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Milí čtenáři,

zatímco ligovým finišem na té úplně nejvyšší úrovni hýbou emoce různého druhu, v našem fotbalovém rybníčku 
je vše při starém. A to zejména v případě (ne)postupu nejlepšího přeborového mužstva do divize.

Vedení jasného lídra Újezdu Praha 4 v harmonii s hlasem kabiny řeklo účasti ve čtvrté nejvyšší soutěži 
už dopředu důrazné NE. Není to zamítavé stanovisko pro všechna další léta a případné úspěchy, ale pro 
letošek platí.

A není to hlavně ojedinělý úkaz. Vždyť za posledních deset let byste zájemce o postup napočítali na prs-
tech jedné ruky. Přebor jako takový se vší parádou kolem něj klubům vyhovuje a je jejich výsadním právem 
v něm zůstat, když to i řády povolují. O důvodech těchto rozhodnutí se více dočtete v rubrice TÉMA. Třeba 
lépe pochopíte, proč se (téměř) nikdo nežene do divizních dobrodružství.

Osobně je celkem chápu, i když bych třeba rád viděl ambiciózní tým, který vyletí z pražského fotbalového 
podpalubí třeba až do ČFL nebo i výše.

Příjemné čtení!

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

Odmalička hrál za Spartu, patřil k jejím velkým talentům, zkusil si druhou 
ligu, pak se ale kariéra DAVIDA MAŘÍKA nečekaně a nenávratně zasekla: 
doktoři u něj objevili cukrovku prvního stupně. Fotbal sice hraje, ale 
„jen“ za divizní Motorlet. A čtyřikrát denně si píchá do břicha dávku 
inzulinu. „Smiřoval jsem se s tím těžko, ale všechno zlé je pro něco dobré. 
Tahle situace mi zase ukázala jiný životní směr,“ říká 25letý Mařík.

 J Cukrovka a fotbal, jak to jde 
dohromady?
Zatím fotbal zvládám na úrovni divize. 
Pokud by Motorlet postoupil do třetí 
ligy, což si všichni přejeme, tak věřím, 
že bych byl schopen hrát i na téhle 
úrovni. Výš už ne.

 J Kdy u vás doktoři zjistili cuk-
rovku?
Bylo to v době, kdy Vltavín, kde jsem 
působil, sestoupil v roce 2015 ze 
druhé ligy. Do té doby jsem byl v po-
hodě, nic mě netrápilo. Jenže pak jsem 
začal na sobě pociťovat, že je něco 
špatně, že to nejsem já. Na hřišti 
jsem měl stavy, kdy mi bylo špatně, 
člověk na sobě pozná, že to není úplně 
ono. V noci jsem začal chodit hodně 
na záchod, měl jsem návaly, takže 
jsem šel k doktorce. Vzala mi krev 
a já čekal, co bude.

 J A co bylo?
Asi za týden mi volalo neznámé 
číslo. Bylo to ráno, kdy jsem byl 
doma s přítelkyní, přesně si to pa-
matuju. Já to nejdřív nebral, pak 
jsem se ozval zpátky a ona ať se 
hned dostavím, že mám cukrovku. 

Hladina cukru v mojí krvi byla 28 – 
normální stav je tak pět. Okamžitě 
jsem jel do Motola na vyšetření, zů-
stal jsem tam asi deset dnů, aby mi 
nastavili inzulin, který je pro moje 
tělo nejlepší. A nějak jsem se s tím 

začal sžívat. Život se mi v tu chvíli 
obrátil o 360 stupňů.

 J Chápu, měl jste poměrně slušně 
rozjetou fotbalovou kariéru.
Právě, právě… Do té doby jsem nevě-
děl o ničem jiném, existoval pro mě 
jen fotbal, fotbal, fotbal. Věřil jsem, 
že mám šanci dostat se výš, živit se 
fotbalem, ale tímhle jsem se musel 
vydat na úplně jinou cestu. Když jsem 
se svou diagnózu dozvěděl, tak jsem 
se rozbrečel. Nevěděl jsem, co dělat, 
byl jsem v hajzlu, jinak to říct nemůžu. 

Ležel jsem v nemocnici na lehátku, byl 
jsem úplně mimo, vůbec jsem nechá-
pal, co se děje, co bude. Do té doby 
jsem ani pořádně nebyl v nemocnici 
a najednou tohle.

 J Řekli vám doktoři, čím to, že se 
u vás takto náhle objevila cuk-
rovka?
Já snad v životě neměl angínu, ale 
před tím jsem měl během dvou 
měsíců snad třikrát antibiotika. 
Nedoléčil jsem se, přecházel jsem 
nemoci kvůli fotbalu, což byl velký 
záběr na tělo. Doktoři mi řekli, že 
to mohlo mít vliv a oddělal jsem si 
tím slinivku. Já žil zdravě, odmalička 
jsem sportoval, v rodině nikdo cuk-
rovku neměl, tohle byla nejpravdě-
podobnější příčina. Bohužel je to 
nevratný stav, zatím nikdo nevyna-
lezl lék, který by cukrovku prvního 
typu dokázal vyléčit. Moje slinivka 
je mrtvá. Takže si musím píchat in-
zulin.

 J A vaše fotbalové sny se rázem 
zhroutily.
Bylo to v době, kdy Vltavín spadl ze 
druhé ligy do třetí. Já si musel dát 
od fotbalu půlroční pauzu. Když jsem 
se vrátil, řekl mi trenér Frýdek, že se 
mnou nepočítá a můžu si hledat jiný 
tým. Pořád jsem ale věřil, že se můžu 
prosadit i s cukrovkou, že nic nekončí 
a bude to stejné jako dřív. Měl jsem 
v hlavě, že to zvládnu.

Jako někdejší velký talent z Letné nemá David problém vyzrát na gólmana.

Něco mi nemoc vzala, ale zase mi to ukázalo jiný směr 
života. Uvědomil jsem si, že fotbal není všechno a jsou 

věci, které člověku dají víc než fotbal.
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 J Jenže realita byla jiná, že?
Nešlo to zvládnout. S tím, jak jsem byl 
nastavený, jak jsem trénoval, přidával 
si – neměl jsem už sílu. Ta nemoc mě 
vyčerpávala. Když jsem si šel přidat 
do fitness centra a zvedal těžké věci, 
začal jsem se klepat. V tu chvíli po-
třebuju doplnit cukr, protože mi klesá 
jeho hladina v krvi a je z toho kle-
pání. Bylo to pro mě těžké. Až do 19 
let jsem hrál ve Spartě, pak se tam 
staly nějaké věci, že jsem odešel na 
půl roku do Itálie, ale po půl roce jsem 
si řekl, že se musím vrátit.

 J Proč?
Když tam člověk nejde jako hotový 
hráč, což jsem nebyl, má problémy. 
Jak s jazykem, tak s tím, že ho tam 
okolí moc nebere. Neměli zájem, 
aby tam hrál nějaký cizinec. Byla to 
čtvrtá nejvyšší italská soutěž, ale úro-
veň a zázemí byly perfektní. Obrovský 
stadion, to se nedalo s Českem vůbec 
srovnávat. Jenže já tam nebyl šťastný. 
Vůbec jsem nevěděl, kam půjdu, tak 
jsem hledal nějaký tým a měl jsem 
štěstí, že si mě vzal pod křídla pan 
Kronďák ve Vltavínu. Přišel jsem na 

blind v rozehrané sezoně ukázat se 
na trénink a on že jo, že mi dá šanci. 
Po pár zápasech na lavičce jsem začal 
hrát pravidelně. O tom, co se stalo po 
sestupu, už jsem mluvil. Po té půlroční 
pauze jsem šel do divizní Ostré, pak 
jsem hrál ještě v Ďáblicích.

 J A z nich si vás vytáhl Motorlet. 
To je poměrně zvláštní cesta, ze 
druhé ligy do I. A třídy a pak zase 
zpět do vyšších soutěží.
Já si v té době řekl, že už budu hrát 
fotbal jen pro radost, budu mít práci 
a fotbalem se jen bavit. Jenže jsem 
zjistil, že mi fotbal v I. A třídě nepři-
náší takovou radost. Fotbal mě musí 
primárně bavit, ale mě to tam prostě 
nebavilo. Parta v Ďáblicích, zázemí, 
lidi kolem fotbalu, to bylo všechno 
super, nemůžu říct špatné slovo, ale 
po fotbalové stránce jsem cítil, že 
musím jít výš.

 J Do toho si vás před touto sezo-
nou vyhlédl Motorlet…
Trenér Poustka mě chtěl do divizního 
áčka, ale já měl v hlavě, že bych nej-
radši hrál jen za béčko přebor. Neab-
solvoval jsem přípravu, nebyl jsem na 

soustředění, netrénoval jsem, takže 
jsem začal v béčku, ale postupem 
času jsem se do toho dostal. Když 
jsem šel za áčko na hřiště, dařilo se 
mi. Béčku chodím taky občas pomoct. 
Jsem teď maximálně spokojený.

 J Už jste se vyrovnal s tím, že se 
nikdy nedozvíte, jak vysoko jste 
mohl ve fotbale dojít?
Když člověk fotbal miluje tak jako já, 
nevyrovná se s tím asi nikdy. Je to 
přesně, jak říkáte, mrzí mě, že jsem 
nezkusil, kam až jsem se mohl dostat, 
kdybych byl zdravý. Tohle v sobě mám 
a ještě asi dlouho mít budu. Na dru-
hou stranu mi to otevřelo jiné dveře. 
Začal jsem pracovat ve firmě Live-
sport, která je skvělá. Nic lepšího mě 
snad nemohlo potkat. Mám obrovské 
štěstí, i když to pořád není fotbal... 
Něco mi nemoc vzala, ale zase mi to 
ukázalo jiný směr života. Uvědomil 
jsem si, že fotbal není všechno a jsou 
věci, které člověku dají víc než fotbal.

 J Prakticky v životě vaše nemoc 
znamená co?
Čtyřikrát denně si píchám inzulin, 
před snídaní, obědem, večeří a jeden 

noční. Před tréninkem nebo zápasem 
nic speciálního, jen výjimečně se mi 
stane, že se cítím slabý, tak musím 
doběhnout na lavičku a dát si třeba 
půlku tyčinky. Snažím se cukrovku ne-
vnímat, beru to tak, že jsem zdravý, 
i když vím, že nejsem. Když mi není 
dobře, pokouším se tomu nepodléhat 
a myslet pozitivně.

 J Pro hodně lidí je dost těžká 
představa, že by si měli sami pí-
chat injekce do břicha. Vy jste 
s tím neměl problém?
Měl, velký. Bál jsem se toho, nevě-
děl jsem, jak budu reagovat, jak s tím 
budu žít. Na začátku jsem se i styděl, 
když byli kolem lidi. To jsem si ani in-
jekci nepíchl. Tohle už je pryč, nejsem 
jediný, nejsem první ani poslední, kdo 
musí žít s cukrovkou.

 J Takže žádný speciální režim na 
fotbale nemáte?
Ne, vůbec, nic extra. Trenér o mé ne-
moci samozřejmě ví, ale abych se při-
znal, netuším, jestli to vlastně ví i celá 
kabina. Někdy mi není nejlíp, ale zá-
pas odehraju. Občas vstanu a cítím se 
skvěle, občas je to naopak. Ale tohle 

R O Z H O V O R

Radost z gólu? Ne, to vážně není nic neobvyklého. Ať už v divizi, přeboru nebo I. A třídě.

Technický záložník se narodil 2. února 1994. Vyrůstal ve Spartě, kde byl až do 19 let, půl roku strávil ve 
čtvrté italské lize, po návratu hrál druhou ligu za Loko Vltavín, ale pak se jeho nadějná kariéra zastavila: 
lékaři mu zjistili cukrovku prvního stupně. Ač chtěl ještě zabojovat o profesionální kariéru, tělo bylo proti. 
Hrál divizi za Ostrou, působil v I. A třídě v Ďáblicích, odkud si ho vytáhl divizní Motorlet. Tahle štace mu 
zatím sedí, i kvůli tomu, že to má pár set metrů na stadion. Mařík pracuje ve společnosti Livesport, kde 
se potkal se svým švagrem Antonínem Kučerou, brankářem, který prošel rovněž Motorletem a teď působí 
v Uhelných skladech. „Cukrovka mi něco vzala, ale zase mě nasměrovala na jinou životní cestu. Pokud bych 
byl profesionálním fotbalistou, mohl bych hrát třeba do 35 let, ale co dál? Tady si můžu vybudovat kariéru, 
která není ohraničená věkem,“ říká Mařík. „Je to obrovská firma, která se každý rok rozrůstá. Teď už vím, že 
to má větší budoucnost než se spoléhat na fotbal.“

KDO JE DAVID MAŘÍK

Snažím se cukrovku nevnímat, beru to tak, že jsem zdravý, i když vím, že nejsem.  
Když mi není dobře, pokouším se tomu nepodléhat a myslet pozitivně.



mají i kluci bez cukrovky. Vnímám to 
tak, že cukrovka na úrovni divize pro 
mě není žádný handicap. Je to soutěž, 
která se mi vzhledem k mému zdra-
votnímu stavu zdá tak akorát.

 J Žádná zdravotní rizika z toho, 
že hrajete na téhle úrovni, pro 
vás tedy nejsou?
Naopak: čím víc sportu, tím je to lepší 
a tělo je zdravější.

 J V životě vás cukrovka nějak 
omezuje?
Musím na sebe víc dbát, ať už co se 
týče hygieny či jídla. Nemám žádnou 
speciální dietu, ale samozřejmě u mě 
mnohem víc než u jiných lidí platí, že 
bych měl jíst zdravě, vážit si jídlo, po-
čítat, kolik je v něm sacharidů, jak mi 
stoupne a klesne cukr v krvi. Přiznám 
se, že si jídlo nevážím – ze zkušenosti 
už vím, co si můžu dovolit. Neměl bych 
nic, co má cukr. Čím víc cukru, tím 
horší. To platí i o alkoholu, ale s klu-
kama si pivo po zápase dám, i když 
musím s mírou.

 J Umíte si z nemoci už udělat 
srandu?
Jo, už jsem nad věcí. Kluci mi třeba 
ze srandy říkají „Cukříku“, tomu se za-
smějeme.

 J Jak vlastně vzpomínáte na 
Spartu, kde jste vyrostl a strávil 
celý dorostenecký věk?
Spartu mám rád, ale s určitými lidmi 
tam jsem si nesedl. Jde o můj konec 
v klubu. Byl jsem v A-dorostu pod tre-
nérem Holoubkem, což bylo skvělé ob-

dobí, nejlepší. Chtěl jsem v A-dorostu 
zůstat, ale byl jsem přeřazený do ju-
niorky, kde už to tak dobré nebylo. 
Nesedlo si to. Občas jsem měl pocit, 
že mi byly házené klacky pod nohy. 
A vyvrcholilo to, když jsme se s klu-
kama přihlásili na mezinárodní turnaj 
v malém fotbale, kam nás na Spartě 
nechtěli pustit. Přitom jsme neměli 
profesionální smlouvy. Všude jsme 
zmiňovali jméno Sparta a myslím, že 
jsme jí dělali velmi dobrou reklamu.

 J Jen připomenu, že to nebyl 
úplně obyčejný turnaj…
Bylo to mistrovství světa v malém 
fotbale, které pořádala firma Adidas 
v komplexu Zinedina Zidaneho v Mar-
seille. On sám tam hrál a měl vlastní 
tým. My jsme ten turnaj vyhráli, sám 
Zidane nám gratuloval a říkal, že jsme 
hráli super. Když jsme se vrátili, ze 
Sparty mě vyhodili a já šel do Itá-
lie. Byl jsem z toho v šoku, nechápal 
jsem, protože i v juniorce, ač to nebylo 
ideální, jsem hrál a dával góly. Ale už 
je to pryč, nejsem zahořklý, stalo se, 
takový je život, tak to beru.

 J Jaké to vlastně bylo vyrůstat 
s pověstí talentu ve Spartě?
Asi jsem byl braný jako talent, vyhrá-
val jsem ceny pro nejlepší hráče, ale 
člověk si v tu chvíli neuvědomuje, že 
může přijít pád, který je docela rychlý. 
To mi všechno došlo až později. Žil 
jsem v tom, že se budu živit fotba-
lem a nic jiného není. Možná fakt, 
že jsem to tak bral, mi uškodil. Kluci, 

kteří třeba nebyli braní jako takoví ta-
lenti, neřešili to, tak se dostali dál.

 J Řekněte mi něco o turnaji, který 
pořádal legendární Zinedine Zi-
dane.
Účastnilo se 16 zemí, v každé byla 
kvalifikace. Náš tým vyhrál společnou 
kvalifikaci pro Česko a Slovensko. Le-
těli jsme do Francie, kde se šampio-
nát odehrával v Zidaneho sportovním 
komplexu. Byl to malý fotbal, pět lidí 
v poli plus brankář, hrálo se s manti-

nely. No a my turnaj vyhráli. Podobná 
akce pak byla od Nike v Praze, kde 
jsme skončili čtvrtí.

 J Jaké to je, zahrát si proti Zi-
danovi?
Obrovský zážitek, asi největší v mé 
fotbalové kariéře. Právě ve finále 
jsme se potkali se Zidanovým tý-
mem. On si tam vybral své hráče, 
mimochodem i nejlepšího freesty-
listu světa, bylo to něco úžasného. 
Měli jsme velké štěstí a vyhráli jsme 

R O Z H O V O R

Mařík v dobách sparťanských.

I N Z E R C E
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na penalty. Hrát proti Zidanovi, to je 
krása. Byl úplně skvělý, jak na hřišti, 
tak potom po zápase, kdy jsme se 
s ním bavili. Fotbalově byl pořád ab-
solutně někde jinde, i když už iks let 
nehrál. Balon měl přilepený u nohy. 
Taky jsme koukali, že si před zápa-
sem obstříkl obě kolena kelenem, 
zatejpoval se, ale pak hrál fantas-
ticky. Dal nám i gól, celkově bomba 
zážitek.

 J Takže se nedá bránit?
Dělal si v podstatě to, co chtěl. 
I v jeho letech mu bylo prakticky 
nemožné vzít míč. Ty kličky, pře-
hled, rozvaha, úžasné to vidět takhle 
zblízka. Pro nás všechny to byl zá-
žitek, takže do něj upřímně ani ni-
kdo nešel, měl obrovský respekt. 
Jednomu spoluhráči dal parádní 
housky, tomu jsme se pak smáli. Ale 
můžu říct, že jsem porazil Zidana. 
(usmívá se)

 J Vy máte vůbec rád malý fotbal 
všech druhů, že?
Ano, hraju Hanspaulku, ligu malého 
fotbalu. Fyzicky to stíhám. A fotba-
lově mi to pomáhá. Mám rád rych-
lost, práci s míčem, na malém fot-
bale se pořád něco děje. Člověk musí 
hrát, být ve střehu, vnímat hru, okolí, 
na všechno je méně času. Je to akč-
nější než velký fotbal. Trenéři to ne-
mají moc rádi, ale na prostorové vní-
mání, rychlost, práci s míčem je to 

to nejlepší, co může být. Koketoval 
jsem i s futsalem, lákala mě Sparta, 
ale nějak se to u mě nesešlo. Měl 
jsem myšlenky, že bych nechal fot-
balu a šel se věnovat jen futsalu, ale 
nakonec mi to nedalo a zůstal jsem 
u velkého fotbalu.

 J Co vás víc naplňuje, velký nebo 
malý fotbal?
V malém fotbale bych se určitě víc 
prosadil, protože jsem drobný, tech-
nický hráč. Ale ve velkém fotbale 
mám větší pouto.

 J Máte ještě nějaké fotbalové cíle?

V Motorletu jsem momentálně fot-
balově nejšťastnější, co jsem kdy byl. 
Sešlo se to dobře. Rád bych si v Mo-
torletu zahrál třetí ligu. A taky se mi 
nikdy nepodařilo ve velkém fotbale 
vyhrát nějakou soutěž, to bych chtěl 
stoprocentně zažít. Tohle je asi můj 
jediný cíl.

 J Nabídka z Motorletu vám přišla 
vhod i kvůli práci, je to tak?
Ano, spojilo se to u mě úplně per-
fektně. Bydlím na Velké Ohradě, práci 
mám na Nových Butovicích a z kan-
celáře můžu jít pěšky na stadion Mo-

torletu, je to jen pár set metrů. Lepší 
kombinace asi ani být nemůže.

 J Pracujete ve společnosti Live-
sport, která přináší výsledky ze 
všemožných sportů v reálném čase. 
Co přesně je vaše náplň práce?
Jsem na pozici marketingového speci-
alisty, starám se o weby, které máme 
po celém světě, komunikuji s partnery 
ve všech zemích. Máme unikátní pro-
gram, v němž aktualizuji veškeré zá-
pasy, jejichž výsledky přinášíme. Mojí 
hlavní starostí je, aby všechno bylo 
aktualizované. Pak sleduji různé tur-
naje, ať už jde o tenis, kriket, badmin-
ton, které jsou ve světě. My to pak na 
svých webech inzerujeme. Všechno se 
točí kolem sportu, což je paráda.

 J O Livesportu se v poslední době 
mluví čím dál víc, vaše firma ex-
panduje. V čem je její kouzlo?
Je pravda, že pořád rosteme, sdružu-
jeme pod sebou desítky webů v růz-
ných zemích, chceme si podmanit svět 
výsledků a být v tomhle směru světová 
jednička. Pro mě je to hezká motivace 
podílet se na tom všem. Když se mi ne-
podařilo prorazit jako fotbalistovi, tak 
tady bych mohl být u něčeho velkého.

 J Děláte Livesportu v kabině re-
klamu, nebo není potřeba?
V kabině všichni naši aplikaci musejí 
mít. (usmívá se) Ne, vážněji: neznám 
nikoho z fotbalu, kdo by naši aplikaci 
neměl a nepoužíval. 

R O Z H O V O R

Zahrát si proti Zidanovi? Obrovský zážitek, asi největší v mé fotbalové kariéře.

S fotbalovou legendou Zidanem během turnaje ve Francii.
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Stává se z toho už trochu tradice. Z posledních deseti vítězů Pražská 
teplárenská přeboru mužů využily svého práva postoupit do DIVIZE jen 
tři celky. Zbytek zůstal v nejvyšší metropolitní soutěži. Proč?

V roce 2010 vzal historický postup 
Zličín, o dvě sezony později Aritma, 
v roce 2016 pak Přední Kopanina. 
U zbylých vítězů přeboru v této de-
kádě převládl názor, že než se pouštět 
do nejistého divizního dobrodružství, 
bude rozumnější zůstat v Praze. Jen 
Motorlet B neměl v roce 2017 na vy-
branou – jeho posun výš neumožňo-
valy regule, protože divizi hrál A-tým 
mužstva z Jinonic.
Dalším v řadě klubů, které dobrovolně 
odmítly divizi, je Újezd Praha 4. No-
váček této přeborové sezony, který 
dokonale zaskočil všechny soupeře 

a triumf slavil už dlouho před kon-
cem. Ovšem s velkým náskokem rov-
něž Újezd Praha 4 ohlásil, že se do 
divize nechystá.

TRÁPENÍ A ZKLAMÁNÍ
„Nechceme jít do nějakého dobrodruž-
ství a rizika. Nebudeme si nic nalhávat, 
posun do vyšší soutěže je i o penězích 
a já nechci, aby klub směřoval do zá-
huby. Pokud by se šlo výš, tak to musí 
být vyřešené z dlouhodobého hlediska. 
Nyní jsme se tedy rozhodli, že zůsta-
neme v přeboru. Chceme pracovat v re-
alitě, ne jít do divize a pak zjistit, že 

by z toho místo radosti bylo trápení 
a zklamání,“ vysvětlil trenér Karel Je-
řábek. „Samozřejmě vnímáme, že by 
se soupeřům líbilo, kdybychom šli do 
divize. Jenže když se tam pak dosta-
neme do nějakých problémů, tak je za 
nás nikdo nevyřeší. Mluvili jsme o tom 
i s hráči, celá řada z nich už vyšší sou-
těže hrála, a právě proto šla teď k nám 
do Újezdu Praha 4.“
Hlas kabiny, to je v těchto případech 
velmi klíčový faktor. Pokud hráči výš 
nechtějí, a to třeba i z padesáti pro-
cent, je to problém. Za dva měsíce 
nové mužstvo nesložíte, ani půlku ne-
vyměníte.
V potaz je nutné brát, že oproti jiným 
krajským přeborům, kde jsou týmy 
zvyklé cestovat k zápasům i desítky 

kilometrů, je v Praze poněkud odlišná 
situace. Vzdálenosti jsou malé, časová 
úspora je tak oproti divizi významná. 
Jen pro příklad: ve Středočeském pře-
boru musejí hráči SK Lhota cestovat 
k zápasu do Kutné Hory 130 kilome-
trů, to nejdelší štreka v Praze je, když 
se utká Přední Kopanina s Královi-
cemi. Vzdálenost mezi oběma sta-
diony ale není ani čtvrtinová oproti 
příkladu ze středních Čech…
Nechme tedy promluvit i kabinu 
Újezdu Praha 4 reprezentovanou 
kapitánem a lídrem týmu Tomášem 
Podvínem. „Rozhodnutí nejít do divize 
je i naše, takže ho samozřejmě bereme 
a chápeme, konzultovali jsme to s tre-
nérem a vedením průběžně. Dávali jsme 
si pro a proti a nakonec jsme se roz-

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

N O V É  V Ý Z V Y,  N O V Í  S O U P E Ř I ,  A L E  TA K É  V Ě T Š Í  F Y Z I C KÁ ,  Č A S O VÁ  A  F I N A N Č N Í  N Á R O Č N O S T.  P R A Ž S K É  T Ý M Y  S E  Z  P Ř E B O R U  V Ý Š  N E H R N O U

PROČ DIVIZNÍ  DOBRODRUŽSTVÍ  PRAHU NELÁKÁ

2012–13 šampioni z Vršovic. Do divize nešli. 2013–14 šampioni z Královic. Do divize nešli.

Aritma kralovala sezoně 2011–12 a šla do divize, kde úspěšně působí dodnes.
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2014–15 šampioni z Přední Kopaniny. Do divize nešli.

hodli, že by to pro náš klub v tuto chvíli 
nebyl dobrý krok,“ uvedl Podvín. „Sám 
jsem hodně soutěživý, ale nechtěl jsem 
v žádném případě, aby se kvůli divizi 
totálně proměnil kádr a rozbilo se to 
skvělé jádro, které máme. Pořád hra-
jeme amatérskou soutěž a musí nás to 
hlavně bavit. Proto jsme i svolali radu 
starších a o všem se pobavili. Vyšlo 
z toho, že někteří kluci do divize ne-
chtějí, důvody jsou nejen osobní, ale 
i zdravotní. Přece jen je to tvrdší, fyzicky 
náročnější soutěž,“ pokračuje Podvín, 
který dříve divizi hrával za Motorlet, 
takže může srovnávat.

VÍCE ČASU, VYŠŠÍ NÁKLADY
S tím souvisejí i nároky na více tré-
ninků – a jsme zase u času. Divize 
je už také úroveň, na níž jsou hráči 
zvyklí na zápasové prémie, což s se-
bou nese vyšší náklady, k nimž musíte 
přičíst i patnáct výjezdů za sezonu, 
tedy pronájem autobusu či „cesťáky“ 
pro hráče a realizační tým.
Odhadem jsou náklady na divizi oproti 
přeboru vyšší zhruba o částku pohy-
bující se minimálně mezi 500 tisíci 
až milionem korun. Nepřehlédnutel-
ným faktorem je také to, že jsou kluby 
v Praze v přeboru obecně spokojené – 
kromě výše popsaného také s úrovní 
rozhodčích, ale i výraznou medializací 
soutěže. Volí radši variantu hrát vr-
šek dobře známé soutěže, kde jim nic 
nechybí, oproti nejistému kroku výš, 
který nese rizika.
„Divize je podle mě tvrdší, důraznější 
a fyzicky náročnější soutěž než pře-

bor. Občas se na divizní zápasy cho-
dím dívat a je vidět, že hlavně týmy ze 
špičky hrají v jiném tempu. Přebor je 
hodně fotbalový, kolikrát bych řekl, že 
fotbalovější než divize, ale určitě není 
tak náročný na fyzičku, sprinty, výbuš-
nost. Kvůli tomu je i větší riziko zranění, 
takže je potřeba širší kádr,“ pokračuje 
Podvín. „Jasným plusem přeboru pak je 
samozřejmě příjemné cestování. A pak 
taky věc, kterou mnozí asi tolik neberou 
v potaz, ale přebor je teď super i medi-

álně prezentovaný – pravidelné články, 
tipovačka a další věci, které kabinu pro-
stě baví. To v divizi není. Celkově musím 
říct, že je přebor příjemné prostředí. Di-
vize je v tomto někdy už trochu víc profi. 
Přes to všechno je a vždy bude postup 
jako takový lákadlem. Nejde to jen tak 
smést ze stolu, i my nad tím celkem 
dlouho a pořádně přemýšleli. Myslím, že 
jsme se teď rozhodli správně, ale určitě 
to necítím tak, že bychom tím ukázali, 
že nemáme ambice.“

NAJDE SE ZÁJEMCE?
Je možné, že po postupu sáhne ně-
který z klubů, které skončí za Újez-
dem Praha 4. Když nevezme divizi 
vítěz, na řadě jsou další tři v pořadí. 
V minulosti takhle šel výš Zličín, a to 
dokonce ze 7. místa (než se změnila 
pravidla, že výš mohou pouze týmy 
do 4. místa), v předminulé sezoně se 
do divize chtěly z bronzové pozice 
posunout Uhelné sklady, ale pouze 
za předpokladu, že by nehrály divizní 
skupinu C, která je mezi pražskými 
týmy obecně neoblíbená a navíc 
nejnáročnější na cestování. Uhelné 
sklady by musely hrát právě nepo-
pulární „céčko“, proto z původní my-
šlenky ve finální fázi ustoupily. Ač 
měly finance i souhlasné stanovisko 
kabiny, zůstaly v Pražská tepláren-
ská přeboru.
„Co se týče technické stránky věci, není 
to pro nás žádný problém. Kluby, které 
nevyužijí možnost posunu do divize, 
podají přihlášku do přeboru, ve kterém 
zůstanou,“ říká František Vitovský, ře-
ditel soutěží Pražského fotbalového 
svazu. „Obecně je ale škoda, že Praha 
v rámci republikových soutěží ztrácí 
pozice a dobrovolně se tak oslabuje, 
protože v divizi, potažmo v ČFL, nemá 
tolik týmů, kolik by mít mohla, pokud 
by kluby postupovaly.“
To je pravda. V sezoně 2018–19 jste 
mezi 48 celky v českých divizích našli 
jen čtyři pražské týmy – Aritmu, Mo-
torlet, Admiru a Meteor. Všechno to 
však jsou tradiční kluby s hodně kva-
litní a početnou mládežnickou základ-

T É M A

P O S T U P Y  V Í T Ě Z Ů  P Ř E B O R U  
Z A  P O S L E D N Í C H  1 5  L E T

2004–05: Horní Měcholupy

2005–06: Admira

2006–07: Horní Měcholupy

2007–08: Meteor

2008–09: Přední Kopanina

2009–10: Zličín

2011–12: Aritma

2015–16: Přední Kopanina

2010–11: Radotín

2012–13: Vršovice 

2013–14: Královice

2014–15: Přední Kopanina 

2016–17: Motorlet B

2017–18: Třeboradice

2018–19: Újezd Praha 4

A N O N E
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T É M A

nou a velmi dobrým zázemím, což je 
při rozhodování dost důležitý faktor.
Zatímco Újezd Praha 4 o divizi seri-
ózně uvažoval, přebor vyhrály i celky, 
kde bylo víceméně hned jasné, že 
se postup konat nebude. V sezoně 
2012–13 triumfovaly v soutěži Vršo-
vice, které tehdy vedl rovněž trenér 
Karel Jeřábek. I s Vršovicemi vyhrál 
ihned po postupu z I. A třídy! Přebor 
byl však pro klub z Prahy 10 jasným 
stropem. „Když jsme přebor vyhráli, 
o posunu do divize jsme neuvažovali. 
Důvodů bylo víc, je to obrovský skok. 
Je tam určitě větší finanční náročnost. 
V přeboru dojedete k soupeři metrem, 
autobusem nebo tramvají, jste všude 
za chvíli a skoro nic to nestojí,“ po-
vídá Jaroslav Bellada, letitý šéf Vršo-
vic. „Hodně hráčů má rodiny, takže by 
nebyli pro časově náročnější cestování. 

V divizi ráno vyjedete, pak vás někde 
seřežou, vždyť víte, jak jsou Pražáci ob-
líbení, a večer dorazíte domů. No a třetí 
věcí je nutnost doplnění kádru, protože 
do divize nemůžete jít s kádrem, se kte-
rým hrajete přebor. A jsme zase u dal-
ších finančních nákladů. Takže jsme po 
zvážení všech těch věcí měli jasno, že 
do divize nepůjdeme,“ ohlíží se po le-
tech Bellada.
Tenkrát po divizi podruhé skočil Zličín. 
„My do divize samozřejmě chceme. Dě-
láme to pro kluky, aby si zahráli vyšší 
soutěž. Jdeme hrát fotbal. Když sestou-
píme, tak sestoupíme. Když ne, tak ne,“ 
říkal Josef Jarolímek, manažer Zličína. 
Na rozdíl od prvního pokusu, kdy jako 
vítěz přeboru Zličín ihned sestoupil 
z posledního místa, vydržel ve čtvr-
tém nejvyšším patře českého fotbalu 
dvě sezony.

Kromě Vršovic v posledních letech 
z vítězů odmítl i Radotín, Královice či 
Třeboradice. „Je to rozhodnutí každého, 
jestli půjde výš nebo ne. Můžu mít sen 
vyhrát přebor, ale nikde není psáno, 
že musím pak jít do divize. A kdo to 
říká, může si založit klub, vyhrát s ním 
přebor a postoupit. My výš nejdeme. 
Chceme být rozumní,“ uvedl šéf Tře-
boradic Pavel Kott, když před rokem 
zvedal pohár pro vítěze Pražská tep-
lárenská přeboru.

TŘEBA PŘÍŠTĚ...
Do kuriózní situace se dostala Přední 
Kopanina. Ta na přelomu tisíciletí hrá-
vala divizi pod názvem ČZU Praha, od 
roku 2009 pak působila v divizi čtyři 
sezony v řadě. Po sestupu do Pražská 
teplárenská přeboru mužstvo od leti-
ště ve druhé sezoně soutěž vyhrálo, na 

první pokus však divizi odmítlo. O rok 
později však vyhrálo znovu a tento-
krát už se vedení se zástupci kabiny 
dohodlo, že Přední Kopanina bude opět 
divizní. „Naše rozhodnutí je pragmatické. 
Do divize jdeme zejména proto, že jsme 
v přeboru zažili po sestupu z divize, vy-
jma prvního půlroku, tři výborné sezony. 
Pro další úspěšnou sezonu v přeboru by-
chom těžko hledali motivaci,“ prohlásil 
předseda klubu Tomáš Cigánek. „Divize 
je pro všechny motivace, abychom ne-
stagnovali, což by se v další přeborové 
sezoně mohlo stát.“
Byla z toho roční epizoda. Teď se zase 
Přední Kopanina pohybuje v horních 
patrech přeboru. Podobnou situaci 
může za rok řešit i Újezd Praha 4. „Po-
kud se nám bude nadále dařit, třeba 
do toho někdy v budoucnu půjdeme,“ 
nezavírá divizní bránu Podvín. 

2015–16 šampioni z Přední Kopaniny. Teď už o stupeň výše vyrazili.

2016–17 šampioni Motorletu B. Do divize nešli, ale i kdyby chtěli, tak nemohli. 2017–18 šampioni z Třeboradic. Do divize nešli.



KVĚTEN 2019 11

V letech 2016 až 2018 kopal za Pragu, pak se však KRISTIÁN ROSEN-
KRANZ vrátil tam, kde s fotbalem začínal – do Březiněvsi. Čtrnáctiletý 
hráč, který se neztratí na žádném místě v sestavě, ale nejvíc mu to sedí 
v útoku, plní roli jednoho z lídrů. Dokáže totiž motivovat a vyburcovat 
spoluhráče a pro tým by dýchal. Jestli mu elán a příkladný přístup jak 
k zápasům, tak tréninkům vydrží, bude za pár let připraven na dospělý 
fotbal. A když ne? Tak ho třeba bude komentovat, i tato profese by 
jej totiž bavila.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedli v pěti letech ro-
diče. Místem, kde jsem začínal, byla 
TJ Březiněves a mým prvním trenérem 
byl Tomáš Bezpalec.

 J Jaké byly důležité kroky v jeho 
dosavadní kariéře:
Důležitým krokem v mojí dosavadní 
kariéře byl přestup z Březiněvsi do 
Pragy. Dalšími důležitými kroky byly 
individuální fotbalové tréninky.

 J Nejoblíbenější trenér:
Pep Guardiola.

 J Fotbalový vzor:
To je těžká volba, mými fotbalovými 
vzory jsou například Lionel Messi 
nebo Leroy Sané.

 J Oblíbený klub:
FC Barcelona.

 J Neoblíbený klub:

Nemám neoblíbený klub.
 J Výsledek posledního zápasu 

A-týmu mužů Březiněvsi v probí-
hající sezoně:
3:2 výhra nad Pragovkou.

 J Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:
V letošní sezoně to byl zápas proti 
Slavoji Suchdol. V tom utkání se mi 
podařilo vstřelit hattrick a pomoci 
svému týmu k vítězství.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Odvetný zápas vyřazovací části Ligy 
mistrů mezi FC Barcelona a PSG v se-
zoně 2016–17, kdy Barcelona doká-
zala smazat čtyřgólové manko.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Spoluhráč z útoku Lukáš Trousil.

 J Sportovní cíl:
Pomáhat svému týmu a stále se zlepšovat.

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

Bavilo by mě pracovat jako sportovní 
komentátor.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Ne, ale dřív jsem hrával florbal za tým 
Black Angels Praha.

 J Mimosportovní zájmy:
Mimo fotbalu ještě hraji na bicí, rád 
si zajdu s kamarády do kina a poslou-
chám hudbu.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Rád odpočívám v naší vířivce, zaplavu 
si v bazénu. Mimo to rád hraju FIFA.

 J Oblíbené jídlo:

Moje nejoblíbenější jídlo je pizza. Rád 
si dám sladké, třeba lívance.

 J Oblíbená hudba:
Většinou poslouchám rap.

 J Oblíbený film:
Moje nejoblíbenější filmová série je 
Rychle a zběsile, rád se podívám i na 
filmy od Marvelu.

 J Prospěch ve škole:
Na gymnáziu prospívám s vyzname-
náním. Tak mi to snad zůstane.

 J Počet přátel na Facebooku:
190. 

„Kiki se k našemu týmu vrátil po delším čase stráveném na Pragovce. Je to univerzální hráč, který se neztratí na jakémkoliv hráčském postu. Nejvíce mu však 

sedí útočná fáze, kde se dokáže prosadit nejen gólově, ale i připravit zakončení pro spoluhráče. Jeho předností je rychlost a zpracování balonu. Kikiho přístup 

k fotbalu je obdivuhodný, na tréninku pracuje vždy na sto procent. Dokáže neuvěřitelně motivovat a vyburcovat své spoluhráče, pro tým udělá všechno. Pevně 

věřím, že mu jeho chuť do fotbalu vydrží a za pár let bude připravený pro dospělý fotbal.“

Petr Petrášek, trenér starších žáků TJ Březiněves

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 :  TJ  B Ř E Z I N Ě V E S ,  A R C H I V  K .  R O S E N K R A N Z E

KRISTIÁN ROSENKRANZ SE Z PRAGOVKY VRÁTIL DO BŘEZINĚVSI,  KDE S FOTBALEM ZAČÍNAL

V Š E C H N O  P R O  T Ý M

SPARTA nebo SLAVIA SPARTA

RONALDO nebo MESSI MESSI, ALE UZNÁVÁM I CR7

ÚTOČIT nebo BRÁNIT ÚTOČIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY ZRZKY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE

R O Z ST Ř E L

Pózovat? To Kristián umí. Bude se mu to v budoucnu hodit?
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Urostlý pravý bek Milan Kollár měl za sebou mnoho 
prvoligových zápasů, se Spartou byl i za velkou louží.

Jako kdyby to bylo včera, řeknou pamětníci. Ale málo platné, na sklonku 
léta vyprší už půl století od zahájení premiérového ročníku naší národní 
POHÁROVÉ SOUTĚŽE, tehdy ještě jako součásti Československého 
poháru. Praha v něm tenkrát shořela jako papírový čert. Z jejího elitního 
kvarteta se mezi posledních osm neprobojovala ani Bohemka, která 
si právě vybojovala návrat po roce do I. ligy, ani jedenáctá Slavia. 
A čtvrtfinále pak znamenalo konečnou i pro sedmou Duklu a třetí Spartu!

Že Dukla, pátá v lize 1968–69 (posled-
ním ročníku před rozšířením na šestnáct 
týmů), podlehla 1:2 na hřišti dvanáctých, 
jen o bod zachráněných Teplic, to se 
ještě dalo pochopit. Na starou Drož-
ďárnu, stejně jako později na Stínadla, 
se nejezdívalo pro laciná vítězství.
Ale jak měli vstřebat příznivci Sparty, že 
si jejich mužstvo nedokázalo na Letné 
poradit s druholigovým Jabloncem? Po 
nerozhodné hře 1:1 jim dalo jen dva 
góly z penaltového rozstřelu a samo 
dostalo čtyři... Pravda, Severočeši rok 
předtím v pohárovém klání vyřadili Sla-

vii a ostravský Baník, ale to oba zápasy 
hráli doma. Naproti tomu oněch má-
tožných devadesát minut proti Jablonci 
s korunou zbabraného rozstřelu však 
fanoušci rudých viděli na vlastní oči 
a protrpěli až do hořkého konce.
V semifinále pak Jablonec na své 
Střelnici zdolal Teplice 2:1, ale v dvoj-
zápasovém finále tam s Gottwaldo-
vem hrál jen 2:2 a ze zlínské odvety 
se domů vrátil s debaklem 0:4. Nejvíc 
však Pražany pokořilo, že čtvrtým se-
mifinalistou byl jen průměrný druho-
ligový vojenský tým z Tábora.

Takový peprný guláš dokáže navařit 
právě jen vyřazovací pohárová sou-
těž. Ale to všechno nebylo nic proti 
následujícímu ročníku!

KDYŽ BÉČKO NECTÍ SUBORDINACI
V ročníku 1970–71 měla Praha ve 
čtvrtfinále nadpoloviční většinu z jeho 
týmů. Vedle Sparty a Dukly se do něj 
naprosto nečekaně probilo i druholi-
gové béčko rudých a k ještě většímu 
překvapení třetiligová Sparta Košíře 
a divizní SK Břevnov!
Fotbal nemá logiku – a pohárový 
zvláště. Nicméně bylo zřejmé, že Ko-
šířané a Břevnovští vyčerpali své mož-
nosti. Břevnov si už jen zajel do Jab-
lonce pro výprask 0:5 a košířská Sparta 
sice statečně vzdorovala, leč neodolala 
druhé garnituře Letenských a podlehla 
0:1. Oba prvoligové týmy postavil ne-
milosrdný los proti sobě. Sparta Duklu 

v té sezoně porazila v obou vzájem-
ných mačích o body (2:0 a 2:1) a tím 
druhým výsledkem ji přemohla i v po-
háru. Bylo to předčasné finále, hod-
notila tehdy ten souboj celá fotbalová 
Praha. A další vývoj událostí prokázal, 
že to byla pravda pravdoucí.
A v semifinále zase ten potvorný los! 
Tentokrát proti sobě postavil oba 
sparťanské soubory. V těch dnech 
jsem se potkal s jedním z nejznáměj-
ších a nejlepších pražských sportov-
ních novinářů všech dob, dlouholetým 
redaktorem Lidové demokracie Fran-
tiškem Steinerem. Ta situace se mu 
pranic nelíbila. „To je hrozný nešvar,“ 
říkal. „Aby se ve veřejném a nadto sou-
těžním zápase utkaly dva týmy jednoho 
klubu. Když jde o body, možné to není. 
Tak proč se to dovoluje v poháru? Je 
to neregulérní, navíc to může všelijak 
vyhrotit vnitřní vztahy. A to nemluvím 

KA P I T O LY  Z  D ĚJ I N  P R A Ž S K É H O  F O T BA LU :  O  P R Ů KO P N I C KÝ C H  L E T E C H  Č E S K É H O  P O H Á R U

K A Ž D Ý  Z A Č Á T E K  J E  T Ě Ž K Ý

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

František Steiner, fotbalový znalec mezinárodního formátu, jehož proroctví se svým způsobem vyplnilo.

K tvůrcům hry „zázračného“ béčka patřil i Svatopluk Bouška.



KVĚTEN 2019 13

o tom, že by z toho mohla být nepěkná 
domácí zabijačka...“
No, zabijačka se nekonala. Zato se 
zrodila senzace jako hrom! Hráči 
béčka se prý před zápasem doptávali, 
jak by jako měli k takovému střetnutí 
přistoupit. To je přece jasné, řekli jim, 
hrajte, na co máte, jako v každém ji-
ném utkání. Z hlediska sportovní etiky 
to byla zajisté naprosto správná slova. 
Koho by v té chvíli napadlo, jak to také 
může dopadnout?
A tak béčkaři hráli, na co měli, a sla-
boučká návštěva nevycházela z úleku. 
Béčko v tom roce hrálo II. ligu, ale ne 
moc slavně. Nakonec z předposledního 
místa sestoupilo. Na čtvrtý tým I. ligy 
by to věru stačit nemělo. Jenže rezervní 
sestava byla prošpikovaná hráči, kteří 
už měli za sebou nejednu prvoligovou 
bitvu. A ze společných zápasů i tré-
ninků měli své „oddílové“ (jak se tehdy 
říkalo a psalo a ze zvyku se to občas 
objeví ještě dnes) druhy pozorně pře-

čtené. Rivalitu ještě drobet vyhrotila 
také kuriózní skutečnost, že proti sobě 
nastoupily dvě sourozenecké dvojice: 
na pravých křídlech v áčku Bohumil Ve-
selý a v béčku jeho mladší bratr Josef, 
na halvu u prvoligových rudých Svato-
pluk Bouška a u druholigových bílých 
další výhonek té známé fotbalové ro-
diny, rovněž Josef.

NAPLNĚNÉ PROROCTVÍ
Béčko, které se podle autora Železné 
Sparty Vítězslava Houšky „rozhodlo 
nepopustit ani píď trávníku“, vyhrálo 
první půli 2:0. Ani po přestávce „se 
však naprosto nemínilo podrobit celo-
sparťanským zájmům a bránilo udatně 
svůj náskok. Brankář Dyk pochytal 
zcela vyložené šance.“ I sudí se snažil 
vrátit věci do jejich přirozeného řádu: 
nejprve áčku penaltu odpustil a jede-
náct minut před svým posledním hviz-
dem jim naopak jinou přihrál. Všechno 
marné, béčko ubránilo výhru 2:1.

Sparta sice v tom utkání nemohla po-
stup do finále ztratit, jenže je musela 
odehrát s vítězným týmem. Ve vzta-
zích mezi hráči obou mužstev bylo na 
čas poněkud dusno. Také oba trenéři, 
prvoligový Karel Kolský a druholigový 
Zdeněk Roček, jako kdyby se najed-
nou neznali. Oba byli z gruntu spar-
ťané. V roce 1948 si dokonce spolu 
zahráli v jednom týmu – poté co Ro-
ček přišel z Meteoru VIII na Letnou 
jako nástupce gólmana Karla Horáka 
a ještě předtím, než skvělý záložník 
Kolský odešel na post hrajícího tre-
néra do Sparty Úpice...
Čas všechny rány zhojí, zacelil i tuhle. 
Jen toho ztraceného poháru – a s ním 
tak absurdně zmařené šance zahrát 
si v tehdejší evropské klubové soutěži 
číslo dvě – byla samozřejmě obrov-
ská škoda.
Senzace však ještě nekončila. A co chy-
bělo, aby Český pohár nakonec stejně 
zamířil na Spartu? I ve finále proti Škodě 

(dnes opět Viktorii) Plzeň srdnatí letenští 
béčkaři nepřestali udivovat. Nejprve na 
hřišti soupeře remizovali 1:1. A potom 
doma vedli v půli 1:0, později dokonce 
3:1. V posledních pěti minutách však do-
stali dva góly. Penaltový rozstřel skončil 
5:5. Bylo by zajisté správné, aby pokra-
čoval, ale podle tehdejší regule – finále 
nefinále – dál rozhodoval už jen los. 
A rozhodl ve prospěch mužstva s okříd-
lenými šípy na dresech.
Pro takovou tečku za pohárovým fi-
nále bylo i slovo kuriozita jen velmi 
slabým výrazem. A to si navíc zkusme 
představit, jak by se postavila UEFA 
k případnému vítězství sparťanů. 
Béčko v kontinentálním Poháru vítězů 
poháru, to by tedy bylo unikum! Pustila 
by tam jeho áčko? Žádný precedens 
po ruce nebyl...
Rok poté bylo v Českém poháru 
všechno tak, jak být mělo. Finále pa-
třilo Praze. A Sparta v něm dvakrát 
zvítězila nad Duklou 2:1. 

BYL TO POHÁR, NEBO NE?
Řeč je o Charity Cupu (tak ho často na-
zývala dobová žurnalistika) čili Poháru 
dobročinnosti, pořádaném na podporu 
Českého pomocného spolku pro ne-
mocné plicními chorobami v Království 
českém, jak zněl plný název v té době 
velice potřebné a prospěšné instituce. 
S nápadem přišel už roku 1904 před-
seda Sparty dr. Otakar Petřík. Premi-
érový ročník se Českému svazu foot-
ballovému podařilo uskutečnit o dva 
roky později. Účastnické týmy nebyly 
jen z Prahy. Najdeme mezi nimi i SK 
Kladno, SK Plzeň, Slaný. A také mužstva 
z Královských Vinohrad, Žižkova, Vršovic, 
Karlína či Smíchova, až do roku 1922 
samostatných měst. Vítězem prvních 
dvou ročníků se stal černobíle pruho-
vaný SK Smíchov (na jehož osiřelé hřiště 
jsme čtenáře docela nedávno zavedli). 
Poslední ročník vyhrála roku 1916 Vik-
toria Žižkov a putovní pohár tak zůstal 
v jejím držení. Roku 1934, když se sho-
řelou tribunou Sparty vzal za své i její 

bohatý archiv, udělali Žižkovští krásné 
gesto: památnou trofej věnovali rudým 
jako počinek do nových sbírek!
A proč ten otazník v titulku? Charity Cup 
neměl v úvodních ročnících klasickou py-
ramidovou strukturu – prohraješ a kon-
číš! Třeba při premiéře se nejprve hrálo 
každý s každým ve čtyřech skupinách 
po šesti nebo sedmi týmech a potom ve 
finálové čtverylce s konečným pořadím 
SK Smíchov (žel již neexistuje), Sparta, 
Meteor VIII a ČAFC Vinohrady. Slavia se 
nezúčastnila; nebyla by tehdy v domácí 
soutěži našla rovnocenného soupeře...

POLOZAPOMENUTÉ PŘEDEHRY
O Český pohár se hrávalo i v období 
1940 až 1946, v posledních dvou z těch 
let pod hlavičkou Poháru osvobození. 
Vždy v šestnácti mužstvech, která se 
kvalifikovala z jednotlivých župních po-
hárů. Po třech ročnících vyhrála obě „S“, 
která stále ještě dominovala našemu 
fotbalu, ale premiéra i tehdy skončila 
velice překvapivým vyšachováním me-

tropole. Sparta vypadla hned v úvodním 
kole, když se sestupující Slezskou Ost-
ravou hrála doma jen 1:1 a na její Staré 
střelnici, kde přes část hlediště vedla 
uhelná lanovka sousedního dolu, prohrála 
1:2. Slavia sice přešla přes SK Pardubice, 
ale také ona přitom na jeho hřišti utr-
pěla porážku (3:4 a na Letné pak 7:2). 
Potom však nepřešla přes SK Prostějov 
(1:3 a 3:2). SK Nusle ztroskotal hned na 
startu, ale Meteor VIII si díky dobrému 
losu proklestil cestu až do semifinále.
Finále však patřilo pouze a jen Hané! 
V prvním utkání přemožitelé Slavie 
podlehli doma mužstvu SK Olomouc 
ASO 1:2. A nestačili na ně ani v od-
vetě, při které byl slavnostně otevřen 
Andrův stadion. Hostitelé jej za asi-
stence rozhlasového mikrofonu i ka-
mery filmového týdeníku zasvětili no-
vým vítězstvím, tentokrát 3:1.

HOKUSPOKUS 1951
Když už jsme tu v samých pohárech, 
připomeňme si ještě jednu soutěž, 

které její silně popletení tvůrci dali to 
jméno, jež jí ovšem v žádném případě 
nepatřilo. To bylo v časech věčných 
zmatených reorganizací na počátku 
50. let minulého století. V jinak chvály-
hodné snaze konečně rozjet celostátní 
pohár vymysleli jeho organizátoři ab-
surdního kočkopsa: obrovský turnaj 
stovek týmů od nejnižších okresních 
tříd až nahoru, ale s čertovým kopýt-
kem nesmyslné výjimky. Soutěž byla 
totiž uzavřena pro ligová mužstva – 
neboť se stala kvalifikací pro postup 
do nejvyšší soutěže. Takže na druhém 
stupni, tehdy v krajských přeborech, 
se celý rok hrálo jen o umístění, pro-
tože z nich nikdo nepostupoval. To 
bylo dáno pouze semifinalistům „Čes-
koslovenského poháru“. Takže dál už 
ani tam o nic nešlo a zápasy posled-
ních čtyř se odehrály jen jakoby mimo-
chodem. Tak přišel na svět nesmyslný 
příspěvek do našich pohárových dějin, 
veliký kiks, minela jako hrom. Ale ta-
kových tehdy bylo… 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Nebezpečným hrotem útoku sparťanského béčka tehdy byl Jozef Jarabinský získaný 
z Bohemky, ale zatím marně hledající místo v sestavě prvoligového souboru.

Brankář a kapitán Sparty B Václav Dyk, odchovanec Dukly, v úspěšném souboji s Janem Jarkovským 
v duelu II. ligy s klokany. V pozadí je další pilíř letenského béčka Jiří Rosický, Tomášův otec.
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„Pohyblivostí, přesností přihrávek, skvělým odebíráním míčů a v nepo-
slední řadě i důrazem se řadí mezi naše nejtalentovanější hráče,“ napsal 
Stadion roku 1973 k portrétu na obálce, který představil mladého, ale 
už zralého stopera Dukly – VÁCLAVA SAMKA.

Václav Samek proháněl míč po žižkov-
ských pláccích, když si jeho děda, který 
pracoval na holešovickém výstavišti, 
jednou řekl, že v tom klukovi něco je.
Na hřišti na pokraji Stromovky kousek za 
Veletržním palácem se tehdy hrávaly tur-
naje neregistrovaných žáčků. Děda tam 
Vaška dovedl a on se chytil v jedné té na-
hodilé jedenáctce. Sehráli pak společně 
pár zápasů za Tatran Praha 7 a jeden ze 
spoluhráčů mu řekl: „Hele, můj děda tré-
nuje na Strahově žáky. Co kdybys tam ně-
kdy přišel na trénink?“ Cesty ke slávě jsou 
všelijaké, tahle vedla přes dva dědečky. 
Datum své první výpravy na druhý konec 
Prahy si Václav Samek hýčká v paměti. 
Bylo to 6. srpna 1956.
O pár týdnů později byl tehdy všeo-
becně neoblíbený armádní ÚDA pře-
jmenován na Duklu. A začal se v něm 
měnit způsob práce. Už se ve velkém 
nepřetahovali nejnadanější hráči odji-
nud, ale systematickou výchovou fot-
balové mládeže začal klub splácet, co 
byl Praze dlužen. Šéfoval tomu Bohumil 
Musil, kterému nikdo neřekl jinak než 
Mirek, a pomáhala mu nejen řada dal-
ších osvědčených žákovských a doros-

teneckých trenérů, ale také mladý za-
pálený funkcionář Miloslav Jícha, který 
na Julisce pracuje dodnes. Ani jeden 
z nich nebyl voják z povolání, všichni do 
jednoho však hořeli pro fotbal.
V sezoně 1958–59 Dukla vyhrála doros-
teneckou ligu. Ve finále porazila Gott-
waldov na Moravě 2:1 a v Praze ho pak 
rozdrtila 7:0. To byla exhibice! Jména 
brankářů Šindeláře a Dyka, zadáků Ho-
ráka nebo Holečka, útočníků Ferdy Dvo-
řáka, který už jako dorostenec měl ránu 
jako z kanonu, Josefa a Františka Jílko-
vých, ale hlavně Josefa Jelínka na levém 
křídle, který to o pouhé tři roky později 
dotáhl až do finále světového šampi-
onátu v Chile, zaznívají v nekonečných 
fanouškovských debatách ještě dnes.
Řada z těch chlapců pak hrála ligu 
za Bohemku, někteří ve Spartě, Dvo-
řák ve Slavii. Ale ten nejlepší, Jelínek, 
v Dukle zůstal. A právě tak to bylo 
o pár let později s jeho velkým obdi-
vovatelem Václavem Samkem.

DVĚ PAMÁTNÉ MEDAILE
Tu první si začínající stoper přivezl 
z věhlasného karnevalového junior-

ského turnaje v italském Viareggiu. 
A ta druhá, ještě o hodně cennější?
Václav se na velkou scénu nevří-
til jako uragán, ale klidně, trpělivě 
a zprvu tak trošku v ústraní pro ni 
zrál. A vyvrcholilo to, když byl roku 
1971 už jako o něco starší (u dvou 
hráčů to UEFA tolerovala) povolán ke 
zpevnění zadních řad Lvíčat, repre-
zentačního mužstva do 23 let. Blížilo 
se první evropské mistrovství té vě-
kové kategorie...
Naši v něm postupně vyřadili Finy, 
Švédy a Řeky. Ze šesti zápasů vyhráli 
pět, bod nechali jen v samotném 
úvodu té jízdy ve finském Mikkeli. Dál 

už je čekalo pouze finále s favorizo-
vanými Rusy.
Ti v prvním střetnutí v Moskvě útočili 
a útočili, chtěli finále rozhodnout už 
doma. Naši pozorně bránili a tuhle čin-
nost s klidem a přehledem organizoval 
Samek. Remíza 2:2 zrodila velikou šanci. 
A týden poté v Ostravě ji Lvíčata pro-
měnila! Po vítězství 3:1 převzal kapitán 
z Julisky trofej. A zanedlouho dostal po-
zvánku do oficiální reprezentace.
Dukle zůstal věrný až od odchodu z pr-
voligové scény. Ještě rok si zakopal za 
hornopočernický Xaverov. A v 90. le-
tech se doktor obojího práva Václav 
Samek stal předsedou Dukly. 

Post:  stoper

Hráčská dráha:  1956 Dukla, 1981 Xaverov (do roku 1982)

Mezistátní utkání:  11 zápasů v letech 1973 až 1978; reprezentoval i jako junior, hráč do 23 let a olympionik;  
1972 kapitán mistrů Evropy do 23 let

Ligová bilance:  356 utkání a 16 gólů v éře 1968 až 1981; mistrovské tituly 1977 a 1979; v období 1969 až 1975  
absolvoval nepřetržitou sérii 151 ligových střetnutí bez jediné absence

VÁCLAV SAMEK *30. 8. 1947

H I S T O R I E

VÁCLAV SAMEK KAPITÁN LVÍČAT BYL ZE ŽIŽKOVA

Dukla v časech, na které vzpomínala předcházející dvoustrana: zleva sedí asistent trenéra Brumovský, 
Geleta, Slaný, Pšurný, Dušan Herda, Jozef Móder a trenér Vejvoda, nad nimi jsou Charvát, Ivan Novák, 
Karel Dvořák, Šmídek, Macela a Viktor, zcela nahoře Nehoda, Senický, Samek, Bendl, Gajdůšek a Dyba.

S medailemi z Viareggia a z evropského šampionátu do 23 let.

Václav Samek i přes svou menší postavu dozrál ve výtečného stopera, který se i v prvoligovém týmu rychle ujal role organizátora defenzivy a uznávaného lídra týmu.

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

Na ŽIŽKOVĚ vládne smutek. Herní propad Viktorie až na dno národní 
ligy je navíc okořeněn hrozbou stavebních projektů, které stále těsněji 
obkličují její příjemný stadionek… Kdysi se v té rázovité části Prahy 
meruna nebo třeba jen tenisák či dokonce hadrák proháněly div ne na 
každém rohu. Ale kde by si tam dnes Václav Samek zakopal, kdyby mu 
znovu bylo devět, deset let?

Stále rostoucí bytové zástavbě ustou-
pily nejprve všemožné plácky – a po 
nich došlo i na opravdová hřiště. Ne-
měly je všechny žižkovské kluby. Ale 
v těch, které byly někde doma, půso-
bila vedle prvního mužstva také re-
zerva, dorost, žactvo, často i stará 
garda nebo všelijaké zájezdové je-
denáctky.
Ještě roku 1948, těsně před smrští 
poúnorových zběsilých reorganizací 
a před nástupem slučovací mánie, 

na kterou doplatila zejména výchova 
fotbalové omladiny, na Žižkově ve-
dle královny Viktorie dále působily 
v I. A třídě – ta byla tenkrát třetím 
nejvyšším soutěžním stupněm – Žiž-
kovský team a Sparta XI (římské 
číslo tehdy označovalo jádro dnešní 
Prahy 3). V I. B třídě hrály Čechie, 
Union a Olšany, ve II. třídě Olympia, 
Lev XI, Slavoj, Plincner a Žižkovský SK, 
ve III. třídě Admira XIII (vzdor názvu 
sídlila také na Žižkově), Slovan a Me-

teor. A to uvádíme jen ty, které se ná-
zvem tak či onak prokazatelně hlásily 
k Žižkovu. Každý ten tým měl svou 
klubovou hospodu, kde se fanoušci 
setkávali s hráči a funkcionáři. Tomu 
se říká zpětná vazba!
Když však došlo na zapojování spor-
tovních klubů do podniků a závodů, 
proměnil se Žižkov, vyhraněná obytná 
městská část, v hromadné fotbalové 
pohřebiště. Už jsme o tom psali, ale 
připomínáme: i staroslavná Viktoria 
se tenkrát rozplynula až ve vzdálené 
čakovické Avii...
Kolik jen bývalo hřišť na Ohradě 
a v jejím blízkém okolí! Ještě po osvo-
bození otevřel Žižkovský SK nový „vál“ 
v sousedství Jeseniovy ulice směrem 
k nákladovému nádraží. V roce 1951 

na něm některé ze svých posledních 
mačů sehrála původní Vikorka...
Posléze na Ohradě zbylo jen hřiště 
Žižkovského teamu na úpatí vítkov-
ského hřebenu.

A DNES?
Sousloví žižkovský fotbal se pomalu 
ale jistě proměňuje v pouhý pojem 
z historie. Na Ohradě už není ani 
jeden z posledních mohykánů staré 
slávy, někdejší Žižkovský team (v ča-
sech direktivně řízeného sportu Dy-
namo Vozovna). Klub načas přežilo 
jeho hřiště, ale to se nedávno promě-
nilo v zahradní restauraci. Promiňte 
hořký vtip: ještě že alespoň vývěsní 
štít Zahrádek ctí dávné klubové barvy, 
zelenou a bílou... 

Věřme, že na dnešní Viktorce budou ještě dlouho padat góly...
Letecký pohled na žižkovskou Ohradu a její sousedství z roku 1945 ještě ukazuje i jedno ze tří 

původního hřišť v místech dnešního obytného bloku mezi Koněvovou a Biskupcovou ulicí.

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

K D Y Ž  V Á L E L  Ž I Ž K O V S K Ý  T E A M
Za vstupní branou ještě nedávného hřiště někdejšího Žižkovského teamu (mimochodem mezi těmi malými jednoho ze svého času 

nejpěknějších) je vidět přístupovou cestu k terase s hřištěm, které se však proměnilo v zahradní restauraci.
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Je zástupcem jedné z mnoha národností, které spojuje fakt, že působí 
v loni založeném klubu Prague Raptors. A byť byste to na základě 
jeho příjmení nejspíš netipovali, ILAN NEMIROVSKI je Izraelec. Krajní 
obránce či záložník žije v Česku už třetím rokem, za tu dobu už takřka 
stihl vystudovat školu, díky níž z něj bude komerční pilot. Nejen o tom 
v rozhovoru pro Speciál tenhle bezprostřední a otevřený chlapík mluvil, 
řeč přišla i na povinnou vojenskou službu, bojové umění krav maga, 
jeho slovenskou partnerku… A pochopitelně na fotbal, mimo jiné třeba 
na zápas Raptorů se Slavií.

 J Nemirovski nezní jako typicky 
izraelské jméno…
Moji rodiče pocházejí z Moldavska. Do 
Izraele se přestěhovali v roce 1991 
a já se tam o rok později narodil.

 J A čím to, že máte podle mých 
informací i rumunské občanství?
Z Moldavska pochází celá má rodina, 
moje babička se tam narodila v době, 
kdy země ještě patřila pod Rumunsko. 
Takže jak moje babička, tak i moji ro-
diče a má sestra můžeme mít i ru-
munské občanství.

 J S tím souvisí i to, že mluvíte 
rusky?
V Moldavsku se mluví rusky a na mě 
rodiče odmala mluvili jak hebrejsky, 
tak právě rusky. Zároveň jsem si na 
studiích mohl z cizích jazyků vybrat 
francouzštinu nebo ruštinu. A já si 
vybral ruštinu, abych si ji trochu zdo-
konalil.

 J Takže mluvíte hebrejsky, rusky, 
anglicky…
A trochu slovensky, moje přítelkyně 
Lubka je totiž Slovenka. Poznali jsme 
se tady před dvěma lety a od té doby 
mě učí slovensky. Takže rozumím 
i trochu česky. Navíc je pro mě jed-

nodušší tyto jazyky pochytit, protože 
nejsou tolik vzdálené od ruštiny.

 J Kdy a jak jste se stal součástí 
pražských Raptorů?
Když jsem přišel kvůli studiím do 
Česka, hledal jsem tým, ve kterém 
bych mohl hrát fotbal. Chodil jsem si 
párkrát týdně zakopat na Letnou, kde 
jsem poznal několik svých současných 
kamarádů a spoluhráčů. Když Raptoři 
loni v létě pořádali první nábor, nevě-
děl jsem o něm, a tudíž ho prošvihl. 
Jeden kamarád, který na něj naopak 
šel, mi řekl, že další už nebudou. Zku-
sil jsem tedy kontaktovat klubového 
prezidenta Daze Mosse. Řekl mi, ať 
přijdu, vyzkoušeli mě a už jsem zůstal.

 J V Praze jste tedy jak dlouho?
Od ledna 2017, ale tehdy jsem ne-
bydlel v Praze, ale v Benešově, kde je 
škola, kterou studuji.

 J Co je to za školu?
Letecká škola F-Air. Jestli úspěšně za-
končím studia, což bude doufám už 
letos, stanu se komerčním pilotem.

 J Do Benešova dojíždíte pořád?
Jen na praktické zkoušky, jinak bydlím 
v Praze. Teoretické zkoušky se konají na 
ČVUT, které s mou školou spolupracuje.

 J Proč jste si vybral zrovna školu 
F-Air?
Studia na pilota jsou v Izraeli velmi 
drahá, proto jsem hledal v zahraničí. 
Porovnával jsem USA a Česko, protože 
v obou zemích jsou letecké školy na vy-
soké úrovni a ne tak finančně náročné 
jako v mé vlasti. Nakonec rozhodlo, že 
Česko mám blíž k domovu, létá tam 
odsud několik spojů denně, za nějaké 
tři a půl hodiny jsem v Izraeli. Ale ještě 

předtím, než jsem se přihlásil, jsem si 
byl školu osobně prohlédnout. Velmi 
mě zaujala, vše je tam na profesio-
nální úrovni. Moderní letadla, příjemná 
atmosféra, dobří kantoři. Takže to byla 
kombinace ceny, kvality a blízkosti k do-
movu. Ale roli hrálo třeba i to, že mezi 
Českem a Izraelem panují dobré vztahy.

 J Prý jste o tom, že chcete být 
pilotem, měl jasno už od pěti let.
(usmívá se) Nevím, jestli to bylo přímo 
od pěti let, ale je to dané tím, že jsem 
vyrůstal nedaleko letiště. Prakticky ne-
ustále jsem tedy sledoval, jak přistá-
vají nebo vzlétají letadla. K tomu se 
pak přidaly letecké simulátory na po-
čítači, časem jsem se začal zajímat 
i o technologickou stránku a vše vy-
ústilo v to, že teď studuji na pilota.

 J Na komerčního. O tom, že byste 
byl vojenským pilotem, jste neu-
važoval?
Ne, protože platí, stejně jako všude ve 
světě, že když chcete být vojenským 
pilotem, musíte vystudovat vojenskou 
školu. A já zkrátka chtěl a chci být ko-
merčním pilotem.

C I Z I N E C T E X T :  ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK  F O T O :  JIŘÍ IPSER, PAVEL JIŘÍK ST., SIMONA LEBÁNKOVÁ, ARCHIV I. NEMIROVSKIHO

I Z R A E L E C  I L A N  N E M I R O V S K I  D O K O N Č U J E  S T U D I A  N A  P I L O TA  A  V Á L Í  Z A  P R A G U E  R A P T O R S

Č E S K U  D A L  P Ř E D N O ST  P Ř E D  A M E R I KO U

Ilan během zápasu Raptors.
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 J Hodláte zůstat v Praze?
To záleží na tom, kde seženu práci. 
Ale obecně do budoucna moc nekou-
kám, žiju dneškem, zítřkem. Vím jen 
to, že v daleké budoucnosti se chci 
vrátit do Izraele. Pocházím odtamtud, 
žije tam moje rodina.

 J S tou udržujete kontakty?
Samozřejmě, každodenně, neustále. 
Obzvláště nyní, po současných udá-
lostech (na začátku května probíhaly 

intenzivní boje mezi palestinským ra-
dikálním hnutím Hamas a izraelskou 
armádou, pozn. red.).

 J Už vás rodiče v Praze navštívili?
Ano, oni a moje sestra tu byli mi-
nulé léto, zdrželi se asi dva týdny. 
A já za nimi létám zhruba každé 
tři měsíce.

 J Jak se jim tu líbilo?
Mají Česko i Prahu rádi. Ostatně když 
mi bylo dvanáct, byli jsme na dovolené 
v několika evropských městech včetně 
Prahy. Teď, při poslední návštěvě, ro-
diče říkali, že se město hodně změnilo. 
K lepšímu. Je daleko čistší, modernější, 
hezčí. Myslím, že Izraelci obecně mají 
Prahu rádi.

 J A co vy? Slyšel jsem, že vám 
moc nesedí česká kuchyně.

Není to o tom, že by mi nechutnalo 
české jídlo. Ale u nás hraje kuchyně 
větší roli než u vás. S nadsázkou se 
říká, že národním sportem číslo jedna 
v Izraeli je jedení. Kuchyně je u nás 
pestřejší než tady, ale neříkám, že tady 
je horší. Naopak mi některá jídla cel-
kem chutnají.

 J V čem je největší rozdíl mezi Iz-
raelem a Českem?
Řekl bych, že v architektuře. Izrael je 
novější země, takže je tam modernější 
zástavba. Přirovnal bych ji k novým 
čtvrtím v Praze, například na Zličíně. 
A pak samozřejmě v počasí. Mimo-
chodem, to české bych alespoň zčásti 
přenesl do Izraele.

 J U vás je velké horko?
Někdy až moc velké. Ale z Izraele bych 
sem zase přenesl moře, které mi tu chybí.

 J V Izraeli je povinná vojenská 
služba. Absolvoval jste ji?
Je povinná jak pro muže, tak pro ženy 
při dovršení osmnácti let. Dřív byla na 
tři roky, teď ji trochu zkrátili. Já byl 
ještě na tři roky.

 J Dalo vám toto období něco do 
života?
Jednoznačně. Zaprvé kamarády na celý 
život, zadruhé spoustu zkušeností a lekcí. 
Posílila mě fyzicky i psychicky. Byla to 
hezká doba, vzpomínám na ni rád.

 J Zmínil jste nedávný konflikt. Jak 
vnímáte, že vaše země je vlastně 
neustále připravena bojovat?
(chvíli přemýšlí) Neřekl bych, že je při-
pravena na boj nebo na válku. Je při-
pravena se bránit, to je rozdíl. A není 
to ani tak o zemi nebo o lidech, je to 
hlavně o armádě, která je neustále 
nachystaná bránit kohokoliv, kdo žije 
na území Izraele. Čas od času nastane 
konflikt, při tom posledním bohužel 
přišli o život čtyři lidé. Ale pochopi-
telně že když jsem viděl, co se teď 
dělo, myslel jsem na své nejbližší 
a bál se o ně.

 J To je asi v Izraeli součást kaž-
dodenního života, že?
Každodenního? To zase ne. Ale obecně 
se dá říct, že schopnost bránit sami 
sebe je v Izraeli na vysoké úrovni 
a právě to činí náš národ silným. Lidé 
drží pospolu, pomáhají si. Věřím, že jed-
noho dne tohle všechno skončí, ale mo-
mentálně je to zkrátka realita. Zároveň 
se ale nemusíte bát do Izraele vyces-
tovat, na běžném životě byste žádné 
napětí kvůli hrozbě útoku nepocítili.

 J Součástí připravenosti na kon-
flikt může být i izraelské bojové 
umění krav maga. Ovládáte jej?
(směje se) Ne, neovládám. Byl jsem 
na pár lekcích, ale jen pro zábavu. 
V dětství jsem se věnoval karate. 
V souvislosti s tím, o čem se teď ba-
víme, by vám ale krav maga nepo-
mohla. Tyto konflikty neprobíhají tváří 
v tvář, ale pomocí raket.

 J Byl jste někdy nucen schovat 
se v krytu?
Rozhodně, několikrát. Krytem je vyba-
ven každý byt v Izraeli. Jsou to speci-
álně upravené pokoje, které byste od 
těch normálních nerozeznal.

 J Jací jsou Izraelci v porovnání 
s Čechy?
Říká se o nás, že jsme jako kaktus. 
Navenek třeba ne tolik přístupní, ale 
když se otevřeme, jsme vřelí, přátel-
ští a pohostinní. Vždy otevřeme dveře 
těm, kdo to potřebují.

 J To přirovnání s kaktusem by se 
možná dalo aplikovat i na Čechy.
Možná jsme v tomto ohledu podobní. 
Musím říct, že všichni Češi, se kte-

Toho času Pražák Ilan Nemirovski.

Řídit hru svého mužstva tento Izraelec umí.

C I Z I N E C
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rými jsem zatím přišel do styku, byli 
dobří a přátelští lidé, kteří pomohli, 
když to potřebujete.

 J Teď z fotbalového soudku. Co 
si myslíte o Talu Ben Chaimovi, 
jediném Izraelci, který kdy půso-
bil v Česku?
V první řadě musím říct, že hrál za 
Maccabi Tel Aviv, což je klub, který 
nesnáším. Jde totiž o největšího ri-
vala Maccabi Haifa, kterému fan-
dím. Ale to samozřejmě myslím 
s nadsázkou. (usmívá se) Ben Chaim 
je dobrý hráč, v izraelské lize měl 
dobré statistiky. Jinak by ho konec-
konců Sparta ani nekupovala. Jenže 
angažmá v Praze mu nesedlo. Asi 
i proto, že měl smůlu na zranění, 
vždyť kvůli tomu poslednímu nehraje 
už přes půl roku. Podle mého názoru, 
a spekuluje se o tom i v izraelských 
médiích, se vrátí do Izraele. Ale 
musím zopakovat, že je to kvalitní 
hráč. Jsem přesvědčen, že když do-
stane druhou možnost zahraničního 
angažmá, vyjde mu mnohem lépe. 
Fotbalově na to určitě má.

 J Izraelský národní tým se dosud 
na mistrovství světa dostal jen 
jednou, v roce 1970, na EURO 
ještě nikdy. Ale postup v kvalifi-
kaci prakticky vždy unikne o fous, 
o bod, o dva. Vyjde to letos?
Máte pravdu, mnohokrát nám postup 
na vrcholnou akci unikl jen o kou-
sek. Teď v kvalifikaci na EURO 2020 

máme velmi těžkou skupinu s Pol-
skem, Rakouskem a Slovinskem. Ale 
zároveň máme velmi, velmi silný tým 
a k tomu skvělého trenéra, Rakušana 
Andiho Herzoga. Remizovali jsme se 
Slovinskem a přesvědčivě porazili Ra-
kousko. Plánuji, že až budeme hrát 
v Polsku a v Rakousku, pojedu osobně 
fandit. A abych odpověděl, věřím, že 
by to konečně mohlo vyjít. Hráči jsou 
dobří, hrají po celém světě, a cítím, že 
reprezentace je na vzestupu.

 J Co izraelská liga, jak je na tom?
V porovnání s českou asi lépe, co se 
týče zázemí a stadionů, které mají 
mnohé kluby na opravdu vysoké 
úrovni. Ale zároveň najdete kluby, 
které hrají v tabulce vysoko, ovšem 
na jejich zápasy chodí jen okolo pěti 
stovek lidí. Co se kvality týče, tak kdy-
byste vzal čtyři nejlepší týmy z izra-
elské a české ligy a uspořádal mezi 
nimi turnaj, bylo by to hodně zají-
mavé a hodně vyrovnané. Mimocho-

dem, v izraelské lize působí i několik 
Slováků a Čechů. Tomáš Sivok, Mar-
tin Zeman, hrál v ní Tomáš Pekhart. 
A v Maccabi Haifa, kterému, jak už 
jsem říkal, fandím, působil Kamil Va-
cek. Vedlo se mu slušně, je to sym-
patický chlap.

 J Českou ligu tedy sledujete…
Ano, byl jsem i na několika zápasech, 
třeba na derby nebo na tom blázni-
vém utkání Evropské ligy mezi Slavií 
se Sevillou, které skončilo 4:3.

 J Máte u nás nějaký oblíbený 
klub?
Když jsem sem přišel, jeden kamarád 
mě vzal na Letnou, Sparta hrála derby 
se Slavií. Byl to šílený zápas. Mínus 
šest stupňů, skóre 3:3, několikrát byl 
v akci videorozhodčí. Po tom utkání 
jsem si koupil sparťanskou šálu a roz-
hodl se, že budu na straně Sparty. Ale 
náš trenér v Prague Raptors je záro-
veň koučem mládeže na Slavii… Můžu 
na chvilku odbočit?

 J Určitě...
Proti Slavii jsme, tím myslím Rap-
tory, hráli.

 J Vážně?
Ano, proti jejich týmu U-18. Bylo to 
v úplných začátcích našeho klubu.

 J Jak to dopadlo?
(usmívá se) Samozřejmě jsme pro-
hráli. Skončilo to 0:9, ale prvních asi 
třináct minut to byl celkem vyrov-
naný zápas. (směje se) Jsou to ob-
rovsky talentovaní kluci, mám pocit, 

C I Z I N E C
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Klub v Praze našel snadno. Pro který ale bije jeho srdce v rodné zemi?
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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:

I L A N  N E M I R O V S K I
že někteří už jsou na hraně A-týmu. 
Tím se vracím k vaší otázce. Kromě 
Sparty mám přes našeho trenéra 
blízko i ke Slavii, pravidelně o ní 
diskutujeme.

 J Takže fandíte Spartě i Slavii? 
To je hodně netradiční kombi-
nace.
Nefandím, to pozor! Fandím jedině 
Maccabi Haifa! Ale když mě vezmete 
na zápas Sparty, budu rád. A stejně 
tak budu rád, když mě vezmete na 
zápas Slavie.

 J Vaší fotbalovou předností jsou 
prý dlouhé nohy, díky nimž sou-
peřům snadněji odebíráte míče.
Dá se to tak říct, ovšem výhoda je 
v tomto případě i nevýhodou. Vyšší 
hráči mívají horší kontrolu míče, tech-
niku. Vím, že bych měl zapracovat na 
prvním dotyku. Ten nemám nejlepší, 
na druhou stranu to u obránce není 
zase tak zásadní. A obecně bych řekl, 
že jednou z mých největších výhod je 
fakt, že hraji levou nohou.

 J Ještě pár slov o Prague Rap-
tors. Měli jste fascinující začá-
tek do sezony, kdy jste vyhrávali 
i o dvacet gólů, ale pak přišel 
útlum.
Je celkem vtipné, jak lidé posuzují 
naše výkony podle toho, kolik dáme 
gólů. Ve výsledku je přece jedno, 
jestli vyhrajeme o deset gólů nebo 
o jeden, výhra je vždy za tři body. 
Naopak si myslím, že se zápas od 

zápasu zlepšujeme. Fyzicky i men-
tálně, na hřišti i mimo něj. Pořád 
věřím, že postoupíme. Když ne letos, 
tak příští rok.

 J Atmosféra v týmu je tedy 
zdravá?
Je, bez přehánění, naprosto per-
fektní. Vřelá, přátelská, každý se 
kamarádí s každým. Nevidíte žádné 
rozdíly mezi jednotlivými národ-
nostmi. Mluví se anglicky, vtípky 
padají v mnoha jazycích. Tým je 
dobře poskládaný, máme mix zku-
šenějších i mladších hráčů a krásně 
si to sedlo. Jak charakterově, tak 
lidsky. Musím také zdůraznit, že od 
vedení máme k dispozici vše, na co 
si vzpomeneme, veškerý servis. Do-
konce mohu upřímně říct, že Prague 
Raptors předčí co do profesionality 
většinu druholigových týmů na celém 
světě. Tedy možná ne v Anglii nebo 
ve Španělsku, ale v Česku nebo v Iz-
raeli určitě.

 J Váš klub je vlastně důkazem, že 
fotbal má moc spojovat lidi.
Přesně tak. U nás je spousta ná-
rodností a zdánlivě odlišných indi-
vidualit, ale všechny spojuje jediná 
věc: míč.

 J Ve vyšších soutěžích by se Rap-
toři neztratili?
Nevím, jestli to víte, ale v zimě jsme 
hráli na turnaji, kde všechny ostatní 
týmy byly z vyšších soutěží. A vyhráli 
jsme ho. To myslím mluví za vše. 
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Už tradičně v květnu se uskuteční projekt Měsíc náborů, který je zaměřený 
na mladé fotbalisty a fotbalistky. Jeho primárním cílem je rozšíření 
členské základny Fotbalové asociace České republiky a sekundárně pak 
budování pozitivního vnímání fotbalu za pomoci slavných fotbalistů či 
osobností s fotbalem spjatých.

Kontinuální podpora náborové činnosti 
fotbalových klubů a fotbalové mládeže 
v České republice je tím, o co zástup-
cům asociace ve spolupráci mimo jiné 
s Pražským fotbalovým svazem jde.

Jen na území hlavního města se 
proto během května uskuteční hned 
čtyři akce – v Kunraticích, ve Stře-
šovicích, na ČAFC a v Újezdu Praha 
4. Po celé zemi jich jsou pak desítky. 

Mladí začínající sportovci a spor-
tovkyně si během nich mohou vy-
zkoušet pestré pohybové aktivity 
a samozřejmě si zahrát také fot-
bal. Mnozí tak možná vstřelí svůj 
první gól.
Každá nová tvář, která na příští mě-
síce, roky nebo i zbytek života pro-
padne kouzlu nejsledovanějšího 
sportovního odvětví planety, bude 
důkazem, že mají podobné projekty 

smysl. Tak neváhejte a přijďte, mož-
ností je v Praze dost...

NÁBORY V PRAZE
14. května, 10.30: SK Slovan Kunratice
22. května, 9.00: SK Střešovice 1911
31. května, 8.30: ČAFC Praha
31. května, 9.00: SK Újezd Praha 4

Více info na 
http://mujprvnigol.cz/mesic-naboru 

M L Á D E Ž T E X T  A  F O T O :  FA Č R ,  P F S

Ú S P Ě Š N Ý  P R O J E K T  N A  O S L O V E N Í  N O V Ý C H  F O T B A L I S T Ů  A  F O T B A L I S T E K  P O K R A Č U J E

M Ě S Í C  N Á B O R Ů

Rozvíjejte individuální 
fotbalové dovednosti dětí 

pomocí instruktážních videí 
Trénuj, své znalosti si můžete 

rozšířit ve videu Trénink 
a koncepce přípravek.

trenuj.mujprvnigol.cztrenuj.mujprvnigol.cztrenuj.mujprvnigol.cz

nábo
Vyberte si klub ve svém okolí.

Vezměte svého malého fotbalistu nebo fotbalistku 
a zúčastněte se náboru.

Informace o přesném datu konání náboru získáte 
v daném klubu.

Ve spolupráci s klubem vyřiďte členství ve FAČR 
a vašem klubu.

V Informačním systému FAČR na is.fotbal.cz můžete 
kdykoliv zkontrolovat, zda je již členství aktivní.

Pokud je vše úspěšně vyřízeno, pak už svého malého 
fotbalistu nebo fotbalistku podporujte v jejich 
dalším růstu a buďte dobrým a slušným fotbalovým 
fanouškem.

1
2
3
4
5
6

Jste rozhodnuti 
zaregistrovat svého

fotbalistu nebo 
fotbalistku jako 

člena FAČR?

m jprvnígól

nabory.mujprvnigol.cznabory.mujprvnigol.cznabory.mujprvnigol.cz

pomocí instruktážních videí 
Trénuj, své znalosti si můžete 

trenuj.mujprvnigol.cz

Pokud je vše úspěšně vyřízeno, pak už svého malého 
fotbalistu nebo fotbalistku 
dalším růstu a buďte dobrým a slušným fotbalovým 
fanouškem.

6

nabory.mujprvnigol.cz
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M L Á D E Ž

m jprvnígól

strava
fotbalistů

A že aby měli dostatek energie a předváděli ty 
nejlepší výkony, musí si vybírat jen kvalitní stravu 
a jíst v přiměřeném množství? Připomeňte si, 
jaké jsou zásady správného stravování. 
Podívejte se na edukativní videa, 
ve kterých se dozvíš základní 
pravidla ideální výživy.

pravidelnost
 kvalita

množství

I velcí fotbalisté 
začínali v malých 
klubech.

I velcí fotbalisté 

klubech.

Víte, že ti nejlepší světoví fotbalisté 
musí jíst pravidelně? 

Příběhy osobností
Medailonky

strava.mujprvnigol.czstrava.mujprvnigol.czstrava.mujprvnigol.cz

začínali v malých 

Příběhy osobností
Medailonky

Příběhy osobností
Medailonky

Inspirujte se na www.mujprvnigol.czwww.mujprvnigol.cz
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V nejnovějším dílu vstupujeme do další kategorie – žákovské. Ta je 
charakteristická mimo jiné změnou z hlediska vývoje jedince, kdy dochází 
k ukončení fáze dětské a přechází se do fáze dospívání. Mění se nejen 
psychika, ale výrazně i fyzická stránka. V tomto období navíc začíná 
období puberty, tedy to, ve kterém člověk i jeho okolí prožívá řadu změn.

Z HLEDISKA VÝVOJE…
Než dojdeme k fotbalovým zása-
dám, je třeba popsat vývoj. Katego-
rie mladších žáků – U12 a U13 – je 
obdobím přechodu z prvního stupně 
základní školy na druhý a pro některé 
přestup z klasického institutu na gym-
názia či sportovní školy. Do mladších 
žáků spadají mladiství v 5., 6. a 7. 
třídě. Zde je slovo mladistvý či do-
spívající na místě, protože tělo (a ča-
sem dojde i psychika) hlásí začátek 
dospívání. U chlapců i dívek se zvýraz-
ňují sekundární pohlavní znaky, tedy 
dívkám začnou růst prsa, chlapci pod 
větším vlivem testosteronu začínají 
chlupatět, růst a přirozeně se osvalují. 
Od 11 do 15 let nastává velký růst, 
zejména u chlapců, v tomto období až 
o 25 centimetrů.
Toto období je přerodem nejen ze 
strany fyzična, ale také ze strany 
vývojové psychologie. Dochází zde 
k větší socializaci a začlenění do sku-
piny. Končí zde období jáství, které 
děti provází prvním stupněm. Jedi-
nec více vnímá kolektiv a cítí se být 
jeho součástí, kde potřebuje mít svoji 
roli. Ve věku okolo 12 let je jedním 
z ústředních témat hledání identity, 
které úzce souvisí s vývojem ega.
E. H. Erikson, zabývající se vývojovou 
psychologií, tvrdí toto: „Po ukončení 
dětského období vývoje je v průběhu 
biologického a psychologického dospí-

vání úkolem mladého člověka ustavit si 
pevné pojetí vlastního já, svého místa 
a smyslu v životě. V předivu jeho spo-
lečenských vztahů získávají vývojově 
závažnou úlohu jednak vztahy k vrs-
tevnickým skupinám a dále ke skuteč-
ným či pomyslným vzorům, k nimž se 
v tomto období upírá.“
Z tohoto textu je patrné, že je třeba 
věnovat pozornost vztahům v růz-

ných týmech a skupinách, tedy ze-
jména v rodině, kde se z kluka stává 
dospívající muž a z dívky dospíva-
jící slečna, ve škole, kde si mladiství 
v rámci kolektivu hledají a vytvá-

řejí role, se kterými by se ztotožnili, 
a v našem případě ve fotbalovém ko-
lektivu, kde je hledání konkrétní role 
neméně důležité.

BUDOVÁNÍ TÝMU
Výše popsané věci nám mohou po-
moci ve fotbalovém kolektivu s bu-
dováním týmu. Koncem doby já-
ství a příchodem větší socializace 
a uvědomování si kolektivu je ob-
dobí mladších žáků tím pravým pro 
budování týmu s velkým T. Na rozdíl 
od opic, které lépe pracují jednotlivě 
než v celku, lidé mají tu vlastnost, že 
jako celek jsou mnohem silnější. Proto 

se věnování pozornosti při budování 
týmu může v dobrém přenést i na vý-
kon na hřišti.
Jednou ze zásadních rolí v rámci týmu 
je role kapitána a lídrů. Kdo by měl 

být kapitán a proč? To je otázka, na 
niž by měl odpovědět trenér svým 
svěřencům. Co to znamená být ka-
pitánem? Jaká je jeho role? Když do-
jde k vysvětlení a pochopení, mělo by 
dojít k hlasování o kapitánovi. A na 
něm je doporučeno, aby se podílel 
celý tým. Proč? Protože když si ka-
pitána zvolí kolektiv, více za ním jako 
celek jdou.
Stejně tak je to u dalších rolí, které 
chceme trochu vyzvednout. Pokud se 
dospělí domnívají, že v tom mají hráči 
jasno, co jaká role znamená, stačí se 
zeptat hráčů. Když dojde k jiné inter-
pretaci, než je ta u dospělých, dopo-
ručuje se opět vysvětlit a sladit to tak, 
aby v ní byli dospělí i hráči a hráčky 
za jedno.
V těchto kategoriích může silně za-
kolísat sebedůvěra a sebevědomí 
chlapců a dívek. A to právě v té sou-
vislosti, jelikož nenašli či se neztotož-
ňují se svojí rolí. Jak se pak takový 
jedinec většinou chová? Může se stra-
nit kolektivu, je tišší než obvykle či 
naopak je o něm více slyšet a dělá 
více „hloupostí“.
To se týká jak fotbalového kolektivu, 
tak toho školního. Již v tomto věku 
se zkoušejí první cigarety, což může 
mít souvislost právě s hledáním role 
a identity. Pokud je nastavený důvěrný 
vztah mezi rodičem a trenérem, jsou 
to informace, které se mohou vzá-
jemně sdílet. A můžou ve výsledku 
pomoct dané osobě.
Příběh z fotbalového prostředí může 
být třeba tento. Nastane situace, kdy 
se u týmu vymění trenéři, dá se hla-
sovat o novém kapitánovi a dojde 

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

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  M L A D Š Í C H  Ž Á K Ů
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ke změně. Daný hráč pak může při-
jít o svou roli v kolektivu a může to 
ovlivnit jeho psychiku. Proto je důle-
žité mluvit s hráči v každém věku.

ROZVOJ ABSTRAKCE A MYŠLENÍ
S přechodem na druhý stupeň školy 
dochází také k většímu rozvoji ab-
strakce. Ve fotbale to můžeme 
uplatnit tak, že budeme vysvětlovat 
věci i na magnetické tabuli a hráči 
si to mohou propojit se situací na 
hřišti. Uvědomují si také hloubku hři-
ště, proto mohou lépe řešit timing, 
průnikové přihrávky a více rotovat 
na hřišti.
Nárůst herního myšlení je velký. Si-
tuace se řeší v souvislostech, v sou-
činnosti více hráčů, což nám vytváří 
prostor pro více možností řešení. 
Hráči se zajímají o to, co a proč dě-
lají. Potřebují vidět v činnosti smysl. 
Proč trenér dělá takové a takové cvi-
čení. V momentě, kdy trenér řekne, 
proč cvičení či hru na tréninku dělají, 
a dojde k uvědomění hráčů, může být 
pak motivace hráčů k takové činnosti 
výrazně vyšší. Důvodem může být 
i větší zodpovědnost každého jedince. 
Uvědomění, že každý hráč je zodpo-
vědný za svůj výkon a přístup, patří 
do tohoto období výrazněji a hráči se 
učí, že oni jsou strůjci toho, jak při-
jdou nastavení.

INDIVIDUALITA VS. TÝM
I když se zde často zmiňuje budo-
vání týmu, stále je naším primárním 
cílem v tomto období individualita. 
Toto období je vrcholem zlatého 
věku učení a hráči v tomto věku by 
po dovednostní stránce měli umět 
v podstatě vše, co umějí dospělí. Je 
třeba věnovat pozornost herním čin-
nostem jednotlivce, jak útočným, tak 
obranným.
V kategorii U13 bychom měli do-
jít k tomu, že individuální herní vý-
kon a týmový herní výkon bude na 
přibližně stejné úrovni, stejně tak 
i zaměření taktiky. Tedy to, že z 50 
procent řešíme individuální taktiku 
a z druhých 50 procent tu týmovou. 
Ale pamatujme, že tým se tvoří z jed-

notlivců, a tak správným rozvojem 
jednotlivců dojdeme v součinnosti 
i k rozvoji týmu.

ROZESTAVENÍ A HERNÍ PRINCIPY
V mladších žácích se hraje v počtu 
7+1 na šířku hřiště. Stále nám jde 
o to, aby hráči byli v častém kontaktu 
s míčem a řešili situace v menším po-
čtu hráčů. A právě řešení součinnosti 
hráčů, zejména výběr místa a orien-
tace v prostoru či kontrola prostoru 
jsou jedním z hlavních znaků katego-
rie mladších žáků. Výběr místa jak 
z hlediska momentu, kdy míč držíme, 
tak i v momentech, kdy má míč sou-
peř. Řeší se více součinnost obránců, 
záložníků a útočníků, ale i jednotlivých 
řad jako celku. Rozvíjí se vědomá vý-
měna místa nejen do šířky, ale i do 
délky, tedy že obránce vyběhne a zá-
ložník za něj zůstane. Útočící hráči se 
učí pracovat s ofsajdem, který platí 
v pokutovém území.
Trenéři používají různá rozestavení. 
Nejčastější jsou 2-3-2, 3-3-1, 2-4-1, 
3-2-2. Každé má své pro a proti 
z hlediska využití prostor a součin-
nosti hráčů. V tomto věku stále platí, 
že herní principy a zásady jsou výše 
než rozestavení a rozestavení by 
nám mělo napomoci k rozvoji her-
ních zásad, které chceme v klubu 
uplatňovat.
Kdo by se chtěl dozvědět o jednotli-
vých systémech více, rádi ho pozveme 
na školení B licence na mladší žáky, 
kde s trenéry rozebíráme systémy 
více do hloubky.

RYCHLOST, SÍLA, KOORDINACE
Věk mladších žáků je senzitivním ob-
dobím pro rozvoj zmíněných aktivit. 
Rychlost by se tak měla v tréninku 
objevovat minimálně 1× týdně, lépe 
častěji. Koordinaci rozvíjíme s ohle-
dem na růst, ke kterému v pubertě 
dochází. U rozvoje síly, pokud použí-
váme plank a podobné věci, dbáme 
na správnost provedení. Stále nepo-
silujeme s činkami, rozvoj síly, jak už 
jsme psali v dřívějších kategoriích, 
je vhodné dělat často a s ohledem 
na věk.

JAK JSME NA TOM S PRAVIDLY?
  Počet hráčů: 7 + 1 (sedm hráčů v poli, jeden brankář)
  Hřiště: rozměry minimálně 50 × 43 m, maximálně 72 × 50 m
  Branky: 2 × 5 metrů (opatřené sítěmi). Musejí být zajištěny proti samovol-
nému spadnutí.

  Hrací doba:  a) 2 × 30 minut nebo 2 × 35 min v soutěžích KFS/OFS/PFS, 
hrací doba určena v RMS 
 b) 3 × 30 minut v žákovské lize

  Míč: velikost číslo 4, hmotnost 290 až 390 gramů, obvod 63 až 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 míč pouze ze země

  Střídání hráčů: opakované, při přerušení, hráči opouštějí hřiště na straně, 
kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu.

  Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd.
  Brankář smí chytat rukama po celé šíři PÚ.
  Pokutový kop se zahrává po přestupku v PÚ po hranici rohového kopu vyzna-
čené barevnými metami. 
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Dlouhé roky zde fungoval jen mužský tým společně se starou 
gardou. Před osmi lety však na RUZYNI založili i mládež, což se 
ukázalo jako dobrý tah. Zásadní měrou se o něj zasloužil předseda 
Bohumil Klíma, jehož poté nahradila Blanka Drožová. Ta o sobě 
sice říká, že fotbalu nerozumí, což však nemění nic na tom, že pod 
jejím vedením se klubu daří. Byť A-tým tu dnes neexistuje, počet 
členů mládeže stále roste a i díky tomu se možná blíží doba, kdy 
zde začnou reálně uvažovat o znovuvytvoření „chlapů“.

K založení mládeže se v roce 2011 
tehdejší vedení rozhodlo proto, že 
mezi hráči A-týmu rostl počet tatínků. 
„Udělali jsme nábor, na který přivedli 
své děti. Postupně se začaly nabalo-
vat další, a přestože některé s fotbalem 
skončily, dostalo se to až do současné 
podoby, kdy máme starší a mladší žáky, 
starší a mladší přípravku a k tomu ško-
ličku,“ shrnuje předsedkyně.
„Vždyť loni jsme v mladší přípravce měli 
dvanáct kluků a dnes je to už čtyřia-
dvacet. A to jsme během té doby nedě-

lali žádné nábory, tak nějak se to samo 
rozkřiklo a děti přibývají.“

BEZ STRESU
Nějakou dobu v Ruzyni fungovala 
mládež společně s A-týmem a se 
starou gardou, což už dnes neplatí. 
„Před třemi lety skončili chlapi a loni na 
podzim i stará garda. Už se nescházeli, 
logicky se na tom podepisoval věk. Bo-
lavá kolena, znáte to…“
Vznik mládeže se ukázal jako prozře-
telný krok, jinak by totiž fotbal na Ru-
zyni dost možná úplně zanikl. „Chlapi 

se tu ale pohybují dodnes. Každou ne-
děli od deseti do dvanácti si sem chodí 
zakopat všechny věkové kategorie. Pro 
radost a pro žízeň,“ usmívá se.
O mládež se dodnes starají ti, kteří 
ji před lety dávali dohromady. „Děti 
trénují tatínci, kteří si postupně do-
dělávali potřebné licence. Mimo to 
máme ještě dva trenéry, nadšence, 
kteří sem dojíždějí. Ale kromě tatínků 
nám tu s fotbalem pomáhají i ma-
minky. Jsme takový rodinný podnik,“ 
podotýká Blanka Drožová.
Přátelský, pohodový přístup je jed-
ním ze základních kamenů ruzyň-
ské filozofie. „Nepřistupujeme k fot-
balu stylem: Ty nebudeš nominovaný, 
ty ano. Nekřičí se tady, hrají u nás 
opravdu všichni. A bez stresu,“ pro-
zrazuje předsedkyně, která se ře-
meslu učila a vlastně dodnes učí za 
pochodu. „Zpočátku jsem dost tápala, 

R U Z Y N Ě  J E  B E Z  M U Ž S K É H O  T Ý M U ,  S O U S T Ř E D Í  S E  N A  P R Á C I  S  M L Á D E Ž Í

R O D I N A ,  K T E R É  V L Á D N E  Ž E N A

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.

Rok založení: 1934

Vývoj názvu klubu:  TJ Ruzyně

Úspěchy:  účast ve II. třídě

Počet týmů:  starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší 
přípravka, školička

TJ RUZYNĚ

Klubová šéfka Blanka Drožová.V Ruzyni bují fotbalová anomálie. Nemají mužský tým. Špatně to ale není.
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K L U B

Ruzyňský areál působí v okolním ruchu velkoměsta jako oáza klidu. Kromě 
místních jej využívá i pražská Dukla, která ho má v dlouhodobém nájmu 
na tréninky a zápasy mládeže. Na oplátku se stará o hřiště a před lety 
prakticky celý areál kompletně zrekonstruovala.

Co se vlastnické struktury týče, fot-
bal v Ruzyni spadá pod Tělovýchov-
nou jednotu, která zaštiťuje mj. ještě 
basketbalový, tenisový a lezecký oddíl. 
„Ale každý si jdeme vlastní cestou. Když 
Jednota dostane peníze, rozděluje je dál 
do jednotlivých oddílů podle počtu jejich 
členů,“ vysvětluje Blanka Drožová.
Výhodou pro fotbalisty je, že v zimě 
mají k dispozici místní tělocvičnu. 
„Díky tomu, že platíme členské pří-
spěvky, máme nárok využívat halu 
šest hodin v týdnu. Musím říct, že to 
je velké plus,“ hlásí předsedkyně a do-
plňuje, že v hale se konají i pravidelné 
zimní turnaje.
V prostorech v ulici Ztracená se 
v současnosti plánuje vnitřní vybu-
dování parkoviště pro rodiče malých 

fotbalistů. „Už máme plány, za bran-
kou vznikne prostor alespoň pro dvaa-
dvacet aut.“
Dalším z větších zásahů do areálu 
bude položení nové hrací plochy. „Vy-
mění se celý trávník, udělá se nová zá-
vlaha, k tomu i nová umělka a sítě,“ 
vypočítává předsedkyně. „Začne se 
prvního června a stihnout se to, i kvůli 
grantům, musí do konce července,“ do-
dává s tím, že rekonstrukci obou hřišť 
zajišťuje Dukla.
Ruzyňské hřiště hostí i akce typu 
pálení čarodějnic či dětského dne, 
populární je i Turnaj Prahy 6. „Letos 
proběhne už čtvrtý ročník. Jsou vždy 
v červnu, ale kvůli rekonstrukci hřiště 
jsme ten letošní posunuli na konec 
srpna.“ 

hodili mě do vody a bylo to opravdu 
složité. Ale v začátcích mi hodně po-
mohl Jarda Kuchař z Bílé Hory, za což 
mu děkuji.“

DĚTI POMÁHAJÍ
Blanka Drožová má na starosti de 
facto vše, se vším jí ale zároveň 
pomáhají trenéři Martin Pihera, 
Jan Šanda, Pavel Holeček, Robert 
Vogel, Kateřina Loffelmannová, Li-
bor Matouch, Dan Spilka a poslední 

dobou už i syn předsedkyně David 
Šanda. „Všem musím touto cestou 
poděkovat, protože bez nich by tady 
fotbal nebyl.“
Dnes už se prý v nové pozici cítí lépe. 
„Sice nerozumím fotbalu, pořádně ne-
vím, co je to aut nebo přímý kop, ale 
to mi nevadí. Pro mě je hlavní, když vi-
dím, jak mají děti radost ze hry. To mě 
nabíjí energií a pomáhá ve chvílích, 
kdy si říkám, že bych s tím nejradši 
sekla. Dokonce se děti občas samy 

nabídnou, že mi třeba pomohou ukli-
dit šatnu.“
Pro děcka jsou zpestřením i pra-
videlná letní soustředění. „Jezdí 
všechny kategorie dohromady, letos 
jich pojede sedmdesát. Už podruhé 
se soustředění bude konat v Žacléři, 
předtím to bylo v Hracholuskách. 
Tam jsme brali i kola, takže nešlo 
o čistě fotbalové soustředění,“ pro-
zrazuje šéfka. „Letos už by mělo být 
jen o fotbale, ale když budou kluci 

hodní, vezmeme je do podzemních 
vojenských krytů,“ dodává trenér 
Libor Matouch.
V Ruzyni si žádné zásadní cíle nedá-
vají, rádi by však časem znovu zalo-
žili muže. „Momentálně to určitě není 
priorita, ale jednou bychom tu chlapy 
rádi měli. Ale bude to složité, v tom kri-
tickém věku kolem čtrnácti let spousta 
kluků s fotbalem nebo obecně se spor-
tem končí,“ uvědomuje si. „Ale věřím, 
že se nám to podaří dotáhnout.“ 

B U D E  N O V É  H Ř I Š T Ě  I  P A R K O V I Š T Ě

Název: Sportovní areál TJ Ruzyně
Adresa: Ztracená 1132/1, Praha 6 – Ruzyně, 161 00
Dopravní spojení:  dvě minuty chůze od autobusové zastávky 

Staré náměstí (linky 225 a 168)
Počet hřišť v areálu:  jedno travnaté, jedno s umělým povrchem

AREÁL TJ RUZYNĚ

... stejně jako občerstvení.Hřiště s umělým povrchem se hodí...

Šatny vypadají k světu.
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Odmala doufal, že se bude fotbalem živit, a byť si nevydělává kopá-
ním do míče, svým způsobem si MARTIN CHARVÁT tenhle sen splnil. 
Pracuje totiž v prodejně s profesionálním fotbalovým vybavením, kde 
je administrátorem e-shopu. Zároveň už od dorosteneckých let hájí 
zeleno-bílé barvy Střešovic, které v roce 2017 jako kapitán dovedl ke 
slavnému triumfu v Poháru PFS.

Vyrůstal na Suchdole, a tak kariéru 
celkem logicky odstartoval v klubu 
ČZU, který měl kousek od domu. Ten-
krát mu bylo nějakých šest let. „Dnes 
mají už jen jeden tým mužů, ale za mě 
to byl relativně velký a úspěšný klub. 
V té době hrával i divizi a disponoval 
několika mládežnickými celky,“ vzpo-
míná Martin Charvát.

ROZKVĚT KLUBU
V ČZU vydržel od přípravky až do mlad-
šího dorostu. „Postupně to tam uvadalo, 
většina mládeže přešla pod Kopaninu 
a zůstal tam vlastně jen jeden doros-

tenecký tým, za který jsem hrál. Když se 
tehdy ozval trenér střešovického dorostu, 
že by o mě měl zájem, moc jsem nepře-
mýšlel a šel do toho,“ líčí s tím, že poté, 
co úspěšně absolvoval zimní přípravu, 
byla ruka v rukávě.
Ve „Střeškách“, které jsou vyhlášené tím, 
že sázejí na odchovance, zůstal dodnes. 
Byl tedy svědkem rozkvětu tamního are-
álu i klubu jako takového. „Postavila se 
umělka, což bylo velké plus, protože do 
té doby se dalo trénovat jen na hlavním 
travnatém hřišti, pro které to byl velký ná-
por. Často jsme tak museli jezdit trénovat 
všude možně,“ vybavuje si.

Levý bek, jehož na hřišti charakterizuje 
rychlost a výbušnost, zažil i sportovní 
úspěchy. K těm patří historický postup 
do přeboru, ale v první řadě vítězství 
v Poháru PFS v sezoně 2016–17. Tu 
pouť má stále v živé paměti. „Přesně si 
vybavuji celou cestu do finále i proto, že 
jsme během ní vyřadili i tehdejší špičku 
přeboru – Uhelné sklady, Zličín, ČAFC. 
A ve finále Třeboradice, které tenkrát 
přebor vedly a v týmu měly několik bý-
valých ligových hráčů.“

POCHOD NA LETNOU
K památnému mači, který se konal na 
Letné na hlavním stadionu Sparty, vedl 
Střešovice s kapitánskou páskou na 
ruce. „Průběh toho utkání byl opravdu 
kouzelný, takový si člověk snad ani nevy-
sní,“ usmívá se. „Prvních patnáct minut 
nás Třeboradice zavřely, někdy v sedm-
nácté minutě penalta pro ně a červená 

karta pro našeho stopera. V tu chvíli jsme 
si říkali, že je hotovo,“ konstatuje.
Jenže soupeř trefil z pokutového kopu 
jen tyč. „To nás ohromně semklo, zvedli 
jsme se a začali nevídaně bojovat. Ve 
druhé půli jsme z brejku dali na jedna 
nula a po chvíli přišel životní zásah na-
šeho tehdejšího útočníka Pepy Turka, 
který z otočky z halfvoleje snad z pět-
atřiceti metrů trefil šibenici,“ popisuje. 
„Dva nula, hotovo.“
Vítězové měli tehdy na Letné takřka 
domácí prostředí, z tisícovky diváků 
mohlo být nějakých sedm set fa-
noušků Střešovic. „Dokonce se od na-
šeho stadionu organizoval pochod, na 
Spartu šla prakticky celá naše mládež. 
A po obou gólech nastala taková eufo-
rie, že střešovické děti vběhly na hřiště 
a naskákaly na naše střelce.“
Martin Charvát by v budoucnu podobný 
úspěch rád zopakoval. A jednoznačně 

O B R Á N C E  M A R T I N  C H A R V Á T  V Y H R Á L  S E  S T Ř E Š O V I C E M I  P O H Á R  P F S

S P L N I L  S I  S E N ,  Ž I V Í  S E  F O T B A L 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.

… nedá na Střešovice dopustit.Jako správný kapitán…
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v dresu Střešovic. „Nikam už se neženu, 
jsem tu dlouho a vždy jsem tady byl spo-
kojený. Myslím, že postup z A třídy je jen 
otázkou času, protože fotbal se tady dělá 
dobře. Věřím, že časem dokážeme hrát 
i v přeboru na špici a třeba zopakujeme 
úspěch v poháru.“

TOP KOPAČKY
I jeho profesní život souvisí s jeho mi-
lovaným sportem, Martin Charvát už 
pátým rokem pracuje ve firmě Sport-
Fotbal. „Zabýváme se prodejem fotba-
lového vybavení a v tomto oboru jsme 
jedním z největších hráčů na českém 
trhu. Vlastně jen my a Top4Football 
máme přístup například k nejvyšším 
řadám kopaček,“ prozrazuje.
Jeho role je administrátor e-shopu. 
„Ne z hlediska IT, ale jako správce. 
Starám se o novinky, které jdou do 
prodeje, řeším objednávky, zákaznický 

servis, mailovou i telefonickou komuni-
kaci,“ přibližuje.
Nabízí se otázka, zda po něm jeho spo-
luhráči chtějí výhodně sehnat profi vy-
bavení. „Samozřejmě že ano. A myslím, že 
se mi podařilo hodně lidí ze Střešovic na-
učit nakupovat u nás,“ směje se. „Bohužel 
jsem asi o půl roku nestihl podchytit celé 
Střešovice, co se týče týmového vybavení. 
V době, kdy jsem tam začal pracovat, už 
totiž měly uzavřenou smlouvu s Pumou.“
Dílčí produkty, ať už míče nebo ko-
pačky, však většina střešovických ku-
puje u něj. „Pochopitelně u mě mají 
možnost maximální slevy, kterou mohu 
dát,“ upozorňuje a dodává, že v dob-
rém smyslu podlehl profesionální de-
formaci. „Dřív jsem třeba tolik nevnímal 
rozdíl mezi obyčejnými a top kopačkami. 
Když teď dám na nohu nějaký základní 
model a poté ten nejlepší, je to opravdu 
velký rozdíl. Troufnu si říct, že kdybyste 

mi zavázal oči a dal mi vyzkoušet různě 
kvalitní kopačky, většinu poznám.“

KOMPLETNÍ SERVIS
Mnozí fotbalisté podle něj žijí v mylném 
přesvědčení, že čím dražší kopačky, tím 
déle vydrží. „V tom to úplně není, ty lepší 
se spíš opotřebují rychleji. Materiál, ze 
kterého jsou vyrobeny, je totiž co možná 
nejtenčí, aby pocit ze hry a z dotyku míče 
byl co nejpřirozenější, nejlepší.“
Výhodou SportFotbalu je prý skuteč-
nost, že klubům nabízí kompletní servis. 
„Od kopaček, dresů a míčů přes všechny 
možné tréninkové pomůcky až po různé 
suvenýry s logem vlastního klubu. Právě 
kompletním servisem se snažíme odli-
šovat od konkurence a pomáhá nám to 
navazovat spolupráci s mnoha kluby na 
úrovni, dejme tomu, přeboru.“
Výhodou jeho profese je i to, že mu 
umožňuje stíhat veškeré tréninky. 

„Snad z devadesáti procent jsme 
v práci fotbalisté, ať už aktivní nebo 
bývalí. Takže si v tomto ohledu vychá-
zíme vstříc,“ pochvaluje si.
Stejně jako nehodlá odcházet ze Stře-
šovic, neplánuje ani změnu zaměst-
nání. „Odmalička jsem se chtěl živit 
fotbalem, takže když se mi naskytla pří-
ležitost dělat tady, byl jsem za ni hrozně 
rád. Když už jsem zjistil, že nohama to 
nepůjde, zůstal jsem v oboru alespoň 
touto cestou,“ uzavírá s úsměvem. 

Martin dovedl zelenobílé k vítězství v poháru.

INZERCE

Věk: 27 
Klub: SK Střešovice 1911 
Post: krajní obránce

M A RT I N  C H A RVÁT

C I V I L

Každou trofej je třeba si náležitě užít. Martin Charvát si od fotbalu neodpočine (skoro) nikde. Živí ho.



POZNAT, KDE SE FOTBALOVÝ UNIKÁT NACHÁZÍ, NENÍ TĚŽKÉ. ANO, JE TO AREÁL DŘÍVĚJŠÍCH MONTÁŽÍ, POZDĚJŠÍ SPARTY KRČ.  
A DNES HO VYUŽÍVAJÍ K TRÉNINKŮM I ZÁPASŮM MLÁDEŽNÍCI Z NEDALEKÉHO VYŠEHRADU.
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