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konec deváté sezony se Speciálem je tady. Nevím, zda se to zdá jen mně, ale přišla mi zajímavější než ty předešlé, a to nejen díky pohádkovému příběhu klubu z Újezdu Praha 4.
Vždyť jen z přeboru se pakují tradiční účastníci ČAFC a Vršovice, ale celkově fotbalu bylo od Fortuna ligy
směrem dolů tak nějak víc. Až mi ty úspěšné zápasy reprezentace proti Bulharsku a Černé Hoře nakonec
přišly přespříliš...
Na rozdíl od profíků (těch nejvytíženějších je mi až líto) si alespoň fotbalisté v Praze mohou oddychnout
více než dva týdny po konci zápasových povinností. Jim sezona začne až za dva měsíce, ne za měsíc,
a bude chvilku trvat, než se vrátí do zaběhnutého režimu.
Pak ale šup zpátky do kopaček, shodit o dovolených nabraná kila a tradiční zábava může začít nanovo.
Jubilejně podesáté (snad) i s naším časopisem.
Hezké léto!
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DO HRÁČŮ JS EM VŽDYCKY VIDĚL
TRENÉR KAREL JEŘÁBEK VYHRÁL POČTVRTÉ V ŽIVOTĚ PRAŽSKÝ PŘEBOR. JAKÉ JSOU JEHO METODY? A KTEŘÍ HRÁČI U NĚJ NEMAJÍ ŠANCI?

ROZHOVOR

Újezd Praha 4 už je čtvrtým Jeřábkovým týmem, který vyhrál přebor.

Kam přijde, tam je úspěšný. Fotbalový trenér KAREL JEŘÁBEK v této
sezoně ovládl s Újezdem Praha 4 nevídaným způsobem Pražská teplárenská přebor. O tom, že nováček soutěže bude první, bylo jasno už
několik kol před koncem. „Parádní sezona,“ říká 57letý Jeřábek, který
přebor ovládl už dřív s Horními Měcholupy, Meteorem i Vršovicemi.
K tomu přidal i postup z divize do třetí ligy s Louňovicemi. V čem je
vlastně jeho trenérské kouzlo?
Co je potřeba k tomu, aby člověk vyhrál přebor? Vy máte už
čtvrtý triumf, to nemůže být náhoda.
(dlouho přemýšlí) Spousta lidí se
mě na to ptá, ale já vůbec nevím,
co odpovědět. Často slyším: „Čím
to je, že ty kam vlezeš, tam hraješ
nahoře?“ Asi to bude v nějaké mé
vlastnosti…
JJ
A tou je? Náročnost?
Kdo mě nezná a přijde do kabiny, kde
mě poslouchá, tak vyleze a řekne si,
že jsem blázen. Až po nějaké době,
kdy mě kluci poznají, pochopí, jak to
myslím, proč to říkám, vznikne nějaký vztah. Jsem člověk, který rýpe
do každého a do všeho. Někdo dává
hráčům pokuty, ale tohle jsem nikdy nedělal. Snažím se s hráči mluvit. A teď přichází to, co úplně neumím popsat… Ale ať jsem vlezl, kam
jsem vlezl, stala se z toho vždycky
dobrá parta. Jasně, když se vyhrává,
je dobrá parta víceméně všude, ale
vy se musíte dostat k tomu, abyste
vyhrávali, až pak se udělá parta.
A ještě před tím musí něco vzniknout. To asi umím.
JJ
Prostě si dokážete hráče získat
na svou stranu a oni za vámi jdou?
JJ

Myslím, že ve většině případů poznám, jestli přitlačit, pochválit, nechat všechno tak, jak je. V tomhle
vidím svou přednost, že v dané chvíli
správně vyhodnotím, jak na mužstvo
působit. Když tým o poločase prohrává a je nějaký průběh zápasu, na
lavičce musím přemýšlet, co budu
v kabině dělat, co budu říkat, co se
bude dít. Když bude trenér nesmyslně

Letos ne. Ani s Vyšehradem B, který
u nás vyhrál a my přišli o dlouhou
neporazitelnost. Měli jsme po pohárovém zápase, přijel nabitý soupeř,
naši kluci už šlapali vodu. I kdybych
řval, tak by to stejně nešlo, to jsem
cítil. Něco jiného to bylo proti Tempu.
Prvních patnáct minut to bylo něco
strašného, našim hráčům se nechtělo, už měli hlavy na oslavách,
protože jsme po zápase přebírali
pohár pro vítěze přeboru. O poločase
jsme prohrávali 2:1. Ale nekřičel jsem,
vzal jsem to přes psychiku. Sedl jsem
si mezi ně a říkám: „Pánové, takže vy
si říkáte parta. A teď mi řekněte, co
jste to tam předvedli? Dneska tady
dostanete pohár, jsou tady lidi, máte

Kdo mě nezná a přijde do kabiny, kde mě poslouchá,
tak vyleze a řekne si, že jsem blázen.
řvát celý zápas a pak i v kabině, tak
je to stejné, jako když křičíte na děti,
a ty už vás ani neposlouchají, protože
je to pořád dokola. Jenže když jednou
za půl roku uděláte „bordel“, tak je
to jiné. Pak zbystří. Kabina funguje
podobně. Kdybych kopal při každém
zápase do židlí, tak to nikdo nebude
brát vážně. Jenže když to udělám jednou za půl roku, tak budou všichni
koukat. A já to umím, ač se na to
možná nezdám.
JJ
Počítám, že v Újezdě jste do
židlí v této sezoně kopat nemusel, ne?

tady rodiny, děti, je tady DJ, moderátor, a vy se tady budete takhle ploužit? Je tohle to, co chcete?“ Ani jsem
nemusel řvát. Je ale fakt, že už jsem
se taky zklidnil. Když si vzpomenu, co
jsem předváděl v Admiře… Tam jsem
na jednoho hráče řval, ať jde domů.
Ten se ještě po zápase klepal. Pak
za mnou přišel a ptal se, jestli jsem
to myslel vážně. Ale pak jsem mu byl
na svatbě, on mi nikdy nezapomene
napsat k svátku, je jako moje dítě.
JJ
Zdá se mi, že z vás mají hráči
velký respekt.
Přirozený respekt tam asi je.

V klubech, kde působíte, se taky
neřeší tréninková docházka tak
jako jinde. Jak to děláte?
Když u nás chtějí hráči působit, zavážou se k tomu, že budou trénovat.
Je to jejich povinnost směrem k nám.
Musí to nějak fungovat. A přebor není
soutěž, kterou by někdo mohl hrát bez
tréninku.
JJ
Pokud byste se měl jako trenér
charakterizovat jedním slovem,
jaké byste vybral?
Náročný. Řekl bych až posedlý. Porážku ve finále poháru s Přední Kopaninou jsem kousal tři dny. Když někdo
něco odflákne, dokážu být hodně nepříjemný. Umím to dát sežrat, řečmi,
narážkami. To umím.
JJ
Jaké typy hráčů u vás nemají
šanci?
Je to stejné jako v práci: lidi, kteří
chtějí peníze, které si nezaslouží, ale
pořád jen natahují ruku. Pokud přijde
nový hráč, na něčem se domluvíme,
musí to fungovat. Pokud ne, má se
mnou problém.
JJ
Asi i proto si s sebou vodíte
vyzkoušené hráče, jako je stoper Daňhel nebo záložník Běhounek, že?
Jasně. S Gazzou (Daňhel – pozn. aut.)
jsme toho zažili hodně. Měl jsem ho
v Meteoru, Louňovicích, znovu v Meteoru a teď tady v Újezdu. Když to
rychle spočítám, je to společných
deset až dvanáct let. Kuba Běhounek je se mnou taky dlouho, ten prošel Louňovice, Meteor a teď Újezd
od začátku. Dnes by všichni chtěli
JJ
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Slušná sbírka pohárů, co říkáte?

Karel Jeřábek.

Ať jsem vlezl, kam jsem vlezl, stala se z toho vždycky dobrá parta. Jasně, když se vyhrává,
je dobrá parta víceméně všude, ale vy se musíte dostat k tomu, abyste vyhrávali, až pak se udělá parta.
levného fotbalistu, který bude výborný hráč i člověk, ale to je jedna
ryba v moři. Takoví se těžko hledají.
Pokud některé kluky znám, jako tyhle dva, nebo mám dobré reference,
sáhnu po nich.
JJ
Přijde mi, že máte oproti jiným
trenérům opravdu velký přehled o dění v nižších soutěžích,
k tomu hodně kontaktů a pracujete s předstihem. Už před koncem soutěže máte skoro jasno
o kádru na příští sezonu.
To je asi pravda. Chci pět lidí, se
čtyřmi už jsme byli domluvení dvě
kola před koncem přeboru. Musíme trochu omladit, protože máme
v týmu několik starších kluků. Dva
z nich, Papež a Hanzlík, končí. Tedy
ne že by končili úplně, ale mají své
povinnosti a důvody, takže jsem jim
řekl, ať si přijdou zatrénovat a uvidíme, jaká bude situace. Je hezké,
že nechtějí měnit klub, chtějí zůstat
v Újezdě, hrát třeba za béčko, ale
chtějí zůstat.
JJ
Mají u vás obecně starší hráči
jinou pozici?
I když jsem trénoval třetí ligu, fungovalo to tak, že jsem se určitých
lidí ptal na názor. Když byli tři

a shodli se, tak jsem k tomu přihlédl. A to se týká i hráčů. S nimi
taky mluvím, zajímají mě jejich
názory. Když někdo delší dobu nehraje a vím, že hrát bude, jdu za ním
s předstihem a proberu to s ním,
aby se připravil. Tohle jsem dělal
vždycky. Myslím, že do hráčů jsem
vždycky viděl a dodnes vidím. Mám
je přečtené. Oni zase vědí, na čem
jsou. A funguje to.
JJ
Jak moc tolerujete srandu na
tréninku?
Tréninky máme společně s béčkem,
díky tomu máme pořád 16-17 lidí.
A co se samotného průběhu tréninku
týče, tak se vždycky domluvím s asistentem Pavlem Třešňákem, který tréninky vede, já sedím a dívám se, jen
občas do toho zasáhnu. Dá se říct, že
jsem takový polomanažer, věcí okolo
je moc.
JJ
Takhle jste to ale neměl
vždycky, ne?
Ne, to až teď. Mě to baví. Sám bych
to ale dělat nemohl, v Újezdu se stará
o celý klub komplexně Jirka Jindra
(sportovní ředitel – pozn. aut.). Výhoda Jirky je, že je ve fotbale strašně
dlouho, prošel si všemi soutěžemi od
ligy, je to člověk, který fotbalu opravdu

hodně rozumí. Máme rozdělené, kdo
se o co stará, a funguje nám to.
JJ
Spolu jste působili už v Horních
Měcholupech. Teď jste se potkali znovu. Jak jste se vlastně
do Újezdu Praha 4 dostal?
Jako hráč jsem v Újezdu strávil po
Vršovicích nejdelší dobu. Ve Vršovicích jsem hrál od 10 do 27 let, od
těch 27 do 34 let jsem pak působil právě v Újezdu Praha 4. Trénoval
nás Václav Mašek, legenda Sparty
a nejlepší trenér, jakého jsem kdy
poznal. Neskutečně čistý člověk.
Jeho bratranec je Jarda Mašek, náš
vedoucí, což je taky taková čistá
duše mančaftu, kterého kluci mají
hodně rádi. Zařizuje jim doktory a tyhle věci. Právě on společně se šéfem klubu Zdeňkem Kramperou mě
sem dostali. Bavili jsme se o tom asi
čtyři roky, ale první nabídka přišla
v době, kdy jsem trénoval Louňovice
ve třetí lize. V tu chvíli to pro mě nebylo téma. Pak jsem šel do Meteoru,
kde jsem skončil v pondělí a v úterý
už jsem vedl Újezd na tréninku. Pamatuju si, že se hned o víkendu hrálo
s Podolím, jehož trenér Pepa Jarolím přijel na Újezd a říká: „Vy hrajete
v neděli? Ne? A kdy? Teď? Jak je to

možné?“ (usmívá se) Až před zápasem zjistil, že jsem v Újezdě, byla
to blesková akce. Újezd měl tehdy
devět bodů a byl na sestup. Podolí
jsme porazili a začala naše práce od
píky. Zachránili jsme I. A třídu, další
rok jsme právě s Podolím postoupili
do přeboru no a letos jsme soutěž
vyhráli.
JJ
Postup do divize jste neakceptovali. Jaký je teď plán? Zařadit
se s Újezdem mezi stabilní, tradiční přeborové kluby?
Ano, právě tohle je cíl klubu, i proto
jsme nepostupovali. Pořád si myslím, že Újezd patří do přeboru. Dělá
se tady nové hřiště s umělým povrchem, který by měl být výrazně
lepší než povrch na staré umělce.
Újezd patří k mým srdcovým klubům. Jak už jsem zmiňoval, po Vršovicích jsem v něm strávil nejdelší
dobu, zažil jsem tady super kolektiv, dokonce jsme až do téhle doby
byli braní jako nejzlatější éra klubu.
Bojovali jsme tenkrát o přebor, ale
nepovedlo se nám to. Teď prezident
říkal, že současná éra tu předešlou
předčila. Jsem rád, že jsem u toho
jako trenér a udělali jsme přeborový
titul. Lidi jako Jarda Mašek a Zdeněk

KDO JE KAREL JEŘÁBEK
Známý pražský trenér, který už čtyřikrát vyhrál pražský přebor. Po Horních Měcholupech, Meteoru a Vršovicích letos triumfoval s Újezdem Praha 4. Tahle
sbírka z něj dělá na pražské úrovni trenérskou legendu. „Legenda je nějaký starý pán, což už skoro jsem, ale jako legenda se necítím, trénování mě omlazuje,
jsem pořád v dění, ať už jde o hudbu, filmy. Člověk se snaží s mladými držet krok, ač to jde rok od roku hůř. Léta běží, vážení,“ usmívá se 57letý Jeřábek, který
to jako trenér nejvýš dotáhl do třetí ligy, kam postoupil s Louňovicemi. V této sezoně útočil s Újezdem Praha 4 na double, ale ve finále Teskahor poháru
jeho tým nestačil na Přední Kopaninu. „Kousal jsem to tři dny, ale i tak to byla skvělá sezona,“ říká muž, který sám hrál za Vršovice, Újezd Praha 4, Chocerady,
Horní Měcholupy, Struhařov, Jevany, Ondřejov a Mukařov. Jako trenér vedl Horní Měcholupy, Meteor, Admiru, Vršovice, Louňovice a teď už dva a půl roku
působí v Újezdu Praha 4. Dlouhodobě pracuje jako vedoucí pobočky pojišťovny Generali v Horních Měcholupech.
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Když někdo něco odflákne, dokážu být hodně nepříjemný.
Umím to dát sežrat, řečmi, narážkami. To umím. Takže hráči radši nic neflákají.
Krampera si přebor ze srdce přáli,
s tím mě angažovali. Naplňuje mě,
že jsem právě těmhle lidem mohl
udělat radost.
JJ
A co vy? Máte vůbec radost?
Navenek na vás není vidět. Tváříte se pořád stejně.
Jo, čumím jako idiot, to mi říkají
všichni. (směje se) Asi působím jako
namistrovaný pitomec, ale je to jen
nějaká image, zástěra. Já radost navenek neumím moc projevovat. Prožívám
to, ale spíš když jsem sám nebo jen
s realizačním týmem. Před mančaftem a na veřejnosti mi to moc nejde.
JJ
Taky už jste přebor vyhrál počtvrté. Mění se nějak vaše pocity
v čase?
To určitě. Když jsem poprvé vyhrál
přebor v Horních Měcholupech, bylo
to úplně jiné. V týmu byla řada individualit, Béda (Petr) Vrabec, Boris Kočí,
Robert Neumann. To byli hráči, kteří
kopali ligu, ke kterým jsem vzhlížel.
A k nim jsem přišel já, trenér z dorostu, který je měl vést. Nebylo to
jednoduché. Ale došlo mi, že v první
řadě musím vycházet právě s těmito
kluky a oni mi pak pomůžou. A přesně
to se stalo. Béda Vrabec mi hodně
pomohl v kabině. Vlastně mi dělal takového asistenta, dneska sám tré-

nuje v profesionálním fotbale. Docela
kuriózní je, že jsem nikdy nepracoval
jako asistent.
JJ
A je to výhoda nebo nevýhoda?
Všude jsem byl hlavní trenér, neměl jsem se pořádně od koho učit.
Na všechno jsem si přicházel sám.
A už se mi i povedlo „odchovat“ dalšího Jeřábka. Franta Peřina byl u mě
osm let jako asistent. Teď se vyšvihl
a postupuje s Admirou do třetí ligy.
Jsme kamarádi, často si voláme, každý týden se scházíme, radíme se,
přijel se podívat i na předání poháru
pro vítěze přeboru. Sám tvrdí, že má
spoustu věcí ode mě, což mě těší.
Co mi vadí, je to, že se říká, že Jeřábek hraje defenzivní fotbal, na který
se nedá koukat. Po Přední Kopanině
jsme nastříleli nejvíc gólů v přeboru.
To je defenzivní fotbal?
JJ
Vaše týmy se prezentují velmi
poctivým, jednoduchým a přímočarým fotbalem s tím, že v maximální možné míře sázíte na
standardní situace.
Někdo může říct, že je to staromódní
fotbal, ale ať na něj taky někdo najde
recept. Netajím se tím, že pro mě je
prvořadý gólman a obrana. Brankář je
skála, k němu pak dál skládáte mozaiku. Vadí mi, když slyším, že jsme

nakoupili třetiligové hráče a pak
s nimi vyhráli přebor. My žádné velké
nákupy nedělali. Malčánek a Podvín
už nehráli, ty jsme přemluvili, aby
zase začali, Valeš rok nehrál a stal
se z něj jeden z nejlepších krajních
obránců přeboru, o Gazzovi s Běhym
už byla řeč, brankář Bojčuk neměl angažmá, v Meteoru mu řekli, že ho nepotřebují, my jsme se to dozvěděli,
tak jsme ho udělali. Byla to náhoda.
Můj syn, to bylo jednoduché, Zdenda
Hanzlík působil několik let v Rakousku,
zase jsme se přes naše kontakty dozvěděli, že chce někde hrát, mladého
Bédu Vrabce jsme udělali přes starého
Bédu, útočník Doležel přišel s Jirkou
Jindrou z Horních Měcholup. Nejsou
to hráči za velké peníze.
JJ
Pojďme ještě k tomu hernímu
stylu, který se v Praze často
skloňuje.
Tenhle styl fotbalu se hraje v divizi,
je to divizní fotbal. Kdo hraje v divizi
útočně, málokdy je nahoře, protože
každá chyba je potrestaná. Neříkám,
že jsme byli tak dobří, abychom hráli
divizi, ale stylově jsme prostě hráli
divizní fotbal, protože je účelný. To je
asi to správné pojmenování.
JJ
Jak už bylo zmíněno, vyhrál jste
čtyřikrát přebor. Zavzpomínejte

na každý triumf zvlášť. První
z roku 2005, Horní Měcholupy.
Horní Měcholupy, to byl super postup
do divize, krásný zápas na Dukle, kterou jsme v rozhodujícím zápase porazili 1:0. Z naší strany úžasný výkon,
na Julisce bylo 1500 diváků. Bohužel
jsme pak na divizi špatně posílili, až
příliš jsme spoléhali na duo Kočí –
Vrabec, kteří ale kvůli svým trenérským angažmá neměli tolik času,
a přišel pád.
JJ
Další triumf byl Meteor, 2008.
Jednoznačné vítězství, dostali jsme 13
gólů za celou sezonu! Daňhel – Krejčík, to byla nejlepší stoperská dvojice,
co jsem zažil. No a na hrotu Fíček, to
byl mančaft jako zvon, který měl divizní parametry.
JJ
Vršovice, 2013.
Můj syn mi říkal, že vyhrát přebor
s Vršovicemi, to byl největší majstrštyk. Hráli jsme to bez koruny,
nováček soutěže. Když jsem přišel
na první trénink, myslel jsem si, že
to bude na sestup. Dobře se doplnil
tým, přišli Vořechovský, Sailer, brankář Michal, Uhlíř, k tomu Honza Šimr.
Mladí kluci se chytli, udělala se zase
dobrá parta. Hráli jsme účelný fotbal,
ono na terénu, který ve Vršovicích byl
a je, se nějaký zázračný fotbal ani
INZERCE

ROZHOVOR

„Co mi vadí, je to, že se říká, že Jeřábek hraje defenzivní fotbal, na který se nedá koukat.
Po Přední Kopanině jsme nastříleli nejvíc gólů v přeboru. To je defenzivní fotbal?“
hrát nedá. Tohle nikdo nečekal. Když
se ohlédnu zpátky, tak to byl zázrak.
Tohle už se nebude opakovat.
JJ
Tak trochu jste to zopakoval letos s Újezdem. Minimálně fakt, že
byl v přeboru také nováčkem, byl
s Vršovicemi společný.
Tady to bylo trochu něco jiného. Do
Vršovic jsem přišel až po postupu do
přeboru. Tady to je delší práce, která
trvá už dva a půl roku. Z posledního
místa v I. A třídě jsme se odrazili
až sem. To je taky super, obrovský
úspěch. Ve Vršovicích to ale bylo určitě největší překvapení. Kdyby mi
někdo tenkrát řekl, že s Vršovicemi
vyhraju přebor, poslal bych ho rovnou do Bohnic. Rozdíl byl v tom, že
v Újezdu jsme si s mančaftem museli vykopat postup. A já postup z I.
A třídy, ač se to nezdá, považuju
za hodně náročný a těžký. Pracovali jsme tady delší dobu, měli jsme
i nějaké finance na doplnění kádru.
To ve Vršovicích peníze nebyly vůbec, přišli hráči za nula. O financích
nebyla vůbec řeč. Něco společného
ale oba týmy měly.
JJ
A to?
Ani tady v Újezdě, ani ve Vršovicích
jsem neměl pocit nějakého nováčkovství. Systém byl daný i s ohledem na
to, jací byli k dispozici hráči, styl vyšel
i z toho, abych ze sebe zase nedělal
nějakého Brücknera.
JJ
Zdá se mi, že už jste na lavičce
méně emotivní, než jste býval ve
Vršovicích. Je to tak?
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To souvisí s tím, jak chcete působit na mužstvo. Někteří hráči prostě
potřebují být pod tlakem, musíte na
ně křičet, jinak něco podcení, odfláknou. Ve Vršovicích nebyla vyjma pár
hráčů taková fotbalová kvalita, tak
jsem někdy musel zvýšit hlas, být pořád na špičkách a koučovat. Tady už
máme zaběhlý systém, jsou tu zkušenější hráči, není třeba tolik mluvit.
JJ
Máte nějakou památku na každý z vašich triumfů v přeboru?
Z každé vítězné sezony mám zarámovaný plakát týmu a přes to pověšenou
medaili. Manželka mi to dovolila vyvěsit ve druhém patře baráku.
JJ
A zbývá tam ještě místo?
Ještě dva nebo tři kousky se tam vejdou. (úsměv)
JJ
Nechyběl vám letos trochu
adrenalin? Už po podzimu bylo
jasné, že můžete sezonu jen pokazit, směřovali jste k titulu.
Dokud to nebylo jasné, pořád to pro
mě bylo emotivní, byl to adrenalin.
Držím všechno v sobě, nedávám ven
nic znát. I proto nejsem před zápasy
družný. Pro mě je před výkopem protivník v uvozovkách nepřítel, udělám
z nich nechutné frajery, kteří nám
chtějí ublížit. (směje se) Zápas prožívám s hráči, když odfláknu přípravu,
koučink, nebudu to prožívat, vždycky
to dopadne špatně. Kdo trénuje, pochopí, že trenér bývá po zápase unavený víc než hráči.
JJ
Taky jste pořád musel udržovat
koncentraci hráčů, aby nepodlehli

dojmu, že už je hotovo, i když jste
měli pořád slušný náskok. Jak
těžké to bylo?
Hodně těžké. Na to je ale jen jeden
recept: mluvit, mluvit, mluvit. Nedat
najevo, že o nic nejde. Nesnáším, když
někdo něco odflákne, pak to dám hráčům sežrat, není to nic příjemného.
Takže radši nic neflákají.
JJ
Nevadí vám být pořád v roli psa?
Já umím být i hodně přátelský, ale to
až potom. Myslím, že se můžu a umím
bavit na normální úrovni s každým
z kluků v kabině.
JJ
Při všech těch přeborových triumfech trochu neprávem zapadá
divizní titul s Louňovicemi a postup do třetí ligy.
Třetí liga byla moje nejvyšší štace,
měl jsem tam nejlepší mužstvo, co
jsem kdy trénoval.
JJ
Proč jste to jako trenér nedotáhl ještě výš? Našlápnuto jste
měl poměrně slušně. A stejně
jako Jindřich Trpišovský jste šel
výš z Horních Měcholup…
Tyhle debaty jsme vedli. Jeden můj
dobrý kamarád, který se ve fotbale
pohybuje, mi nadává, že jsem to měl
zkusit. Možná převládla lenost se učit
a dál vzdělávat v kombinaci s tím, že
mám práci, která mě živí. A jsem realista. Trenéřina je nevděčná – mohl
jsem to někde zkusit, ale kde je
psáno, že vás za tři měsíce nevyhodí?
Pak netrénujete, nemáte práci, nic.
Neměl jsem navíc žádné konkrétní
nabídky, jen nějaké náznaky. A další

důležitá věc je, že mám jen trenérské
béčko. To mi vždycky stačilo. Trénuju
už 25 let, tyhle úvahy jsou za mnou,
už po ničem neprahnu. Tady jsem
spokojený.
JJ
V mužstvu máte svého syna,
který hrál i druhou ligu. Proč se
nedostal ještě výš?
Má 56 druholigových startů, ale taky
sedm operací kolen. Když se mu začalo dařit, vždycky přišlo zranění, to
ho brzdilo. Dnes už to vnímá jinak,
má rodinu, jiné priority, zdravotně
už nemá na vyšší úroveň. V tomhle
měl smůlu.
JJ
Aspoň jste si spolu mohli užít
první společný triumf.
Bavili jsme se o tom, že je to náš první
společný titul. V Louňovicích zasáhl až
do třetí ligy. Teď jsme spolu zase, ale
nijak extra si to neužívám. Spíš trnu
hrůzou, co se mu zase stane… Není
pro mě lehké trénovat svého kluka.
Po tom všem, co si zdravotně prožil,
když ho někdo nakopne a leží na zemi.
To jsou těžké chvíle. Jsem sice trenér,
ale taky táta.
JJ
Přední Kopanině se podařilo
přeborový titul obhájit. Je to
i váš cíl?
Jsem trenér, který nemá jiné cíle než
vyhrávat. Příští sezona pro nás bude
horší, nikdo už nás nepodcení, všichni
budou mít Újezd načtený. Budou nás
brát jinak, než když jsme postoupili.
Tahle sezona byla výjimečná, asi nejde zopakovat, ale co nám zbývá: zkusíme to. (usmívá se)
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TEXT: RADIM TRUSINA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., KATEŘINA KRAMPEROVÁ

ÚJEZDSKÁ JÍZDA. A DALŠÍ…
VÝBĚR MOMENTŮ, KTERÉ V PRÁVĚ SKONČENÉ SEZONĚ PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU NEJVÍC ZAUJALY. A TO NEJEN NA HŘIŠTI
Co sezona, to spousta příběhů a zážitků. Stejně tomu bylo v ročníku 2018-2019, který se v Praze nesl ve znamení Újezdu Praha 4: tým
z jihovýchodního okraje Prahy suverénně ovládl Pražská teplárenská přebor, v Teskahor poháru se jeho báječná jízda zastavila až ve finále,
které se naopak zlatě zapsalo do kroniky Přední Kopaniny. Pražský fotbalový speciál vybral několik výrazných NEJ uplynulé přeborové sezony.

VÍTĚZOVÉ PRAŽSKÉHO PŘEBORU OD ROKU 1990
1989–90
1990–91
1991–92
1992–93
1993–94
1994–95
1995–96
1996–97
1997–98
1998–99
1999–00
2000–01
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12
2012–13
2013–14
2014–15
2015–16
2016–17
2017–18
2018–19

Přední Kopanina
Meteor
Kompresory
Admira–Slavoj
Libuš
Vyšehrad
FC Střížkov Praha 9
Čechie BVB Karlín
ČZU Praha
Vyšehrad
Dropa Střížkov B
FC Břevnov
Libuš
Lokomotiva Praha
Motorlet
Horní Měcholupy
Admira
Horní Měcholupy
Meteor
Přední Kopanina
Zličín
Radotín
Aritma
Vršovice
Královice
Přední Kopanina
Přední Kopanina
Motorlet B
Třeboradice
Újezd Praha 4
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(náskok 4 bodů před Xaverovem B)
(náskok 4 bodů před ČAFC)
(náskok 5 bodů před Vyšehradem)
(náskok 1 bodu před Vyšehradem)
(náskok 7 bodů před ČAFC)
(náskok 18 bodů před Krab–Haus Košíře)
(náskok 16 bodů před ČZU Praha)
(náskok 6 bodů před Střížkovem B)
(náskok 4 bodů před Uhelnými sklady)
(náskok 11 bodů před Střížkovem B)
(náskok 8 bodů před Satalicemi)
(náskok 2 bodů před Střížkovem B)
(náskok 7 bodů před Střížkovem B)
(náskok 10 bodů před Střížkovem B)
(náskok 15 bodů před Přední Kopaninou)
(náskok 8 bodů před Duklou)
(náskok 4 bodů před Meteorem a Přední Kopaninou)
(náskok 12 bodů před Duklou)
(náskok 9 bodů před Přední Kopaninou)
(náskok 3 bodů před Duklou B)
(náskok 1 bodu před Radotínem)
(náskok 5 bodů před Duklou B)
(náskok 9 bodů před Bohemians Praha B)
(náskok 9 bodů před Libuší)
(náskok 7 bodů před Libuší)
(náskok 10 bodů před Uhelnými sklady)
(náskok 5 bodů před Bohemians Praha)
(náskok 3 bodů před Třeboradicemi)
(náskok 12 bodů před Duklou JM)
(náskok 18 bodů před Královicemi)

NEJPŘESVĚDČIVĚJŠÍ ŠAMPION
Tohle byl triumf způsobem start-cíl.
Újezd Praha 4 vládl po celou sezonu
tabulce, ani na chvíli před sebe nikoho
nepustil a zaslouženě se radoval s pohárem pro vítěze Pražská teplárenská
přeboru. A to jako nováček soutěže!
„Ale musím říct, že jsem neměl pocit nějakého nováčkovství,“ řekl trenér Karel
Jeřábek, který se svými spolupracovníky poskládal zkušený tým, který neměl v soutěži konkurenci: k 24 výhrám
přidal tři remízy, jen třikrát odcházel
poražený. V celkovém součtu z toho
bylo 75 bodů a náskok 18 bodů na

druhé Královice! Třetí Uhelné sklady
zaostaly o 19 bodů, čtvrtá Přední Kopanina dokonce o 28 bodů…
Újezd však už dopředu avizoval, že nebude akceptovat postup do divize. „Možná
jsme tím někoho zklamali, ale nejsme na to
připravení,“ myslí si Jeřábek.
Jeho tým v každém případě dorovnal
historické statistiky. Od roku 1990 se
stalo pouze jednou, že by měl vítěz na
konci ročníku náskok 18 bodů. V roce
1995 byla tahle propast mezi prvním
Vyšehradem a druhým Krab-Hausem
Košíře.

Úspěch s rekordním náskokem je třeba pořádně oslavit.
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NEJZNÁMĚJŠÍ ŽIGULÍK NA STADIONU...
Stal se z něj jeden ze symbolů Újezdu
Praha 4, nepřehlédnutelná součást
stadionu. V rohu areálu směrem
k dálnici D1 je zaparkovaný starý automobil VAZ Žiguli, na jehož střeše
je přimontovaný ukazatel skóre. Jaká
je vlastně historie tohoto „žigulíka“?
Na svém místě stojí od roku 2009,
kdy na Újezdě otevírali nové hřiště
s umělým trávníkem.
„Byl to dárek od kamarádů a příbuzných. Žigulík bylo moje první auto v 80.
letech, pak dosloužilo a šlo pryč. Když
ale rodina a kamarádi přemýšleli, co
mi dát k padesátinám, inspirovali se
starými fotkami, na kterých jsem právě
s tímhle žigulíkem,“ vzpomíná Zdeněk
Krampera, prezident klubu Újezd
Praha 4. „Zašli na vrakoviště, koupili
žigulíka, přestříkali ho na barvu, kterou jsem tenkrát měl, kompletně ho
zrenovovali, dokonce udělali i stejnou
SPZ. Vůbec jsem to netušil, koukal jsem

Ten, kdo byl na Újezdě, legendárního žigulíka samozřejmě dobře zná.

a říkal jim, že jsou blázni, protože to
muselo být hrozně pracné.“
Před deseti lety urazil tenhle vůz cestu
z Kladna, kde Krampera slavil, do Prahy.
„Byl normálně pojízdný, není to jen maketa. Přemýšleli jsme, co s ním udělat, aby
mi jen nestál na dvoře. No a napadlo nás,
že bychom z něj mohli udělat právě držák
na časomíru. A tuhle funkci plní už deset
let,“ popisuje Krampera. „Kdyby se auto
dalo ještě trochu dohromady, asi by jezdilo. Benzín v něm není, jen se mění baterka, aby fungovala časomíra, protože ta
je napojená právě na autobaterii.“
Tohle auto vidíte na všech fotkách
z Újezdu, je to jasný a lehce rozpoznatelný symbol stadionu. „Myslím, že je to
dobrá reklama. Před lety jsme díky tomu
vyhráli soutěž o nejvtipnější fotku z prostředí nižších soutěží,“ říká Krampera.
„Fotbalové týmy často sponzorují velké
automobilky, takže my můžeme říkat, že
nás sponzoruje Žiguli,“ směje se.

Týmový boss Zdeněk Krampera.

…DOUBLE-DECKER V ULICÍCH
Když přišli fotbalisté Újezdu Praha 4
na sraz před zápasem 29. kola Pražská teplárenská přeboru, jen zírali.
K areálu po úzké cestě viděli couvat červený double-decker, ikonický
dvoupatrový autobus, který se proslavil v ulicích Londýna. A právě tímhle
dopravním prostředkem přeborový
šampion cestoval do Záběhlic, kde
jej čekalo utkání proti ČAFC.
Vše zařídil Jiří Jindra, sportovní ředitel klubu, který celou akci před okolím tajil. „Vědělo o tom jen pár lidí. Já,
majitel klubu Zdeněk Krampera a trenér Karel Jeřábek. Ale ani oni přesně
netušili, jaký autobus přijede,“ usmívá
se Jindra. „Jako první mě napadlo ob-

jednat otevřený autobus po vzoru profesionálních týmů v zahraničí, které
takto objíždějí města, ale bál jsem se
počasí. Přes známé se mi podařilo sehnat double-decker, pak bylo hlavním
úkolem udržet všechno v co největším
utajení, aby to opravdu bylo překvapení,“ pokračuje Jindra.
To se povedlo dokonale. Kabina o záměru netušila. „Double-decker byl pro
nás velkým překvapením. Věděli jsme
jen, že máme dorazit na Újezd a na zápas i zpět pojedeme autobusem. Když
jsme viděli, jak přijíždí tohle, tak jsme
nevěřili svým očím. Bylo jasné, že to
bude velký,“ říká Tomáš Podvín, kapitán Újezdu Praha 4.

Na palubu speciálně upraveného autobusu kromě hráčů a realizačního
týmu nastoupili i věrní fanoušci, kteří
mužstvo podporovali během celé
sezony. Občerstvení bylo zdarma.
A kromě již jistého přeborového triumfu se slavila výhra 6:0. „Při cestě
tam jsme se drželi, ještě to nebylo bujaré, hodně nám záleželo na tom, abychom na Čafce vyhráli. Nevzali jsme
si ani jednotná mistrovská trička upřímně jsme nechtěli působit nějak
namachrovaně a urazit fotbalového
boha,“ vysvětluje Podvín. „Po zápase,
který jsme herně i výsledkově zvládli výborně, už to byla jiná jízda. Zpívalo se,
popíjelo, byla to fakt paráda.“

Kvůli výšce autobusu musel Jindra
v týdnu před zápasem projíždět trasu,
kudy se červený dvoupatrák vydá,
aby nenastal problém. Volba double-deckeru ale nebyla úplně náhodná:
kromě áčka slavilo triumf ve II. třídě
i béčko Újezdu, takže klub dosáhl na
„double“. „Ohlasy mám úplně fantastické,“ přikyvuje Jindra. „Akorát nevím,
co bychom dělali, pokud bychom vyhráli
i pohár,“ směje se. Újezd Praha 4 ve
finále Teskahor Cupu podlehl Přední
Kopanině. „Byl to pro mě fakt speciální
den. Díky moc vedení za tenhle skvělý
nápad. Užili jsme si to, byla to ideální
tečka za naší sezonou snů. To nejde říct
jinak,“ řekl Podvín.
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Ještě jednou Újezd Praha 4. Cesta z posledního zápasu byla prý pořádná jízda.

NEJVĚTŠÍ ČIN FAIR PLAY: ODSTOUPIL ZE HRY, ABY SOUPEŘI ZAŠIL TRŽNOU RÁNU
Jeho tým prohrával 0:2, do konce
bylo deset minut a Podolí potřebovalo v posledním kole Pražská teplárenská přeboru proti šampionům
z Újezdu Praha 4 útočit. Kanonýr Robert Jůzek však místo snahy o vstřelení gólu odstoupil ze hry, aby pomohl
zraněnému protihráči Dominiku Jírovi,
který měl tržnou ránu pod okem, z níž
mu teklo hodně krve.
„V českých poměrech bych řekl, že je
to až nevídaná věc,“ děkoval Jiří Jindra, sportovní ředitel Újezdu Praha
4, který už měl vystřídáno a dohrávat tak musel v oslabení. Síly na hřišti
se ale díky Jůzkovi vyrovnaly.
„Prostě jsem odešel ze hřiště. Zranění
hlavy hráče má vždycky přednost,“ reaguje Jůzek, který pracuje jako lékař.
„Šel jsem se přesvědčit, co se děje. Vě-

děl jsem, že bude potřeba pár stehů.
Na zápasy si beru svoji lékárničku, kde
jsem měl vše potřebné, takže jsem mohl
Dominikovi hned ránu zašít. Řídím se
tím, že je třeba být připravený a mít ty
věci u sebe. Beru si je vždycky. Vždyť
se může něco stát i někomu z diváků.“
Jůzek už dříve při jiných zápasech,
které navštívil, podobně zasáhl. „Z pozice hráče to ale bylo poprvé,“ usměje
se. „Ten kluk nemusel do nemocnice.
Beru to tak, že když se něco podobného stane, tak prostě musíme táhnout
za jeden provaz. Zdraví je na prvním
místě. Jsem rád, že to celé dobře dopadlo,“ dodal.
„Bylo to neskutečné gesto, kterého si
moc vážíme. Rád bych Roberta Jůzka za
tenhle počin navrhl na cenu fair play,“
uvedl Jindra.

Kanonýr Robert Jůzek neváhal ani vteřinu a šel pomoci zraněnému soupeři.

NEJVĚTŠÍ SMUTEK: TEMPO

Zklamání Tempa bylo ohromné.
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Stačilo vyhrát v Třeboradicích a fotbalisté Tempa by se zachránili v Pražská
teplárenská přeboru. Jenže klíčový duel
hráči klubu ze Lhotky nezvládli, padli
0:6. Nenahrály jim ani výsledky z ostatních stadionů, a tak mužstvo sestupuje do I. A třídy společně s Vršovicemi,
ČAFC a Braníkem. První dva celky měly
smutnou jistotu už s předstihem, Braník sice držel naději na záchranu až do
poslední chvíle, ale byla jen teoretická.
To Tempo věřilo a mělo záchranu ve
vlastních rukách. Zklamání je o to větší,
že v minulé sezoně jako nováček dosáhlo na parádní pátou příčku. Skončilo
jen těsně za pozicemi, ze kterých se
mohlo posunout do divize.
O udržení hrálo v přímém souboji
s Třeboradicemi, které po triumfu
v minulé sezoně oslabily a strachovaly se rovněž až do posledního kola.

Byl to vypjatý duel kdo s koho. S nešťastným – možná až příliš krutým –
výsledkovým koncem pro Tempo.
„Neunesli jsme tíhu zápasu, nezvládli jsme
to v hlavách. Třeboradice byly hladovější,
víc chtěly utkání urvat,“ řekl Rostislav Kohoutek, trenér Tempa. „Pokud se chcete
při systému, kdy padají čtyři týmy, udržet,
musíte zvládnout zápasy se soupeři, kteří
hrají také o záchranu. To by měl být takový standard. A k tomu standardu pak
musíte přidat něco navíc, porazit i silnější
soupeře. My jsme paradoxně předvedli
něco navíc, porazili jsme na jaře Královice
i Přední Kopaninu, ale nezvládli jsme ten
standard. Třeba s Hostivaří se prohrály
oba zápasy. Mančaft je hodně mladý, nechci říkat, že je to příčina sestupu, protože
Tempo hodně pracuje s mladými a bude
to tak i nadále, ale zkušenost nám v některých situacích prostě chyběla.“

TÉMA

POHÁROVÝ HATTRICK PŘEDNÍ KOPANINY.
VÍTĚZOVÉ ZA POSLEDNÍCH 25 LET

Když to v přeboru nevyšlo na „bednu“, užili si borci z Přední Kopaniny triumf v poháru.

1995, 2003 a 2019. To jsou letopočty,
které budou navždy zapsané zlatým
písmem v kronikách Přední Kopaniny.
V těchto letech mužstvo od letiště dokázalo vyhrát pražský pohár, který se
už roky hraje pod názvem Teskahor
pohár PFS.
Díky pohárovému hattricku se z Přední
Kopaniny stalo nejúspěšnější pohárové mužstvo Prahy. Za předchozích
25 let, do nichž Kopaninští naskládali
tři triumfy, dosáhly ostatní kluby na
pohár maximálně dvakrát (Meteor,
Uhelné sklady, Uhříněves).
„Pohár je druhá nejvýznamnější trofej
v sezoně a my si velmi považujeme, že
ji máme v síni slávy už třikrát. U prvních
dvou triumfů jsem byl jako hráč, u třetího
jako funkcionář a vím, jak těžké je uspět.
Hráči na této úrovni nejsou připraveni na
anglické týdny, o víkendu potřebujete dělat body a k tomu se přidá v týdnu pohár. Výhra v poháru dává šanci pro naše
fanoušky narazit na zajímavého soupeře
v celostátním MOL Cupu,“ říká předseda

klubu Tomáš Cigánek. „Myslím, že naše
bilance v uplynulých 25 letech čítající třikrát pohár, čtyřikrát výhra pražského přeboru a sedm sezon v divizi nás řadí mezi
nejúspěšnější pražské kluby uplynulého
čtvrtstoletí, což nás velmi těší.“
Teskahor pohár dal Přední Kopanině
důvod k radosti, která scházela v Pražská teplárenská přeboru, kde tým skončil na čtvrté pozici se ztrátou 28 bodů
na vítězný Újezd Praha 4. „Minimálně
třetí jsme být chtěli. A měli. V tomhle
směru je to mírné zklamání,“ uznal Daniel Vott, trenér Přední Kopaniny, která
po finálovém výsledku 4:1 připravila
právě Újezd Praha 4 o unikátní zisk
dvou trofejí v jedné sezoně.
„Získat i pohár, to by byla třešnička,
ale pro nás je zázrak už jen to, čeho
jsme dosáhli v přeboru,“ řekl trenér
Karel Jeřábek.
Oba kluby si tak trofeje rozdělily a zároveň se radují z posunu svých B-týmů:
Újezd Praha 4 postoupil z II. třídy, rezerva Přední Kopaniny pak z I. B třídy.

1994–95
1995–96
1996–97
1997–98
1998–99
1999–00
2000–01
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08
2008–09
2009–10
2010–11
2011–12
2012–13
2013–14
2014–15
2015–16
2016–17
2017–18
2018–19

Sokol Přední Kopanina
PSK Olymp Praha
SK Uhelné sklady Praha
FC Dropa ČKD Kompresory Střížkov B
FC Dragoun Břevnov
Dukla Dejvice
SK Dolní Chabry
SK Actherm Vršovice
FK Přední Kopanina
FC Zličín
Admira–Slavoj
FK Meteor Praha VIII
FK Meteor Praha VIII
Sokol Cholupice
SC Radotín
SK Aritma Praha
FC Čechie Uhříněves
FC Čechie Uhříněves
FC Tempo Praha
FC Háje JM
TJ ABC Braník
SK Uhelné sklady Praha
SK Střešovice 1911
Dukla Jižní Město
FC Přední Kopanina

NEJLEPŠÍM KANONÝREM URBAN
Úročí práci celého týmu, ale jsou nejvíc vidět, právě o nich se nejvíc mluví.
Střelci, kteří dokážou v koncovce zachovat klid.
V této sezoně mezi kanonýry jasně
vynikal Daniel Urban z Přední Kopaniny, který se zastavil na 36 gólech!
Chybělo mu tak pět zásahů, aby dorovnal famózní výkon Zdeňka Zmeškala ze sezony 2014–15, kdy dal za
Uhelné sklady 41 branek. S Urbanem
jako jediný dokázal držet krok Jiří Heřman z rezervy Vyšehradu, který zvládl
29 gólů, ale stačilo to jen na druhé
místo. V předchozích čtyřech sezonách by přitom tenhle výkon zaručo-

993

val prvenství. V sezoně 2017–18 vyhrál Petr Junek s 22 brankami, o dvě
sezony dřív pak stejný hráč triumfoval
s 27 góly.

NEJLEPŠÍCH PĚT STŘELCŮ
PŘEBORU 2018–19
36
29
23
22
20

Urban
Heřman
Kotlík
Kadlec
Sus

(Přední Kopanina)
(Vyšehrad B)
(Dukla JM)
(Třeboradice)
(Královice)

Ostrostřelec Urban v akci.

TOLIK GÓLŮ PADLO V PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU V SEZONĚ 2018–19. STŘELCI SE TAK VÝRAZNĚ PŘIBLÍŽILI VÝKONU ZE SEZONY 2014-2015, KDY BYLA O PĚT
ZÁSAHŮ POKOŘENA TISÍCIGÓLOVÁ HRANICE. V PŘEDCHOZÍCH TŘECH SEZONÁCH K NÍ BYLO DALEKO (2015-2016: 939 GÓLŮ, 2016-2017: 925 GÓLŮ, 2017-2018: 845 GÓLŮ)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ GÓLMANI: KRÁLEM JE BOJČUK

Není překvapení, že je nejúspěšnějším gólmanem zástupce suveréna přeboru Bojčuk.

Asi nepřekvapí, že nejvíc nul posbíral
Daniel Bojčuk, brankář Újezdu Praha 4,
který pro přeborové šampiony vychytal
deset čistých kont. Trochu kuriózní je,
že na třetím místě skončil v této statistice branický Kudláček (7), i přesto ale
jeho tým sestoupil do I. A třídy. Mezi
tyto brankáře se dostal Vondrka z Podolí s osmi čistými konty.

V porovnání s předešlými sezonami
nešlo o nijak výjimečné počiny. V minulé sezoně byl v tomto směru nejúspěšnější Tlustý z Dukly JM (11), na
stejné číslo dosáhli v sezoně 2014–15
Maha (Vršovice) a Švarc (Přední Kopanina). Právě veterán Švarc vyčníval
v sezoně 2015–16, kdy vychytal třináct nul.
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KDYŽ PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: O ZAKOPNUTÍCH A PÁDECH ŽIŽKOVSKÉ VIKTORKY
Kam se poděly ty krásné časy? Obrázek chvilky po prvoligovém gólu do sítě ostravského Baníku uváděl jubilejní almanach ke stým narozeninám klubu v roce 2003.

Tak se jeden z nejslavnějších pražských i českých klubů před několika
týdny nakonec přece jen svým fanouškům i celé fotbalové Praze
zachránil v národní lize, i když už v to málokdo věřil. Bylo to o fous!
Cesta ke spáse z celoročníkového trápení vedla přes nevídaný finiš,
který v posledním kole korunovala výhra v Chrudimi...
Na prahu letošního roku jsme Žižkovským pro povzbuzení a všem ostatním čtenářům pro osvěžení paměti
nabídli vzpomínku, jak Viktoriáni právě
před čtvrt stoletím dobyli Český pohár, a připomněli jsme i jejich další
úspěchy. Nebylo jich málo! Co se teď –
když ta zdánlivá „mission impossible“
dobře dopadla – pro změnu vypravit
proti proudu času za maléry a pády
pruhovaných? l těch se v bohaté a pohnuté historii klubu najde dost a dost...

TŘI SESTUPY „STARÝCH“
První pád z ligy roku 1934 byl chmurně
předznamenán náhlým úmrtím kapitána týmu, reprezentačního veterána
Karla Steinera. Podruhé ji to potrefilo
sedm let poté; ještě na prahu jara byla
šestá, jenže v odvetách získala všeho
všudy čtyři body.
V obou případech se mezi domácí
elitu vrátila po dvou letech ve středočeské divizi. A to samé řešení se
očekávalo po třetím propadu z roku

Dnešní trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý se roku 1998 jako
hráč Viktorky svým 456. ligovým zápasem stal rekordmanem naší elitní
soutěže. Na snímku je s tehdejším prezidentem klubu Jiřím Steinbrochem.
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1947. Vedle pásma sestupu muselo
však onoho roku následkem korupční
aféry opustit ligu také Kladno, v konečné tabulce třetí hned za tehdejšími suverény Slavií a Spartou. Na
Kladeňáky nemáme, přiznali si Žižkovští, ale hned v následujícím roce
bychom to měli zmáknout...
Situace se zprvu vyvíjela podle tohoto
předpokladu. Po podzimu 1948 vedla
Viktorka svou skupinu tehdejší druhé
nejvyšší soutěže – tuzemské ligy. Jenže
pod stromeček dostala rozhodnutí, že
všechny podzimní výsledky a tabulky
od ligy až ke dnu soutěžní pyramidy se
ruší, protože v novém roce se začne
znovu od nuly pěkně podle sovětského
vzoru systémem jaro – podzim!

Klubu ublížila i další reorganizace.
V roce 1950 byla po letech obnovena
II. liga (žila jen rok, potom ji zase rozpustili). Ještě dvě kola před koncem
zápolení o body na podzim 1949 se
zdálo být nad slunce jasné, že si v ní
zajistí místo i Žižkovští. Omyl! Nepochopitelný výpadek ve finiši je připravil o postupovou pozici. Takže aniž by
sestoupili, sklouzli až na třetí soutěžní
stupeň. Poprvé v klubové historii...
Ale to už klepala na dveře ještě podstatnější katastrofa: sport se postupně
stěhoval pod křídla průmyslových podniků, jen Viktorka pořád nic. Kde také
na Žižkově vzít takového patrona?
Místní závod Čs. automobilové dopravy jí mohl nabídnout právě jen to

V sezoně 1993–94 dobyla Viktoria Český pohár: zleva sedí Macho, Časko, sportovní ředitel Horník, Čabala, prezident klubu Čekan,
Bílek, viceprezident Macháček, M. Petrouš a M. Šilhavý, stojí Pavlík, Notin, D. Mašek, asistent Kopač, Blažek, trenér Táborský, Pihávek,
Unger a Majoroš, nahoře Mihalík, F. Veselý III, Kordule, Vyskočil, Krejčík, masér Chalupecký, Pučelík, Holota, Jančula a J. Mašek.
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DOBOVÉ STŘÍPKY
OSUDOVÁ KAUZA NERŠ
Na sestup v roce 1947 bylo zaděláno už rok předtím. Tehdy u nás byli
v módě repatrianti z Maďarska. Takzvaní repatrianti – protože většina
z nich se nevracela do vlasti předků,
ale prostě odcházela za lepším. Jedním z takových byl István Nyers. Když
nabídl své služby Viktorce, noviny si
počeštily jeho jméno na Štěpán Nerš
(chybně, v maďarštině se jeho příjmení četlo Něrš). Za svůj slib pobral snad všechno, co v té době bylo
v klubové pokladně – a pak se zčistajasna vypařil. Po několika dnech zavolal z Paříže, že se rozhodl pro Francii,
nicméně peníze že čestně vrátí. No,
nějak na to pozapomněl... Viktoriánům

sotva mohlo být útěchou, že pak dával
spoustu gólů ve francouzské a později
také v italské lize. Jo, takhle kdyby za
každý poslal alespoň tisícikorunu ze
svého dluhu…

DOBRÝ OBCHOD SE SLUŠOVICEMI
Když změnou politického klimatu
v naší zemi po listopadu 1989 rychle
vzaly za své velikášské plány protěžovaného moravského JZD, stalo se
tržním produktem i postavení jeho
fotbalistů ve II. lize. V té době mocně
posilovaná Viktorka hrála v sezoně
1991–92 o stupeň níž. Když v nástupu do jarních kol hostila doma
Blšany (jejich branku hájil pozdější
prezident ČMFS František Chvalov-

Rok poté, co v sezoně 2001–02 Viktorka málem vybojovala svůj druhý mistrovský titul, skončila
třetí. Na snímku z jarního mače s Teplicemi (2:0) souboj kapitána Aleše Pikla s Voříškem.

jméno, nic víc. A konečné řešení ohromilo každého, kdo něco věděl o fotbale
a o Žižkově: rozhodnutí z politických
míst jednoduše přestěhovalo Viktorku
do vzdálené Avie Čakovice, tehdy dokonce ještě za hranicemi metropole!
Většina hráčů a fanoušků o tom nechtěla ani slyšet, ale koho z nových mocipánů to zajímalo? Bylo po Viktorce!

NIKDY NENÍ TAK ZLE...
Když o třináct let později žižkovský
Slavoj vyslyšel přání pamětníků starých zlatých časů tamního fotbalu
a přejmenoval se na Viktorku, když
pak její druholigový zápas o body se
Slavií, která si už nemusela říkat Dynamo, sledovalo na jaře 1965 v Edenu
hodně přes třicet tisíc diváků (i když
byl přenášen televizí!) a konečně když
rok poté v té soutěži Žižkovští skončili
druzí za postupujícími Plzeňáky, kdo
by ještě pochyboval, že nastoupili
cestu k návratu do staré slávy?

Všechno však bylo jinak. Už v roce
1968 po úspěšném zimním zájezdu
do severní Afriky, právě v roce, kdy na
někdejším skromném hřišti firemního
Plincneru vyrostla hlavní tribuna jako
první krok k dnešní podobě jejího stadionu, Viktorka nečekaně spadla do
divize. Hned si zase vybojovala postup, jenže jedna z mnoha dalších reorganizací vytvořila celostátní II. ligu,
a tak červené a bílé pruhy zůstaly ve
třetí soutěžní sféře – v nově vytvořené III. lize.
V létě 1972 se zdálo, že se blýská na
lepší časy, to když záštitu nad Viktorií
převzal bohatý podnik zahraničního
obchodu a po návratu z belgického
angažmá posílil mužstvo legendární
slavný sparťan Kvašňák. Jenomže Andrej se moc dlouho nezdržel a také
podpora ze strany Strojimportu byla
jen do času.
Pruhovaný dres i dál oblékala řada
šikovných fotbalistů, ale výsledky

ský), sešla se na žižkovském stadionu
čtrnáctitisícová návštěva! A protože
Viktorce nakonec na postupující Jablonec chybělo sedm bodů, nezaváhala
a druholigová práva odkoupila od
Slušovic. Dlužno však říci, že potom
soutěž suverénně vyhrála, a tak se na
podzim 1993 stala účastnicí prvního
ročníku české ligy.

ZÁVRATNÉ SNY ZKRAJE 21. STOLETÍ
Roku 2001 Viktorka už podruhé získala Český pohár. V dalším ročníku
ligy, téměř tři čtvrtiny století po mistrovském titulu z roku 1928 (prvním, který kdy patřil někomu jinému
než některému z obou „S“), málem
získala další. Ještě pět minut před

koncem posledního utkání se Slavií
byla v čele pořadí. Potom však nešťastný gól rozhodl o vítězství sešívaných 1:0, které vysadilo na trůn
liberecký Slovan. Viktorka skončila
v lize 2001–02 třetí o bod za mistry zpod Ještědu a horším skóre za
Spartou. Slavia až pátá…
V příštím ročníku Žižkovští bronz obhájili. V té době udivovali poněkud
přemrštěným sebevědomím. Když
pak v další lize měli po šesti zápasech
„jen“ šest bodů, vyhodili už tehdy velmi
perspektivního a dnes výtečného trenéra Vítězslava Lavičku. Pýcha předchází pád: na jaře následujícího roku
to skončilo sestupem. Ale to už jsme
jednou nohou v současnosti…

Titulní strana Žižkovské pentle, klubového programového časopisu z prvoligového
ročníku 1998–99, kdy oslabený tým skončil na desáté pozici.

týmu tomu moc neodpovídaly. Důvody
svého času autorovi tohoto vzpomínání objasnil tehdejší trenér Viktorky,
bývalý reprezentační halv Zdeněk
„Frigo“ Procházka.
Rčení, že pod svícnem bývá tma, někdy platí – a jindy zase ne. V Praze
se tenkrát dost důsledně dodržovaly
směrnice o podmínkách pro třetiligový fotbal, ale venkov si z nich dělal
pramálo. Zvláště tam, kde to patronátní podnik měl dobré na politických
místech předlistopadového režimu.
A tak zatímco viktoriáni se scházívali
k tréninku po většinou „nepatronátním“ plném zaměstnání, čili s mnohými zpožděními nebo i absencemi,
unavení po osmi hodinách práce – na
zájezdech do jiných měst, i takových,
do kterých by to nikdo neřekl, vodili
svého kouče k nástěnkám v provozních prostorách tribun, na kterých obvykle visel rozpis tréninkových hodin.
Stálo v něm černé na bílém, že se

často trénuje dopoledne, tu a tam
i s odpolední druhou fází. Stav klubových pokladen tam pochopitelně uváděn nebyl. Ale byly asi často o dost
plnější než ta žižkovská.
Přesto v roce 1977 Viktorka zaútočila na první pozici. Ta nakonec patřila
Slovanu Liberec, byť pouze zásluhou
většího brankového rozdílu. Ale byl to
jen a jen prestižní souboj, protože celostátní II. liga se právě rozpadla do
tří skupin (dvou v Čechách a na Moravě, jedné na Slovensku), ve kterých
měla své jisté většina dosavadních
třetiligových souborů.
A pak přišlo, co muselo: v roce 1979
sestup do divize. Tak tedy znovu až do
třetí linie. A mělo být ještě hůř: když
byla obnovena III. liga, spadli roku
1989 i z ní. A to už divize znamenala
až čtvrtou úroveň, jako v současnosti.
Do nejvyšší soutěže se nová Viktoria dostala až roku 1993. Po čtyřiceti
šesti letech.
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MICHAL BÍLEK VELMISTR PŘESNÝCH PŘÍMÝCH KOPŮ
Československá reprezentace, která před třiceti lety porazila v kvalifikaci MS Švýcary 3:0 – zleva stojí Kocian, T. Skuhravý,
Straka, Kadlec, Stejskal a Chovanec, v podřepu jsou BÍLEK, M. Luhový, I. Hašek, Weiss ml. a Moravčík.

Právě před šedesáti lety poslali z letenské fotbalové líhně na ligové
trávníky Václava Maška, jednoho z největších sparťanů celé klubové
historie. Po něm přišel Vladimír Táborský a tak to šlo a jde dál až po
naše dny.
Mnozí z těch sparťanských odchovanců našli uplatnění i v dresu se lvíčkem. Mezi nimi také ten, kterému dnes
patří tato stránka – Michal Bílek. Jen
škoda, že v 90. letech na něho trenéři
reprezentace napořád zapomínali).
Na Letnou přišel v šesti letech.
A stále se tam vracel. Na první ligový
gól se dost načekal. Vstřelil ho až ve
45. utkání jako vojáček záklaďáček
v dresu chebských pohraničníků proti
Trnavě. Mazácky zahraným volným
přímým kopem. A potom se rozstřílel.
Zato střelecký počinek v reprezentaci,
to byla docela jiná káva! V předvečer
říjnového státního svátku roku 1987
se tým Československa utkal v Bratislavě s Polskem. V 61. minutě hosté
ranou z dobrých třiceti metrů snížili
na 1:2 a hledištěm na Tehelném Poli
jako kdyby proletěl ledový vichr. Vidina jistého vítězství byla rázem ta
tam. Pět minut nato však trenér Josef

Masopust odvolal z hřiště zraněného
Iva Knoflíčka a nahradil ho reprezentačním novicem Bílkem. Ten si hned
šikovně naběhl do uličky, poprvé se
potkal s míčem, který mu tam chytře
poslal Viliam Hýravý, proběhl mezi
zaskočenými zadáky a zavěsil! Který
reprezentant kdy měl takovou mezistátní premiéru?
V příštím utkání, to už bylo v kvalifikaci mistrovství Evropy, vyběhl Michal na své Letné proti Velšanům
hned v základní sestavě. A v 90. minutě i tentokrát zpečetil naši výhru
2:0. Od té chvíle měl místo v národním mužstvu jisté. Ale nejenom pro
ty góly. Operoval na velkém prostoru,
bránil, zakládal útoky a oslňoval dokonalou kopací technikou.

TREFIL BÍLEK ITÁLII?
Tak se v titulku ptal Československý
sport po klíčovém vítězství našich

MICHAL BÍLEK

nad Portugalci v kvalifikaci světového šampionátu 6. října 1989 na
Spartě. Bílek toho dne nastoupil ke
svému patnáctému mezistátnímu
mači. V 11. minutě Jozef Chovanec
vyrazil k jednomu ze svých útočných
nájezdů, ve velkém vápně ho podťal stoper Federico a německý sudí
Schmidhuber foukl penaltu. V tom
utkání šlo o hodně, ale Bílek ani na
vteřinku nezaváhal. Klidně si postavil
míč, obhlédl postavení gólmana Silvinha a vedli jsme 1:0!
O pár minut později Stanislav Griga,
na kterého se v útoku hodně spoléhalo, klukovsky fauloval portugalského brankáře a zblízka si prohlédl
červenou kartu. Hrát většinu takového
střetnutí v deseti, to nebyl žádný med.
Čtvrt hodiny před koncem velké bitvy bylo vyrovnáno. Dokážou ještě
červení strhnout vítězství na svou
stranu? V 83. minutě jim volný přímý
kop nabídl jednu z posledních šancí.
To je Míšova parketa, říkají si diváci
na Letné. A on už si jde pro míč, beze
spěchu si ho staví, zatímco sudí se
dohaduje s Portugalci o předpisové

vzdálenosti zdi... Rozběh, kop. Provedení pro učebnici vysoké školy fotbalového umění. Přesná střela k levé
tyči, jakých už tolik poslal do ligových
sítí... Znovu vedeme a už to tak zůstane!
O pár týdnů později hrajeme v Portugalsku 0:0. Bílkovy dva pražské góly nás
opravdu poslaly do Itálie, která v následujícím roce hostila světový šampionát.
Mohl ve výpravě chybět?

V Seville se svým portrétem
v klubovém programu Betisu.

*13. 4. 1965

Post:	záložník
Hráčská dráha:	1971 Sparta, 1982 liga, 1984 vojenská služba a RH Cheb, 1986 Sparta, 1991 Betis Sevilla
(Španělsko), 1992 Sparta, 1993 Viktoria Žižkov, 1997 Sparta, 1998 Teplice (do roku 2006)
Ligová bilance:	407 utkání a 73 gólů v 17 sezonách v naší lize, dva roky ve španělské lize;
mistrovské tituly 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997 a 1998
Mezistátní utkání: 35 zápasů a 11 gólů v letech 1987 až 1995, účastník MS 1990
Zvláštní ocenění:	československý Fotbalista roku 1989
Trenérská kariéra: 2001 krátce Teplice, 2002 CS Cartagines (Kostarika), 2002 reprezentace ČR U-19, 2003 Blšany,
2005 Viktoria Plzeň, 2006 Sparta, 2008 Ružomberok (Slovensko), 2009 národní mužstvo ČR,
2014 Dinamo Tbilisi (Gruzie), 2016 Vysočina Jihlava, 2018 Zlín, 2019 reprezentace Kazachstánu
Skvělý technik, dokonalý týmový hráč s velkým přehledem, neúnavný bojovník, precizní vykonavatel trestných kopů – to byl Michal Bílek.
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TEXT: MILOSLAV JENŠÍK

ZÁKOUTÍ

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., ARCHIV AUTORA

ZBYLA ULICE POD RAPIDEM
HŘIŠTĚ V PAMĚTI SRDCÍ – XX. DÍL
Nejslavnějšími odchovanci Rapidu byli slávističtí reprezentanti a ligoví kanonýři Vlasta Kopecký a Franci Svoboda (vlevo na společném snímku s Františkem Pláničkou).

Roku 1907 byl na Královských Vinohradech založen Studentský SK
Meteor. To bylo Karlu Peškovi dvanáct let. Příští slavný Káďa, nejlepší
centrhalv Evropy dvacátých let, se s rodiči přistěhoval na Vinohrady
z Olomouce a fotbal se naučil hrát právě v Meteoru.
Přivedli ho tam spolužáci z vinohradského gymnázia. V patnácti už kopal
za Čafku, v sedmnácti příštího kapitána
národního mužstva lovila celá pražská
elita, ale nakonec jej získala Sparta.
Červenobílý Meteor byl zprvu doma
na „Šifneráku“, dlouho prázdné stavební parcele v Lužické ulici. A měl
se k světu. K prvnímu mači nastoupil
se suma sumárum devíti kopačkami,
ale roku 1910 už hrál v Poháru dobročinnosti. V letech 1918–1924 byl
stálým účastníkem pražské I. třídy,
tehdy prakticky vrcholné soutěže na-

šeho fotbalu. To už jedno vinohradské
hřiště za druhým ustupovalo stavebnímu ruchu.
Meteor hostoval nějaký čas na Čafce
u Flory. Roku 1924 musel z finančních
důvodů ukončit činnost, ale jeho dědictví (vedle barev, hráčů a inventáře
také nemalého dluhu) se ujal nově založený Rapid.
V době zrodu českého fotbalového
profesionalismu zůstal mezi amatéry a roku 1925 hned v jejich prvním šampionátu podlehl v semifinále příštím mistrům z Unionu

Žižkov 2:3. Závěrečných bojů nejlepších československých amatérů se
zúčastnil také v letech 1932 a 1933.
Na zájezdu do Francie a Portugalska
v roce 1928 vyklepl později slavnou
Benfiku 5:2. A na sklonku roku se
jako první český tým vydal do Afriky! Po sjednocení soutěží v roce
1934 bylo hřiště za vinohradskou
nemocnicí v sousedství ulice Nad
Primaskou dějištěm tuhých bojů ve
středočeské divizi.
Zběsilé reorganizace po únoru 1948
se nevyhnuly ani Rapidu, v převážně
obytné čtvrti bez průmyslových závodů ho přifařili k Družstvu čalouníků.
A tak postupně musel vystupovat pod
hlavičkou ZSJ Druča, Slavoj Druča –
až mu uvolnění v roce 1968 dopo-

Na starém leteckém snímku najdete ve východním sousedství vinohradské nemocnice hřiště Rapidu, které se jeho
fanouškům nejvíc zapsalo do paměti srdcí. Na současném plánu Prahy už tam po něm není ani památky.

mohlo k původnímu jménu. Už se ho
nevzdal.
Již v 50. letech však přišel o milovaný
domov. Zůstalo po něm jen jméno ulice:
Pod Rapidem... Přesídlil Na Skalku, kde
si tamní zrušený „vál“ musel znovu
uvést do provozu. A když jej vykázali
i odtamtud, působil na hřišti DP Praha
na Hagiboru. Roku 1976 si pronajal hřiště Na Groši v Hostivaři. A osm let poté
ten věčný tulák získal svou poslední adresu v Hechtově ulici v Malešicích.

A DNES?
Roku 2007 klub oslavil sté narozeniny,
ale v současnosti už neexistuje. Na
jeho posledním hřišti teď sídlí Slavia
Malešice. Ale nezasloužilo by si slavné
jméno Rapid své znovuzrození?

Káďa (čili RNDr. Karel Pešek) jednou provždy patří
k největším legendám českého fotbalu. Do Sparty
přišel z Čafky, ale vyrostl ve vinohradském Meteoru.
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK
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MODŘANY CÍTÍM V DUŠI
ALBÁNEC LEONARD MARKU STRÁVIL PŮLKU ŽIVOTA V RODNÉM KOSOVU, TU DRUHOU V PRAZE

Během dvou let jsme vám v této rubrice Speciálu představili 19 cizinců
různých národností. Tím dvacátým je kosovský Albánec LEONARD
MARKU. Charismatický chlapík, který v Praze žije tak trochu symbolicky už 20 let, si Česko i jeho metropoli zamiloval. A nejen proto,
že se mu tady narodily dvě děti a žije zde značná část jeho rodiny, ji
považuje za svou druhou vlast. Fotbalově sám sebe charakterizuje slovy
hračička a mozek týmu. Hodilo by se dodat, že je tahounem, oporou
na hřišti i mimo něj a v SK Modřany nemá daleko ke statusu klubové
legendy podobně jako populární Milan Šídlo alias Arči. A jak už je ve
speciálových rozhovorech s cizinci zvykem, ani tentokrát nebyla řeč
zdaleka jen o fotbale.
Sedíme v samém centru Prahy,
v Karlově ulici, kde pracujete ve
zlatnictví. Jak dlouho tu už děláte?
Čtyři roky. Ale v oboru jsem už dvacet let, prakticky od chvíle, kdy jsem
přišel do Česka. Dřív jsem pracoval
převážně s českou klientelou, ale
v Karlově ulici pochopitelně hlavně
s cizinci.
JJ
Takže v Praze jste od roku 1999?
Ano, od září. V době, kdy v Kosovu začala válka, jsme se s manželkou, se
kterou se známe už od dětství, přestěhovali sem. Už jsme neměli na vybranou, doma nešlo zůstat.
JJ
Proč jste si vybral právě Prahu?
V té době už tady žil můj strýc. Pracoval právě ve zlatnictví a nabídl mi,
jestli nechci dělat s ním.
JJ
Měl jste v plánu zůstat tady tak
dlouho?
Vůbec. Po skončení války jsem se
chtěl vrátit, dával jsem tomu dva, tři
roky. Ale natolik mi to tady přirostlo
k srdci, že se to protáhlo na dvacet
let. (usmívá se) A roli hrálo i to, že
i když dnes už to tak úplně neplatí
JJ
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a mezi našimi zeměmi není tak propastný rozdíl, dřív bylo Česko a Kosovo jako den a noc.
JJ
Jak rychle jste se naučil česky?
Prvního půl roku jsem si říkal, že to
nikdy nezvládnu. Ale asi po dvou letech už jsem mluvil skoro stejně jako
teď. Pomohlo i to, že srbština, kterou
umím, je češtině podobná, jsou to slovanské jazyky.
JJ
Odkud vlastně pocházíte?
Z Kliny, malého, zhruba šestitisícového města poblíž hranic s Černou
Horou. Tam jsem chodil i do školy, potom jsem studoval v hlavním městě
Prištině.
JJ
Přesun ze šestitisícového městečka do Prahy, to musel být
velký skok.
Spíš přímo šok. (usmívá se) A to i ve
srovnání s Prištinou, která je sice
větší než Klina, ale nesrovnatelně
menší než Praha. Na druhou stranu
když jsem poprvé vkročil na Karlův
most, do Prahy jsem se zamiloval.
JJ
Nechal jste doma nějaké příbuzné?

Dodnes tam mám rodiče, měl jsem tam
i strejdu a bráchu. Ale vzhledem k tomu,
že jsem tu začal podnikat, jsem je stáhl
sem. Máma a táta za námi jezdí na návštěvy dvakrát do roka, podobně často
se já dostanu za nimi do Kosova.
JJ
Uvažujete o návratu do vlasti?
Třeba na stará kolena?
Asi ano. Přece jen tam mám dům,
do kterého jsem investoval peníze,
které jsem vydělal ve svých začátcích
v Praze. Ale u svých dětí, mám dceru

To, co jsem zažil, bych nepřál nikomu.
Někteří vaši čtenáři možná znají příběh Luky Modriče, který vyrůstal pro
změnu za chorvatské války za nezávislost. Byl to podobný způsob života.
(odmlčí se) Co k tomu vlastně říct?
Žít každý den ve strachu, kdy přijdou,
jestli vám, nedej bože, postřílejí rodinu? Když žijete v demokratické zemi,
nechcete, aby vám někdo diktoval, co
můžete a co nesmíte. A to jsme v Kosovu bohužel měli se Srbskem.

Věděli jste, že za Modřany válí Albánec?

a syna, si nejsem tak úplně jistý, jestli
budou chtít zpátky.
JJ
Zmiňujete válku mezi Kosovem
a Srbskem, respektive tehdy
ještě Jugoslávií, která odmítala
uznat nezávislost Kosova. Chápu,
že to asi není příjemné téma, ale
jak na to období vzpomínáte?

Dnes už je to naštěstí jen historie…
Na vině byla politika. V současnosti už
zase žijeme se Srby vedle sebe a není
žádný problém. Vždyť jsme s nimi žili
sto let a nebyl problém. Ale dodnes
je mi líto rodin, které válka zasáhla
a které třeba o někoho přišly. Mé dceři
JJ

domov. Vždy, když sem přijedu, tak cítím, že mi je dobře na duši. Na druhou
stranu Kosovo je moje vlast… Zkrátka
fandím oběma zemím.
JJ
Chtějí po vás známí sehnat
vstupenky?
Nejen ti z Kosova, ale i z Albánie,
která už má s Českem bezvízové
styky. Všem říkám, že ještě ani nevím,
kde se bude v září hrát. Ale koupit jim
lístky samozřejmě nebude problém.
JJ
V české lize se relativně prosadili dva albánští fotbalisté,
Bekim Balaj a Herolind Shala.
Sledujete jejich kariéry?
Vím, že Balaj hrál v Polsku a potom v Rijece. A se Shalou se znám
i osobně, párkrát jsme dokonce byli na
večeři. Několik let už nastupuje za reprezentaci Kosova a v té mu to šlape
dobře. Myslím, že je otázkou tak pěti
let, než se kosovský nároďák pořádně
ukáže. Mladých, talentovaných kluků je
dost, jedenadvacítka je výborná.
JJ
Kosovo na účast na velké akci
čeká, Albánie si ji připsala na minulém ME. Tam porazila Rumunsko a s Francií ještě v 90. minutě
hrála 0:0. To je slušná vizitka.
Dodnes mám husí kůži, když si na
to vzpomenu. I se Švýcary hráli moc
dobře, to byl trochu smolný zápas. Na
albánské reprezentaci, stejně jako na
té kosovské, je vidět, že hráči dávají
do zápasů srdce. Takoví my Albánci
už jsme. Já třeba strašně moc fandím
Spartě a na ní je bohužel už několik
let vidět, že srdíčko tam prostě chybí.
JJ
Věříte, že se Sparta s příchodem Václava Jílka konečně
zvedne?
Chtěl bych věřit, ale trochu se obávám, že ten problém je zarostlý už
moc hluboko.
JJ
Popište svou fotbalovou kariéru.
Fotbal jsem hrál už v Klině. Je to sice
malé město, ale obrovsky žije sportem. Potom ve třinácti letech jsem
měl nabídku z Bělehradu. Ale zase se
musím vrátit k politice. Kdybych ten-
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je šestnáct let a věřte mi, že jsem
jí o válce nikdy nevyprávěl. Narodila
se tady, studuje tady a nechci, aby
si zatěžovala hlavu tím, co zažil její
táta v Kosovu.
JJ
Cítíte vůči Srbům nevraživost?
Ne. Tady v Karlově je Srbů plno, zdravím se s nimi, popovídáme si, nemám
s nimi problém. Ale když se vrátím
do té doby a vezmu to obecněji, tak
my, jižní typy, jsme trochu temperamentnější. Mimochodem, třeba u mě
to ve fotbale vždy bylo znát na velkém počtu žlutých karet. (usmívá se)
Až dva lidé z SK Modřany, Tomášové
Vodrážka a Ryšavý, mě dokázali zklidnit. No a když jste horkokrevný a někdo vám chce sáhnout na rodinu, tak
vypěníte a nenecháte ho to udělat.
JJ
Co si myslíte o incidentu z loňského MS, kdy Xherdan Shaqiri
a Granit Xhaka, švýcarští reprezentanti s kosovskými kořeny,
dělali po gólech do sítě Srbska
rukama gesta připomínající albánskou orlici?
Bavili jsme se o tom se známými i tady
v Karlově. V první řadě jsem přesvědčený, že to byla záležitost okamžiku,
nával emocí, euforie. Ti kluci si to
možná ani neuvědomovali. Ale také je
pravda, že se chtěli tak trochu pomstít
za předchozí incident se strženou vlajkou Velké Albánie před zápasem v Srbsku, který se kvůli tomu ani nedohrál.
JJ
Překvapilo vás, jak velkou
kauzu na mistrovství ta gesta
vyvolala?
Oni Srbové vždycky dost brečeli, já
bych to osobně vůbec neřešil. Možná
se to dá srovnat s tím, že třeba Salah
oslavuje góly muslimskou modlitbou.
A nikomu to nevadí. Politika by se do
sportu vůbec neměla míchat.
JJ
Opusťme ji konstatováním, že
ač Srbsko nezávislost Kosova
dodnes neuznává, UEFA a FIFA
ano a díky tomu se Česko a Kosovo mohou letos utkat v kvalifikaci na EURO 2020.

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

INZERUJTE VE SPECIÁLU!
· MOŽNOST JAK NA SEBE UPOZORNIT
VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ
· DISTRIBUCE MEZI PRAŽSKÉ KLUBY
A NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ ADRESY
· N ÁKLAD: 5 500 KS

Leonard v Praze pracuje ve zlatnictví.

A já se na ty zápasy šíleně těším!
Hodně lidí se mě ptá, komu vlastně
budu fandit, a moc mi nevěří, že bych
si přál hlavně dobrý fotbal. Je mi
jedno, jestli vyhraje Česko nebo Kosovo. To říkám zcela upřímně. Jsem
tu dvacet let, zažil jsem tady toho
opravdu hodně a Česko je můj druhý

krát odjel do Srbska, tak by moje rodina byla za zrádce. Takže táta mi to
zakázal. Sport Srbové tenkrát bohužel
úplně zadusili. Sport a školství. U nás
v Klině třeba přišli během zápasu srbští policajti a přerušili ho. Proto bych
chtěl mladým vzkázat: Važte si toho,
že můžete dělat to, co máte rádi.

CENÍK:

· II. A III. OBÁLKA:
· IV. OBÁLKA:
· CELOSTRANA:
· PŮLSTRANA:
· PODVAL:

12 000 KČ
15 000 KČ
8 000 KČ
4 000 KČ
3 000 KČ

[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 146 MM]
[210 × 70 MM]

CIZINEC

OBČANSTVÍ
VĚK
KLUB
POST

KOSOVSKO-ALBÁNSKÉ
42
SK MODŘANY
STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍK

LEONARD
V Česku byly vaším prvním klubem Modřany, nebo jste jich prošel víc?
Zpočátku jsem si chodil zakopat jen
s kamarády. A přes známé se asi nějak
rozkřiklo, že mám talent, a naskytla
se mi možnost zkusit to na Xaverově.
Ten hrál v té době druhou ligu. Absolvoval jsem pár tréninků a přípravných
zápasů a měli o mě zájem. Jenže jsme
se nedohodli na penězích. Měl jsem
dobrou práci, díky které jsem dokázal živit rodiče v Kosovu, a chtěl jsem
se dál finančně osamostatňovat. Na
Xaverově bych měl peněz míň, navíc
čtyřikrát týdně tréninky, k tomu zápasy, takže bych jinou práci nestíhal.
Takže jsem nepodepsal a začal hrát
spíš futsal, kterému jsem se věnoval
už v Kosovu.
JJ
Závodně?
Kopal jsem s kluky Simitčiovými, kteří
dnes trénují Benago a Spartu, jsou to
moji krajané a dobří kamarádi. Nabízeli mi, abych k nim přestoupil, ale byl
tam podobný problém jako v Xaverově,
musel jsem v první řadě vydělat peníze. Zpětně mohu říct, že pro mě byla
škoda, že jsem tu nabídku nepřijal. Samochvála smrdí, ale měl jsem na to.
JJ
A další kariérní kroky?
Asi v roce 2009 už jsem měl vybudované nějaké finanční zázemí a měl
jsem i víc času. Jednou jsem hrál na
Písnici, kde mě viděl Tomáš Vodrážka
a zeptal se, jestli si nechci jít zahrát
za Modřany. A od roku 2011 už jsem
tam registrovaný. První rok jsem se
hledal. Jak jsem dlouho nehrál velký
fotbal a naopak jsem měl zažité ná-

MARKU

JJ
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Na hřišti je prý Marku za dirigenta hry.

vyky z futsalu, bylo pro mě těžké přepnout. Navíc český fotbal se hraje
hodně silově, ten albánský je techničtější. Ale zvykl jsem si.
JJ
Modřany vám sedly?
Měl jsem hodně nabídek z větších
klubů z vyšších soutěží, ale všem
jsem říkal, že fotbal už nehraju pro
peníze a že hlavní je pro mě kolektiv, parta. Ta je v Modřanech úžasná.
Skvěle jsem tam zapadl. Snažím se
pomáhat mladým klukům, být pro ně
něco jako učitel. Modřany jsou pro mě
něco jako rodina.
JJ
Hraje za ně i váš bratr Rajmond.
Jaké to je kopat s bráchou?
Lidi říkají, že je to já na bráchu, brácha
na mě. Ale je spíš jen brácha na mě.
(směje se) Má nějak zafixované mě na
hřišti vždycky hledat. Hraje teď beka,
a když má míč a neví, co udělat, přihraje
mně. Dám to Leovi a on si poradí. Já

i trenér mu říkáme, ať nehraje všechno
na mě, ale jsem pro něj jako magnet. Až
je to možná někdy na škodu.
JJ
Hrajete už spíš za B-tým, že?
Za béčko víc, ale občas i za áčko.
Musím říct, a rozhodně se tím nechci nikoho dotknout, že v áčku mě
to asi baví víc po fotbalové stránce
a v béčku co se týče party. S kluky
mám opravdu hodně zážitků, třeba
s Arčim, naší klubovou legendou. To
je pro mě člověk, který neskutečně
rozumí fotbalu. A i když už toho tolik
nenaběhá, stačí, když vkročí na hřiště a cítíte i z protihráčů ten respekt.
JJ
Arčimu, tedy Milanu Šídlovi je
51 let, vám 42. Jak dlouho ještě
chcete hrát?
Když vidím svého tátu, kterému je
pětašedesát a pořád běhá, tak snad
ještě dlouho. Hlavní samozřejmě je,
aby vydrželo zdraví. A v tomto ohledu

mám, což musím zaklepat, štěstí. Za
dobu, co jsem v Modřanech, mě žádné
vážné zranění nepotkalo. Také se samozřejmě snažím fyzicky udržovat,
a protože moc nestíhám tréninky,
chodím běhat. Vstanu v sedm ráno
a dám si osm kilometrů. Ale věk je
samozřejmě znát. Byly časy, ještě tak
pět let zpátky, kdy jsem šel v jedenáct
dopoledne hrát za béčko, ve dvě za
áčko a večer ještě na futsal. Z toho
je asi jasné, že fotbal miluji.
JJ
Váš klub nedávno oslavil sto let
od založení. Jaká to byla akce?
Fantastická, krásná, nezapomenutelná. Zahrál jsem si exhibiční zápas
za áčko proti bývalým sparťanům. Zelenka, Lokvenc, Siegl, samé legendy…
Já před zápasy nikdy nebývám nervózní, ale teď jsem cítil, jak mám
z nervů těžké nohy. Diváci se smáli,
proč prý nedělám ty svoje oblíbené
kličky. Tak jsem jim povídal, že to bylo
asi tím respektem. Pak jsem nastoupil i za béčko proti holkám ze Sparty.
Celé oslavy byly vážně skvělé. Klobouk dolů, jak to kluci zorganizovali,
užil jsem si to na plné pecky.
JJ
Když jste s Modřany tak srostlý,
chtěl byste v nich působit i po
konci hráčské kariéry?
Už jsme se s Tomášem Vodrážkou bavili, že si udělám trenérskou licenci.
Myslím, že bez fotbalu nevydržím.
A možnost, že bych pokračoval jinde,
neexistuje. S Modřany to zkrátka mám
podobně jako s Prahou, cítím je v duši.
Rozmyslel bych si to snad jen tehdy,
kdyby se ozvala Sparta. Nebo Barcelona, té taky fandím. (usmívá se)

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

MLÁDEŽ

FOTO: ARCHIV J. HALAMY A TJ JUNIOR PRAHA

ROZSTŘEL
SPARTA

SLAVIA

nebo

RONALDO

nebo

MESSI

ÚTOČIT

nebo

BRÁNIT

BLONDÝNY

nebo

BRUNETY

PREMIER LEAGUE

nebo

BUNDESLIGA

V KABINĚ, NEBO V KABINETU?
BRANKÁŘ STARŠÍCH ŽÁKŮ JUNIORU JAKUB HALAMA BY RÁD BYL BUĎ REPREZENTANTEM, NEBO UČITELEM VE ŠKOLCE
Zatím můžeme jen spekulovat, zda se JAKUB HALAMA bude v budoucnu
častěji pohybovat ve fotbalové kabině nebo ve školním kabinetu. Kdyby
mu totiž nevyšla kariéra profesionálního sportovce, rád by se živil
jako učitel v mateřské škole. Realita dneška je každopádně taková, že
ve čtrnácti letech je brankářskou jedničkou týmu U14 Junioru Praha.
Trenéři v něm vidí lídra pozitivně působícího na mužstvo, spoluhráče
umí pochválit i seřvat.
Fotbalové začátky – co ho přivedlo k fotbalu:
Můj děda, který mě poprvé přivedl na
trénink Junioru.
JJ
Důležité kroky v kariéře:
Minulý a předminulý ročník. Vždy jsme
totiž dokázali vyhrát naši soutěž. A
to naprosto suverénně. První sezonu
jen s jednou prohrou, druhou s jednou
remízou. I letos jsme hráli na špici,
celkový triumf nám ale o bod unikl.
JJ
Nejoblíbenější trenér:
Jürgen Klopp.
JJ
Fotbalový vzor:
Gianluigi Buffon.
JJ
Oblíbený klub:
TJ Junior Praha, Juventus FC.
JJ
Neoblíbený klub:
Nemám žádný neoblíbený klub.
JJ

Výsledek posledního zápasu „A“
týmu mužů Junioru:
Na to se mi snad ani nechce odpovídat… Prohráli 1:2.
JJ
Jaký nejlepší zápas kdy osobně
odehrál:
Celý letošní zimní turnaj na Junioru,
kdy jsme poráželi přeborové i divizní
týmy.
JJ
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Semifinále letošního ročníku Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Barcelonou.
JJ
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Všichni, celý tým.
JJ
Sportovní cíl:
Dostat se do české reprezentace.
JJ
... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – čím chce být:
Učitelem v mateřské škole.
JJ

Kam až to dotáhne nadějný gólman Jakub?
JJ
Dělá i jiný sport než fotbal:
V rámci tréninků jsme dělali základy
gymnastiky, chodíme plavat a cvičit
jógu, máme i atletické tréninky. Také
jsem se dříve věnoval judu.
JJ
Mimosportovní zájmy:
Nejraději jsem s kamarády.
JJ
Nejlepší relax a odpočinek:
Sledování fotbalu.
JJ
Oblíbené jídlo:

Kuřecí steak.
JJ
Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Rap, hip hop, rock.
JJ
Oblíbený film:
Nekonečný příběh.
JJ
Prospěch ve škole:
Ujde to. Takže chvalitebný.
JJ
Počet přátel na Facebooku:
294.

OČIMA TRENÉRA
„Kuba miluje fotbal. Od první chvíle, kdy ho k nám jeho děda (mimochodem dlouholetý a převážně mládežnický trenér pražských týmů) přivedl, jsem si toho všiml.
Připomnělo mi to moje dětství, kdy jsme na tom takhle byli všichni. Kuba je rovněž pravý týmový hráč, umí kluky pochválit, ale i seřvat. A je s ním velká legrace.
Prostě fajn kluk, který není líný tvrdě pracovat. Má předpoklady fotbalově růst, a když bude mít i potřebné štěstí, kdo ví, kam až to dotáhne!?“

Michal Zíma, trenér starších žáků a předseda Junioru
LÉTO 2019 19

MLÁDEŽ

TEXT A FOTO: PFS

F OT BA L N A RATOLE ST F E STU
ZÁSTUPCI PFS NECHYBĚLI NA TRADIČNÍ RODINNÉ AKCI
Jak už to pravidelně během května bývá, hlavní město se hemží
rodinnými festivaly a Pražský fotbalový svaz u toho nesmí chybět.
RATOLEST FEST už je tradiční akcí, během níž na břehu Vltavy kopou
do míče kluci a holky bez rozdílu věku.
Ratolest Fest je každoroční festival
na pražské náplavce a ten letošní se
konal v sobotu 25. května. Tento ro-
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dinný projekt opět navštívily tisíce lidí,
pro které bylo připraveno ve fotbalovém městečku několik atrakcí.

Mezi nimi nechyběly billiball či fotbalová klec. „Je to takové malé fotbalové město, které zaujme návštěvníky
na první pohled a mohou zde strávit
několik desítek minut,“ říká projektový
manažer PFS Pavel Šulek.
Tato akce je opravdu výjimečná,
za což může i její skvělé umístění

s exkluzivním výhledem na Vltavu
a Hradčany. Kouzlo Ratolest Festu
vás zaručeně dostane, což potvrdil
také Grassroots trenér mládeže Filip Krhut: „Hřiště, klec i fotbalový kulečník byly neustále zaplněny dětmi
a festival se nesl ve velmi pozitivním
duchu.“

MLÁDEŽ

M LÁ D EŽ N ICKÉ PO HÁRY
FINÁLE VE ŠTĚRBOHOLÍCH HRÁLI ŽÁCI I DOROSTENCI
Přelom měsíců května a června se nesl mimo jiné i ve znamení finálových
utkání mládežnických POHÁRŮ Pražského fotbalového svazu. Ty se
letos odehrály na hřišti SK Viktorie Štěrboholy, kam zavítalo mnoho
příznivců všech účastníků.
„Nelze ani vybrat, který zápas měl lepší
diváckou kulisu, protože na obou utkáních bylo velké množství fanoušků. Zavr-

šili to snad už jen fanoušci Vršovic, kteří
si přinesli i vlastní vlajku,“ míní projektový manažer PFS Pavel Šulek.

Žákovskou kategorii ovládl tým
TJ Praga, který ve finále porazil
svého soka FK Duklu Jižní Město 4:1.
Tento souboj nabídl velmi vyrovnanou první půli, ale nakonec přece jen
zápas do svých otěží přebral vítěz,
který v poslední desetiminutovce zápas rozhodl dvěma góly.

Kategorie dorostu přinesla také
velmi vyrovnané utkání, které se
lámalo až ve druhé polovině. Po
dvou slepených brankách (61. a 63.
minuta) rozhodl tým SK Union Vršovice o svém triumfu, kdy v celkovém součtu 3:1 porazil soupeře
ze Zličína.
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TRÉNINK

TEXT: OTMAR LITERA

ILUSTRAČNÍ FOTO: PFS

K AT E G O R I E V E L K É H O F O T B A L U
SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE
S ohledem na poslední číslo této sezony se dostaneme v závěrečném
dílu ke kategoriím velkého fotbalu jako celku. Fotbal na velké hřiště
u nás začíná přechodem do starších žáků, který je přípravou do období
dorosteneckého. Tam se již více řeší taktika, návyky jednotlivých postů,
ale také se začíná cíleně pracovat s rozvojem rychlostní vytrvalosti.

MEZNÍKY V DOBĚ DOSPÍVÁNÍ
Trenéři v kategorii starších žáků
a dorostu výrazně pracují s utvářením identity jedince, které je pro fázi
dospívání typické. Dospělí lidé si jistě
na tato léta pamatují – často měnili
různé věci, ze vzdoru měli opačné
názory a snažili se zařadit do společnosti.
Je to období, kdy na řadu přicházejí
některá „poprvé“. V 15 letech obdržení občanského průkazu a přijetí právní odpovědnosti, první větší
lásky, přechod na střední školy, první
milování a v mnohých případech také
zkouška alkoholu či cigaret. Přechod
na střední školu může být pro mnohé
první velké rozhodování v životě, jakým směrem se ubírat po dobu dalších čtyř let.
Čím dál víc dochází k vlastní sebereflexi, mládež řeší, kdo je a kam
patří, jaké je její místo v rámci společnosti... Každý má potřebu někam
patřit a spojit se s celkem, ale zároveň zůstat v daném společenství
jedinečný a svůj. Toto se projevuje,
ať už jsme ve škole, na fotbale či
v jiné partě. Proto je pro trenéra
důležité vnímat, co se v hráčích
odehrává, a být jim v tomto směru
parťákem.
Toto období je hodně o zkoumání,
hledání, a když se nejde příliš za
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hranu, vlastní zkušenost je velkým
učitelem. Trenéři zde mohou pracovat s učením zodpovědnosti a s kauzalitou, tedy že každá příčina má svůj
následek. Přijetí zodpovědnosti lze ve
fotbale rozvíjet s ohledem na výkony,
ale také na kolektiv. Od trenéra mohou padat otázky: Jaké má tvé chování dopady na tebe? A na ostatní?
Co můžeš udělat pro to, abychom
jako tým byli lepší?

SPECIFIKA VELKÉHO FOTBALU
Jak jistě jako fanoušci a přátelé
fotbalu víte, hraje se v počtu 10+1.
Od individuality, která se hodně objevovala u malého fotbalu, se směrem k dospělosti více blížíme ke kolektivnímu pojetí. Zde je třeba říct
jedno velké ALE. Z čeho se skládá
kolektiv? Ano, jsou to opět jednotlivci, každý jeden hráč. A tak byť
již zde výrazně sledujeme týmový
herní výkon a od individuální taktiky více směřujeme k týmové,
stále je třeba, aby individuální
herní výkon byl rozvíjen. I v kategorii dorostu jsme v oblasti mládeže
a v kategorii dospělých se málokdy
uplatní celý mládežnický tým, ale
uplatní se silné individuality z dorostu. Příkladem může být Adam
Hložek, který se na jaře prosadil
do áčka Sparty.

Trenéři ve starších žácích a zejména
v dorostech již řeší mnoho taktických prvků, jako je zónová obrana,
pressing, repressing, součinnost řad,
posouvání, schematické kombinace
atd., kde je výrazný prvek týmového
herního výkonu, ale vypadne-li jeden
hráč z akce, tak se málokdy úspěšně
dokončí. Zaměření na týmový herní
výkon převažuje, ale stále je úkolem trenérů v mládeži rozvoj každého hráče.

ÚBYTEK V DOROSTU
Velmi výrazně se v rámci FAČR zabýváme otázkou, jak zastavit početný
úbytek hráčů v dorosteneckých kategoriích. V rámci Pražského fotbalového svazu jsme uspořádali
na toto téma workshop, na který
se přihlásil jeden trenér, a tak byl
workshop zrušen.
Při zamyšlení nad touto situací je
třeba si položit otázky, jaké jsou důvody odchodů. Odpovědi mohou být
následující: hráči hrají fotbal dlouho
a už je nebaví (např. když dítě přijde na fotbal v 5 letech, v 15 hraje
10 let organizovaně), přechod na
střední školu a parta ho stáhne jinam nebo není ideální malá herní
vytíženost v utkáních.
Toto bývají tři časté důvody. Co s tím
můžeme udělat? Odchod ve věku
okolo 15 či 16 let z důvodu přefotbalovosti a přeorganizovanosti se
děje nejen v klubech amatérských,
ale i v klubech ligových. Jsou známy
případy, kdy top hráči ligových klubů
oznámili v mladším dorostu, že končí,

že nemají volný čas, stále dojíždějí
a už toho mají dost.
Toto je další důvod, proč je třeba
v přípravkových kategoriích rozvíjet všestrannost. Doplňovat fotbal
jinými sporty, aby nedošlo k vyhoření u hráčů, že odmala hrají jen
a jen fotbal. Samozřejmě jsou kluci
a dívky, kteří fotbal mají rádi natolik, že i kdyby ho hráli v kuse od rána
do večera každý den, tak budou chtít
stále hrát. Ale jsou i případy, kdy je
od útlého věku stálá fotbalová organizace pro některé jedince neúnosná,
proto končí v období okolo mladšího
dorostu vyhořelí.
Druhým důležitým bodem je herní
vytíženost hráčů. Zde je potřeba
rozlišit, o jaké úrovni, zejména v dorostenecké kategorii, je řeč. Dá se
pochopit, že na úrovni dorostenecké ligy se řeší vytížení hráčů
s ohledem i na aspekty výsledku.
Na úrovni kraje a okresu může být
situace jiná. Chceme-li, aby hráči
dělali i nadále svého koníčka, je
třeba, pokud si to zaslouží (tréninková docházka, píle, snaha...), aby
dostali herní prostor. Ano, dá se zde
řešit odpovědnost, učit hráče, že nedostanou vždy vše zadarmo (právě
při menší píli), avšak vytížení a herní
prostor je důležitým aspektem, aby
hráči u fotbalu zůstali. A bez rozdílu, zda se střídá opakovaně (což
je v Praze v soutěžích mladšího
dorostu umožněno), nebo zda se
střídá klasicky, kdy se hráč nemůže
na hrací plochu vrátit (starší dorost
v Praze).

INZERCE

NA CO KLÁST DŮRAZ?
Činnosti, na něž se klade důraz na
velkém hřišti, můžeme rozdělit na
několik částí. Co se týče pohybu na
hřišti, jsou to např. tyto: větší postová specializace s rozvojem detailů na daném postu, rotace postů,
cílená výměna místa nebo učení zónové obrany. Z dalších činností jsou
to střední a dlouhé přihrávky, centry
ze stran, hra v pokutovém území
(útočná i obranná), pressing, repressing, střelba ze střední vzdálenosti. Dochází ke zdokonalování
činností, které by hráči měli umět
z předchozích kategorií, jako přepínání, situace 1na1, kontrola prostoru.

ROZVOJ RYCHLOSTNÍ VYTRVALOSTI
V kategorii dorostu již cíleně pracujeme s tzv. anaerobní laktátovou zónou, tedy s laktátem, který
se dostává do těla a po pubertě si
tělo vytvoří enzymy na odbourávání
laktátu. Zcela cíleně rozvíjíme rychlostní vytrvalost. Dříve se tato činnost rozvíjela primárně bez míče.
Jednalo se např. o kolečka na čas
či úhlopříčky v maximální intenzitě.
Moderní trendy dnes pracují i s přístupy, kdy se tato část kondice rozvíjí skrze hraní fotbalu v určitých
počtech hráčů a s jasně definovaným časovým intervalem. Nejznámějším modelem, který se učí na
licencích, je Verheijenův model.
Ten je postaven na střídání dlouhých (10na10), středních (7na7)
a krátkých her (4na4) na hřišti o ve-

likosti 10 x 5 metrů na hráče. Důležitou podmínkou je maximální intenzita hry všech hráčů a nastavení
podmínek tak, aby se hráči dostali
opakovaně do maximální zátěže.
To se dá poznat na sportestrech,
které většina klubů ovšem nemá
k dispozici.

ROZESTAVENÍ
V závěrečné části můžeme zmínit
nejčastěji používaná rozestavení,
kde každé z nich má mnoho detailů,
se kterými trenéři mohou pracovat.
Nejčastěji se používá čtyřobráncový
či tříobráncový systém.
Z tříobráncových je moderní 3-5-2
a používá se také 3-4-3. Výjimečně
se objeví i rozestavení 3-6-1 se zvýrazněnou záložní řadou, jedná se
spíše o ojedinělé rozestavení v reakci na soupeře než dlouhodobé rozestavení.
Ve čtyřobráncovém systému je více
variant, nejčastěji jsou to tato: 4-4-2,
4-2-3-1, 4-3-3 a různá rozestavení
vycházející z těchto základních.
V žákovských a dorosteneckých kategoriích pracujeme s detailem, jak
se má hráč na dané pozici chovat,
kdo koho zajišťuje, kam nabíhá spoluhráč a co se děje při ztrátě míče.
Důležité je, aby rozestavení zvýraznilo principy a zásady, kterými se
chce daný tým prezentovat.
Kluby pracují i s návazností do kategorie mužské a je na každém, zda
bude řešit rozestavení v rámci koncepce, či zda bude vycházet z toho,
jaké hráče má trenér v týmu.

mujprvniklub.cz

FOTBALOVÉ BESEDY
PRAHA MĚSTO FOTBALU

KLUB

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., ARCHIV DFC PRAG

VELKÉ JMÉNO ZNOVU NA SCÉNĚ
D E U TS C H E R FU SS BA LL-C LU B P RAG P O 77 LETECH NAVÁZAL NA SLAVNOU HISTORII
Kdybyste pátrali po českém klubu, který porazil slovutný Bayern Mnichov,
museli byste se vrátit až do roku 1900. Tenkrát dostal bavorský tým
naloženo 0:8 (!) od oddílu DEUTSCHER FUSSBALL-CLUB PRAG. Že vám
to jméno nic neříká? Nelze se moc divit, DFC totiž s příchodem druhé
světové války zanikl. V roce 2016 ale po 77 letech na slavnou historii
znovu navázal, a byť je dnes zatím jen mládežnickým klubem, dost
možná se vrátí i na mapu dospělého fotbalu.
DFC vznikl v roce 1896 a svého času
platil za jeden z nejsilnějších klubů ve
střední Evropě. Vždyť kromě zmiňovaného triumfu nad Bayernem se v roce
1903 dostal až do finále prvního ročníku Mistrovství Německa, kde podlehl Lipsku. A stopu zanechal i v tuzemské nejvyšší soutěži.
Jak jeho název napovídá, byl úzce
spojen s německou menšinou, ovšem kromě Němců za něj hráli i Židé
a Češi. Jeho modrobílý dres oblékali
ve dvacátých a třicátých letech dokonce i českoslovenští reprezentanti
Karel Kannhäuser, Karel Koželuh, Josef Kuchynka, Pavel Mahrer a Ferenc
Szedlacsek.

ZRUŠILI HO NACISTÉ
V roce 1938 se však DFC odmítl zapojit do henleinovského hnutí a po
okupaci republiky ho nacisté na jaře
1939 úředně rozpustili. Po konci války
byl – pro změnu kvůli Benešovým dekretům – oficiálně zrušen. „DFC přitom neměl s nacismem nic společného,“ upozorňuje historik Thomas
Oellermann.
Ten stál před časem spolu s dalšími
nadšenci po boku Peera Gröninga,
jenž s myšlenkou obnovit kdysi slavnou značku přišel. „Tenkrát za mnou
přijeli z Německa, abych dal v Praze
dohromady tým pro reprízu finále prvního německého šampionátu z roku

DFC Prag má zatím jen mládež (na snímku přípravka)...
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1903. Odehráli jsme ho a pak už byl
jen krůček k obnovení klubu,“ vypráví
Oellermann.
Dnes je DFC Prag plnohodnotným členem FAČR. „Když jsem četl mail, že nás
přijali, měl jsem velkou radost. Skoro
mě to dojalo,“ líčí Oellermann. „To, že
jsme ve FAČR, nám umožňuje přihlásit
se do soutěží. Děti rády trénují, ale teprve zápasy tomu dají smysl,“ doplňuje
šéftrenér mládeže René Drtina, který
je rovněž pomyslnou spojkou s německou částí vedení.
Právě i díky vzorné spolupráci s kolegy ze Západu klub šlape bezchybně.
„Před Vánocemi jsme měli sezení, kde
jsme hodnotili, co se nám během roku
podařilo. Myslím, že po všech stránkách, tedy počtu dětí, propagaci, ale
i výsledků, panovala velká spokojenost.“
Stejně jako v předminulém a minulém století hrají za DFC jak Češi, tak
Němci. „Už v začátku procesu obnovení klubu jsme oslovili německé školy
v Praze, jednu v Praze 8 a druhou v Jino-

nicích. Z nich jsme získali první členskou
základnu, což bylo jedenáct dětí ročníků
2008 a 2009,“ popisuje René Drtina.

ČESKY I NĚMECKY
V tomto nevelkém počtu fungoval klub
první rok. „Začátky byly celkem složité,
ale rozjelo se to. Dnes nám přípravka
čítá přes pětatřicet kluků. I proto se už
teď zabýváme myšlenkou založit příští sezonu tým mladších žáků. K tomu
bude dál působit přípravka i mladší dorost, takže bychom měli být na třech
týmech,“ počítá šéftrenér.
To, aby DFC disponoval i mužským týmem, je zatím hudba budoucnosti. „Nic
nejde hned. Logicky jsme začali s malými kluky, ti porostou, budou se přidávat
další a postupně se to bude celé nabalovat. Ale co se týče A-týmu, hodně záleží,
jak se vyvine mladší dorost. Kluků v něm
máme hodně, ale je otázka, zda většina
přejde do staršího. Přece jen jsou v krizovém věku a spousta jich s fotbalem
úplně skončí,“ podotýká.

... ale díky mladším dorostencům se to třeba brzy změní.

KLUB

DŘÍV ARÉNA NA LETNÉ, DNES METEOR A HOVORČOVICE
Od roku 1897 byl Deutscher Fussball-Club doma na Letné, kde měl vlastní
stadion s kapacitou 18 tisíc míst. To už dnes pochopitelně neplatí, klub
svůj stánek nemá a jen tak mít nebude. Tréninky a domácí zápasy probíhají na vícero místech, přípravka je má na Meteoru, konkrétně v areálu
v Bedřichovské ulici, dorost trénuje v Hovorčovicích na Praze-východ.
Jelikož prvotní spolupráce při zakládání mládeže a klubu jako takového
probíhala se Základní školou německo-českého porozumění v Praze
8, vedení se snažilo najít areál, do
něhož by to děcka měla co nejblíž.
„Oslovili jsme několik klubů a nejlepší
spolupráce byla s Meteorem. Klobouk
dolů za to, jak nám vyšli vstříc. Máme
k dispozici celou šatnu a veškeré tréninkové zázemí, za což jsme Meteoru
vděční,“ vzkazuje René Drtina.
Zatímco přípravka působí na Meteoru, mladší dorost má domov v Hovorčovicích. Tedy alespoň na tréninky.
„Trénuji tam už nějakých třináct let.

A protože na Praze-východ není pro
tuto věkovou kategorii žádná soutěž,
dohodli jsme se vedením, že kluci zůstanou v Hovorčovicích, ale dva roky
budou hrát pražskou soutěž pod hlavičkou DFC,“ objasňuje.
Regule však z logiky věci neumožňují,
aby klub působící v pražské soutěži
hrál domácí zápasy mimo Prahu. Dorost je tedy nucen pendlovat. „První
rok nám vyšla vstříc Březiněves, současnou sezonu jsme odehráli na umělce
v Satalicích. A kde budou kluci hrát příští rok, to budeme teprve řešit.“
Mít vlastní stadion je zatím pouhým
snem. Ten se však v budoucnu může

AREÁL FK METEOR PRAHA VIII
Název:
Adresa:
Dopravní spojení:

Areál Bedřichovská
Bedřichovská 14, Praha 8, 181 00
minutu chůze od autobusové a tramvajové
zastávky Štěpničná (linky 103, 152, 177 a 10)
Počet hřišť v areálu: dvě travnatá, jedno s umělým povrchem
splnit. „Vlastnit pozemek a na něm vybudovat travnaté hřiště, k tomu osvětlenou umělku, kabiny, zázemí, to je samozřejmě velké přání nás všech. Dílčí kroky
se k tomu podnikají, ale nějaký ten pátek to určitě bude trvat,“ je si vědom
René Drtina.
Vyrostla by nová aréna opět na
Letné? „Bylo by to krásné. Tenkrát měl
DFC stadion na úrovni budovy ministerstva vnitra, od tehdejšího slávistického
ho odděloval jen dřevěný plot. Ale před-

Historie klubu sahá až do 19. století. Tento snímek je z roku 1904.

Úřední jazyk v kabině, v níž kromě
české a německé najdete řadu dalších národností, není oficiálně určen.
„Někdy je opravdu zajímavé to sledovat.
Když jsme třeba byli v létě na soustředění v Českém Dubu u Luďka Zelenky,
tři kluci se šli koupat a bavili se německy. Ale jakmile potkali kluka, který
německy neumí, okamžitě přešli do češtiny. A takhle kluci přepínají i na hřišti.
Jeden zakřičí německy, druhý mu odpoví
česky. A funguje to.“
Původní myšlenka přitom byla, že tréninky budou probíhat v němčině. „Ale
ukázalo se, že čeština bude praktičtější. Jasně, ve škole může kluk z Německa mluvit rodnou řečí, protože je to
německá škola. Ale přijde třeba na hřiště a s nikým se nedomluví, tudíž si ani
nemůže najít kamaráda,“ upozorňuje.
„Takže rodiče si sami uvědomili, že pro
děti bude lepší, aby do sebe dostávaly
češtinu právě i na tréninku.“

KOMFORT PRO DĚTI
Trenéři DFC tak svým způsobem
suplují školu. „Tím se vlastně vracíme

I v česko-německém klubu dbají na základní hodnoty výchovy mládeže.

k té úplně původní myšlence. Náš klub
je pochopitelně o fotbale, ale u těch
nejmenších jde prvotně o to, aby se
naučili fungovat v kolektivu. Aby na
sebe nebyli zlí, aby si pomáhali, aby se
ti starší postarali o mladší a třeba jim
zavázali kopačky,“ představuje klubovou filozofii. „Když dokážou tohle, bude
se jim líp učit i fotbal. A jestli v něm
třeba v budoucnu budou úspěšní, bude
to pro nás příjemný bonus, taková třešnička na dortu.“
Přestože nových mládežníků v klubu
přibývá, vedení v propagaci a pomy-

slných náborech neustává. Naopak.
„Thomas Oellermann mě zrovna poprosil, jestli bych nevzal kluky do
Stromovky, kde bude nějaká akce,
a neudělal tam ukázkový trénink
a soutěže pro děti,“ hlásí René Drtina. „Ale největší boom je stejně to,
když kluci ve škole řeknou, že jdou
na trénink. Hned se nabalí další tři
a jdou s nimi.“
O caparty je v DFC postaráno až
exkluzivně. „Rodiče velmi oceňují, že
děti na tréninky dopravujeme sami.
Vyzvedneme je ze školy nebo z dru-

DEUTSCHER FUSSBALL-CLUB PRAG, Z.S.
Rok založení:

pokládám, že Praha nám tyto pozemky
asi nepustí,“ směje se šéftrenér.
Klubu by každopádně vlastní stánek
svědčil, vždyť už teď disponuje solidní
fanouškovskou základnou. „Rodiče našich nejmenších fotbalistů jsou opravdoví
nadšenci. Dokonce si nechali natisknout
jednotná trika DFC ULTRAS a při zápasech fandí a křičí. Už na nás apelují,
abychom jim udělali i vlajky a šály, což
ostatně plánujeme. Zkrátka máme takový
rodičovský kotel,“ usmívá se.

1896 (zánik 1939, obnoven 2016)

Vývoj názvu klubu:	Deutscher Fussball-Club Prag,
Deutscher Fussball-Club Prag, z.s.
Úspěchy:	účast v 1. československé lize (1925 – 4. místo,
1934–35 – 7. místo, 1935–36 – 11. místo)
Současnost:	2. třída mladšího dorostu
Počet týmů:	mladší dorost, starší přípravka

žiny, naskáčou do mikrobusu, odvezeme je na trénink a po něm je vezmeme zpátky do družiny. Takže když
si rodiče ve čtyři hodiny přijdou dítě
vyzvednout, už má odtrénováno,“ líčí
s tím, že s touto myšlenkou přišel
zakladatel Peer Gröning.
Bayernu Mnichov osm gólů DFC už
asi těžko naloží, ale aby se v budoucnu stal silným hráčem alespoň v Praze, není nereálné. „Naším
snem je mít pokryté všechny kategorie, u každé mít trenéra a případně
asistenta, jezdit na soustředění a na
turnaje. To je myslím dosažitelné.
A třeba se jednou dostat na úroveň
silných a velkých pražských klubů typu
Admiry nebo třeba Meteoru,“ vzkazuje
René Drtina.
Deutscher Fussball-Club Prag v minulosti dokázal, že v jednom týmu mohou
působit různé národnosti. Že fotbal
spojuje a mnohdy díky němu vznikají
kamarádství na celý život. A v dnešní
době, kdy sílí tendence společnost
spíše rozdělovat, v tom symbolicky
pokračuje. A to není málo.
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

A H AD BY L V P R …
S B R A N K Á Ř E M T R O J I J I Ř Í M R AT TAY E M O Ú T Ě K U Z T E R Á R I A , N E J H E Z Č Í M K O U T U P R A H Y A P Ř Í K A Z U N AV Š T Í V I T H O L I Č E
Byť se před nějakými devíti lety zdálo, že kariéra JIŘÍHO RATTAYE se
uzavřela, znovu ji nastartoval. Brankář, jenž prošel Admirou a několika
mimopražskými kluby, se před pár měsíci vrátil do Sokolu Troja.
V oddíle, kde v minulosti strávil několik úspěšných sezon, se chytil a na
konci sezony už si připsal start za A-tým. V civilním životě byste jej
nejčastěji spatřili za volantem, podniká totiž v oboru nákladní dopravy.
Pro úplnost se patří upozornit, že autor tohoto textu se s Jirkou už
téměř třicet let dobře zná a je rád, že ho může nazývat kamarádem.
A za jeho mimořádné fotbalové, ale hlavně lidské a charakterové
kvality by dal ruku do ohně.
Jiří Rattay je rodák z Bohnic. Pyšný
rodák. Na sídlišti na severu Prahy
žije od narození dodnes a nedá na
něj dopustit. „Nejde jen o to, že tady
mám spoustu přátel. Je tady příjemné
prostředí, klid, ze všech stran lesy, zoologická a botanická zahrada,“ sumíruje
bezmála dvoumetrový habán. „A za
pár minut jste na metru. Stojím si za

tím, že Bohnice jsou jeden z nejhezčích
koutů Prahy.“

BERU TEN HOŘÍN
Kariéru, kterou v pětadvaceti přerušil, ale nedávno ji opět oživil, tedy logicky otevřel začátkem 90. let v místním Slovanu. „Asi po roce, po roce a půl
přišli z Admiry, že jedou na mezinárodní

Potřebujete něco převézt? Ani hada se Jirka nebojí.
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turnaj do Belgie a chtěli si ze Slovanu
vytáhnout nějaké hráče. Vybrali si mě
a ještě jednoho kluka. Od té doby jsem
byl Admirák, protože když jsme se vrátili do Prahy, stáhli si nás na přestup,“
vypráví s tím, že v kobyliském klubu
prošel kategoriemi od žáků až po
starší dorost.
V té době už byly jeho brankářské kvality nepopiratelné, v dorosteneckých
letech nakukoval do A-týmu. „Pak se to
ale pokazilo, ve vedení začala hrát roli
protekce. Šel jsem hostovat na Viktorku
8, i tam už jsem chodil s áčkem, které
hrálo přebor,“ vzpomíná. „To byla asi
jedna z mých nejlepších sezon. S dorostem jsme postoupili do přeboru a odchytal jsem i několik zápasů za áčko,
které také hrálo přebor, takže jsem si
vydělal nějakou tu korunu.“

Dnes už neexistující klub ho chtěl na
přestup a on zájem opětoval. Jenže
Admira dělala naschvály. „Řekli si takové podmínky, že je Viktorka nemohla
akceptovat,“ vysvětluje. „Na Admiře už
jsem ale být nechtěl. I proto, že áčko
přebral trenér, se kterým nešlo vyjít.
Měl jsem tehdy dlouhé vlasy a jeho
první otázka na mě zněla: Víš, kde je
tady holič? Povídám, že nevím. A on
na to: Tady za rohem. Odpoledne od
dvou hodin je trénink, takže to vezmeš
přes holiče.“
Jirka to přes holiče nevzal. „Myslel
jsem si, že fotbal je o něčem jiném než
o vlasech. Za takových podmínek už
jsem tam fakt být nechtěl. Vedení mi
sdělilo, že buď zůstanu, protože jsem
hráč Admiry, nebo půjdu do Hořína, což
je někde u Mělníka. Odpověděl jsem, že

Zpátky v osudovém dresu Troji.
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Už jen triko potvrzuje, že Rattayovou vášní je hudba. Nejlépe tvrdší.

beru ten Hořín. Krajská A třída, slušná
soutěž,“ nasazuje potutelný úsměv.
„Od vedení to byla levá. Jedna velká
fraška a šaškárna.“

PŘIJEL BLÁZEN
Anabáze v Hoříně byla epizodní, podobně jako ta další ve Vraňanech hrajících okresní přebor. Následné působení v Troji probíhalo několik let bez
problémů, jenže pak se opakovalo
prakticky totéž co na Admiře.
Protěžování výkonnostně horšího
brankáře, naschvály. „A ještě jsem se
potom dozvěděl, že mi vedení zatajilo
nabídku z Horních Měcholup. Jejich
áčko přitom postupovalo do třetí ligy
a jak známo, u gólmanů to funguje jinak než u hráčů v poli. Zraní se brankář
prvního týmu a vy se v hierarchii posunete výš. Byl jsem z toho všeho, slušně
řečeno, zklamaný.“
Nelze se divit, že odešel. V Ďáblicích,
kam zamířil, ho ale zbrzdily zdravotní
komplikace, konkrétně úlomky kosti
v kotníku. „Dlouho mě to limitovalo,
kotník otékal, bolel, už nešlo hrát. Když
se přišlo na to, o co jde, během dvaceti
minut mi úlomky vytáhli a za čtrnáct
dní už jsem trénoval.“ Následně přestoupil do Černošic.
Jenže přišel první zápas a… „Co čert
nechtěl, přijel blázen na zadku a nadvakrát mi přerazil holenní kost. Otevřená
zlomenina, operace, šrouby, tři měsíce
o berlích, po roce vytahování šroubů,“
vypočítává noční můry všech sportovců. „Když jsem se uzdravil, přemluvili
mě ještě do Vonoklas, ale tam už to za

moc nestálo. S fotbalem jsem skončil,
bylo mi nějakých pětadvacet.“
Tou dobou už za sebou měl pochopitelně školu. Vystudoval Obchodní
akademii Hovorčovická, kam chodil
do speciální třídy složené výhradně
z nadaných fotbalistů. Za spolužáky
měl mj. Lukáše Zicha či Iva Táborského, který dnes kope za České
Budějovice. „No jo, Ivoš,“ usmívá se.
„On byl takový… Jak to říct kulantně…
No, nebyli jsme úplně kamarádi. Ale
jinak na obchodku vzpomínám rád,
i proto, že jsme měli skvělou třídní
profesorku.“

CLERMONT-FERRAND
Po dokončení školy pracoval v kanceláři, ale našel se až za volantem. Začalo jej totiž bavit rozvážet, převážet,
stěhovat. „Jako mladý jsem chodil na
brigády na spedici a nějakým způsobem mě to prostředí nákladů a zacházení s nimi a vůbec celé té logistiky
chytlo.“
V roce 2009 si udělal koncesi na dopravu, dnes je OSVČ, má už dvě velké
dodávky a o práci nemá nouzi. Byť
mnohdy odjíždí za svítání a vrací se
pozdě večer, svou profesi má rád.
Třeba i proto, že často převáží předměty, s nimiž by se normálně nedostal
do styku. „Lodě, karavany, mikroskopy,
filmařská technika. Naučil jsem se manipulovat prakticky se vším.“
Někdy jsou náklady značně specifické.
„Velký respekt jsem měl třeba z obrovské voliéry s papoušky nebo z terária
s hadem. Bál jsem se, že mi v autě

uteče. No, a on opravdu utekl,“ směje
se. „Dojeli jsme do Příbrami a chlapík, kterému jsem toho hada stěhoval,
otevřel dveře a s ledovým klidem řekl:
Terárium je otevřené a had je v pr…“
chechtá se. „Ale našel ho, had si vlezl
do smotaných stěhováckých popruhů.
Asi si myslel, že je to samička.“
Náklady jsou pestré a stejně tak destinace, na které ho stěhování zavede.
„Několikrát Itálie, hodně často Německo, Francie, Španělsko, Rakousko,
Slovensko,“ vypočítává země, jež s dodávkou navštívil. „Viděl jsem spoustu
krásných míst, ale asi nejvíc se mi líbilo
v Clermont-Ferrand, což je francouzské
město obklopené nečinnými sopkami.
Ta nejvyšší, Puy de Dôme, je fakt nádherná. A třeba v Barceloně to bylo taky
moc hezké.“
Co se práce týče, momentálně stojí
tak trochu na rozcestí. „Mám možnosti
jít ještě do třetího auta, což asi udělám tak jako tak. Ale hlavně je ve hře
možnost, že bych si dodělal velké papíry a přesedlal bych na kamion,“ prozrazuje. „Nedávno se mi rozpadl vztah,
takže na mě nikdo nečeká, nemám závazky. Jsem nalomený a budoucnost je
nejistá. Každopádně to, jakým směrem
se vlastně vydám, bych rád rozetnul do
konce roku.“

ARAKAIN A RAMMSTEIN
Zpátky k fotbalu. Jirka Rattay už
opět navléká rukavice, kamarádi
z Hanspaulské ligy ho přesvědčili
k návratu do Troji, kde se za ty roky
už obměnilo vedení. A on v bráně válí

JIŘÍ RATTAY
Věk: 34
Klub: TJ Sokol Troja
Post: brankář
jako zamlada. „Začátky jsem po takové
době čekal o dost horší. Ale nevadil mi
pohyb, dýchání, nevadilo mi nic. Zápas
od zápasu to bylo lepší, fotbal mě zase
začal bavit, tak jsem si řekl, že do toho
zase zkusím jít naplno.“
Na konci sezony už odchytal první
zápas za A-tým a i přes prohru 1:4
v Ďáblicích sklidil chválu z mnoha
stran. Před další sezonou má tedy
jasný cíl. „Rád bych do přípravy nastoupil od začátku, zkusím tomu dát
co nejvíc a poperu se o áčko. I. A třída
je dobrá soutěž, rychlý a tvrdý fotbal,
to mě baví.“
A baví ho i tvrdší muzika. Rock, punkrock, metal… „Letos jsem byl na Třech
sestrách, chystám se na Rammsteiny,
Metalliku a Arakainy, kteří jsou pro
mě srdcovka. Co se muziky týče, budu
léto trávit aktivně,“ hlásí a při otázce
na vzkaz mladé generaci říká: „Vykašlete se na Facebooky, Instagramy
a podobné kraviny a radši jděte ven,
na sluníčko. A když si k tomu vezmete
balon, bude to úplně nejlepší.“
INZERCE
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FOTO MĚSÍCE

FOCENO: BĚHEM JARNÍHO ŽÁKOVSKÉHO UTKÁNÍ

AUTOR: PAVEL JIŘÍK ST.

MARNÁ SNAHA
DŮKAZ, ŽE LECKDY NENÍ NIC PLATNÉ ANI MAXIMÁLNÍ NASAZENÍ, PŘINESLA MOMENTKA ZACHYCUJÍCÍ
MLADŠÍHO ŽÁKA LIBUŠE. TEN SE SNAŽIL ZASKOČIT ZA GÓLMANA, ALE NEUSPĚL.

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

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

WWW.FOTBALPRAHA.CZ
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tradiční oblíbené zájezdy i nové hotely a destinace
až dvě děti zcela zdarma
odměna za platbu on-line
klubové hotely
české animační programy pro děti i dospělé
senior program – sleva 50 %

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
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