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Milí fotbalisté,

už podeváté uspořádali zástupci Pražského fotbalového svazu ve spolupráci s Magistrátem hlavního města 
Prahy a Městskou částí Praha 1 akci pro žáky 1. a 2. tříd základních škol pod názvem Dětský fotbalový pohár.

Už podeváté padl rekord v počtu přihlášených týmů. Chcete znát to ohromné číslo? Pak musíte hledat 
uvnitř časopisu.

Už podeváté měli zástupci klubů možnost úplně jednoduše vytipovat a nalákat nové hráče a hráčky do 
svých řad.

Už podeváté byl projekt spojený se známou tváří. Tentokrát potěšil svou účastí na vybraných turnajích jeden 
z patronů mládeže PFS Václav Drchal ze Sparty.

Už podeváté byla na prvním místě čistá radost ze hry na úkor trofejí, i když o ně samozřejmě také šlo.

Příští rok se bude slavit jubileum. Kulatiny akce, která nemá napříč fotbalovou mapou České republiky obdoby. 
Nemůžu se dočkat zjištění, kam až se posune rekord a kam vystoupá počet týmů a samotných účastníků.

Úspěšné jaro!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L
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R O Z H O V O R

Do 18 let hrál hokej. Kariéra nadějného centra ale ze dne na den 
nečekaně skončila. Tak začal MARTIN ŠLAJCHRT s fotbalem. A dotáhl 
to až do třetí ligy! Dnes kope za Zličín a kromě toho, že svými góly 
přispívá týmu ke splnění cíle v podobě vytouženého postupu do Pražská 
teplárenská přeboru, pomáhá nejen spoluhráčům, když mají zdravotní 
problémy. Šlajchrt je jednak zajímavý útočník, ale také velmi šikovný 
fyzioterapeut.

 J Hned na začátku se chci zeptat 
na vaše jméno. Podepisujete se 
jako Šlajchrt, ale v systému na 
stránkách www.fotbal.cz jste ve-
dený jako Slajchrt.
Vím o tom, je to chyba, samozřejmě. 
Jsem Šlajchrt, vzniklo to tuším při 
mém přestupu z Kadaně, kdy mě na-
psali bez háčku a už to v systému zů-
stalo. Vím, že po mně chtěli rodný list, 
aby to mohli opravit, ale já to neřešil, 
nevzpomněl jsem si. Nepřijde mi to 
zase tak důležité.

 J Důležitější je vaše práce, re-
spektive její výsledky. Potě-
šila vás slova spoluhráče Ivana 
Merty, věčného maroda, který 
v rozhovoru řekl, že díky vám si 
může ještě zahrát fotbal?
Ten článek mi posílal Kuba Slezáček 
(bývalý Šlajchrtův trenér z Horních 
Měcholup, který vede Kolovraty). Sa-
mozřejmě taková věc potěší, moc si 
těch slov vážím, je to pro mě důležité. 
Právě pro tohle fyzioterapeuta dělám. 
Když má někdo dlouhodobý problém, 
tak se mu snažím pomoct. U Ivana 

není záruka, že to takhle vydrží na-
pořád, ale hraje bez omezení, což mi 
dělá velkou radost.

 J Vlastně jste Zličínu zajistil nej-
větší posilu.

Ivan je charakterní hráč, komplexní, 
má všechno, akorát to zdraví bohužel 
ne. Tenhle kluk by mohl hrát mnohem 
výš, což vědí všichni, kdo ho někdy na 
hřišti viděli.

 J Že se Ivan Merta dostal na stůl 
právě vám, to nějak souviselo 
s vaším přestupem do Zličína?
Vůbec, byla to docela vtipná shoda 
okolností. Já přestoupil a zhruba 
za týden přišel Ivan. Byl objednaný 
k nám na kliniku a úplnou náhodou byl 
přiřazený ke mně. Já jen věděl, že ve 

Zličíně je Ivan Merta a je zraněný. Pak 
jsem na to byl v klubu upozorněný, 
že přijde. Hned jsme si řekli ahoj, my 
spolu budeme hrát, a začali jsme léčit. 
Nebylo to nic výjimečného, pracoval 
jsem s ním jako s každým jiným. I dřív 
ke mně chodili spoluhráči z Horních 
Měcholup.

 J Zkuste mi vysvětlit, co jste udě-
lal jinak, že je najednou Merta 
schopný hrát?
Myslím, že jsem zvolil trochu jiný 
přístup, než do té doby podstupo-
val. Méně jsme se zaměřili na cvi-
čení a víc jsme se věnovali hybnosti 
kloubu, nápravě měkkých tkání a ob-
nově jejich pohyblivosti. Na to jsou 
speciální techniky, dělá se hlavně 
manuálně. Vezmu sval a zkoumám 
pružnost, pohyblivost, porovnávám 
to s druhou stranou...

 J Jak to vlastně funguje, když se 
zraníte vy sám?
No, špatně… A já jsem zraněný docela 
často. Trpím na to. Hlavně jde o sva-
lová zranění, myslím, že moje tělo 
úplně nezvládlo přechod z hokeje na 
fotbal. Peru se s tím od doby, co jsem 
s fotbalem začal. Měl bych víc cvičit, 
mít větší disciplínu, ale jsem v tomhle 
lempl. Můj přístup k sobě samému je 
o dost horší než ke klientům. Ale tak 
to asi bývá.

 J Co je obecně na léčení nejdůle-
žitější? Trpělivost?

Bývalý nadějný hokejista rozdává radost na fotbalových kolbištích.

Nepřijde mi normální někomu skákat na nohy, 
lámat si kotníky a dělat likvidační zákroky. Jen na 
tréninku, když na někoho občas šlápnu, tak říkám, 

ať se nezlobí, že je málo pacientů.
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To je jasné, ta je hodně důležitá, 
stejně tak jako to, aby lidé poslou-
chali, co jim terapeut radí a říká. Já 
si prošel hodně zraněními, což mi po-
máhá k tomu, že se dokážu vcítit do 
hodně lidí, do různých zranění. Do-
kážu odhadnout, kdy je sval dobrý, kdy 
může jít do zátěže a naopak. Problém 
nastává, když lidé nejsou schopní dě-
lat to, co jim odborník říká, a řeší si 
věci po svém. Pak se nikam nepo-
hnete.

 J Jsou v tomhle sportovci dis-
ciplinovanější? Přece jen jsou 
zvyklí poslouchat trenéry, plnit 
úkoly.
Nemyslím si, je to spíš o lidech bez 
ohledu na to, jestli je někdo z fotbalu 
nebo jiného sportu.

 J Máte mezi fotbalisty hodně kli-
entů?
To mám. Dá se říct, že kde hraju, 
tam léčím. (směje se) Chodí ke mně 
třeba kluci z Újezdu Praha 4, pár kluků 
z Kolovrat, ze Zličína. Když někomu 
opravdu pomůžu, tak se můj kontakt 
většinou dostane dál, takže mě lidé 
doporučují, což je úplně ideální. Na 
druhou stranu toho mám opravdu 
hodně, v práci jsem od rána do ve-
čera, k tomu chodím hrát hokej, mám 
manželku, které se chci také věnovat. 
Když lidé píšou, že jsem jim pomohl, je 
to nejlepší odměna. Tohle je povolání, 

které musí člověk dělat hlavně proto, 
že ho naplňuje.

 J Hrál jste proti někomu, koho 
jste měl před tím na stole?
Jasně, častokrát.

 J A jaké to je? Jak pak chodíte 
do soubojů?
Důležité je říct, že nejsem moc agre-
sivní. Spíš bych řekl, že jsem dosta-
tečně rozumný na to, než abych ně-
koho trefil, zranil ho a on se z toho 
pak musel dlouho dostávat. Vyloženě 
se tomu vyhýbám, nechci soupeřům 
nakopat. Pokud někoho kopnu, hned 
se omluvím. Nepřijde mi nutné na 
úrovni krajského přeboru, vlastně 
na jakékoliv úrovni, někomu lámat 
nohy a hrát jako blázen. Další věc 
je, že při zápase nevnímáte, že na 
druhé straně stojí někdo, koho jste 
dřív léčil.

 J Předpokládám, že ve vašem po-
jetí fotbalu hraje roli i vaše za-
městnání, protože velmi dobře 
víte, co všechno se může stát 
a jak těžké je pak se jakéhokoliv 
vážnějšího zdravotního problému 
zbavit, že?
Myslím, že jo. Mám to v hlavě, vždycky 
se může něco vyhecovat, emoce 
k fotbalu patří, ale opravdu se sna-
žím nikomu nic neudělat. Jsem teď 
v I. A třídě a nepřijde mi normální ně-
komu skákat na nohy, lámat si kotníky 

a dělat likvidační zákroky. Jen na tré-
ninku, když na někoho občas šlápnu, 
tak říkám, ať se nezlobí, že je málo 
pacientů. (směje se)

 J Sám přiznáváte, že nejste úplně 
vzor ideální prevence. Ale z va-
šeho odborného pohledu, jak by 
taková prevence měla vypadat?
Určitě tam patří životospráva, dodr-
žovat všeobecně známé základní věci. 
Důležitá je hlavně prevence.

 J Rozveďte to, prosím.
Dnes už se hodně používá dynamický 
strečink spojený se správným za-
hřátím těla místo statického, který 
známe všichni. Statický strečink je 
víceméně k ničemu, protože sval re-
aguje spíše smrštěním, pokud nejste 
dostatečně zahřátí. Statický strečink 
je podle mého názoru vhodnější po 
tréninkové jednotce, po zápase.

 J Jaký je tedy ideální formát 
rozcvičky před zápasem či tré-
ninkem?
Něco jako ideální rozcvička neexis-
tuje, každý je jiný, na každého fun-
guje něco jiného. Nejde to pauša-
lizovat. Já bych doporučil obecně 
rozběhat se, zařadit nějakou dyna-
miku, tedy zakopávání, předkopá-
vání, prostě švihové věci v pohybu. 
Určitě není špatné svaly ještě před 
začátkem promasírovat. Ale důleži-
tější než to, co je před tréninkem 

nebo zápasem, je to, co se děje 
v průběhu celého týdne, jak vypadá 
regenerace. Můj dost osobní názor 
je, že strečink není alfa a omega 
všeho, nekladl bych na to největší 
důraz. Ovšem někdo další na to může 
mít zcela jiný názor. Když se o stre-
činku v jeho „klasické“ formě, jak ji 
zná spousta fotbalistů, bavíme, tak 
si troufám tvrdit, že tenhle statický 
strečink by měl přijít až po zápase. 
Protáhnout svaly, což pomůže jejich 
lepší regeneraci, odtoku laktátu, vý-
měně látek... Sval pracuje tak, že se 
při zátěži vyčerpává, má nedostatek 
kyslíku a není tedy schopný dosta-
tečně pracovat. Proto je člověk una-
vený, bolí ho nohy. Následným pro-
tažením sval lépe zregeneruje. Ale 
nechci to říkat jako mantru. Je to jen 
můj názor. Každopádně protažení za 
studena k ničemu nevede.

 J Jsou nějaké další mýty a pověry 
kolem strečinku?
Napadá mě jedna věc, ne úplně ze 
strečinku, ale lidé dost často posi-
lují zádové svaly kolem páteře. To je 
ten známý cvik, kdy ležíte na břiše 
a děláte záklon dozadu. Na fotbale 
je to velice rozšířené. Myslím, že je 
to jedna z nejškodlivějších věcí, co 
můžete udělat. Jsou to svaly, které 
se hodně podílejí na stoji, už tak 
jsou přetížené a jejich dalším pře-

R O Z H O V O R

Když potřebuje spoluhráč „spravit“ tělo, může zajít za Martinem.

Útočník Zličína, který má za sebou ve 32 letech zajímavou sportovní minulost. Až do 18 let se věnoval 
výhradně hokeji, když skončil na bruslích, nazul kopačky a postupně prošel Jirkov, Chomutov, nižší soutěže 
v Německu, Spořice a Kadaň. Když se stěhoval do Prahy, zamířil do Horních Měcholup, tady působil rok 
a půl. Před touto sezonou se většina členů A-týmu z Horních Měcholup přesunula do Kolovrat, ale Šlajchrt 
odešel do Zličína, kde bydlí. S ním teď útočí na postup do Pražská teplárenská přeboru, byl by to už jeho 
pátý postup s pátým fotbalovým týmem. Osm let pracuje jako fyzioterapeut, nedávno se díky jeho péči 
vrátil na hřiště jeho spoluhráč Ivan Merta, stará se i o další fotbalisty nejen z pražských klubů. „Už když 
jsem hrál fotbal, chytla mě třísla, absolvoval jsem vyšetření a rezonance asi u pěti doktorů, nic mi nepomohlo. 
Pak jsem se dostal k jedné šikovné fyzioterapeutce, která mě téměř po ročním trápení bolesti zbavila. To mě 
utvrdilo v tom, že je fyzioterapie fantastická profese a má smysl ji dělat,“ říká Šlajchrt.

KDO JE MARTIN ŠLAJCHRT
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těžováním v podobě posilování může 
dojít k blokádám zad a dalším pro-
blémům.

 J Vedete tedy tam, kde hrajete, 
rozcvičky?
Ne, vůbec, to jde úplně mimo mě. Ani 
nechci.

 J Pletou si lidé fyzioterapeuty 
s kondičními trenéry?
Setkávám se často s tím, že kondiční 
trenéři zabředávají do fyzioterapie, 
což je dobře, každý dobrý kondičák 
musí znát tělo a musí znát základy 
cvičení lidského těla, jak ho správně 
využít a použít. Opačně to asi záleží 
na tom, jak fyzioterapii uchopíte. 
Obecně bych řekl, že nejsme tělo-
cvikáři, ale jsme tady, abychom dali 
lidem jiný směr, napravili je. My by-
chom měli s lidmi méně cvičit zave-
dené věci a víc používat ruce k ma-
nuálním technikám, které mobilizují 
a uvolňují. O tom jsme už mluvili v pří-
padě Ivana.

 J Pokud bych vás poprosil 
o stručnou charakteristiku vaší 
práce, ta by tedy zněla jak? S čím 
vším bych k vám měl zamířit?
Odstranění bolesti v lidském těle 
a náprava špatných pohybových ste-
reotypů. Záda, kolena, svaly. Většina 
problémů je ze stereotypů pohybu 
a my musíme člověka ovlivnit tak, 
aby se problémy nevracely, což nej-
lépe vidíte na skladbě klientů. Ideální 
je vyléčit ty stávající, kteří místo sebe 
pošlou nové.

 J Vy jste do 18 let hrál pouze hokej 
za Chomutov. Proč jste skončil?
Nechci se v tom moc vrtat, ale byl 
jsem tenkrát vyhozený z důvodů, které 
pro mě byly neznámé. Bylo to kompli-
kované, zvláštní éra hokeje v Chomu-
tově. Ve zkratce jsem přišel na trénink 
pod novým trenérem a ten mi řekl, 
abych už dál nechodil.

 J Takže jste skončil v Chomutově, 
ale proč jste nešel jinam?
Volali mi z Kadaně, z Mostu, ale měl 
jsem tuhle hořkou zkušenost, dal jsem 
věci do skříně a nechtěl jsem hokej 
hrát dál. Neměl jsem chuť. Táta ka-
maráda z gymnázia byl ve fotbalovém 
klubu v Jirkově, byli v dorostenecké di-
vizi poslední, tak se nás zeptal, jestli 
bychom jim nešli pomoct, že má málo 
hráčů. Já tam šel víceméně ze srandy 
s tím, že si tam půl roku zahrajeme 
a pak se uvidí.

 J A už jste u fotbalu zůstal…
Po konci dorostu přišli z vedení, jestli 
bych nešel do áčka v I. A třídě. Hokej 
jsem už nehrál, tak jsem si řekl proč 
ne a začal hrát za áčko Jirkova.

 J Nikdy vás nenapadlo, kam jste 
to v hokeji mohl dotáhnout? Jaký 
mohl být váš strop?
To se nedá tvrdit. Kdybych byl o dvě 
třídy lepší než ostatní, jako byl ve svém 
věku Jágr, tak asi hraju hokej dodnes. 
Tak dobrý jsem ale nebyl. Myslím, že 
jsem měl talent, hodně lidí mě jako cen-
tra chválilo za velký přehled ve hře, ale 
už se nedozvíme, na co by to stačilo.

 J Chybí vám hokej?
Ted už ne, protože chodím hrát dru-
hou amatérskou ligu v Praze, což mě 
hodně baví. Hrají s námi bývalí extra-
ligoví hokejisté, naposledy byl třeba 
Franta Ptáček, má to velkou úroveň, 
je to velmi dobře zorganizované. Byly 
doby, kdy mě to mrzelo. Přemýšlel 
jsem o návratu k hokeji, ale já se 
rychle dostal ve fotbale do Chomu-
tova, takže z toho sešlo.

 J S Chomutovem jste si zahrál 
divizi, postoupili jste do třetí 
ligy. To není úplně samo sebou, 
hrát takhle vysoko poté, co jste 
se fotbalu začal věnovat až v 18 
letech…
Byl jsem rychlý, měl jsem výbornou 
fyzičku, ale aby to nevypadalo, že 
jsem nějaký velký fotbalista - já ve 
fotbale zase takovou díru do světa 
neudělal. Ano, byl jsem ve třetí lize, 

R O Z H O V O R

Něco jako ideální rozcvička neexistuje,  
každý je jiný, na každého funguje něco jiného.

Díky schopnostem spoluhráče Martina Šlajchrta může věčný marod Ivan Merta zase hrát fotbal.

Na hřišti nezapře gólový apetit.
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ale hlavně jsem do zápasů chodil 
jako střídající hráč. A skončil jsem 
tam sám. Cítil jsem, že třetí liga je 
na mě už moc, takže jsem se sbalil 
a šel hrát nižší soutěže do Německa. 
Ale bylo to pro mě super, v Chomu-
tově byla výborná parta, mám na to 
krásné vzpomínky.

 J Dal jste ve třetí lize gól?
Ve třetí lize ne, ale v divizi jsem se 
párkrát trefil, dal jsem taky v přáte-
láku gól druholigovému Ústí a dva 
góly Spartě B. Ale opravdu to na 
mě byla už vysoká úroveň, zvolil 
jsem radši německé Kotěhůlky, kam 
jsem jezdil dva a půl roku. V té době 
jsem chodil s Chomutovem dál jen 
trénovat.

 J Máte dost zkušeností z fotbalu 
i z hokeje. Z hokejového pro-
středí často zní, že jsou fotba-
listé plačky. Souhlasíte s tímto 
tvrzením?
Vnímám to úplně naopak. Všem ří-
kám, že fotbal je bolavější a zákeř-
nější. V hokeji má člověk výstroj, plno 
věcí necítí, pokud tedy nedostane 
pukem do zubů nebo na nechráněné 
místo, kterých zase tak moc není. 
Neříkám, že se v hokeji nemůže nic 
stát, ale fotbal mi přijde mnohem 
nebezpečnější. Je v něm víc zranění, 
opravdu hodně bolí, jiná věc je ta, 

že fotbalisté víc simulují. Když ale 
někdo říká, že jsou fotbalisté prima-
dony, tak reaguji: vezmi si kopačky, 
vyběhni na hřiště, strč si to třikrát 
proti takovým hráčům, jako byl To-
máš Řepka nebo Marek Smola, kteří 
budou v kolíkách, a pak mi přijď říct, 
jaké to bylo. Když vás nějaký brou-
sek trefí dvakrát do holeně, není to 
úplně legrace. Já nastoupil v Jirnech 
právě proti Márovi Smolovi. Do de-
sáté minuty mě třikrát hodil za lajnu, 
až jsem si říkal – zlatý hokej! Další 
věc je ta, že se v hokeji lépe posuzují 
fauly, je to víc vidět. Když vám někdo 
ve skrumáži šlápne na achilovku, tak 
je to horší.

 J Cítíte se být víc hokejistou, 
nebo fotbalistou?
Lepší jsem určitě v hokeji, takže jsem 
asi víc hokejista.

 J A pokud byste měl lístky na 
finále hokejové extraligy, které 
by se hrálo ve stejném termínu 
jako klíčový zápas o titul ve fot-
balové lize?
Nad tím jsem v životě nepřemýšlel, 
vůbec nevím. Asi záleží, kdo by kde 
hrál. Na stadionu je určitě lepší ho-
kej, v televizi pak fotbal. V hokeji přeju 
Chomutovu, jinak jsem slávista. Na 
stadionu bych asi tíhnul k hokeji, je 
víc akční, zajímavější pro lidi, fotbal 

mi přijde takový unavenější. Ale zase 
mě víc baví v televizi.

 J Vy jste hrál v Horních Měcho-
lupech, odkud se drtivá většina 
hráčů i s trenérem Slezáčkem 
přesunula do Kolovrat. Proč jste 
se nepřidal?
Především kvůli tomu, že bydlím na 
Zličíně. Nemělo smysl při mém vy-
tížení jezdit přes celou Prahu, když 
mám hřiště sedm minut chůze od ba-
ráku. Po konci v Horních Měcholupech 
jsem poprosil pana Jindru (Jiří Jindra, 
dnes sportovní ředitel Újezdu Praha 
4), jestli by mi přes své kontakty do-
poručil nějaký klub, kde bych mohl 
hrát. Zavolal na Zličín a domluvil mi 
tam, že bych mohl přijít.

 J Kolovraty i Zličín míří nezadr-
žitelně do přeboru. To bude pro 
vás docela pikantní, ne?
Všechno směřuje k tomu, že bychom 
se mohli potkat v přeboru. S Ku-
bou Slezáčkem jsme dost v kon-
taktu, navštěvujeme se, voláme si, 
takže Kolovraty samozřejmě sle-
duju. Kuba tam odvádí neskutečnou 
práci, stejně jako v Horních Měcho-
lupech. V příští sezoně nejspíš bu-
deme soupeři. Máme dobrý man-
čaft, jsem spokojený, ale na druhou 
stranu jsem si představoval, že budu 
hrát někde v poklidu střed tabulky, 

tabáček. (směje se) Teď se blížíme 
přeboru, lepší soupeři, musí se víc 
trénovat. Ale je to příjemná starost, 
lepší hrát na vyšší úrovni než nižší 
soutěže.

 J Vy jste specialista na postupy, že?
Postoupil jsem už čtyřikrát: s Chomu-
tovem do třetí ligy, se Spořicemi a Ka-
daní do krajského přeboru, jednou pak 
i v Německu. Teď to vypadá, že se 
mi to se Zličínem podaří popáté. Kdo 
chce postoupit, asi by mě měl anga-
žovat. (směje se)

 J Máte ještě nějaké fotbalové sny?
Ne, ani jsem je nikdy neměl. Moje 
fotbalová kariéra, jestli to tak můžu 
nazývat, předčila veškerá očekávání. 
Že jsem hrál třetí ligu za Chomutov, 
to pro mě byla obrovsky významná 
věc, které si hodně vážím. Do Cho-
mutova na fotbal jsem chodil jako 
malý kluk a nikdy mě nenapadlo, že 
budu s místními legendami, jejichž 
jména v Praze nikomu nic neřek-
nou, nastupovat za jeden tým, navíc 
v takhle vysoké soutěži. A mně se 
to povedlo dva roky poté, co jsem 
se začal fotbalu věnovat. Už nikdy 
mě ve fotbale nemůže potkat nic 
lepšího, než že jsem na starém cho-
mutovském stadionu hrál s těmi, na 
které jsem se chodil dívat. Bylo to 
fantastické. 

R O Z H O V O R

Když někdo říká, že jsou fotbalisté primadony, tak reaguji: vezmi si kopačky, vyběhni na hřiště, strč si to třikrát proti takovým 
hráčům, jako byl Tomáš Řepka nebo Marek Smola, kteří budou v kolíkách, a pak mi přijď říct, jaké to bylo.
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Oblékáme přední české týmy, oblékneme i ten váš.
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Čas od času se i rozhodčí v Pražská teplárenská přeboru mohou cítit 
jako v lize. A to díky moderní technice, přesněji KOMUNIKÁTORŮM. 
Zatímco v nejvyšší soutěži jsou neodmyslitelnou výbavou všech arbitrů, 
v přeboru ho rozhodčí mívají jen v případě, když je jedním z nich Július 
Šaróka. Komunikátory patří jemu, on je dává k dispozici ostatním. 
Tedy pokud chtějí.

V 18. kole zápas Tempo – ČAFC, 
v 19. kole utkání Braník – Vyšehrad 
B, a tak by se dalo pokračovat. Právě 
před těmito duely si rozhodčí v ka-
bině kromě klasické výstroje připev-
nili na tvář náplastí i mikrofon a do 
ucha zasunuli sluchátko. Patřil mezi 
ně i Tomáš Jakl, který jako hlavní 
rozhodčí řídil záchranářský zápas 
na Lhotce.
„Jako asistent jsem s komunikátory byl 
na zápase třikrát, tohle byla moje pre-
miéra v roli hlavního rozhodčího,“ říká 
Jakl. „Komunikátory jsou super pomoc, 

obzvlášť pro plynulost hry. Stopro-
centně nám pomohly,“ chválí.

BEZ PRODLEVY
Pojďme po stopách reálného přínosu 
techniky. „Před zápasem má každý 
hlavní rozhodčí pohovor s asistenty, 
kde se domlouváme, co a jak si hlavní 
představuje v určitých situacích. Pro mě 
jsou třeba zcela zásadní situace, které 
jsou na hranici pokutového území. Asi-
stenti mají na čáru pokutového území 
lepší pohled, a pokud se v tomto pro-
storu stane nějaký přestupek, tak jasně 

vidí, zda byl uvnitř nebo mimo něj. V ta-
kových případech máme domluvené 
signály a gesta,“ popisuje Jakl. „S ko-
munikátory tohle odpadlo. Byl to případ 
prvního gólu Čafky, kdy jsem jasně viděl 
faul, ale nevěděl jsem, jestli to bylo ve 
vápně nebo ne. Bylo to těsně venku, což 
mi asistent, který to měl před sebou, 
okamžitě zahlásil. V mém rozhodnutí 
tak nebyla žádná prodleva, což hodně 
pomůže i směrem k hráčům, protože si 
je rozhodčí jistý v tom, co píská a jak 
u toho vypadá.“
A další příklad. Při rychlém brejku si 
jeden z hráčů Tempa sám škobrtnul 
o nohu a spadl před pokutovým úze-
mím. „Byl tam sice lehký dotek obránce, 
ale nic markantního. Byl jsem od celé 
situace dál, ale byl jsem rozhodnutý ne-
pískat. V tu chvíli mi ve sluchátku za-
znělo: ´Nic, nic, nic!´ Bez komunikátorů 

by asistent gestem ruky ukazoval, ať se 
hraje dál, já bych si ho ale musel kont-
rolovat pohledem, někdy má člověk za-
krytý výhled. A v té vteřině, dvou, kdy ho 
hledám, se mi může něco stát na druhé 
straně. Takhle se výrazně snižuje riziko 
toho, že mi něco uteče,“ pokračuje Jakl.
Vítanou pomocí jsou komunikátory 
také při sporných autových vhazová-
ních, při ujištění se o číslu hráče, který 
skóroval, kterému se má udělit žlutá 
karta, u všelijakých strkanic… „Mys-
lím, že díky komunikátorům rozhodčí 
má šanci hlídat si víc věcí na hřišti, ne-
musí se tak často otáčet na asistenta, 
protože komunikace probíhá neustále,“ 
líbí se Jaklovi.

MÍRNĚ POZITIVNÍ HODNOCENÍ
Jak už bylo řečeno, komunikátory ne-
poskytuje na zápasy Komise rozhod-

T É M A T E X T :  R A D I M  T R U S I N A   F O T O :  J I Ř Í  I P S E R

V PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU ROZHODČÍ OBČAS PÍSKAJÍ S KOMUNIKÁTORY. CO NA TECHNICKOU VÝPOMOC ŘÍKÁ JEDEN Z NICH? A CO ŠÉF KOMISE ROZHODČÍCH?

( N E ) V Ý H O D Y  K O M U N I K ÁT O R Ů

Moderně vybavené trio rozhodčích. Co asi zrovna říká hlavnímu arbitrovi jeho asistent?
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Jde se na věc, tady bude komunikace fungovat parádně.

čích Pražského fotbalového svazu 
(PFS), ale jsou majetkem sudího Ša-
róky. Ten se v týdnu před zápasy po-
dle nominace spojí s dalšími dvěma 
rozhodčími a ptá se jich, jestli chtějí, 
aby komunikátory vzal. I delegáti tuto 
pomůcku tolerují, její použití nechá-
vají výhradně na rozhodnutí tria, které 
daný duel řídí.
„Delegáti hodnotí přínos komunikátorů 
buď neutrálně, nebo mírně pozitivně. 
S kritikou jsem se nesetkal,“ říká Jiří 
Ulrich, předseda Komise rozhodčích 
PFS. „Užívání komunikátorů se obecně 
nebráníme. Zatím je to ovšem ojedi-
nělé, jde víceméně o soukromou inicia-
tivu jednoho z rozhodčích, který si toto 
zařízení pořídil z vlastních prostředků. 
Takže jenom pro představu – komu-
nikátory jsou v rámci jednoho fotba-
lového víkendu v rámci PFS použity 

v jednom až dvou utkáních z celkového 
počtu cca 200 utkání, což je zanedba-
telné. Při výchově mladých rozhodčích 
i nadále platí, že základem komuni-
kace mezi rozhodčími je řeč těla, tedy 
vžitá či smluvená gesta. To platí a bude 
platit vždy. V této souvislosti je třeba 
připomenout, že úspěšná spolupráce 
uvnitř týmu rozhodčích je velmi důležitá 
a často je klíčem k úspěchu v daném 
utkání. Kvalifikované, a to slovo pod-
trhuji, použití dalšího komunikačního 
prostředku, jakým mohou být i zmí-
něné komunikátory, může spolupráci 
rozhodčích posunout podstatně výš,“ 
hodnotí Ulrich.
Sám byl uznávaným mezinárodním 
rozhodčím, dodnes působí v rámci 
mezinárodní fotbalové federace 
UEFA jako delegát. Zkušeností má 
tedy spoustu. I on nabízí svůj pohled 

na (ne)výhody komunikátorů směrem 
k výchově mladých sudích, jakým je 
třeba i 24letý Jakl.
„Výhody jsou zřejmé: spolupráce za po-
moci tělomluvy či gest má svoje limity, 
zatímco ústní sdělení posouvá komu-
nikaci do zcela jiné roviny. To je jistě 
výhodné,“ začíná Ulrich. „Nevýhod je 
celá řada, od těch uživatelských, jako je 
pořizovací cena, údržba zařízení či nut-
nost upevnění na těle rozhodčího, přes 
metodiku užití v průběhu utkání, tedy 
v jakých situacích a jakým způsobem 
informace poskytovat, až po nesporný 
vliv na osobnost rozhodčího.“
U posledního bodu se zastavme, po-
dle Ulricha je tím nejzávažnějším. 
„Jednoduše řečeno: s komunikátory už 
utkání neřídíte sám. Každý rozhodčí 
má v rámci pravidel odlišně nastave-
nou hranici dovolené či nedovolené hry, 

udílení karet. V každém utkání si roz-
hodčí řadí přestupky dle závažnosti do 
určitého místa pomyslné osy od nuly, 
což je dovolená hra, až do deseti, to 
jsou nejzávažnější přestupky, a podle 
toho je trestá. To spoluvytváří osob-
nost rozhodčího. A pak přijdou komu-
nikátory... Najednou se nerozhodujete 
sami, někdo vám v dobré víře radí, na-
šeptává ´žlutá´, ´penalta´, a vy si my-
slíte něco jiného nebo si prostě nejste 
jisti. Samozřejmě nejste povinni kolegu 
poslechnout, ale i když si myslíte, že 
jste přestupek viděl dobře, tak vás jiný 
názor zviklá. Tam vidím vliv na osob-
nost rozhodčího. To utkání už neřídí on, 
už neřadí přestupky podle závažnosti. 
Přicházejí impulzy zvenčí. Někdy dobré, 
někdy nesprávné, ale už nejsou jeho. 
Záleží pak jen na rozhodčím a na jeho 
osobnosti, jak s nimi naloží.“

T É M A

Mohlo by to vypadat i lépe, ale hlavně že vše funguje, jak má.
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PRO KLID DUŠE
Sudí se podle Jakla v opravdu spor-
ných situacích u kolegů většinou 
ujišťují bez ohledu na techniku a díky 
předem domluveným gestům vědí, 
k čemu se asistenti kloní. Jen s mír-
ným zpožděním. Díky komunikáto-
rům se však celý proces zrychlí. „Je 
na každém rozhodčím, jak si s asis-
tenty nastaví komunikaci, bez ohledu 
na to, jestli mají v zápase k dispozici 
techniku nebo ne. V žádném ze čtyř 
utkání, kdy jsem se s komunikátory 
setkal, jsem nezaznamenal, že by byl 
v tomto směru jakýkoliv problém,“ po-
vídá Jakl. „Naopak je příjemné, když 
máte na lajně zkušenějšího asistenta, 
jako je právě Jula Šaróka, narazíte 
na nějakou těžkou situaci a on pak 
řekne: super vyřešené. Na Tempu se 
mi i stalo, že sice do útočníka Čafky 

obránce trochu strčil, ale nebylo to na 
penaltu, nechal jsem hrát dál a do slu-
chátek mi pak oba kluci říkali, že pa-
dal už dopředu, což bylo vidět z dálky. 
I když už bych nic nevrátil, tak tohle 
vás uklidní.“
Rozhodčí se drží zásady, že se na 
komunikátory nespoléhají stopro-
centně. Technika může selhat, při 
nárazu se může poškodit, je zde 
i riziko vybití baterií, i když to si 
sudí hlídají a na zápasy nosí komu-
nikátory nabité. „Vydržely i následný 
zápas béčka Tempa,“ potvrzuje Jakl. 
„V pohybu nijak neomezují. Jen když 
některý z nás má za sebou výživný 
sprint, ti zbylí pak slyší, jak se vydý-
chává,“ směje se.
Při volnějších chvilkách, kdy se třeba 
čeká na míč nebo hráči slaví gól 
a rozhodčí mají vše zaznamenáno, 

je prostor i na odlehčenější komuni-
kaci. „Pokud dá někdo hezký gól, tak to 
i rozhodčí umí ocenit a řekneme si, že 
to trefil krásně, to je přece normální,“ 
prozrazuje Jakl.
Cena jednoho originálního zařízení 
se pohybuje kolem 10 tisíc korun. 
Na utkání potřebujete tři kusy. Vyba-
vit komunikátory rozhodčí na všech 
zápasech Pražská teplárenská pře-
boru by tedy bylo ekonomicky velmi 
náročné. Jinak by si i Ulrich komuni-
kátory v Pražská teplárenská přeboru 
uměl představit.
„Kdyby komunikátory byly na všech 
utkáních přeboru, bylo by to skvělé. 
Na úrovni přeboru totiž fungují špič-
koví rozhodčí PFS, z nichž část má 
namířeno do vyšších soutěží. Tam se 
s komunikátory zákonitě setkají. Byli 
by tedy lépe připraveni na budouc-

nost. Vývoj jde kupředu. Respektuji, 
že pro fotbal je nejdůležitější, aby 
konečné rozhodnutí bylo správné. 
To zdůrazňuji. Cesta, jak se k němu 
dospěje, je také důležitá, ale je až 
ve druhé řadě,“ říká Ulrich. „V rámci 
UEFA je použití komunikátorů sa-
mozřejmostí, vžily se už i do našich 
profesionálních soutěží. Postupně 
se budou šířit i do nižších soutěží. 
Jen je třeba mít na paměti, že mo-
hou významně pomoci, ale ani ony 
nejsou při řízení utkání pro správná 
rozhodnutí samospasitelné. Jak uka-
zují zkušenosti z naší ligy, tak ani VAR 
(videoasistent rozhodčího) nefunguje 
bezproblémově. Za každým rozhodnu-
tím rozhodčího, ať je na hrací ploše, na 
pomezní čáře či u obrazovky videa, je 
totiž člověk. A konečný úspěch se odvíjí 
od jeho schopností a kvality.“ 

Dneska si na nás jen tak nepřijdete, je to jasné!?



I N Z E R C E

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 × 146 MM]

· PODVAL: 3 000 KČ [210 × 70 MM]

CENÍK:
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Přemysl Bičovský v roli kapitána, v pozadí gólman Anderlechtu. 
Snímek nepochází z Poháru UEFA, leč z jubilejního přátelského mače 
v roce 1980 (3:1). Jak by ten výsledek klokani brali o tři roky později...

Do současného ročníku nejvyšší domácí soutěže vykročili klokani 
zápasem na domácí půdě se Slováckem. Tak, jak to tam odedávna 
patřilo k dobrému tónu: vítězně. Jenže běda: bylo to vyhrání, které 
z kapsy vyhání. V řadě dalších střetnutí v Ďolíčku mohli a měli bodovat 
naplno – ale kde nic, tu nic. Od té doby až do chvíle, kdy tenhle výlet 
proti proudu času míří do tisku, ani ťuk! Ani jediné další vítězství na 
domácí půdě! A v časech, které odměňují výhru třemi body, je to na 
postavení klokaní smečky v ligové tabulce zatraceně znát.

Ale jednou se přece to podivné za-
kletí prolomit musí! Kdoví, třeba ještě 
dříve, než dubnový Speciál dorazí ke 
svým čtenářům.
Zelenobílí by si to zasloužili nejen pro 
svou slavnou minulost, ale už za srd-

natost, s jakou se i venku pouštějí 
do papírově silnějších a mohovitěj-
ších soupeřů – jako třeba úplně ne-
dávno v Plzni.
Kdo však chce výše, musí vyhrávat na 
vlastním hřišti. To je železný zákon 

bojů o body, co je fotbal fotbalem. 
A právě klokani nejednou ukázali, jak 
na to. Kolem ligového propadliště se 
nemotají zdaleka poprvé. A pokaždé 
znovu si věděli rady, jak z takové pa-
tálie ven. Klíč k řešení přitom vždy na-
cházeli právě v Ďolíčku. Dokážou to 
ve finiši i letos? Nelze než jim to ze 
srdce přát.
V současném svízelném postavení, 
kdy i nejeden z nejvěrnějších fa-
noušků klesá na duchu, je nejlepší 
vrátit se pro povzbuzení do časů, kdy 
stadion u Botiče opouštěl soupeř za 
soupeřem na štítě a pyšně vlající ze-

lenobílý prapor byl znamením útoku 
na vrchol ligového pořadí.

SEDMKRÁT VÍTĚZNÝ PODZIM
Jestliže jsou časté výhry na vlastním 
trávníku jistotou setrvání v elitní sou-
těži, pak v boji o titul je vítězná do-
mácí série přímo nezbytným předpo-
kladem. A při vstupu do ligy 1982–83 
trojlístek třetích míst z předchozích 
let klokany zavazoval, aby si vytyčili 
ten nejctižádostivější cíl!
Z ligové premiéry v Chebu se vrá-
tili s nenápadnou plichtou 1:1. Ale 
při prvním utkání v Ďolíčku košickou 

K A P I T O LY  Z  D Ě J I N  P R A Ž S K É H O  F O T B A L U :  O  Z AT O U L A N É  M A G I I  Ď O L Í Č K U  U  B O T I Č E

K O U Z L O ,  K A M  S E S  P O D Ě L O ?

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  B O H E M I A N S  1 9 0 5

Nezlomný bojovník s kromobyčejně tvrdou střelou Stanislav Levý.

Radost zelenobílých z dalšího gólu. V sezoně 1982–83 si jí užili víc než dost. A Pavel Chaloupka, kterému tu jedinému vidíme do tváře, se sedmnácti trefami stal králem střelců soutěže!
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Lokomotívu s triem reprezentačních 
hvězd nekompromisně zametli 4:0. 
V dalším domácím mači zdolali Sla-
vii 2:1. „Fotbal, z kterého se nikomu 
nechtělo domů,“ charakterizoval v ti-
tulku tu podívanou tehdejší odborář-
ský deník Práce. A vršovický festi-
val fotbalu snů dál pokračoval podle 
stejných not: s olomouckou Sigmou 
znovu 4:0, s Baníkem Ostrava a s Br-
nem „jen“ 4:1.
Proti bratislavskému Slovanu nemohli 
nastoupit hráči národního mužstva 
Zdeněk Prokeš, Jiří Ondra a Stanislav 
Levý. Jejich spoluhráči trefili dvakrát 
tyč a jednou břevno, Jiří Sloup nepro-
měnil penaltu – ale i tak to nakonec 
bylo 3:0. A na rozloučenou s podzi-
mem s Vítkovicemi 3:1.
Sedm domácích zápasů, sedm výher; 
z toho pouze jednou rozdílem jedi-
ného gólu!
A venku? Ve 3. kole na Spartě před více 
než šestadvacetitisícovou návštěvou 
(dnes by se nevešla na žádný z našich 
ligových stadionů...) se rudí po půlho-
dině hry ujali vedení z penalty a šli 
s ním i do druhé půle. Góly v rozpětí 

čtyř minut zhruba po hodině hry však 
rozhodly o výhře Vršovických 2:1. V 5. 
kole bezgólová plichta na bratislav-
ském Interu vynesla klokany na špici 
pelotonu. Dál remizovali 3:3 ve strhují-
cím boji pod Nitranským hradem.
A na každého jednou dojde. V 9. kole 
se zelenobílí poprvé vrátili domů 
s prázdnou z Trnavy, kde gólem osm 
minut před koncem podlehli 0:1. Po-
tom zvítězili na Julisce 4:3, ale z dal-
ších dvou výletů na Slovensko přivezli 
k Botiči jen jeden bod za prešovskou 
remízu 2:2. Druhá prohra (tentokrát 
1:2) je čekala v Žilině.
Suma sumárum to ale všechno z Bo-
hemky udělalo podzimního půlmistra 
s 22 z možných 30 bodů (za vítězství 
byly stále jen dva). O dva body zpátky 
byla Ostrava, o tři Slavia a Vítkovice, 
o pět Cheb a Dukla. Nečekaně nej-
horší umístění z pražského kvarteta 
patřilo Spartě; 14 bodů jí stačilo jen 
na devátou pozici.
Nebylo to poprvé, kdy Bohemians po 
podzimu vedli ligové pole. O spoustu 
vrásek se tak fanouškům postaraly 
obavy, zda tentokrát dotáhnou svou 

věc až do konce. Že na to mají, o tom 
nepochybovala ani drtivá většina pří-
znivců ostatních klubů.

JEDNOU, TO JE JAKO NIKDY
Fotbalové jaro u Botiče otevřeli klo-
kani výhrou 2:0 nad chebskými pohra-
ničníky. K druhému jarnímu domácímu 
utkání přivítali v Ďolíčku sparťany. 
A ti, jak vyšlo rychle najevo, byli do-
cela jiní než v prvním poločase sou-
těže. Do hlediště, jehož většinu tehdy 
ještě tvořila místa k stání, se nějak 
našlapalo šestnáct a půl tisícovky 
nadšenců, plno bylo i v oknech a na 
střechách sousedních domů.
Poprvé po dlouhých třech letech v li-
govém utkání v Ďolíčku triumfovali 
hosté! Nicméně to bylo v tom ročníku 
nejen poprvé, nýbrž i naposled!
Na zelenobílé padla toho dne únava, 
k jejímž kořenům se ještě vrátíme. 
A v rudém dresu zase jednou řádil ne-
nápadný gólový zabiják Miloslav Denk 
ze Zličína. Dvakrát překonal Zdeňka 
Hrušku a bylo to 0:2. Jinak ale klokani 
ztratili doma až do finiše už jen bod - 
ve 24. kole za 1:1 s Trnavou.

Po Spartě to bylo s Interem 1:0 
a s Nitrou 5:1. Pak tým sklátila krize 
z přehranosti, mezi prohrami v Ost-
ravě a Brně (pokaždé 1:2) odevzdal 
doma Trnavě ještě jeden bod za vý-
sledek 1:1. Ale hned zase přišel kon-
cert na účet Dukly 6:1. Kolikátý dech 
už v tom divotvorném roce chytili ze-
lenobílí? Už byli zase pevně v sedle, 
Prešov porazili 2:0 a v předposledním 
kole Žilinu 4:1. V té chvíli už na po-
sledním výsledku pramálo záleželo, 
titul patřil Ďolíčku!
Ve venkovní sérii noví mistři cestou 
k vavřínům postupně vyhráli v Ko-
šicích 3:1, v Edenu hráli 2:2, z Olo-
mouce si přivezli vítězství 2:0, z Ost-
ravy a Brna už zmíněné prohry, ale na 
bratislavském Tehelném Poli vyřídili 
Slovan 3:0.
K závěrečnému utkání do Vítkovic 
odcestovali už jako šampioni a jejich 
porážku za takových okolností každý 
chápal. Všichni jsme jen lidé...
„Nebylo by spravedlivé, kdyby ligu vy-
hrál někdo jiný,“ napsal ve shrnují-
cím komentáři Československý sport. 
A byla to pravda pravdoucí! 

NÁDHERNÁ SÉRIE V POHÁRU UEFA
Chvalozpěv na tu nádhernou sezonu by 
nebyl úplný, kdyby nezahrnoval i postup 
v evropské soutěži. Tu tehdy Bohemians 
hráli už počtvrté. Třikrát se v tom učili 
chodit. Za připomínku ale určitě stojí, že 
v říjnu 1979 po pražské prohře 0:2 hráli 
v Mnichově s Bayernem 2:2.
Ročník 1982-83, to byla jiná káva! Klo-
kani postupně v Ďolíčku porazili vídeň-
skou Admiru-Wacker 5:0, francouzský 
AS Saint-Étienne 4:0, ženevský FC 
Servette 2:1 a skotský Dundee United 
1:0. Teprve v semifinále ve Vršovicích 
podlehli (a nemuselo to tak být) bru-
selskému Anderlechtu 0:1. To desa-
tero zápasů v Poháru UEFA jim vysálo 
obrovské množství sil, které pak lec-

kdy chyběly v lize. Přesto ten maraton 
ustáli. Jak? To je záhada. Ale dokázali 
to! A to ještě nebylo všechno...

VRŠOVICKÁ PÁTEŘ REPREZENTACE
Na MS 1982 ve Španělsku si z hvězd 
Ďolíčku zahráli Zdeněk Hruška, An-
tonín Panenka (ten už jako hráč ví-
deňského Rapidu), Přemysl Bičov-
ský a Pavel Chaloupka. Ve výběru byl 
i František Jakubec, ale toho zasko-
čila zákeřná choroba. V nové sezoně 
ale jako kdyby se v národním mužstvu 
s klokany roztrhl pytel. Už v říjnovém 
utkání se Švédy (2:2) nastoupili v zá-
kladu Jakubec, Ondra, Peter Zelenský 
a střídal Chaloupka. V Kodani proti 
Dánům jich hrálo šest. A vyvrcholilo 

to v milánském utkání s italskými svě-
tovými šampiony (2:2), na které jsme 
v tomto seriálu už před časem vzpo-
mínali. V obraně byli Prokeš a Jakubec, 
středovou formaci tvořili Chaloupka, 
Zelenský a Sloup, v útoku nastoupili 
Jaroslav Němec a Milan Čermák. Góly 
stříleli Sloup a Chaloupka!
Klokani z oné nezapomenutelné sezony 
byli snad všichni z ocele! A tady se do-
stáváme k ještě jednomu jménu.

SRDCE CHORÉ FOTBALEM
Jako hráč byl Tomáš Pospíchal skvělý, 
však také hrál i ve finále mistrovství 
světa. Ale kdovíjakou tréninkovou mo-
rálkou se rozhodně neproslavil. Zato 
jako trenér byl pes! Hráči pod ním mu-

seli dřít až do úpadu a žádný z nich si 
nikdy nemohl být ničím jistý. Zejména 
v čase zimní přípravy, kdy tým nabíral 
kondici, pro něho měli spoustu ošklivých 
jmen. Později však všichni do jednoho 
někdy a někde řekli: bez Pospíchala by-
chom to nikdy nedokázali!
Nic jim neodpustil ani v té neuvě-
řitelné honičce sezony 1982-83. To 
už měl těžce nemocné srdce, pro-
šel několika operacemi. Nemohl být 
stále u mužstva, často ho zastupo-
val věrný asistent Josef Zadina. Ale 
bičem práskal pořád. Až jednou, ve 
chvíli, kdy mysleli, že už dál nemo-
hou, jim napsal z nemocnice dopis, 
při jehož čtení se člověk ještě dnes 
neubrání dojetí... 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

A to je Jiří Sloup alias „Abbé Faria“, opravdový sloup mistrovské sestavy!
Obránce Jiří Ondra, další z reprezentantů od Botiče (těmi však tenkrát byli nejen 

všichni zobrazení, ale i další, které jsme už představili před časem).
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Šestadvacet zápasů za národní mužstvo včetně účasti ve finále 
světového šampionátu, doma dva tituly ligového mistra. Je to málo? 
Ovšemže ne! V roli trenéra mistrovský titul (jediný, který kdy dobyli 
Bohemians) a řada dalších předních umístění. Je to málo? Bůhví, že ne! 
Každá z těch rolí TOMÁŠE POSPÍCHALA sama o sobě řadí mezi legendy.

Přesto jsem přesvědčen, že úspěchů 
mohl dosáhnout ještě podstatně víc. 
Hráčských – ale hlavně trenérských! 
Už jsem o něm ve Speciálu psal před 
třemi roky. Tehdy jsem se soustředil 
víc na jeho hráčskou dráhu.
Ale nikdo mi nevezme, že by byl ještě 
mnohem slavnější trenér, kdyby mu 
v tom nezabránilo jeho těžce nemocné, 
několikrát operované srdce. Nejen že 
ho několikrát na delší čas odtrhlo od 
rozdělané práce a posléze způsobilo její 
krutě předčasné ukončení. V neposlední 
řadě mělo, muselo mít vliv i na jeho my-
šlení a jednání. Mnohým se tehdy zdálo 
nepochopitelné. Nebylo to spravedlivé. 
Copak valná většina z nás ví nebo jen 
tuší, co s člověkem dělá obava, že ho 
srdce třeba zítra, možná už dnes zradí 
jednou provždy? Také proto se k dru-

hému dílu jeho životního příběhu v my-
šlenkách často vracím.
„Já byl v soukromí spíše klidný, hodný 
a nevýbojný chlapec, takový tichošlá-
pek. Jak jsem však vletěl na hřiště, něco 
se ve mně zlomilo, vjela do mě neuvěři-
telná síla a drzost…“ Už tenkrát jsem 
citoval jeho výrok z memoárové knihy 
Fotbal nemá logiku, kterou s ním na-
psal Vladimír Zemánek.
A takový byl Tomáš Pospíchal i jako 
trenér. V cestě za úspěchem důrazný, 
dravý, na nic se neohlížející. Na hráče 
pes. Pár řádků o tom bylo už na konci 
předcházející stránky. Mezi své svě-
řence vnášel soustavně a zcela zá-
měrně ustavičný neklid, napětí. Právě 
to mu mnozí měli zvláště za zlé.
Ale když jste se s ním někdy a někde 
v klidu posadili na kus řeči, najed-

nou z něho byl příjemný, přemýšlivý 
a vtipný chlapík.

TŘI UČITELÉ JAK Z POHÁDKY
Na ostravských Bazalech ho formoval 
Jaroslav Vejvoda. Náročný, přísný, dů-
sledný, někdy až pedantský. V repre-
zentaci k němu docela jinak přistupo-
val Rudolf Vytlačil. Pohodář, ale skvělý 
samorostlý psycholog a stratég k po-
hledání. A ve Spartě Václav Ježek, který 
měl od každého z nich něco a ještě 
cosi zcela svého navíc. Všichni tři měli 
u svých hráčů obrovskou autoritu, i když 
si ji budovali každý po svém.
Tomáš si ty tři dary z nebes dovedl 
přebrat. Ale zůstal svůj. A v tom 
právě bylo jeho největší kouzlo. „Na 
Bohemce jsem měl to štěstí, že jsem 
si mohl hráče pro své záměry vybí-
rat,“ řekl mi v jednom z rozhovorů. 
Ještě větší štěstí to nepochybně bylo 
pro Bohemku.
Do fotbalu byl blázen. Nedokázal bez 
něj být ani v nejkritičtějších dnech 
své nemoci. A zůstal mu věrný, i když 

musel trenéřiny definitivně nechat. 
Tehdy se proměnil ve vyhledavače ta-
lentů a v osobitého glosátora dění na 
hřištích i kolem nich.
Měl jsem ho rád. I se všemi jeho chy-
bami. Kdo z nás žádné nemá? A tak 
mi prosím promiňte ten dnešní trošku 
nesystémový návrat k tématu, které 
už tu jednou bylo... 

Post:  pravé křídlo, později trenér

Hráčská dráha:  1945 Zejda Přerov, 1950 Telč, 1951 Vítkovice, 1955 Tankista Praha, 1956 Dukla Pardubice, 1958 
Baník Ostrava, 1964 Sparta (do roku 1968), 1969 FC Rouen (Francie, do roku 1971)

Mezistátní utkání:  26 zápasů v letech 1956 až 1965; 8 gólů; finalista MS 1962; reprezentoval i jako dorostenec a junior

Ligová bilance:  239 zápasů a 70 gólů v letech 1955 až 1958, mistrovské tituly 1965 a 1967;  
39 zápasů a 14 gólů ve francouzské 1. lize

Trenérská kariéra:  1971 Břevnov, 1972 Baník Ostrava, 1975 Škoda (dnes opět Viktoria) Plzeň, 1977 Bohemians, 1987 
Slavia (do roku 1988); mistrovský titul 1983, vítězství v Čs. poháru 1973 a v Českém poháru 1982

Zvláštní ocenění:  nositel Ceny Václava Jíry za celoživotní přínos českému fotbalu (1996)

TOMÁŠ POSPÍCHAL  26. 5. 1936 – 21. 10. 2003

H I S T O R I E

TOMÁŠ POSPÍCHAL JAK SE STÁT TRENÉREM MISTRŮ

V dobrém rozmaru na lavičce Sparty 
s Václavem Ježkem a s Tadeášem Krausem.

Tomáš Pospíchal se svým asistentem v Ďolíčku Ivanem Kopeckým. Zkoumavé pohledy prozrazují jistou nespokojenost.

V téhle chvíli se zřejmě 
zelenobílým na hřišti dařilo.
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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.

Kolik vlastně kdysi bývalo v Libni a v celé někdejší Praze VIII fotbalových 
klubů? Ještě v metropolitních tabulkách ročníku 1947-48, posledního 
před velkým třeskem poúnorového rozvratu mistrovských soutěží 
a násilného slučování malých klubů, jsme jich napočítali deset!

A to jsme vedle nejznámějšího SK Libeň 
zaznamenali jen ty, které měly uvedené 
římské číslo v názvu: další tehdejší týmy 
posledního ročníku legendární středo-
české divize Meteor a Admiru, dále pak 
Slavoj a SK Prahu VIII, kteří ji také hrá-
vali, Čechii, Rapid, Viktorii, Slovan a Sta-
dion. Některé další jsme nepochybně 
neidentifikovali, protože se svým ná-
zvem k osmé čtvrti nehlásily.

KDYŽ DO FOTBALU MLUVÍ KDEKDO
Na počátku roku 1949 se nad kluby 
Libně a přifařených obcí rozpoutalo 

ničivé tornádo. Z příkazu politických 
míst se měly všechny naráz sloučit 
pod hlavičkou Sokola Libeň (z jeho 
iniciativy to ovšem nebylo).
Podle pořadí v nedohraných podzim-
ních soutěžích se tak Meteor stal 
Libní A, zatímco ještě nedávno ligový 
SK Libeň jeho béčkem. A tak to šlo 
dál: C, D... Kdosi dokonce začal roz-
pouštět původní hráčské kádry a se-
stavovat borce do nových týmů po-
dle výkonnosti! Nakonec z toho byla 
hrozná kocovina a nařízení bylo v ti-
chosti staženo.

Tehdy také jednou provždy zanikla 
černobílá Čechie VIII založená už roku 
1903, která si v sezoně 1925-26 do-
konce rok zahrála I. ligu.
Modrobílý Slavoj VIII tu smršť přežil, 
ne však nadlouho. Zprvu se zdálo, že 
má vystaráno, protože vstoupil do 
závodní TJ vysočanského ČKD, které 
tehdy nosilo název Stalingrad. Jenže 
roku 1952 tam byla zařazena také vr-
šovická Bohemka, a tak se populární 
libeňský klub zčistajasna stal jejím 
béčkem. A jak to mohlo dopadnout? 
Brzy se v ní zcela rozpustil.
Oba kluby byly vlastně sousedy. S ma-
lou nadsázkou by se dalo říci, že z jed-
noho hřiště na druhé by kamenem do-
hodil: nalevo od Sokolovské (ve směru 
do Vysočan). Čechie byla doma v těs-

ném sousedství Balabenky, hned za tím 
půlkulatým domem. Když mrzlo, hrával 
se tam i hokej. A Slavoj sídlil uprostřed 
tehdejší holé pláně mezi novými obyt-
nými domy při Sokolovské a hřebenem 
zvedajícím se z Libně k Proseku.
Svého času šlo o čilé a ctižádostivé 
kluby, známé a obávané i za hranicemi 
libeňského katastru. Jen se na ně ze-
ptejte svých dědečků; ani nemuseli být 
kdovíjací fanoušci. Ale po Čechii i Slavoji 
se jen zaprášilo a nic po nich nezbylo...

A DNES?
Na místě někdejšího domova Čechie 
už dávno stojí budova základní školy. 
A tam kde válel Slavoj, je dnes spor-
tovní hala Sparty; hned vedle stánek 
jejích ragbistů. 

Černobílý snímek doložil hřiště někdejšího Slavoje ještě v roce 1975. Tehdy tam trénovala 
a hrála klokaní mládež. Bílá střecha na sousedním obrázku patří sportovní hale.

Na leteckém snímku z roku 1950 je stále ještě hřiště Čechie se zřetelně vydupaným pásem 
od branky k brance. Barevné foto nedávného data už tam zachytilo rozlehlou školní budovu.

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

O  D V O U  Z M I Z E L Ý C H  B L Í Ž E N C Í C H

... a tady sportovní hala na místě „válu“ Slavoje, na kterém jako 
žák a dorostenec několikrát hrál také autor těchto řádek.Tady se v reálu představuje škola na někdejší Čechii...
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Na hřišti rychlý, tvrdý, neústupný záložník, válečník, který nenávidí 
porážky. V civilu klidný, skromný, přemýšlivý a pozitivní chlapík. Dolní 
Počernice a vlastně celý pražský fotbal získaly v BILELOVI WAHBIM nejen 
skvělého fotbalistu se zkušenostmi z první tuniské ligy i ze soutěží v Rusku 
a na Ukrajině, ale i velmi zajímavou osobnost, která má co říct. O jménu 
Wahbi navíc v budoucnu dost možná ještě uslyšíme, rodák z malebné 
Nefzy má totiž nesmírně talentované bratrance, u nichž není vyloučeno, 
že je čekají velké zahraniční kariéry. A třeba je nastartují v Bohemians, 
kteří Bilelovi přirostli k srdci a v jejichž dresu by je už brzy rád viděl.

 J Prý jste už jako mladý odešel do 
Ruska. Kolik vám bylo?
Osmnáct. Vyhlédl si mě tehdy Rubin 
Kazaň, hrál jsem za jejich B-tým. Zů-
stal jsem tam asi devět měsíců, po-
tom jsem přestoupil do Arsenalu Ky-
jev. Tam jsem byl asi rok a tři čtvrtě, 
ale klub se v té době dostal do velkých 
finančních potíží. Proto jsem se vrátil 
do Tuniska.

 J Tam jste vystřídal šest klubů.
Nejdřív jsem byl v druholigové Mah-
die, pak v prvoligovém Monastiru. 
Potom jsem šel zase do druhé ligy, 
do města Gabés. Tam jsou dva kluby, 
tomu, do kterého jsem přestoupil, 
jsem pomohl k postupu do první ligy. 
V Tunisku jsem hrál celkem v šesti 
klubech a se třemi se mi povedlo 
dostat do první ligy. To pro mě vždy 
byla velká výzva, bavilo mě prát se 
o postup.

 J V roce 2014 jste kariéru v rodné 
zemi uzavřel. Co se tehdy stalo?
Vážně jsem si poranil koleno. Teď už 
je to lepší, mám dobré medikamenty, 
ale na vrcholovou úroveň už to nebylo.

 J Prý máte českou manželku. 
Ostatně i proto žijete v Praze, že?

Ano, s Michaelou jsme spolu už osm 
let. Je skvělá. (usmívá se)

 J Čím se tady vlastně živíte?
Pracuji v jednom hotelu v Praze. Za-
čínal jsem jako portýr, pak jsem po-
výšil a teď jsem něco jako vedoucí 
portýrů.

 J V Česku jste šel za fotbalem 
rovnou do Dolních Počernic?
Kontaktovaly mě jako první, jeden člo-
věk z klubu se zná s maminkou mojí 
ženy. Potom jsem hrál ještě ve Vyše-
hradu, který v té době byl ve druhé 
lize. Ale měl jsem tam špatné finanční 
podmínky a zároveň nesmyslně ná-
ročné tréninky. Přes Jirny, Libiš a Jí-
lové jsem se dostal opět do Počernic, 
ve kterých jsem dodnes.

 J Jste tam spokojený?
Naprosto, v klubu panuje rodinná at-
mosféra, což mi vyhovuje. Profesio-
nální kariéru jsem už dávno uzavřel, 
hraju pro radost a pro dobrý pocit 
a v Počernicích k tomu mám skvělé 
podmínky. Žádné cíle už si ve fotbale 
nedávám, ty čekají spíš na mého bra-
trance Mohameda.

 J Takže o jménu Wahbi ještě usly-
šíme?

Jsem o tom přesvědčen, je to mi-
mořádný fotbalista. Na mezinárod-
ním turnaji, kde hrály Real Madrid, 
AS Řím nebo Juventus, byl zvolen 
nejlepším hráčem. Rád bych ho do-
stal sem do Prahy a našel mu tady 
na zkoušku nějaký klub. Stejně jako 
svému dalšímu, mladšímu bratranci 
Ghaithovi, který je také obrovsky 
talentovaný. Je dokonce kapitá-

nem národního týmu ve své věkové 
kategorii. Oba jsou o mnoho lepší 
než já, když jsem byl na vrcholu. 
Navíc to mají srovnané v hlavách, 
jsou skromní, pokorní, nejdou za 
penězi a vědí, že chtějí ve fotbale 
něco dokázat.

 J Kdyby vás nepotkalo zranění, 
vaše kariéra by asi vypadala 

o dost jinak a my bychom teď 
neseděli v kavárně na Floře…
To máte pravdu, rozhodně by vypa-
dala úplně, úplně jinak. Měl jsem na-
šlápnuto velmi slušně. Zkrátka jsem 
neměl štěstí, ale to je život. Samo-
zřejmě bylo velmi těžké začínat tady 
úplně od začátku, prakticky nový, jiný 
život. Jste zvyklý být profesionální 
fotbalista a najednou děláte v hotelu 

v Praze portýra. (usmívá se) Ale ta-
kových hráčů je strašně moc a mnozí 
se s tím, že se ocitnou bez fotbalu, 
nevypořádali. Člověk musí být vděčný 
za to, co má, za to, co mu bůh dal.

 J Jak byste sám sebe popsal jako 
fotbalistu?
Agresivita, zodpovědnost, koncent-
race až do poslední minuty. I s Po-

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. ,  A R C H I V  B I L E L A  WA H B I H O

T U N I S A N  B I L E L  WA H B I  H R Á L  V  R U S K U  I  N A  U K R A J I N Ě  A  Z A K O T V I L  V  D O L N Í C H  P O Č E R N I C Í C H

V Á L E Č N Í K  Z  N E F Z Y

Míčový kouzelník z Tuniska.
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černicemi se nám několikrát podařilo 
otočit zápas, který jsme o poločase 
prohrávali. S tím souvisí i to, že nená-
vidím porážky. Fotbal je pro mě kolek-
tivní sport a zároveň válka. Do války 
nemůžete jít sám, ale s dalšími vá-
lečníky, kterými jsou vaši spoluhráči.

 J Tuniská reprezentace s tou čes-
kou ještě nikdy nehrála. Jak by 
podle vás takový zápas dopadl?

To je těžké říct. My máme nastupující 
generaci se spoustou dobrých indivi-
dualit. Česko zase sází na týmové po-
jetí, na vypilovanou taktiku, se kterou 
mají africké týmy obecně problémy. 
Každopádně myslím, že by to byl tvrdý 
a vyrovnaný zápas.

 J V roce 2004 vyhrálo Tunisko 
Africký pohár národů, který navíc 

pořádalo. Je to největší úspěch 
tamního fotbalu?
Jednoznačně. Moc dobře si to pama-
tuji, sledoval jsem každý zápas. Ve 
finále jsme porazili 2:1 Maroko, kte-
rému se přezdívá africká Brazílie. Na 
soupisce tehdy měli většinu hráčů pů-
sobících v Evropě, byla to mimořádně 
silná generace. Ale ta naše byla ještě 
lepší. Jaziri byl úžasný hráč, podle mě 

jsme tehdy vyhráli hlavně díky němu. 
Vynikající byl i naturalizovaný Brazilec 
Santos. Celý turnaj i finále byly velmi 
těžké, ale vyhráli jsme. Právě i díky 
domácímu prostředí, na stadionu bylo 
pětačtyřicet tisíc lidí.

 J Oslavy byly velké?
Obrovské. Tři dny se nechodilo do 
práce ani do školy.

 J Na MS hrálo Tunisko pětkrát, 
ale vyhrálo jen dva zápasy. Jeden 
v roce 1978 a druhý loni v Rusku 
proti Panamě. Co chybí k tomu, 
aby váš nároďák víc prorazil?
Už jsem zmínil novou generaci hráčů, 
tam problém nevidím. Ale jiné je to na 
pozici trenéra, ten se pořád mění. Je 
těžké vybudovat reprezentační tým, 
který by byl kvalitní dlouhodobě. Chce 
to trpělivost a souhru spousty okol-
ností. Ale věřím, že v budoucnu budeme 
dobří. Když ne my, tak Maroko nebo 
Alžírsko, tyto týmy jsou na dobré cestě.

 J Sledujete českou ligu?
Ano, a nejraději mám Bohemians. 
Vlastně ani pořádně nevím proč, ni-
kdy jsem nebyl na jejich zápase, ale 
z nějakého důvodu jsou mi sympatičtí.

 J Možná proto, že je to takový 
malý, rodinný klub?
Asi ano. Na rozdíl do Slavie, to jsou 
jen čínské peníze, Sparta je finančně 
také úplně jinde. Bohemians jsou 
skromní. Kdyby se mi podařilo dostat 
do Prahy mé bratrance, a věřím, že se 
to povede už letos o letní přestávce, 
byl bych rád, kdyby to zkusili právě 
v Bohemians. A třeba tu nastartovali 
velké kariéry.

 J Odkud vlastně pocházíte?
Z Nefzy, což je krásné město na se-
veru Tuniska nedaleko turistické de-
stinace Tabarka. Dlouhé pláže, výhled 
na Maltu… Dodnes tam mám malou 
farmu, o kterou se stará moje rodina.

 J Do vlasti se vracíte?
Ne moc často, tak jednou za dva roky. Le-
tos v srpnu tam pojedeme s mojí ženou.

 J Jak těžké bylo opustit kvůli fot-
balu rodinu?
Zvykal jsem si, tedy i moji rodiče, od-
mala, protože už ve dvanácti letech 
si mě vyhlédl jeden z největších tu-
niských oddílů Club Africain. Najednou 
jsem žil daleko od domova, táta mě 
jezdil navštěvovat, za rodinou jsem se 
vracel jednou měsíčně. Zůstal jsem 
tam až do osmnácti, kdy si mě vy-
hlédla Kazaň.

 J Rodiče už za vámi v Praze byli?
Ještě ne. Momentálně s manželkou 
rekonstruujeme dům, plánujeme mi-
minko. Ale určitě je sem vezmu.

 J Prý ovládáte sedm jazyků. 
Které to jsou? A jak jste se je 
naučil?
Hodně jsem se učil už odmala, když 
jsem byl kvůli fotbalu pryč od rodiny. 
Ráno jsem studoval a odpoledne a ve-
čer trénoval. Jazyky mě vždycky bavily 
a považuji je za velmi důležité. Je to 
způsob, jak můžete komunikovat s ně-
kým, s kým byste si jinak nepopovídali. 
A abych odpověděl, mluvím tunisky, 
arabsky, francouzsky, anglicky, rusky, 
italsky a trochu španělsky. A základy 
už zvládnu i v češtině.

 J Poznal jste kus světa, takže mů-
žete porovnávat různé mentality. 
Jak jsou na tom Češi?
Velmi dobře, tuhle zemi jsem si za-
miloval. Je krásná, čistá, bezpečná, 
klidná, kulturní. Lidé jsou tu dobří, ne-
míchají se vám do života, mají svůj 
vlastní a respektují ten váš.

 J A kdybyste nás porovnal se 
svými krajany?

Tenhle chlapík kopal doma první ligu.

Jít do souboje s dravým Bilelem není jen tak.

C I Z I N E C
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Tunisané jsou vřelejší, ale to platí 
v celkovém srovnání s Evropany, ne-
jen s Čechy. Například když má v Tu-
nisku váš soused problém, neexistuje, 
abyste mu nepomohl. Tady lidé bydlí 
dejme tomu dvacet let v jednom bytě 
a svého souseda třeba vůbec neznají, 
nevědí ani, jak se jmenuje.

 J Zdejší jídlo vám nevadí? Vět-
šině cizinců moc nevoní.
Naopak, mám ho rád. Guláš s kned-
líkem a k tomu pivo, to je moc dobrá 
věc. (usmívá se)

 J Jaké je typické tuniské jídlo?
Kuskus. Moje žena umí vynikající! Ale 
zatímco tady se dělá v horké vodě, 
u nás je jiný způsob přípravy. Existuje 
taková speciální miska, do které dáte 
sós a nahoru do jiné části dáte kuskus. 
Miska se zahřeje a kuskus se uvaří ne 
ve vodě, ale na páře, která stoupá ze 
sósu. Takže se vše připraví najednou 
a pak se to smíchá a okoření.

 J Máte nějaké další koníčky 
kromě fotbalu?
Kolo. A plavání. Zvládnu třeba kilo-
metr, dva. Ale zásadně v moři, do ba-
zénu nechodím, nemám je rád.

 J Zmínil jste boha. Jste muslim?
Ano.

 J A nedopadly i na vás antimus-
limské, mnohdy až militantní ná-
lady posledních let?
Ne. (chvíli přemýšlí) Respektive je vů-
bec neřeším. Znám své náboženství, 
vím, o čem je. O lásce, míru, respektu 

k druhým i k jiným náboženstvím. Co 
se týče terorismu, ten nemá s nábo-
ženstvím vůbec nic společného. Ne-
dávné útoky na Novém Zélandu toho 
byly důkazem, vždyť je spáchal člověk, 
který se hlásí ke křesťanství. Když už 
jsme u toho, spousta slavných fotba-

listů také vyznává islám. Zinédine Zi-
dane, Mohamed Salah, Paul Pogba, 
Karim Benzema, Romelu Lukaku…

 J Jak tedy reagujete, když se se-
tkáte s někým, kdo vám nadává, 
protože jste muslim?
Nereaguji. Usměju se, poděkuji, oto-
čím se a odejdu. To je asi jediný způ-
sob, jak s takovým člověkem jednat. 

Ničí mentalitu nezměníte, je zbytečné 
plýtvat na to čas. Ale já vlastně tyto 
lidi z ničeho neviním. Jen uvěřili mé-
diím, která je ze všech stran masírují 
protiislámskými názory. Svým způ-
sobem i chápu, že když se narodili 
v Česku a žijí v Česku, tak teď na zá-

kladě něčeho, co slyší a vidí v médiích, 
cítí strach z něčeho, co neznají a co 
je vykresleno jinak, než ve skutečnosti 
je. Ten, kdo nechce zůstat jen na povr-
chu a o islámu si něco nastuduje, pří-
padně pozná nějaké muslimy, pozná 
i pravdu. Že islám je mírumilovné ná-
boženství, a jak jsem říkal, s teroris-
mem nemá absolutně nic společného.

 J Chcete zůstat v Praze, nebo se 
vrátit do Tuniska?
Jednoznačně chci zůstat tady. Mám 
rád Česko a miluji svou ženu. To, že 
bychom zůstali v Tunisku, vůbec ne-
bylo ve hře.

 J Říkal jste, že fotbal už děláte 
jen pro radost. Je vám dvaatři-
cet, jak dlouho ještě chcete hrát?
Do padesáti? Do pětapadesáti? 
(směje se)

 J Možná je to trochu nepatřičná 
otázka, ale není to tak, že zra-
nění vám vlastně pomohlo? Že 
byste bez něj lidsky nebyl tam, 
kde jste teď?
Dá se to tak říct. Rozhodně jsem jiný 
než třeba v osmnácti. Tehdy jsem 
díky fotbalu slušně vydělával, ale 
zároveň jsem strašně moc utrácel. 
Peníze jsem neřešil. A určitě bych 
tehdy neřekl, že jednoho dne budu 
za pár tisíc dělat na Střížkově por-
týra. (usmívá se) Ale vše, co mě po-
tkalo, mě posunulo a poučil jsem se 
z toho. Člověk musí být trpělivý, tvrdě 
pracovat a jen díky tomu se někam 
dostane. Tyto zkušenosti chci předat 
i svým bratrancům. Peníze u nich ni-
kdy nesmí být na prvním místě, jako 
kdysi bývaly u mě. Když budou fotbal 
dělat kvůli penězům, nikdy nebudou 
mít dobrou kariéru. Budou-li naopak 
dřít a budou dobří, čeká je skvělá ka-
riéra. A s tou jsou samozřejmě spo-
jené i hezké peníze. 

C I Z I N E C
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B I L E L  W A H B I

Přivede do Prahy talentované bratrance?
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Začínal v Meteoru jako útočník, ale našel se ve Kbelích na kraji obrany. 
Šestnáctiletý FILIP SCHAUHUBER se vypracoval v oporu mladšího dorostu 
Spartaku a nejen díky kvalitní kopací technice a schopnosti hrát oběma 
nohama má předpoklady prosazovat se i ve starších kategoriích. Jeho 
velkou předností je i zarputilost a houževnatost. Někdy až tak velká, 
že ho kouč musí krotit. Nejraději by totiž trénoval, i když je zraněný.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Táta, který dodnes aktivně hraje fot-
bal na amatérské úrovni. Začínal jsem 
v Meteoru Praha 8 v osmi letech.

 J Důležité kroky v kariéře:
Přestup z Meteoru do Kbel a přesun 
z útočníka na obránce.

 J Nejoblíbenější trenér:
Ernesto Valverde, trenér FC Barcelona.

 J Fotbalový vzor:
Antoine Griezmann.

 J Oblíbený klub:
Chelsea FC, AC Sparta Praha.

 J Neoblíbený klub:
FC Viktoria Plzeň.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Kbel v sezoně:
A-tým mužů zatím nesleduji, jen svou 
kategorii a starší dorost.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:

V minulé sezoně proti Hájům. Hráli 
jsme všichni skvěle jako tým a pora-
zili Háje, které do té doby prohrály 
pouze jednou.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Byl to zápas mé oblíbené Chelsea 
proti Bayernu Mnichov v roce 2012, 
finále Ligy mistrů. Chelsea vyhrála na 
penalty a ještě za ni chytal Petr Čech.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Jsme tým a jako tým se všichni sna-
žíme zahrát co nejlépe.

 J Sportovní cíl:
Neustále se ve fotbale zlepšovat 
jak po technické stránce, tak i rych-
lostně. Mým velkým přáním je zahrát 
si později v zahraničí a zažít tu úžas-
nou atmosféru.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:
Nad tím jsem ještě nepřemýšlel, 
ale určitě nechci zanedbávat stu-

dium a chtěl bych jít i na vysokou 
školu. A i kdyby mi to ve fotbale 
nevyšlo, rád bych ho hrál dále i pro 
zábavu.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
V současné době mám čas už jen na 
fotbal.

 J Mimosportovní zájmy:
Rodina a kamarádi.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Poslouchání hudby.

 J Oblíbené jídlo:

Nejsem vybíravý. Mé nejoblíbenější 
jídlo je asi svíčková od babičky.

 J Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Poslouchám všechny druhy muziky, 
nejvíce asi rap a pop.

 J Oblíbený film:
Avengers.

 J Prospěch ve škole:
Zatím procházím s vyznamenáním 
a doufám, že to tak i zůstane.

 J Počet přátel na Facebooku:
Okolo 600. 

„Filip si dlouhodobě svými stabilními výkony zajišťuje jisté místo v základní sestavě. Na postu levého obránce se našel a zápasy, které se mu v posledních 

letech nepovedly, bychom snadno spočítali na prstech jedné ruky. V případě potřeby bez problémů zaskočí i na kraji zálohy nebo v útoku, kde se také rozhodně 

neztratí. Ve hře hodně profituje z kvalitní kopací techniky oběma nohama. Jeho velkou devízou je houževnatost a bojovnost. Tréninkové dávky by nejraději 

nevypouštěl ani v případě nějakých zdravotních problémů, což musíme hlídat. Filip je určitě týmovým hráčem, který má radost ze hry a pracuje na sobě. Určitě 

má předpoklady prosazovat se i ve starších kategoriích. Pokud bych na něj měl prásknout nějaký nedostatek, napadá mě snad jen jeho horká hlava – občas 

se nechá unést a případné nespravedlivé výroky rozhodčích nevhodně komentuje. I v tom ale udělal za poslední rok velký pokrok.“

David Lukavec, trenér mladšího dorostu Spartaku Kbely

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  F I L I PA  S C H A U H U B E R A ,  S PA R TA K  K B E LY

FILIP SCHAUHUBER ZE SPARTAKU KBELY SE NAŠEL NA KRAJI OBRANY

D Ř E L  B Y  I  Z R A N Ě N Ý

SPARTA nebo SLAVIA SPARTA ,  FANDÍM JÍ ODMALA

RONALDO nebo MESSI MESSI, CELKOVĚ JE MI SYMPATIČTĚJŠÍ

ÚTOČIT nebo BRÁNIT ÚTOČIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY NA VLASECH MI NEZÁLEŽÍ

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE

R O Z ST Ř E L

Filip a jeho parta...
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Emoce, zážitky, pohyb, radost z gólů, obrovské nasazení a zaujetí do 
hry. Tohle všechno je nedílnou součástí Dětského fotbalového poháru 
každý rok. A stejně tomu bylo i během 9. ročníku, který nedávno skončil.

Fotbal je sport, který přináší nezapo-
menutelné momenty a zážitky. A právě 
tradiční halová soutěž, kterou pořádá 
Pražský fotbalový svaz za podpory Ma-
gistrátu hlavního města Prahy a Měst-
ské části Praha 1, tyto chvíle přináší. 
Dětský fotbalový pohár opět potvrdil 
své výsadní postavení na poli halových 
fotbalových turnajů pro žáky a žačky 
prvních a druhých tříd základních škol.

111 TÝMŮ
Na začátku letošního 9. ročníku bylo re-
kordních 111 přihlášených týmů, které 
byly rozlosovány do 13 základních kol, 
v nichž se bojovalo o postup do semi-
finálového turnaje. Všichni zúčastnění 

hráči si ale kromě skvělého zážitku tra-
dičně odnesli také památeční medaili, 
náramek, placku a kartičky patronů 
mládežnických projektů PFS.
Každý tým obdržel také značkový míč 
a tři nejlepší z každého turnaje obdr-
želi pohár, který děti zajímal nejvíc. 
V průběhu ledna, února a března byli 
známi všichni semifinalisté. Letos po-
prvé se utkali hned ve čtyřech semifi-
nále, z každého z nich pak postoupily 
dva celky do slavnostního finále.
To se opět odehrálo v krásné hale na 
Petřinách za velké podpory z tribun. Na 
jedné straně to byli rodiče a na straně 
druhé žáci z místní školy, kteří vytvá-
řeli hlasitou atmosféru. Celé finále bylo 

napěchované spoustou dramatických 
zápasů. Vítězem Dětského fotbalového 
poháru se poprvé stala ZŠ generála F. 
Fajtla. Po krásném semifinálovém zá-
pase, který rozhodla neskutečným gó-
lem v poslední vteřině, úspěšně zvládla 
také pokutové kopy ve finále.
Spokojeností s dalším úspěšně zorgani-
zovaným ročníkem se netajil Grassroots 
trenér mládeže PFS Luboš Zákostelský: 
„Těší nás obrovský zájem ze strany škol 
a žáků, protože díky tomu se nám každý 
rok podaří překonávat počet účastníků. Pro 
děti je to velký zážitek, pro některé z nich 
je to první kontakt s fotbalem a s takovým 
turnajem. Naším cílem je jim připravit tak 
silný prožitek, aby přišly mezi nás a rozší-
řily naše fotbalové řady.“
Také letošní ročník poháru byl zpest-
řen přítomností fotbalových osobností, 
které přišly povzbudit nadšené školáky.

PATRON I TRENÉR REPREZENTACE
Na třetí semifinále po svém tréninku 
na Spartě zavítal jeden z patronů 
PFS Václav Drchal, ze kterého byli 
hráči a hráčky nadšení. A ten k akci 
řekl: „Podobné turnaje jsem měl sa-
mozřejmě strašně rád a rád jsem se 
jich účastnil. Je super, že se díky Dět-
skému fotbalovému poháru děti hý-
bou, jsou s kamarády, že si to mohou 
společně užít.“
Na velké finále stejně jako loni do-
hlédl trenér reprezentace U18 Luboš 
Kozel. „Jsem rád, že na všech dětech 
bylo patrné obrovské nasazení a zau-
jetí do té hry. Myslím si, že právě to je 
cílem takových turnajů. Díky nim ty děti 
dostanou šanci a pak si vztah ke sportu 
vytvoří,“ prohlásil.
A o tom to každý rok v podání nej-
menších fotbalistů je... 

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

9 .  R O Č N Í K  D Ě T S K É H O  F O T B A L O V É H O  P O H Á R U

R E K O R D N Í  V E  V Š E C H  S M Ě R E C H

Poháry a medaile potěší každého žáčka, i když o ně v první řadě nejde. VIP host Václav Drchal.



M L Á D E Ž

D Ě T S K Ý  F O T B A L O V Ý  P O H Á R  2 0 1 9
9 .  R O Č N Í K  V  Č Í S L E C H

111 PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ 62 ŠKOL 346 UTKÁNÍ

967 HRÁČŮ A HRÁČEK 60 % NEREGISTROVANÝCH FOTBALISTŮ A FOTBALISTEK

Radost, jiskřičky v očích – o tom je Dětský fotbalový pohár.

 1. ZŠ generála F. Fajtla

 2. ZŠ Mikulova

 3. ZŠ Jílovská

 4. ZŠ Chodovická

 5. ZŠ B. Hrabala

 6. ZŠ Bítovská

 7. ZŠ Dr. E. Beneše

 8. ZŠ Angel

 2011 ZŠ Hostýnská 

 2012 ZŠ Mráčkova

 2013 ZŠ Eden

 2014 ZŠ Burešova

 2015 ZŠ Žernosecká

 2016 ZŠ Vinoř

 2017 ZŠ Vinoř

 2018 ZŠ Jílovská

 2019 ZŠ g. F. Fajtla

F I N Á L E  D F P  2 0 1 9

P Ř E H L E D  V Í T Ě Z Ů

naleznete zde: 
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = O y l o h F r q A q s

+ detailnější informace na: 
h t t p s : // w w w. f o t b a l p r a h a . c z /p r o j e k t/ 5 - d e t s ky- f o t b a l o v y- p o h a r

V I D E O  Z  L E TO Š N Í H O  D F P
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Kategorie STARŠÍ PŘÍPRAVKY, U10 a U11, je v jistém smyslu fází 
přechodovou. Z dítěte se postupně stává dospívající osoba, tělo se 
připravuje na pubertu a fotbalový vývoj zde prochází od více indi-
viduálního pojetí k vnímání týmu jako celku. Záleží, v jaké je každý 
mládežník vývojové fázi, ale už se zde můžeme setkávat s prvky puberty, 
a to zejména u dívek, a naopak v případě opožděného růstu ještě se 
zaměřením hráče, hráčky na sebe sama. O fázi puberty si napíšeme 
více v kategorii žáků, ale už zde se o ní lehce zmíníme.

CO SE MĚNÍ Z HLEDISKA 
VÝVOJE OSOBNOSTI?
Mládež v kategorii starší přípravky 
chodí do 3., 4. či 5. třídy. V katego-
rii U10 už jsou děti schopné vnímat 
velmi dobře nastavená pravidla, mají 
zpravidla vytvořený emoční vztah 
jak k danému sportu (případně sport 
mění, chybí-li zde větší propojení), tak 
jsou také více spjati se skupinou, kam 
docházejí (stále může být předčasné 
se bavit o vnímání týmu, viz příště 
mladší žáci). Elévové, jak se této ka-
tegorii říká oficiálně v jiných sportech, 
si začínají více uvědomovat, více vní-
mat, a dochází v tomto období k roz-
voji herní inteligence. Hráči si sami 
více dokážou představovat a vymýš-
let nové herní situace, rozhodují se 
více vědomě.
Učí se také více přijímat zodpověd-
nost za své chování, jsou-li k tomu 
vedeni. To pak směřuje k větší sa-
mostatnosti na hřišti i mimo něj, 
například při plnění domácích úkolů, 
povinností atd. v rámci nastavených 
pravidel daného prostředí.
S větším uvědoměním přichází i vyšší 
vyhodnocení vlastní výkonnosti. Děti 
velmi dobře vnímají, jak jsou na tom 
ostatní, zvláště v naší společnosti, 
kde častěji dochází ke srovnávání 
mezi jedinci, zejména ve školním 
prostředí, ale i v tom mimoškolním. 
Jedinec potřebuje cítit naději, že jeho 
činnost a vlastní výkonnost má ně-
jaký smysl. V opačném případě může 

docházet k pocitu méněcennosti, což 
může vést k tendenci izolovat se od 
daného prostředí či k velké rivalitě, 
soupeření s okolím. Poznáme to tak, 
že jedinec změní své chování buď 
směrem k větší aktivitě, či k větší 
pasivitě. Proto je velmi důležité, aby 
se dítě rozvíjelo v pro něj příjemném 
prostředí, kde je mu možné nastavo-
vat optimální výzvy pro jeho rozvoj. 
V tomto období proto často přechá-
zejí či končí kluci a dívky, které jsou 
buď výrazně akcelerovanější z hle-
diska aktuálních fotbalových doved-
ností, nebo se učí pomaleji a nemají 
více „parťáků“ v rámci skupiny.
Vzhledem k rozdílnosti obou ročníků 
tentokrát rozdělím obě kategorie 
a popíšu je zvlášť.

KATEGORIE U10
Kategorie U10 je přechodem do širšího 
vnímání skupiny. Na hřišti se zvětšuje 
počet hráčů, zvětšuje se hřiště, což 
klade obecně větší nároky.
Zde je vhodné, aby byla nastavena 
a dodržována pravidla a v rámci pravi-
del aby se děti učily nést odpovědnost 
za svá rozhodnutí. Akce a reakce je dů-
ležitá k uvědomění, které se zvětšuje 
v této kategorii. V této kategorii však 
můžou být i jedinci, kteří jsou vývojově 
o trochu pomalejší a těm je potřeba 
vytvořit ještě více prostředí spadající 
spíše do kategorie předchozí.
Byť se tělem mohou zdát velcí, tělo 
v rámci vývoje je vždy napřed před 

myslí (např. i v 18 letech můžeme 
mít dospělé tělo, ale teprve dospíva-
jící mysl), a tak není třeba se nikam 
hnát, mysl jednou tělo dojde. Takovým 
hráčům je kolikrát vhodnější domluvit 
přáteláky 4+1, protože jdeme stále 
více po rozvoji individuality, po do-
tecích s míčem. Časoprostorový tlak 
může být ještě příliš velký.
Pro většinu hráčů dané kategorie 
je přechod do U10 přechodem, kdy 
se nově přidává pátý hráč, kterého 
většina týmů využívá jako záložníka 
a hraje rozestavení 2-1-2 či 1-3-1. 
Ale k tomu se ještě dostaneme.

KATEGORIE U11
Kategorie U11 je velmi odlišná na 
podzim a na jaře. Ze zkušeností zde 
nastává velký skok a mentálně jsou 
i mládežníci blíže období prepuberty 
v jarním období U11.
I na půdě školství probíhá příprava 
na přechod na druhý stupeň, který je 
zase o něco dospělejší a pro některé 
dokonce znamená první větší zkoušky 
v podobě přijímacího řízení na gym-
názia. Ve starší přípravce se stále více 
vyžaduje PROČ a hráči více cítí, zda 
má smysl, co dělají.
V kategorii U11 dochází také k vět-
šímu osamostatňování a větší zod-
povědnosti. Hráči a hráčky chodí na 
tréninky častěji sami, chodí ven sami, 
ať už na hřiště či jinam. Více se učí 
a umějí se orientovat v materiálním 
světě, zacházejí s penězi, ale stále se 
nacházejí ještě před fází dospívání 
a jsou ve fázi dětství.
Z hlediska fotbalového je toto období 
významnou částí v oblasti učení do-
vedností. Jak jsme si psali v kategorii 
mladších přípravek, jedná se o zlatý věk 
učení. A starší přípravka a mladší žáci 
jsou vrcholem tohoto období. I z hle-
diska vývoje mozku, růstu herní inteli-

gence, růstu IQ, dovedností naučených 
v předchozích kategoriích a emočního 
vtažení je toto období velmi vhodné pro 
rozvoj hry, individuálních činností a za-
čátky týmové součinnosti.

V rámci metodiky FAČR je nastaven 
tento koláč: 50 % hra 1na1 až 5na5, 
20 % pohybové schopnosti, 25 % do-
vednosti a 5 % kompenzace. Oproti 
mladším kategoriím tedy rozšířeno 
o strečink. Myšleno strečink po čin-
nosti, tedy po tréninku, zápase či 
doma. s rodiči. Důležité je naučit 
hráče správné technice. Klidně začít 
se třemi, čtyřmi cviky, ale technicky 
správně zvládnutými.
Z hlediska her už můžeme častěji hry 
ve větších počtech, 3na3, 4na4, 5na3 
a další, jelikož s věkem roste vnímání, 
a to nejen počtu hráčů, ale i prostoru 
kolem sebe. Stále ještě není plně roz-
vinuta hloubka, proto se v těchto ka-
tegoriích, zejména v U10, neobjevuje 
tolik přihrávka do běhu či průniková 
přihrávka, ale dochází zde k nárůstu 
vnímání šířky, tedy rozvoje periferního 
vidění. Proto již pracujeme se základ-
ními součinnostmi v rámci řad.
Tím není myšleno, aby dva útočníci, 
kteří hrají vedle sebe, měli striktně 

T R É N I N K

1 : 1  –  5 :5
PO HYBOVÉ SCHOPNOSTI
INDIVIDUÁLNÍ DOVEDNOSTI
KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ

U10–U11

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

S E R I Á L  O  P Ř Í P R AV Ě  M L Á D E Ž E

S P E C I F I K A  S T A R Š Í  P Ř Í P R A V K Y



IN
ZE

RC
E

PRAHA MĚSTO FOTBALU

FOTBALOVÉ BESEDY

mujprvniklub.cz

 

stanovené role a prostory, kde se 
smějí pohybovat, ale aby se učili na-
vzájem vnímat a třeba i to, že jeden 
hráč naběhne jinam a uvolní tím pro-
stor pro spoluhráče, již patří k učeb-
nímu procesu této kategorie.
V této kategorii se více zaměřu-
jeme na správné postavení bránícího 
hráče v situacích 1na1. Učíme, že si 
již hráče s míčem může více vystát 
a učíme se boční postavení a navá-
zání hráče. Důvody jsou dva hlavní. 
Jeden je z hlediska bránícího učení 
správným návykům, postavení a na-
stavení obránce. Druhý důvod je z hle-
diska útočícího hráče. Chceme, aby 
hráči byli v obcházení úspěšní a v tré-
ninku řešili tyto situace na 100 pro-
cent jako v zápasech. To je možné 
za předpokladu, že spoluhráči z týmu 
umějí bránit a dokážou vytvořit zápa-
sovou situaci.

A CO S PÁTÝM HRÁČEM?
Jak již bylo napsáno, přibyde nám pátý 
hráč v poli. Většina týmů ho zařazuje 
do pozice záložníka v systému 2-1-2. 
Jestli zde někdo čeká recept na to, 
jaké rozestavení je nejvýhodnější, tak 
se nedočká. Z hlediska rozvoje hráče 
i týmu není rozestavení to nejdůle-
žitější. Důležité je, jaké herní zkuše-
nosti hráčům trénink i zápas přinesou 
bez ohledu na rozestavení. Jde o to, 
aby hráči zažívali co nejvíce situ-
ací, opakovaně se do nich dostávali 
a učili se je řešit. Jestli se tedy roz-

hodneme hrát s pátým hráčem jako 
záložníkem, řešme jeho součinnost se 
zadními útočníky (chcete-li obránci), 
s předními útočníky, co hráč dělá, když 
někdo ze zadních vyrazí s míčem, kam 
se nabízí.
Řešme, jak spolupracují útočníci, zda 
tam probíhá výměna místa, správný 
výběr místa pro přihrávku, jak se ori-
entují v prostoru a další.
Více se můžeme zaměřovat na tak-
tiku, ale stále převažuje ta individu-
ální. Tedy co může útočník 1 udělat, 
když útočník 2 měl v daný moment 
míč tam a tam. Kam může naběhnout 
jako jedinec. Co udělám, když můj 
spoluhráč vyběhne s míčem. Běžím 
s ním? Zajišťuji ho? V této kategorii 
je kladen stále důraz na rozvoj indi-
viduality, primární jsou herní činnosti 
jednotlivce a individuální herní výkon, 
který převažuje nad tím týmovým.

HODNOCENÍ ZÁPASU
Když se hráčů zeptáte, jak viděli daný 
zápas, ještě jsou ve věku, kdy bude 
převažovat hodnocení svého výkonu, 
nezaměřuje-li někdo z dospělých vel-
kou pozornost na tým. Období já-
ství, tedy primárního vnímání JÁ, je 
v tomto věku ještě patrné, i když ke 
konci U11 se u některých mládežníků 
může pomalu překlápět do vnímání 
skupiny jako celku. I díky tomu, že 
hráči déle udrží pozornost, může být 
hodnocení vhledem do mysli hráčů, 
jak dané situace vnímají a hodnotí.

JAK JSME NA TOM S PRAVIDLY?
  Počet hráčů: 5 + 1 (pět hráčů v poli, jeden brankář)
  Počet týmů: soutěžní utkání se hrají na jedno či dvě hřiště, dle RMS OFS/KFS/PFS
  Hřiště: 27 × 42 metrů (± 2 metry)
  Branky: 2 × 5 metrů (opatřené sítěmi), musejí být zajištěny proti samovol-
nému spadnutí

  Hrací doba:  A) zápas: 4 × 17 minut (přestávka 5 minut), 
B)  turnaj, triangl: dle počtu účastníků. Hrací doba dle RMS 

OFS/KFS/PFS – minimální u jednoho týmu je 60 minut
  Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290–390 gramů, obvod: 63–66 centimetrů
  Malá domů: není povolena
  Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
  Kop od branky: přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první 
volná přihrávka v PÚ, brankář rozehrává při kopu od branky míč pouze ze 
země. Hrát na soupeřovu polovinu může z PÚ výhozem z ruky.

  Střídání hráčů: opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kde-
koliv v průběhu hry tak, aby na hřišti bylo vždy právě 5 hráčů a 1 brankář.

HŘIŠTĚ PRO UTKÁNÍ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 5 + 1
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Obliba ženského fotbalu pomalu ale jistě roste. To platí jak v celo-
světovém měřítku, tak v Česku, kde dívčí verzi nejpopulárnějšího 
sportu dělá poslední dobou nejlepší reklamu SLAVIA. Vždyť sešívaní, 
nebo spíš sešívané se v letošním ročníku Ligy mistrů probojovaly 
až do čtvrtfinále, kde statečně vzdorovaly Bayernu Mnichov a doma 
s ním dokonce remizovaly 1:1. Tento zápas přepsal novodobé 
divácké rekordy, když do Edenu přišlo bezmála sedm tisíc fanoušků. 
A kdoví, třeba se slávistky v budoucnu podívají i do dalších fází 
Champions League.

Slávistky nejsou na klubu nezávislé, 
fungují pod stejnou hlavičkou. „Jsme 
součástí sportovního úseku, takže fak-
ticky spadáme pod Honzu Nezmara. 
Ale do personálních záležitostí nám 
vedení nijak zásadně nemluví. Ono by 
to jinak ani nešlo, protože ženský fot-
bal je oproti mužskému natolik speci-
fický, že ti, kteří do něj nevidí, o něm 
vlastně ani rozhodovat nemohou,“ 
prozrazuje manažerka týmu Jaro-
slava Rinnerová.
Ta má ve Slavii ženskou sekci na 
starosti společně s týmovou ve-
doucí Mirkou Fouskovou a kapitán-
kou a klubovou legendou Blankou 
Pěničkovou.

BOJ O KAŽDOU NOHU
Asi nepřekvapí, že i v ženském fotbale 
je největším rivalem Slavie Sparta. Ta 
má sice třikrát víc českých titulů, 19 
oproti šesti, v letech 2014 až 2017 se 
však slávistky staly šampionkami čty-
řikrát v řadě. „Titul je naším cílem před 
každou sezonou. A třeba se nám jednou 
povede vyhrát ho i víckrát než čtyřikrát 
za sebou,“ hlásí Mirka Fousková.
Dámy už zmínily specifika ženského 
fotbalu. To největší tkví v základně – 
fotbalistek zkrátka není tolik jako fot-
balistů. „V posledních letech je to lepší, 
i díky tomu, že ženský fotbal zažívá roz-
mach. Ale na čísla, jako mají kluci, se 
pořád nedostáváme,“ hlásí kapitánka 

s tím, že od malé základny se odvíjejí 
další charakteristické znaky ženského 
fotbalu. „Přestupy, získávání hráček, 
zkrátka vždy narážíte na to, že je málo 
lidí. Je to boj o každou dobrou nohu.“
Slavia má sice relativně početnou 
mládež, i tak se jí ale zatím nedaří 
doplňovat A-tým z vlastních zdrojů. 
„Až teď jsou dorostlé ročníky 2002, 
které u nás začínaly v přípravce. To jsou 
holky, které už jsou dnes věkem na roz-
hraní juniorky a prvního týmu. Máme 
tam dvě, které mají do áčka nakročeno, 
ale zatím se to nepovedlo. Každopádně 
věříme, že časem odchovankyně zabu-
dujeme, koneckonců proto máme pět 
mládežnických dívčích mužstev.“
Právě v práci s mládeží pozorují dámy 
progres. „Začínali jsme na zelené louce, 
spousta lidí to dělala ve volném čase 
a zadarmo. Dnes jsme dál, trenéři jsou 
vzdělanější, celkové prostředí je mno-
hem profesionálnější,“ myslí si Mirka 
Fousková. „V návaznosti na to, že Slavia 
nám zlepšuje podmínky, si i my můžeme 
dovolit nabídnout například trenérům 
nějaké finanční ohodnocení.“

6822 LIDÍ
Vzhledem k malé hráčské základně 
je logické, že Slavia si, podobně 
jako Sparta, stahuje nejlepší fotba-
listky z celé republiky i zpoza hranic. 
Jak shánějí kvalitní cizinky? „V tomto 
ohledu se pořád ještě učíme,“ přiznává 
kapitánka. „Dosud jsme byli vesměs zá-
vislí na agentech, kteří nám doporučo-
vali hráčky bez kontraktu nebo s končící 
smlouvou. Některé přestupy vyšly, jiné 
už méně,“ usmívá se vedoucí.
Rozhodně ale nečekejte přestupy za 
velké peníze. „Tak to v ženském fotbale 
nefunguje,“ upozorňuje Blanka Pěnič-
ková s tím, že nejzajímavější je mo-
mentálně americký trh. „Holky, které 
se dostanou do týmu hrajícího v profi 
lize, ale nejsou herně vytížené, jsou pro 
nás potenciálně zajímavé. Ale zase na-
rážíme na to, že jsme závislí jen na zá-
pasových sestřizích a z těch se třeba 
kvalita soupeře hodnotí jen těžko.“
Byť jsou slávistky v české lize, jejíž do-
mácí utkání hrají na Xaverově, momen-
tálně druhé za Spartou, už teď mohou 
mluvit o povedené sezoně. Díky tažení 

Ž E N S KÝ  T Ý M  Z  E D E N U  M Á  Z A  S E B O U  FA N TA ST I C K É  TA Ž E N Í  L I G O U  M I ST R Ů

F R O N T A  N A  S L Á V I S T K Y

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

Rok založení: 1966

Vývoj názvu klubu:  SK Slavia Praha, SK Slavia Praha Exico, TJ Slavia Praha, TJ Slavia IPS Praha,  
SK Slavia IPS Praha, SK Slavia Praha

Úspěchy:  6× mistryně české ligy, 14× mistryně československé ligy, 3× čtvrtfinále ženské Ligy mistrů

Současnost:  1. liga ženského fotbalu

Počet týmů:  ženy „A“ (1. liga žen a Pohár žen, ženská Liga mistrů), dorostenky, starší žákyně,  
mladší žákyně, starší přípravka, mladší přípravka

SK SLAVIA PRAHA – ŽENY
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Ligou mistrů totiž zanechaly v Evropě 
skvělý dojem. Základní skupinu vyhrály 
bez ztráty bodu a se skóre 15:3 ve vy-
řazovací fázi za sebou nechaly litevský 
Gintra Universitetas a švédský Rosen-
gård. „To byl opravdu silný tým a jsme 
pyšné, že jsme ho vyřadily.”
Pak už následoval dvojzápas s gigan-
tem z Mnichova. Ač se odveta nepo-
vedla a slávistky padly 1:5, v Edenu byly 
víc než vyrovnanými soupeřkami. „My-
slím, že to pro nás byla po všech strán-
kách skvělá vizitka. Skvělá návštěva, 
úžasná atmosféra a remíza,“ připomíná 

Blanka Pěničková rekordní návštěvu 
6822 diváků. „Řekla bych, že na konci 
byla z hráček Bayernu cítit lehká fru-
strace, naše holky odvedly neuvěřitelný 
výkon i za cenu sebeobětování.“
Dámy z vedení upozorňují, že slávistky 
proklouzly do čtvrtfinále LM potřetí 
za poslední čtyři roky. „Byť se to může 
zdát jako samozřejmost, není tomu tak. 
Moc klubů z českých luhů a hájů se do 
takové fáze nebude často dostávat. Je 
to úspěch, který asi doceníme až s od-
stupem času,“ je přesvědčena Jaro-
slava Rinnerová.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Právě diváci jsou dalším z řady spe-
cifik ženského fotbalu. Je o ně totiž 
dlouhodobě nouze. „Návštěva na Ba-
yern byla výjimka napříč lety i soutě-
žemi. Tomu, že se to podařilo, velkou 
měrou přispěl jak předseda předsta-
venstva pan Tvrdík osobně, tak i klub 
masivní propagací. Ale třebaže ženský 
fotbal jde nahoru, tak bohužel nemám 
pocit, že to platí i v divácké rovině. Je 
spousta možností, jak náš sport tro-
chu zviditelnit, ale jsou nevyužity,“ po-
dotýká kapitánka.

„Stačí se podívat na sportovní zpravo-
dajství České televize, kde najdete se-
střihy z lakrosu, ze šipek nebo z orien-
tačního běhu, ale z ženského fotbalu tam 
není ani výsledek nebo tabulka.“
Klub se tak snaží jít fanouškům 
a fanynkám naproti vlastními si-
lami. „Jsme aktivní na sociálních sí-
tích, které nám dávají možnost pro-
pojení hráček s fanoušky. Když třeba 
děláme autogramiádu, chodí hodně 
lidí. Stejně jako stojí frontu na pod-
pis Miroslava Stocha, stojí frontu i na 
naše holky.“ 

K L U B

Trenér Pavel Medynský. Proč si tu slávu neužít?

Slávistky si s fanoušky užily i tradiční děkovačku.

Hrát proti Bayernu, to je svátek!

Zaplní jednou ženský fotbal Sinobo Stadium v Edenu?
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Ve Slavoji Podolí působí od přípravky, přes všechny věkové kategorie 
prošel až do mužů, s nimiž si loni poprvé vyzkoušel přebor. A byť měl JAN 
SVOBODA stejně jako jeho spoluhráči z premiérové sezony v nejvyšší 
pražské soutěži obavy, klubu se daří nad očekávání dobře. V profesním 
životě se pak tenhle hovorný chlapík už od dokončení vysoké školy 
věnuje práci projektanta pozemních komunikací. Na starost tak má 
modelování silnic, což je první fáze v nesmírně složitém a zdlouhavém 
procesu jejich výstaveb. Nedílnou součástí jeho volného času je i řízná 
muzika, třeba koncert kapely Harlej si nechá málokdy ujít. A díky tomu, 
že se zná se zakládajícím členem, chodí občas s muzikanty i na pivo.

První profesní zkušenosti v oboru za-
čal sbírat nedlouho po absolvování 
Fakulty stavební na ČVUT, kde vystu-
doval obor dopravní stavby. „Už tři 
měsíce po státnicích jsem nastoupil do 
jedné firmy v Holešovicích, kde jsem se 
celé projektování vlastně učil v praxi. 
Zůstal jsem tam dva roky, než se firma 
dostala do insolvence a já radši utekl,“ 
usmívá se.

JELEN NEBO ŽÁBA
Další, roční pracovní zastávka pro-
běhla u firmy Cityplan. „Tam už jsem 
si projekty začal tak trochu vést sám, 
byť samozřejmě pod dohledem nadří-
zeného,“ přibližuje a dodává, že další 
místo mu osud přivál úplnou náhodou. 
„Na ulici jsem potkal bývalého spolu-
žáka z vysoké školy Honzu Semeráda. 
Ten shodou okolností ve společnosti 

Mott MacDonald zrovna rozjížděl nové, 
silniční oddělení, a nabídl mi, jestli to 
nechci zkusit u nich,“ líčí.
Souhlasil. A vydržel tři roky. „Zde jsem 
se dostal vlastně k takové Lize mis-
trů v projektování, a to jsou dálnice. 
Nicméně Honza Semerád se rozhodl 
založit vlastní firmu 4Roads. Šel jsem 
s ním, v květnu to bude už rok. Fungu-
jeme asi v patnácti lidech a celkem se 
nám daří, práce je dost,“ klepe na stůl.
Co si vlastně má laik představit pod 
projektováním silnic? Jan Svoboda 
je jakýmsi scenáristou, podle jehož 
plánu se pak budují pozemní komu-
nikace. Ohled musí brát i na nejmenší 
detaily, nejen například na povrchy či 
odvodnění. „Každá dokumentace, kte-
rou uděláme, musí projít připomínko-
vým řízením. Rozešle se na všechny 
úřady a orgány, které se k ní vyjadřují. 

Řeší se i takové věci, jako je třeba mig-
rační průzkum, tedy jestli se v dané ob-
lasti, kde povede silnice, pohybuje třeba 
jelen nebo žába. A podle toho se pak 
budují ekodukty, tedy nadchody nebo 
podchody pro daná zvířata,“ podotýká.
Úskalí při projektování silnic je ale 
mnohem víc. „Člověk neustále naráží 
na, jak to říct slušně… Bojkot ze strany 
úřadů, obcí, majitelů pozemků a špat-
nou legislativu. Například strom, který 
se nachází deset centimetrů od zpev-
něné silnice. Sice je dle dendrologic-
kého průzkumu mrtvý, ale je vzácný pro 
obyvatele nedaleké obce, kteří vám ho 
nepovolí pokácet. Svodidlo se vám tam 
z důvodu jeho deformační zóny neve-
jde. Teď vyvstává otázka, jestli pokácet 
významný mrtvý strom, nebo čekat, až 
se kolem něho nějaký řidič se svým au-
tem omotá…“

J A N  S V O B O D A ,  K T E R Ý  J E  C E LÝ  Ž I V O T  V Ě R N Ý  P O D O L Í ,  P R A C U J E  J A K O  P R O J E K T A N T  S I L N I C

N A  P I V O  S  H A R L E J E M

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  J A N A  S V O B O D Y

Honza to umí i s míčem.Tudy silnice nevede. Podle gesta vlastně vede.
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PATNÁCT LET
Celý proces zrodu silnice od chvíle, 
kdy ještě není ani na papíře, až do 
momentu, kdy se do půdy zaryjí první 
bagry, je složitý a vleče se. „Zkusím to 
říct co nejjednodušeji. Když chce někdo 
postavit komunikaci, ať už silnici, dálnici 
nebo třeba kruhový objezd, musí zadat 
studii. Vyhlásí se výběrové řízení, které 
nějaká firma nebo ateliér vyhraje a na-
vrhne několik variant vedení té komu-
nikace. Jedna se vybere, a pakliže bude 
schválena, vypracuje se dokumentace 
pro územní rozhodnutí.“
A to je jen začátek. „Jakmile se vy-
řeší územní rozhodnutí, ve kterém jde 
o vlastnictví pozemků, je stavba pevně 
daná a následuje další kolo. Vyhlásí se 
dokumentace pro stavební povolení. To 
opět vyhraje nějaká firma a vytvoří tuto 
dokumentaci, která se drží ve vymeze-

ném koridoru z územního rozhodnutí, 
ale je více podrobnější,“ popisuje.
Jakmile je uděleno stavební povolení, 
musí se udělat dokumentace pro vý-
běr zhotovitele. „To je další, podrobnější 
stupeň. Vše už se musí vytvořit tak, aby 
se dal udělat detailní položkový rozpo-
čet. Když je dokumentace hotová, je 
na řadě soutěž o výběr stavební firmy, 
která silnici zhotoví,“ přibližuje.
Je zřejmé, že celý proces od vytvoření 
studie až po zahájení výstavby je běh 
na dlouhou trať. „Když se jedná o složi-
tější stavbu, třeba dálnici, může to trvat 
třeba i deset, patnáct let.“

MOTOR KRISTEN
Jan Svoboda už v šesti letech spojil svůj 
fotbalový život s klubem z Podolí. „Na-
stupoval jsem na základní školu na Po-
šepného náměstí, kde probíhalo výběrové 

řízení do sportovní třídy. Kluci tam odmala 
hráli fotbal a holky volejbal. Táta mě na 
něj dotáhl a talentové zkoušky, které se 
skládaly ze sprintu, z vedení balonu a snad 
nějakých sklapovaček, jsem úspěšně slo-
žil,“ vybavuje si s úsměvem.
Zmíněná škola už tehdy byla spjata 
s podolským klubem. „Zástupce ředi-
tele nám dělal trenéra,“ upozorňuje. 
„Po nějakém půlroce seznamování se 
s fotbalem v tělocvičně jsem rovnou 
přešel do AFK. A od té doby tam jsem.“
Prošel všemi věkovými kategoriemi 
a v osmnácti nastoupil do A-týmu. 
Loni mu pomohl k postupu do pře-
boru, který si ve dvaatřiceti letech 
vyzkoušel poprvé. „Musím přiznat, že 
to byl docela skok. Spoustu let jsem 
byl zvyklý hrát na špici I. A třídy, kde 
jsme prakticky neustále útočili do plné 
obrany. A najednou se role trošku ob-
rátila,“ usmívá se.
Byť Podolí mnozí věštili úlohu otlou-
kánka, opak se stal pravdou a klub se 
drží v první polovině tabulky. „Obava byla 
velká, ale daří se nám. Podstatné bylo, že 
už v postupové sezoně jsme dobře posílili. 
Zcela zásadní byl příchod Karla Kristena, 
který se stal hlavním motorem postupu,“ 
zmiňuje zkušeného fotbalistu.

VIP V LUCERNĚ
Po divizi prý se spoluhráči nepošilhává. 
„To je fantasmagorie. Naopak se pořád 
koukáme pod sebe, jaký máme náskok 
na sestupové pozice. Cílem je jedno-
značně záchrana a obávám se, že to 
bude mela až do konce. Přebor bychom 
každopádně rádi udrželi co nejdéle.“

Slavoji podle něj nejvyšší pražská 
soutěž sluší. „Nechci mluvit za celý 
klub, ale sám vidím, že za ty roky se 
u nás obrovsky zkvalitnila práce s mlá-
deží, spolupracujeme s mnoha školami. 
Stejně tak se zlepšilo celkové zázemí, 
udělaly se nové kabiny, sociální zázemí, 
kantýna i se zahrádkou,“ vypočítává. 
„Zkrátka to tam funguje dobře a Podolí 
si přebor zaslouží.“
Kromě fotbalu – a také snowboardingu 
– má Jan Svoboda ještě jeden velký 
koníček. Koncerty rockových a meta-
lových kapel. „Přes jednoho kamaráda 
jsem se seznámil s Tondou Rauerem, 
myslím, že ho můžu označit za svého 
kamaráda. Zakládal Harlej a dlouho hrál 
i v Alkeholu. Právě Harlej nedávno třikrát 
po sobě vyprodal velký sál Lucerny a my 
díky Tondovi byli ve VIP sekci za pódiem. 
Šli jsme potom i na after párty, pozval 
mě i na své narozeniny. Jít s ním na pivo 
je trochu o něčem jiném než s kluky 
z týmu. Člověk se totiž nebaví jen o fot-
bale,“ směje se. 

Fotbalový univerzál Svoboda v akci.

INZERCE

Věk: 33 
Klub: AFK Slavoj Podolí Praha 
Post: záložník, univerzál

J A N  S V O B O DA

C I V I L

Jan Svoboda
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Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní 
archiv Speciálu najdete na internetových stránkáchATRAKTIVNÍ  

WEB PFS

POVEDENÝ FOTOPÁSEK TVRDÉHO SOUBOJE Z DÍLNY VŠUDYBYLA PAVLA JIŘÍKA STARŠÍHO ANEB HRÁČ PŘEDNÍ KOPANINY MILOSLAV HOUŠKA (VE ŽLUTÉM)  
SI PŘIDRŽEL DOMÁCÍHO ZDEŇKA HANZLÍKA A DOPADLO TO TAK, ŽE V NELICHOTIVÉ POZICI SKONČILI OBA.

D R Ž E N Í  S  B O N U S E M

F O T O  M Ě S Í C E F O C E N O :  B Ě H E M  P Ř E B O R O V É H O  U T K Á N Í  Ú J E Z D  P R A H A  4  –  P Ř E D N Í  K O PA N I N A   A U T O R :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.





| tradiční oblíbené zájezdy i nové hotely a destinace  
| až dvě děti zcela zdarma
| slevy za včasný nákup 
| klubové hotely, české animační programy 
| senior program – sleva 50 % 
| záloha pouze 990 Kč

Kde nás najdete:    Vodičkova 25, Praha 1, tel.: 221 592 592 | Revoluční 10/1083, Praha 1, tel.: 270 005 560, GSM: 739 580 002 | 
Plzeňská 8/233 (OC Nový Smíchov), Praha 5, tel.: 270 007 350, GSM: 731 132 918 | Chlumecká 756/6 
(OC Černý Most), Praha 9, tel.: 270 007 360, GSM: 778 750 983 | Španělská 2, Praha 2, tel.: 221 466 466

+420 270 007 007
www.alexandria.cz

Dovolená v pohodě

Bližší informace v pobočkách a na www.alexandria.cz
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