale jen pomyslné A. „Pak při-
chází B, a to je každodenní práce. Té 
je hodně, nikdy nekončí a velmi se opa-
kuje. Neděláte to pro peníze, ale při-
tom tomu dáváte mraky času. Perou 
se s tím všechny kluby naší velikosti, 
ustát ten koloběh a mít na to lidi není 
jednoduché.“

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Klub je rovněž velmi aktivní na soci-
álních sítích a byl jedním z prvních, 
jemuž došlo, že nedílnou součástí 

propagace jsou i přehledné a aktu-
alizované webové stránky. „Už v 90. 
letech jsme dělali klubové magazíny. 
Je to tradice a máme je fakt dobré. 
Z nich pak vzešla potřeba webu www.
fcpk.cz, který nám udělal parádně náš 
kamarád Pavel Mach, a k němu se při-
daly i sociální sítě. Dnes jedeme In-
stagram a Facebook, mladí to sledují,“ 
vypočítává.
Jednu dobu, když klub působil v divizi, 
dokonce plnohodnotně fungovala 
i klubová televize. „FCPK TV zažívala 
velký boom. Měli jsme komentované 
sestřihy zápasu áčka, pozápasové roz-

hovory. Ale potom už na ni nebylo tolik 
času ani peněz, takže jsme ji utlumili. 
Ale ten projekt pokračuje. Sestřihy z do-
mácích zápasů děláme dál. A poslední 
dobou se opravdu hodně věnujeme In-
stagramu. Máme jeden účet otevřený 
pro všechny týmy, takže na stejné plat-
formě jsou vedle sebe k vidění A-tým 
a třeba mladší přípravka.“
Další nedílnou součástí Přední Ko-
paniny je zápasová tombola a s ní 
spojený „spíkr“ a dýdžej Patrik Rokl. 
„Hodinu před výkopem pustí muziku, 
moderuje všechny domácí zápasy i po-
ločasovou tombolu. To už je také mno-

haletá tradice. Vždy v ní mámě pět cen, 
přičemž největší šlágr bývá desetiki-
lová šunka od kosti. Ta je pokaždé na 
první a poslední zápas za půlrok. Čty-
řikrát do roka.“
Co se budoucnosti týče, drží se To-
máš Cigánek při zemi. „Určitě ne-
máme vize dostat A-tým třeba do 
třetí ligy a výš. Chceme jet pořád tím 
rodinným, regionálním stylem, který 
máme vyzkoušený, a nechceme se 
tlačit do pozic, kam nepatříme. Vy-
pracovali jsme se do špičky svého re-
gionu a chceme, aby si naši členové 
čas strávený v klubu užili.  

K L U B

N A  J Í D L O ,  N A  P I V O  A  N A  L E T A D L A

Název: Areál U Drahušky

Adresa: Ke Goniu 123, Praha 6, 164 00

Dopravní spojení:  dvě minuty chůze od autobusové zastávky 
Přední Kopanina (linky 161 a 312)

Počet hřišť v areálu:  jedno travnaté, jedno menší (45 na 22 
metrů) s umělým povrchem, tělocvična

AREÁL FCPK

Tomáš Cigánek. FCPK, víc než fotbal.

Klub má k dispozici i vlastní tělocvičnu.

Radosti si fotbalisté z Přední Kopaniny v posledních letech užili dost.
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V Tempu začal jako trenér mládeže působit ve dvaadvaceti letech, 
jako hráč dokonce ještě o pět let později. O to intenzivněji FILIP 
ŠMÍDEK s tradičním klubem z Prahy 4 srostl. V A-týmu se stal 
kapitánem a loni jej tu dokonce zvolili koučem roku. Kromě fotbalu 
má ještě jednu velkou vášeň, cestování do ne úplně všedních 
destinací. S bratrem, kamarády a poté s přítelkyní tak zavítal 
mj. do Thajska, na Filipíny nebo do Střední Ameriky. A na cesty 
se vydává i v zaměstnání, dělá totiž řidiče na VŠE.

Přípravku a část žákovských let strá-
vil na Spartě Krč, ve dvanácti si jej 
vybral Motorlet, kde si Filip Šmídek 
zahrál dorosteneckou ligu. Potom si 
ale od fotbalu dal na nějakou dobu 
pauzu. „V sedmnácti jsem začal trochu 
bláznit. Holky, alkohol, taková ta kla-
sika,“ přiznává. „Dál jsem hrál alespoň 
Hanspaulku a futsal,“ dodává.
Zhruba po třech letech se k velkému 
fotbalu vrátil. „Přes jednoho známého 
jsem se dostal do Sázavy, asi osm let 

jsem hrál za FK Kavalier. Potom tam 
skončili kamarádi, a protože jsem tam 
byl právě hlavně kvůli dobré partě, ode-
šel jsem do Tempa. Navíc Sázava byla 
v A třídě a Tempo hrálo přebor.“

CHYBÍ HROŤÁK
Na žluto-červený dres si zvykl velmi 
rychle. Byť za Tempo kope teprve 
druhou sezonu, už nosí kapitánskou 
pásku. „Tu jsem dostal až během to-
hoto ročníku. V našem mladém týmu 

jsem jeden z nejzkušenějších,“ vysvět-
luje záložník, který je motorem a moz-
kem týmu. „Letos se nám tolik nedaří. 
Herně to není špatné, ale chybí nám 
hroťák, který by dával góly.“
Pakliže by áčko příští sezonu na po-
stup dosáhlo, divizi by se nebránilo. 
„Tempo by si ji rozhodně zasloužilo. 
I díky zázemí, které je na přebor víc než 
nadstandardní. Divize by mu svědčila, 
i když pro mě osobně je momentálně 
přebor ideální,“ má jasno.
Když se před dvěma roky přesouval do 
pražského klubu, nešel do neznámého 
prostředí. V té době už totiž v Tempu 
pět let působil jako trenér mládeže. „Můj 
dobrý kamarád Lukáš Tománek tady hrál. 
Jednoho dne mi zavolal, že dostane na 
starost tým U13, a protože jsem mu kdysi 
řekl, že bych jednou rád trénoval, nabídl 
mi, jestli mu nechci dělat asistenta.“

U hráčů ročníku 2001 působí dodnes, 
navíc mu na Tempu svěřili ještě ročník 
2000. „Povedu je ještě příští rok, pak už 
kluci půjdou do chlapů. Letos bychom rádi 
postoupili do druhé ligy. Máme k tomu na-
kročeno celkem slušně, tak snad se to po-
vede,“ věří. „A dál? Určitě bych si rád do-
dělal A licenci, a co bude potom, uvidíme. 
Na trénování chlapů to ale zatím určitě 
nevidím. I proto, že chci sám ještě hrát.“

JOHANČINA PODPORA
V pozici kouče může využít zkušenosti, 
které nabral jako hráč. A to i ty ži-
votní. „Sám jsem v sedmnácti udělal tu 
chybu, že jsem od fotbalu odešel. Když 
to teď s některými kluky, které trénuju, 
začalo v těch kritických letech mlátit, 
věděl jsem, čím procházejí. A celkem se 
mi daří, až na pár výjimek, je přesvěd-
čovat, aby s fotbalem nekončili.“

F I L I P  Š M Í D E K ,  T R E N É R  R O K U  N A  T E M P U ,  S E  N A  C E S T Y  V Y D Á V Á  V  P R A C O V N Í M  I  S O U K R O M É M  Ž I V O T Ě

Š O F É R  P A N Í  R E K T O R K Y

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

Filip a exotika je něco, co jde dohromady. Nyní cestuje už i s přítelkyní Johankou.
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Jeho práci v klubu ocenili tím, že jej 
poté, co jeho U17 loni vyhrála divizi, 
vyhlásili nejlepším trenérem roku 2018. 
„Určitě je to příjemné, protože trenérská 
konkurence na Tempu je obrovská. Na 
druhou stranu oproti mladším kategoriím 
se u nás víc kouká na týmové výsledky, 
takže té ceně nějakou zásadní váhu ne-
přikládám,“ upozorňuje.
U vchodu do areálu Tempa je nepře-
hlédnutelně napsaný klubový slogan: 
„Tempo, druhej domov náš.“ Pod ten by 
se Filip Šmídek mohl klidně podepsat, 
vždyť je tu pečený vařený. „Týdně tři 
tréninky s A-týmem, tři s dorostem. Ale 
není to nezvládnutelné, protože na sebe 
vesměs navazují,“ hlásí s tím, že doma 
kvůli častým cestám za fotbalem nemá 
žádné problémy. „Přítelkyně Johanka je 
s tím úplně v pohodě, naopak mě ještě 
podporuje. Jsem jí za to vděčný.“

Fotbal mu „neleze“ ani do zaměst-
nání. „Pracuji jako řidič při Vysoké škole 
ekonomické, nastoupil jsem tam loni 
v září,“ oznamuje. „Postupně jsem se 
dostal na pozici prvního řidiče, takže 
teď už nejezdím jen s poštou, ale prio-
ritně vozím paní rektorku. Na promoce, 
na akademická shromáždění a po-
dobně. Zkrátka tam, kam je potřeba.“

MEXIKO, GUATEMALA, BELIZE
Práce mu nadmíru vyhovuje jednak 
proto, že celý den nesedí v kanceláři, 
ale naopak křižuje republiku. A zároveň 
i proto, že mu umožňuje stíhat fotbal. 
„Ve čtyři odpoledne končím a tréninky za-
čínají v půl šesté, takže nemám problém 
na ně dorazit s dostatečným předstihem, 
abych si na ně stihl vše nachystat.“
Cestováním Filip Šmídek nenapl-
ňuje jen pracovní život, ale i ten sou-

kromý. Každý rok v únoru se totiž se-
bere a zmizí. Ideálně na opačný konec 
světa. „Začalo to před šesti lety, brácha 
jezdil s kamarády a já se k nim přidal. 
Poprvé jsme byli v Mexiku, potom Thaj-
sko, Filipíny…“
Zpočátku prý nebyl termín striktně 
daný na únor. „Navíc já tehdy podni-
kal, takže mi bylo celkem jedno, kdy po-
jedeme. Ale časem se to ustálilo právě 
na únoru. I proto, že Johanka, teď už 
jezdím pouze s ní, mívá po zkouškovém 
období. A navíc je v Česku tou dobou 
největší zima,“ usmívá se.
Předloni Srí Lanka a Maledivy, loni 
Indonésie, toť další destinace, které 
s přítelkyní navštívili. „Letos jsme byli 
v Mexiku, Guatemale a Belize,“ vyjme-
novává středoamerické státy, z nichž 
by některé mohly v kdekom vyvolat 
obavy o bezpečnost.
„Když jsme byli v Mexico City před šesti 
lety ještě s bráchou a kamarádem, bylo 
to mnohem divočejší. V jednu chvíli jsme 
se ztratili a najednou před nás předstou-
pila skupinka asi patnáctiletých kluků. 
Začali si nás fotit a tipovat. Navíc jsme 
tam tehdy nenarazili na vůbec žádné tu-
risty. Nebylo to dvakrát příjemné.“

ZA ŽRALOKY
Během let se ale vše změnilo k lep-
šímu. „Trochu jsem se toho letos bál, 
ale Mexiko bylo co do bezpečnosti úplně 
v pohodě. Stejně jako Belize, které je 
mimochodem nádherné, ale poměrně 
drahé. Každopádně teď už tam na ka-
ždém rohu narazíte na policisty, takže 
není důvod se něčeho obávat,“ tvrdí. 

„V Guatemale je to ale trochu horší. U je-
zera Atitlán jsme chtěli vylézt na sopku, 
ale to nám důrazně nedoporučili. Že prý 
nahoře přepadávají turisty.“
Hodně prý záleží na oblasti. „Třeba o se-
veru Mexika, konkrétně o Tijuaně, jsem 
slyšel a četl, že jdete po ulici a blok dál 
po sobě střílejí. Ale vesměs jde o války 
drogových kartelů. Turisty maximálně 
okradou, ale že by vás zničehonic zabili, 
to snad leda omylem.“
Pro někoho je ideální náplní dovo-
lené povalování se na pláži, pro Fi-
lipa Šmídka nikoliv. „Nejsem plážový 
typ. Chodíme po přírodních i kulturních 
památkách a obecně hodně cestujeme. 
Teď jsme najezdili a nalétali přes šest 
tisíc kilometrů,“ říká. „Ale Johanka je 
na pláži ráda, takže občas je to tak, 
že ona se opaluje a já někde trajdám,“ 
směje se a dodává, že příští rok by 
rádi navštívili Jihoafrickou republiku. 
„Hlavně kvůli mně. Hrozně rád se potá-
pím se žraloky a mým snem je potopit 
se v kleci za žraloky bílými.“ 

Šmídek – postrach z Tempa.

INZERCE

Věk: 29 
Klub: FC Tempo Praha 
Post: střední záložník, trenér

F I L I P  Š M Í D E K

C I V I L

V roli trenéra se mu vede náramně.
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Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní 
archiv Speciálu najdete na internetových stránkáchATRAKTIVNÍ  

WEB PFS

FOTOGRAFOVI PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU NEUTEČE NIC. A TAK I VY MÁTE MOŽNOST VIDĚT, CO TOLIK ROZDMÝCHALO 
EMOCE, ROZPROUDILO KREV V ŽILÁCH FANOUŠKŮ V MALÉM PRAŽSKÉM DERBY A POSLALO DO AKCE VIDEO (VAR). BYLA, NEBYLA?

D O  V A R ( U ) !
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