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Vážení fotbalisté,

ocitli jsme se na prahu nové sezony. Sezony, která je alespoň z mého pohledu velmi zajímavá. Proč? Protože 

do přeboru  nejvyšší pražské soutěže mužů zavál čerstvý vzduch v podobě čtyř nových účastníků. A to ještě 

Horní Měcholupy přenechaly své místo Viktorii Žižkov B.

Za Hostivař, Podolí, Újezd Praha 4 i béčko Vyšehradu nastupuje plno hráčů, kteří v soutěži ještě nehráli a mají 

o motivaci postaráno. I ostatní ale budou chtít uspět, a to nejen ve výkladní skříni fotbalu v hlavním městě.

Úspěch u vás čtenářů samozřejmě ale chceme nadále mít i my, a tak jsme Speciál zase trochu oživili. Jak? 

To zjistíte po jeho prostudování nebo jen letmým pohledem do obsahu na této straně. Snad se vám i ty 

malé změny budou líbit.

Přeji úspěšné boje na trávníku i mimo něj!

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

Patří do skupiny lidí, kteří chtějí oživit známou fotbalovou značku. VLADIMÍR 
SKALBA, bývalý ligový hráč, je předsedou a zároveň i trenérem klubu 
TJ Spoje Praha. S nováčkem I. B třídy má velké plány. „Chtěli bychom se 
časem dostat do divize, ale tím bychom nechtěli končit,“ prozrazuje Skalba, 
který byl začátkem srpna s týmem na soustředění v Itálii.

 J Soustředění v Itálii, to je na 
tým z I. B třídy dost neobvyklá 
záležitost. Jak se to stane?
Navazuje to na Vykáň a Fabia Legge-
riho, který z Vykáně přešel v roli spo-
lumajitele k nám na Spojů. Do Itálie, 
kde má zázemí, jezdil tým Vykáně, my 
v tom teď pokračujeme.

 J Kde přesně jste byli?
Je to poblíž Dolomit, dvanáct kilome-
trů od ubytování jsme měli hřiště, do-
poledne jsme jezdili na kolech, kdo 
nejezdil, šel se mnou běhat, odpole-
dne jsme byli na hřišti. Když jsme to 
chtěli trochu uvolnit, tak jedna sku-
pina vyjela lanovkou do výšky 2500 
metrů a dolů to sjeli po stezkách. 
Jako trenér jsem z takové možnosti 
nadšený, bylo to super. Kluci, kteří 
k nám přišli z Vykáně, to znají, ale 
hráči ze Spojů, tak pro některé bylo 
soustředění úplná novinka. Tomu jsme 
taky museli uzpůsobit program. Kdy-
bychom do toho šli naplno, tak by ne-
vydrželi ani den. Šlo o to je nestrhat, 
i tak toho měli dost. 

 J Takže soustředění spíš plnilo 
funkci teambuildingu?
Přesně tak, chtěli jsme dát mančaft 
trochu dohromady, i když se ti kluci 
znají, tak to ještě víc propojit.

 J O Spojích se po Praze říká, že 
jsou dost ambiciózní. Soustředění 
v Itálii, to mi do mozaiky zapadá. 
Kde až jsou vaše ambice v krátko-
dobém a dlouhodobém horizontu?

V krátkodobém horizontu je to určitě 
okamžitý postup do I. A třídy, aniž 
bych chtěl I. B třídu podcenit. Určitě 
to z mé strany není neúcta k ostat-

ním mužstvům, ale chtěli bychom se 
pokusit poskočit o jedno patro výš. 
Výhledově je to pak třeba do čtyř let 
divize, ale ani tím bychom nechtěli 
končit. Důležitý faktor v tom všem 
bude, jak se vyvinou věci ohledně are-
álu Spojů. 

 J V čem je problém?
Trochu nás brzdí soudní spory s býva-
lým vedením klubu.

 J Pokud byste u soudu uspěli, 
jaké jsou vaše plány s areálem?
Chtěli bychom mít minimálně dvě fot-
balová hřiště, hokejovou a multifunkční 
halu. Něco se plánuje, ale jsme teprve 
na začátku, dokud se nevyřeší soud, 
těžko se najde investor. Vize ale máme.

 J To tedy ano. Není sen o divizi 
v téhle chvíli trochu přehnaný?
Když se bavíme o divizi, tak už jsme 
hodně daleko, ale ten sen v hlavách 
máme. Na druhou stranu je pro nás 
velmi důležitá mládež. Nechceme dě-
lat fotbal jen tak, že budeme mít vý-

kladní skříň klubu áčko a zbytek nic. 
Zaměřujeme se hodně na děti, což se 
nám daří. Jsem v klubu třetí rok, ten-
krát jsme obnovili s Milanem Růžičkou 
mládež a teď máme starší a mladší 
přípravku, nově i mladší žáky. Když 
jsem byl oslovený, jestli bych nepo-
mohl klub znovu nastartovat, tak sou-
částí plánu bylo i dělat mládež. K té 
já mám blízko, lákalo mě něco budo-
vat od základu. Do té doby jsem pra-
coval v profesionálních klubech, kde 
všechno fungovalo. Teď mám šanci 
všechno nastavit. Taková práce mě 
ohromně baví.

 J Co se týče A-týmu, tak jste 
se zásadně posílili o osm hráčů 
Vykáně, která v minulé sezoně 
sestoupila z divize. Budou tihle 
hráči zárukou toho, že by váš 
plánovaný postup měl být rychlý 
a bezbolestný?
Máte pravdu v tom, že minimálně 
čtyři kluci, kteří přišli z Vykáně, by měli 
být velmi rozdíloví hráči. Doufáme, že 
se to na hřišti projeví a bude znát.

 J Z čeho vlastně pramení touha 
vytáhnout Spoje z fotbalového 
suterénu? Kdo za tímhle projek-
tem kromě vás stojí?
Jsou to bratři Aleš a Martin Vondráč-
kové, kteří před lety převzali Spoje, 
oba se pro klub nadchli a začalo to. 
Dalším důležitým člověkem je Radek 
Brynda, což je šéf areálu, konzultu-
jeme hodně věcí kolem fotbalu. A vy-
nechat nemůžu ani už zmiňovaného 
Fabia Leggeriho, který je spolumaji-
telem. No a zapomenout nemůžu ani 
na Lukáše Šedivého, který hraje za 
Vykáň, ale u nás dělá předsedu malé 
kopané a zároveň pomáhá s hodně 

„Pro nás je velmi důležitá mládež.  
Nechceme dělat fotbal jen tak, že budeme mít 

výkladní skříň klubu áčko a zbytek nic.“

Bývalý ligový fotbalista, který v české nejvyšší soutěži nastoupil 
25krát za Baník Ostrava a dal dva góly. Do Baníku se během kariéry 
různě vracel, nastupoval také za Hradec Králové, Bohumín či Haví-
řov. Dnes už je 52letý Skalba výhradně trenérem. Jako kouč začínal 
u béčka Baníku Ostrava, kde na něj dohlížely i trenérské osobnosti 
jako Verner Lička, Bohumil Páník či Pavel Vrba. Držitel trenérské 
profilicence vedl i Žižkov, s nímž v roce 2007 postoupil do ligy, dělal 
šéftrenéra mládeže v Opavě, trénoval třetí ligu ve Frýdku-Místku či 
dělal asistenta A-týmu a koordinátora mezi mládeží a dospělými 
v Karviné. V posledních třech letech působí ve Spojích, které chce 
pomoct vytáhnout z fotbalového suterénu. V minulé sezoně zasko-
čil jako dočasná trenérská výpomoc ve druhé lize u Olympie Praha.

KDO JE VLADIMÍR SKALBA

Daří se Vladimírovi z hráčů ždímat všechen potenciál? Prý nadmíru…
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věcmi kolem fotbalu a areálu na Spo-
jích. Dá se říct, že tahle pětice a já 
koordinujeme celkové dění ve Spojích.

 J K vaší chloubě by mělo patřit 
hřiště…
(skočí do řeči) S ním máme problém. 
Jak byla ta obrovská vedra a sucho, 
došla nám voda. Museli jsme kupo-
vat vak na vodu a hřiště zachraňo-
vat. Hřiště jsme měli nádherné, ale 
s těmi vedry to byla úplná katast-
rofa. Bohužel. Věřím ale, že se to dá 
do pořádku, protože hřiště jsme měli 
opravdu parádní.

 J Už jste zmiňoval, že máte velké 
zkušenosti z profesionálního fot-
balu. Dají se na téhle úrovni vů-
bec aplikovat? Případně jak?
Určitě se dají aplikovat. Tréninky, 
které pod mým vedením kluci zaží-
vají, jsem stejně tak dělal v profesio-
nálních klubech, kde jsem působil. Jen 
musím trochu ponížit intenzitu, počet 
opakování. Styl hry a obecné principy 
jsou ale stejné. Chceme hrát ofenzivní 
fotbal, radši vyhrát 5:3 než 1:0. Máme 
v týmu zkušené hráče, na nich by to 
mělo stát, mají něco odehráno, dost 
zkušeností. Zároveň ale čekáme, jakou 
kvalitu bude mít I. B třída.

 J Spoje mají svůj A, B i C tým. 
Jak jsou jednotlivá mužstva pro-
vázaná?
Bývalé céčko je samostatnou jednot-
kou, ale na rozdíl od B-týmu postou-
pilo do II. třídy, takže se přejmeno-
valo na B-tým a teď má návaznost 
A a C tým. Cíl je stejný pro oba: áčko 
chceme vytáhnout do I. A třídy, céčko 
do II. třídy. Samostatnou jednotkou 
je tedy nadále béčko, kde jsou kluci, 
kteří už se fotbalu nechtějí moc vě-
novat. My nevyužíváme jejich hráče, 
oni naše, jdou si svou cestou. Oběma 
týmům věřím, že své cíle splní.

 J K tomu byste měl z pozice tre-
néra oběma mužstvům dopomoci 

právě vy. K vašemu vytížení se 
ještě dostaneme. Našel jsem si, 
že k trénování vás přivedl Verner 
Lička. Jak se to stalo?
To bylo v Baníku Ostrava. Když jsem 
tam končil jako hráč, dostal jsem na-
bídku jít do Drnovic, ale Verner Lička 
mi dal jinou nabídku: že mi zaplatí tre-
nérskou profilicenci s tím, ať v Baníku 
aspoň tři roky zůstanu a učím se jako 
trenér. Rozhodl jsem se, že to přijmu, 
a udělal jsem dobře, protože Drno-
vice hned za půl roku skončily. Verner 
Lička ve mně viděl potenciál, byli jsme 
tam výborná parta: já, Venca Daněk, 

Dušan Vrťo, Pavel Vrba, Pavel Malura. 
Všechno fungovalo super.

 J Když ve vás taková trenérská 
osobnost jako Verner Lička vidí 
potenciál, tak to musí hodně po-
těšit, ne?
To víte, že ano. Učili jsme se od něj, 
já i třeba Pavel Vrba. Právě od něj 
jsme se učili hrát zónu, společně 
s ním v Baníku působil Bohumil Pá-

ník, všechno bylo skvělé, obrovská tre-
nérská škola.

 J Z vámi zmiňovaných jmen tre-
nérsky výrazně vyčnívá Pavel 
Vrba. Čím to, že to z vaší party 
dotáhl nejdál?
On už tak byl nastavený jako hráč. 
Kopal jsem s ním v Havířově a byl 
strašně cílevědomý, ambiciózní. 
Kdyby nebyl pořád zraněný, tak by to 
dotáhl i jako hráč daleko. Zranění ho 
ale zastavila, tak začal brzo trénovat. 
Měl k tomu obrovské předpoklady, ty 
nejvyšší. V Baníku mi dělal šéfa a ne-
můžu na něj říct jediné špatné slovo. 

Někdo to má dané, on to má trenér-
sky dané hodně vysoko. Ještě když 
byl u reprezentace, tak jsme se sem 
tam v Praze potkávali, ale teď už má 
v Plzni jiné starosti. (usmívá se)

 J Taky jste dost úzce spolupraco-
val s Jozefem Jarabinským. Jaké 
to bylo?
Když jsem trénoval Žižkov, přinášel mi 
svůj úhel pohledu na naši hru. Bylo to 

super, fungovalo to skvěle. Nesledoval 
soupeře, ale nás, pak jsme na tenise 
fotbal rozebírali. Jeho postřehy byly 
velmi zajímavé.

 J Když jste u postřehů a sledo-
vání zápasů, vy jste na úrovni II. 
třídy sledoval soupeře? 
Ano, chodil jsem se dívat na soupeře 
ve III. třídě, ve II. třídě a budu chodit 
i teď v I. B třídě. Mám respekt ke kaž-
dému týmu, který stojí proti nám. Rád 
sbírám informace, chci vědět co a jak. 
Jestli to hráčům pomáhá, to se musíte 
zeptat jich. Samozřejmě se soustře-
díme hlavně na sebe, sám jsem jako 
hráč neměl rád, když jsem měl až moc 
informací, ale říct pár základních po-
střehů o soupeři, o jeho klíčových hrá-
čích, to myslím není na škodu.

 J Tak to vás čekají perné víkendy, ne?
Tím, že povedu i céčko, tak moc času 
nebude. Ale mám vedle sebe kvalitu 
v asistentovi Pavlu Lukášovi, který 
přišel z Vykáně. Na něj se můžu spo-
lehnout, když budu potřebovat, on to 
vezme za mě. To je příjemné vědět.

 J Během své profesionální kari-
éry jste poznal spoustu známých 
fotbalových jmen. Trénoval vás 
Petr Uličný, hrál jste s Bolfem, 
Kulou, Slončíkem, Jankulovskim, 
trénoval jste Švancaru. Vzal jste 
si od někoho z nich něco do své 
další trenérské dráhy?
Abych řekl pravdu, neměl jsem žádný 
hráčský ani trenérský vzor. Jak už 
jsem ale zmínil, nejvíc mě ovlivnil Ver-
ner Lička a Bob Páník, s nimi to byly 
v Baníku úžasné roky. Každé ráno na 
Baníku na kávě, bývali tam také Ro-
sťa Vojáček, Venca Daněk. Když tihle 
lidé vyprávějí, co dělali, co zažili, tak 
si z toho člověk něco vezme. 

 J Váš největší trenérský úspěch 
byl, když jste v roce 2007 vyhrál 
druhou ligu se Žižkovem. Po po-
stupu jste ale jako hlavní kouč 

R O Z H O V O R

„Tréninky, které pod mým vedením kluci zažívají, jsem stejně 
tak dělal v profesionálních klubech, kde jsem působil.“

Vladimír Skalba zažívá jako trenér krásné i krušné chvíle…



nepokračoval a šel jste na pozici 
asistenta. Neberete to zpětně 
jako křivdu?
Na Žižkově jsem zažil krásné časy, 
tahle sezona, to byl fantastický rok. 
Přišel jsem už o rok dřív s Pavlem Ma-
lurou, budoval se nový kádr, majitel 
Vinš chtěl postoupit do ligy a přišel 
nový sportovní ředitel Milan Lešický. 
Ten měl obrovský přehled o sloven-
ských hráčích, hodně to ovlivnil. Vy-
tvořili jsme na druhou ligu obrovsky 
silné mužstvo, do kterého přišel i Petr 
Švancara, což byla velká pomoc. Start 
měl pomalejší, ale pak ukázal, že to 
byl tenkrát výborný fotbalista.

 J Ale trénovat ho nebylo vždycky 
lehké, ne?
Za sebe můžu říct, že to bylo úplně 
v pohodě. Každý má něco, i on. Ale 

opravdu jsem s ním neřešil žádný pro-
blém. Spíš jsem si říkal, proč ten fra-
jer nehrál někde jinde. Protože na to 
bez diskusí měl.

 J Ještě k tomu konci v pozici 
hlavního kouče. Takže vám neva-
dilo, že tým převzal trenér Griga?

Ne, vůbec. Přišel Standa Griga, tak 
jsem to bral. Už dřív jsme chodili na 
tenis, byl s námi delší dobu, takže 
jsme se o tom bavili. Sportovní ředi-

tel Lešický to naznačoval a pak nás 
dva dal dohromady s tím, že Standa 
byl hlavní trenér. Bral jsem to v po-
hodě, Standa je obrovsky vynikající 
člověk. Pak jsme se ještě potkali v Se-
nici, kam jsem ho doporučil, když jsem 
byl v klubu s Dušanem Vrtěm. Standa 

Griga je jeden z těch, kteří mě v tre-
nérské kariéře ovlivnili.

 J Trenér Griga byl známý tím, 
že odjížděl meditovat do Tibetu. 
Ovlivnil vás i v téhle věci?
Ježíš… (směje se) Říkal mi, že meditu-
jícího trenéra z něj udělali novináři. On 
odjel do Tibetu, to je pravda, ale prostě 
tam nefungoval mobil, tak si odpočinul, 
a psalo se o tom, že jezdil meditovat. 
Druhá věc je ta, že on se s novináři ne-
bavil víc, než bylo nutné, takže se to 
ani neuvedlo na pravou míru. I u mě 
trvalo, než si mě trochu víc připustil 
k tělu, protože nevěděl, co ode mě má 
čekat. Je v těchto věcech opatrný.

R O Z H O V O R

„S Pavlem Vrbou jsem hrál v Havířově. Kdyby nebyl pořád 
zraněný, tak by to dotáhl i jako hráč daleko.“

I N Z E R C E

Hřiště Spojů – zde je Skalba poslední tři roky jako doma.
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 J Ligu jste jako hlavní kouč netré-
noval. Máte ještě takové ambice?
Že bych po tom šel, to zase ne. Beru 
to tak, jak to je. Momentálně mám 
devítiletou dceru, nechtěl bych ces-
tovat. To už jsem si zkusil dřív, chci 
být víc doma.

 J A doma, to ve vašem případě 
znamená v tuto chvíli Praha?
Ano, jsem v Praze usazený.

 J V minulé sezoně jste chvíli vedl 
Olympii ve druhé lize. Co to bylo 
za akci?
Olympia u nás trénovala a majitel 
mě poprosil, jestli bych jim nepo-
mohl jako takový trenérský záskok 
na čtyři týdny. Nepočítal jsem s tím, 
že bych v Olympii zůstal i po sezoně. 
Bral jsem to čistě jako dočasnou po-
moc. Momentálně mě víc baví to, co 
dělám ve Spojích, tedy vylepšovat zá-
zemí, starat se o mládež a naplňovat 
dlouhodobější vizi.

 J Aniž bych chtěl vaše vize shazo-
vat, podobných projektů už bylo 
v historii více a ne všechny do-
padly happyendem. Proč by to 
mělo vyjít ve Spojích?
Naší vizi věřím. Vytváříme nejlepší 
možné podmínky pro děti, neděláme 
to jen s vidinou toho, abychom někam 
posunuli áčko a zbytek nás nezajímá. 
Chceme Spoje zkvalitnit ve všech smě-
rech. Na začátku jsem měl trenérskou 
kvalifikaci jen já, teď jsme tam už tři 
a další dva trenéry s kvalifikací shá-
níme. Zajímá nás celková návaznost ve 
všem. I proto chceme, aby i naše re-
zerva postoupila o soutěž výš, a pokud 
my bychom měli být v divizi, aby náš 
druhý tým byl třeba v I. B třídě.

 J Bez peněz je ovšem tenhle plán 
poměrně těžko realizovatelný. 

Máte od majitelů nějaké garance, 
kdyby třeba hned tato sezona ne-
vyšla? Byli by trpěliví?
Jsme tak domluvení. Pokud bychom 
postoupili hned, bylo by to fajn, ale 
máme respekt. Jak k I. B třídě, tak 
případně k I. A třídě, a jsme si vě-
domi toho, že z ní by se už do pře-

boru asi postupovalo hůř. V plánu 
pro každou soutěž je se první rok 
rozkoukat a ve druhém roce útočit 
na postup. I proto si myslím, že do-
stat se třeba do čtyř let do divize, 
to by bylo hodně rychlé. I ve II. třídě, 
pokud se netrénuje, máte problémy. 
Nám se to stalo taky. Věřím, že si 
to hráči uvědomí a budou se podle 

toho chovat. Tohle byl problém i Vy-
káně v divizi. Netrénovali, nesehrá-
vali se. Já viděl spoustu jejich zá-
pasů a myslím, že ten tým neměl 
mít problém se záchranou v divizi. 
Jenže hráči k tomu přistoupili nezod-
povědně. Máme přání, aby se nám 
v této sezoně podařily dva postupy. 

Ale může se stát cokoliv. Uvidíme po 
podzimu, jak to bude hratelné, podle 
toho se asi i budeme chovat v zimě. 
Majitel má nějaké hráče, kteří jsou 
divizní úrovně, ale nechceme je v to-
mhle okamžiku stahovat do I. B třídy. 
Může se ovšem stát, že pokud by-
chom někde měli velký problém, tak 
sáhneme i po tomto řešení.

 J Jak budete v sezoně stíhat? Jste 
předseda Tělovýchovné jednoty, 
trenér áčka, céčka, staráte se 
o mládež…
Jsem všechno, deset v jednom. 
(směje se) Co se týče dětí, už jsem 
si nechal jen školičku, abych nemu-
sel jezdit na jejich zápasy. A ško-
lička je spíš takové odreagování se, 
není to zatím moc o fotbale, děti to 
hlavně musí bavit a fotbal je jen ta-
kový doplněk.

 J Pořád platí vaše vášeň pro 
hudbu a tanec, jak jste o ní vy-
právěl před lety po žižkovském 
postupu? Tenkrát jste prohlásil, 
že „tanec a hudba, to je moje 
droga. Nepotřebuju alkohol, ale 
s přáteli klidně zajdu do klubu 
a čtyři hodiny v kuse tam tan-
cuju. Hudbu můžu poslouchat ja-
koukoliv.“
Stále to platí, jen není tolik času. 
Ale zase plánujeme s přítelkyní vy-
razit. Když jedu autem, musí mi hrát 
hudba – nahlas. Jsem tím hodně 
známý.

 J Fungujete tedy v kabině kromě 
trenéra i jako DJ?
To zase ne, protože kluci v mých očích 
poslouchají moc měkkou hudbu. Mám 
radši tvrdší, techno, Fabio poslouchá 
heavy metal, ten taky miluju. Kromě 
dechovky můžu všechno. Záleží i na 
náladě. Mám týden, kdy jedu Elány, 
a týden, kdy vyloženě taneční muziku.

 J A jakou náladu máte teď na 
startu sezony?
Dobrou, takovou rockovou. Taky jsem 
zjistil, že Fabio s dalšími pár nadšenci 
bubnuje, takže nám může zahrát na 
nějakém večírku. Ideálně po sezoně – 
na postupovém... 

R O Z H O V O R

Na Praze 3 je viditelně moc dobrá nálada.

Našlápnuto do divize?
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E X T R A F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T. ,  PAV E L  J I Ř Í K  M L .

Tradiční akce na tradičním místě a s tradičním programem aneb proč měnit něco, co funguje a je oblíbené? Zástupci Pražského fotbalového 
svazu opět po roce na začátku srpna přivítali vyslance klubů z hlavního města, aby už poosmé u dobrého jídla a pití slavnostně zahájili sezonu. 
A hned o nadcházejícím víkendu se ročník 2018–19 také rozeběhl i na hřišti. Zde přinášíme kromě bohaté fotogalerie i to nejdůležitější, 
o co během „Beerfestu“ šlo…

VE ŠTĚRBOHOLECH PROBĚHLO NA ZAČÁTKU SRPNA ZAHÁJENÍ PRAŽSKÉ FOTBALOVÉ SEZONY. UŽ POOSMÉ.

T R A D I C E  J E  T R A D I C E

“Slavnostní zahájení pražské fotbalové sezony je tradiční akce, která již osmým rokem předesílá start pražských soutěží. V letošním roce to bylo 
o to peprnější, že hned následující víkend startovaly všechny krajské soutěže mužů, tedy i nově rozšířené A a B třídy. S letošním zahájením pražské 
fotbalové sezony jsem velice spokojen, přestože počasí si s námi pohrálo a poprvé za mého působení na akci pršelo. Přesto si myslím, že zástupci 
klubů a hosté, mezi kterými nechyběli například pan Vítězslav Lavička, Pavel Drsek, Miroslav Baranek, Jaromír Blažek či starostka MČ Praha 20 paní 
Hana Moravcová, si společenskou akci velice užili a společně jsme vstoupili do nové fotbalové sezony 2018–2019. Během celé akce hrála k poslechu 
či tanci hudební skupina April, ocenění převzali nejlepší střelci všech pražských přeborových soutěží a pro soutěživé byla připravena velmi bohatá 
fotbalová tombola, na kterou se jistě hodně hostů těšilo. Na závěr bych chtěl vyzdvihnout čin Davida Kny z Újezdu nad Lesy, který se již v doroste-
neckém věku zachoval jako pravý fotbalový gentleman a po zásluze obdržel Cenu Fair play Václava Drobného. Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, 
především pak panu Karlu Horčíkovi za skvěle připravený areál a pomoc při organizaci, a přeji všem klubům úspěšnou sezonu.” 

Jan Gruber ,  manažer PFS

OČIMA  ORGAN IZÁTORA

Bohatý raut je tradiční součástí „Beerfestu“. Předseda PFS Dušan Svoboda akci zahájil podobně jako každý rok.

Slavnostní zahájení pražské fotbalové sezóny 2018/19
Středa 8. 8. 2018 od 18:00 Hřiště SK Viktoria Štěrboholy Ústřední 26aPraha 10 – Štěrboholy

Svoji účast potvrďte, prosím, do 2. 8. 2017 
na gruber@fotbalpraha.cz nebo 733 141 394
Pozvánka platí pro dvě osoby Doporučené oblečení: neformální. 

Pražský fotbalový svaz ve spolupráci se svými partnery 

si Vás s velkým potěšením dovoluje pozvat na Slavnostní zahájení 

pražské fotbalové sezóny 2018/19, tedy na tradiční fotbalový večer 

plný zábavy a dobrého jídla.
Přijďte načerpat novou energii před začátkem fotbalové sezóny 

a využijte tuto jedinečnou možnost setkat se s kolegy ze všech 

pražských klubů i s dalšími zajímavými osobnostmi pražského 

fotbalového života.

Těšit se můžete na bohaté občerstvení, dobré pivo či na ochutnávku 

kvalitních moravských vín od Vinařství Beneš. O pohodovou 

atmosféru a dobrou náladu se po celý večer bude starat hudební 

skupina April a samozřejmě nebude chybět ani oblíbená tombola 

o spousty hodnotných cen. Vrcholem večera bude předání cen 

nejlepším střelcům pražských přeborových soutěží a vyhlášení 

Ceny Fair play Václava Drobného.
Těším se na setkání s Vámi,Ing. Dušan Svoboda, PŘEDSEDA PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

Generální partner PFS Partner mládeže Partner večera
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E X T R A

Hráč:  P etr  J unek Klub:  SK Třeboradice Počet gólů:  22

PRAŽSKÁ TE PLÁ RENSKÁ  PŘEBO R MU ŽŮ

Hráč:  Fi l ip  Švarc (v  zastoupení ) Klub:  S K U ni o n Vrš ov i ce Počet gólů:  34

PŘEB OR STARŠÍHO DOROSTU
Hráč:  Roman Goldschmidt Klub:  FK Dukla  J ižní  Město Počet gólů:  21

EXT RA F OT BA L.CZ PŘEBO R MLA DŠÍH O  DO ROSTU

Hráč:  Matěj  Zdobnický Klub:  AFK S l avo j  P o do l í Počet gólů:  31

PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
Hráč:  Jan Uchal Klub:  Fotbalová akademie Alexe Zbura Počet gólů:  3 0

PŘEBO R MLA DŠ ÍCH  ŽÁ KŮ

N E J L E P Š Í  S T Ř E L C I  P R A Ž S K Ý C H  S O U T Ě Ž Í
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Davidu Kny  za  mimořá dný čin  v  duchu fair  p lay

CENA FAIR  PLAY VÁCLAVA  DRO BNÉH O

B O H A T Á  T O M B O L A
1.  Pou kaz  n a p rovzd u šnění  hř iště  v  hodnotě 25 000 Kč od společnosti 

Teskah or
2. Voucher na klubové promovideo v hodnotě 20 000 od agentury 2Score
3. Telefon Samsung Galaxy A6
4. Poukaz na postřik trávníku v hodnotě 5000 Kč od společnosti  Teskahor
5. Dvě sezonní permanentky na AC Sparta Praha
6. Dvě sezonní permanentky na SK Slavia Praha
7. Dvě sezonní permanentky na Bohemians Praha 1905

8. Dvě sezonní permanentky na FK Dukla Praha
9. Dvě sezonní permanentky na FK Viktoria Žižkov
10. Dvě vstupenky na utkání Ligy národů 2018 ČR vs.  Slovensko 19.  11 .  2018
11.  Míč Nike Ordem 5
12. Dárkové balení vín od Vinařství  Beneš
13. 50litrový sud piva nepasterizovaný Gambrinus 12°
14. Sázkařský balíček Fortuna
15. Balíček fanouška #ceskarepre

Po silné bouřce si mohli hosté program zpestřit hrou billiballu.O hudební doprovod se starala skupina April.

E X T R A
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Na zahrádce sparťané prý nesedávali.

Dnes už zde Poborského a spol. nepotkáte.

Jaromír Blažek si čas „na jedno“ vždy najde…

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

Pivo a oslavy ke sportu odjakživa patří a my se postupně vydáme na adresy podniků, které v minulosti či nyní navštěvovali či navštěvují hráči 
fotbalových klubů. Jako první je na řadě Sparta a vzpomínky JAROMÍRA BLAŽKA na návštěvy Malostranské pivnice…

J A R O M Í R  B L A Ž E K  A  S P O L .  C H O D Í VA L I  Z  L E T N É  N A  P I V O  D O  M A LO ST R A N S K É  P I V N I C E

S P A R Ť A N I  U  V L T A V Y

K D E …
„Po zápase se chodilo na pivo, to je jasné. Nevím, jak to mají kluci ve 
Spartě teď, ale my jsme pravidelně na jedno dvě zašli. Nejčastěji do 
Malostranské pivnice, ale nejen tam. Samozřejmě když se hrálo dvakrát 
v týdnu, tak to bylo složitější, ale to pivo tam vždy bylo.“

J A K …
„Karel Poborský dělal kapitána a tenkrát ani nemusel nic hecovat, pro-
stě se šlo. Bavilo mě to, ale zase že by mi to teď extra chybělo, to ne. 
Užil jsem si dost. Na pivo navíc teď můžu kdykoliv, jen to není s kluky, 
se kterými jsem dříve hrával. Tenkrát to byly spíše klidnější akce, dali 
jsme si pár piv a šli domů. Během sezony ani víc nebylo možné.“

C O …
„V pivnici jsme chodili do patra, znali se s číšníky a ti se o nás vždy 
postarali. Místo jsme měli vždycky. Každý si pak k pivu vybral jídlo, jaké 
chtěl. Žádné hromadné tataráky a tak. Na zápisném nebo rozlučkách to 
ale bylo jiné – na stolech jsme měli šunku, někdy dokonce i prasátko.“
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Onoho podzimu si fanoušci Bohemky připadali jako v krásné pohádce. 
V 5. kole ligy, přestože z bratislavského Interu přivezli jen bod, se 
probojovali do čela ligového pelotonu a pak už si to tam hasili až 
k podzimnímu a na jaře také ke konečnému prvenství. V poháru UEFA 
postupně vyřadili vídeňskou Admiru-Wacker (souhrnným poměrem 
branek 7:1!), obávaný francouzský Saint-Etienne a švýcarský Servette 
Ženeva a těšili se na jarní čtvrtfinále. Na listopadové milánské remíze 
2:2 nároďáku s novopečenými italskými mistry světa se podílelo sedm 
klokanů, o góly se podělili dva z nich, Jiří Sloup a Pavel Chaloupka!

To všechno se na konci roku muselo 
zákonitě odrazit ve výsledcích tra-
dičních anket, které nakonec ještě 
předčily všeobecné očekávání. A ne-
bylo divu. 

„Po patnácti odehraných kolech mají 
sice první Bohemians v tabulce jen 
pětibodový náskok před sedmým Inte-
rem, jaký je ale rozdíl mezi těmito týmy 
ve hře, v přístupu k zápasům… Lze se 

však divit? Vždyť je propast i mezi Bo-
hemians a druhým Baníkem Ostrava, 
přestože je dělí pouhé dva body,“ na-
psal odborářský list Práce po dohrání 
první poloviny ligy. „O týmu z Vršo-
vic se toho napsalo během podzimu 
hodně, a určitě oprávněně. Už v mi-
nulém ročníku udivoval vlastností pro 
náš fotbal nedostatkovou – tím, že si 
navykl bojovat s maximálním nasaze-
ním a téměř každý zápas. V podzimní 
sezoně navíc kulminovala forma vět-
šiny hráčů, zlepšil se i projev na cizím 
hřišti. Domácí tvrz zůstala nepokořena 
a většina týmů si odtud odvezla čtyři 

góly. Trenérská dvojice Pospíchal – Za-
dina dotáhla zřejmě k optimální po-
době svůj model. Dovedou v něm úto-
čit všichni a všichni bránit, být stále 
v plném pohybu, hrát s chutí a se sna-
hou dostat se k míči a myslet přitom 
na diváka.“

ANKETA: PĚT Z JEDENÁCTI!
Vítězem ankety sportovního týdeníku 
Stadion o Fotbalistu roku se tehdy 
stal stoper Dukly Jan Fiala. Hned za 
ním ale posbírali nejvíc bodů dva 
klokani. Druhý skončil Přemysl Bičov-
ský, který po odchodu Antonína Pa-

KA P I T O LY  Z  D ĚJ I N  P R A Ž S K É H O  F O T BA LU :  V  R O C E  1 9 8 2  O V L Á D L  VÝ R O Č N Í  A N K E T Y  Ď O L Í Č E K

K L O K A N I  A  F O T B A L I S T A  R O K U

H I S T O R I E T E X T :  M I L O S L AV  J E N Š Í K   F O T O :  A R C H I V  B O H E M I A N S  1 9 0 5

Přemysl Bičovský jako kapitán Bohemians při jednom ze svých klubových jubileí. Blahopřeje mu 
sekretář Zdeněk Svoboda, vedle trenérského tandemu další z tvůrců mistrovského týmu klokanů. Také Pavel Chaloupka, jakkoli jeden z nejmladších v úspěšném týmu, si vyzkoušel kapitánskou pásku.

Milana Čermáka se jen málokdy podařilo v průběhu zápasu vyfotografovat v tak „klidové“ pozici. Tady přihlíží úspěšnému obrannému zákroku Jiřího Ondry.
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nenky do vídeňského Rapidu převzal 
roli lídra zelenobílých – obdivuhodný 
univerzál, schopný kdykoli okamžitě 
převzít kterýkoli post v poli, a častý 
úspěšný střelec. Stříbrná pozice v an-
ketě mu patřila již potřetí (poprvé 
roku 1974 ještě jako hráči Teplic). Že 
obhájil rok starou stříbrnou pozici, ne-
bylo žádným překvapením. Dokládá to 
i skutečnost, že jedenáct ze čtyřiceti 
devíti tipujících roku 1982 napsalo 
jeho jméno na první místo, dalších 
devět na druhé a osm na třetí. Na 
pomyslné stupně vítězů tak v součtu 
posbíral nadpoloviční počet osmadva-
ceti hlasů.
„Přemysla Hráče“ už jsme si v našich 
medailonech legend připomněli. Když 
obrátíte list, najdete dnes na obvyk-
lém místě  jeho nejbližšího pronásle-
dovatele z ankety roku 1982: dalšího 
klokana Milana Čermáka. Kdo by se 
ho byl na prahu jarní sezony odvá-
žil tipovat na třetí místo? Nevyzpy-
tatelný útočník a svérázný bojovník 
však v Kristových letech potkal životní 
formu! Na první místo získal sedm, na 
druhé devět, na třetí osm nominací.
Že mezi vybraným borci bude hráčů 
od Botiče nakonec celkem pět, s tím 
docela určitě ani v Ďolíčku nikdo ne-
počítal! Ale stalo se – a tady je důkaz, 

kompletní pořadí elitní jedenáctky: 
1. Fiala, 2. BIČOVSKÝ, 3. ČERMÁK, 
4. Vojáček (Ostrava), 5. CHALOUPKA, 
6. Jurkemik (Inter Bratislava), 7. Ja-
nečka (Brno), 8. SLOUP, 9. ZELEN-
SKÝ, 10. Vízek (Dukla), 11. K. Jarolím 
(Slavia). A když zapátráme dál – na 
13. místě skončil JAKUBEC, 14. PRO-
KEŠ, 15. ZDENĚK HRUŠKA, 16. ON-
DRA a 21.-22. NĚMEC. To máme mezi 
dvěma jedenáctkami hvězd, které po-
sbíraly nejvíc hlasů, desatero podzim-
ních půlmistrů z Ďolíčku!

TIP: DOKONCE OSM Z JEDENÁCTI!
Takhle vyšla nejlepší jedenáctka pod-
zimu z ankety slovenského týdeníku 
Tip: HRUŠKA – JAKUBEC, Fiala, Jurke-
mik, ONDRA – CHALOUPKA, ZELEN-
SKÝ, SLOUP – NĚMEC, ČERMÁK, Ja-
nečka. Dokonce osm hráčů Bohemky 
a jen tři odjinud!
Hlasovalo tam jedenadvacet před-
ních trenérů: předseda svazové ko-
mise vrcholového fotbalu Václav 
Ježek, předseda metodické komise 
Milan Navara, trenér reprezen-
tačního áčka František Havránek, 
jeho asistent Ivan Hrdlička, trenér 
jedenadvacítky (a celoživotní klo-
kan) Petr Packert a všech šestnáct 
koučů prvoligových mužstev. Na ka-

ždý post v sestavě vybírali po třech 
hráčích; první vždy získal tři, druhý 
dva a třetí jeden bod. Oceněný hráč 
si tak mohl maximálně přijít na 63 
bodů. Došlo k tomu pouze v jed-
nom případě: absolutním vládcem 
ankety se stal třiadvacetiletý Pavel 
Chaloupka, kterého všichni experti 
jako jeden muž vybrali za nejlepšího 
pravého záložníka!

SPORT: SEDM Z JEDENÁCTI
A do třetice tu byla ještě anketa spor-
tovního deníku pod názvem Fotbalisté 
hledají nejlepšího hráče a ideální je-
denáctku podzimu. Také tady byl 
nejúspěšnější stoper z Julisky Fiala. 
A další pořadí? 2. SLOUP, 3. ČERMÁK, 
4. BIČOVSKÝ, 5.Jurkemik, 6.–9. ZE-
LENSKÝ, PROKEŠ, Mikloško (brankář 
Baníku), 10. Petržela (útočník Slavie 
a příští úspěšný trenér). Elitní jede-
náctku tvořili Mikloško – JAKUBEC, 
PROKEŠ, Jurkemik, ONDRA – CHA-
LOUPKA, ZELENSKÝ, SLOUP – Vízek, 
ČERMÁK, Janečka. Zelená sedma pře-
bila všechno ostatní. A do druhé se-
stavy se vešli ještě ZDENĚK HRUŠKA 
a NĚMEC, do třetí BIČOVSKÝ.
Zkrátka a dobře, Bohemka v anke-
tách roku 1982 ovládla českosloven-
ský fotbal! U Botiče bylo věru co sla-

vit. Jen Přemkovi Bičovskému se do 
oslavné číše v hotelu Internacionál 
přimísilo pár kapek hořkosti. Zaprvé, 
jak řekl hned po vyhlášení výsledků, 
by byl bez zaváhání všechna tři svá 
druhá místa v této anketě vyměnil za 
jedno jediné prvenství. Ale tak už to 
chodívá.
Víc ho mrzelo, že přes své pozoru-
hodné celoroční výkony si po návratu 
ze světového šampionátu nezahrál 
ani v jednom z podzimních mezistát-
ních zápasů... Už předtím se netěšil 
valné přízni trenéra Jozefa Vengloše 
a ke škodě národního mužstva ji za-
tím nezískal ani u jeho nástupce Fran-
tiška Havránka. Fotbaloví novináři se 
nad tím často s údivem pozastavovali, 
stejně jako nad „Pižmovým“ umístě-
ním až v céčkové jedenáctce... Však 
se také k němu na jaře lvíček vrátil.
Podobně jako Bičovský tehdy mluvil 
i nezapomenutelný dlouholetý funkci-
onář Bohemians Jirka Vajs: „Já to klu-
kům moc přeju, to ani nemusím říkat. 
Ale vím, že také oni by na jaře všechny 
ty pocty vyměnili za mistrovský titul!“ 
Nemuseli! Zelenobílý tým stejně jako 
na podzim šlapal jak hodinky, v Po-
háru UEFA to dotáhl až do semifinále 
a ligové vavříny měl jisté už před po-
sledním ligovým kolem! 

NA DOSAH DOUBLE, ALE...
Výčet triumfů Bohemky v její nejskvě-
lejší sezoně 1982-83 mohl být ještě 
bohatší, kdyby byla dobyla i Česko-
slovenský pohár. A nechybělo mnoho, 
v českém finále na přelomu dubna 
a května podlehla doma Dukle 1:2 
a na Julisce pouze remizovala 1:1. 
Kdyby tam dala ještě gól... Ale bylo 
to po ztraceném semifinále Poháru 
UEFA s Anderlechtem, v ligovém fi-
niši šlo o titul, a to i na „železnou“ 
Bohemku bylo moc. Škoda, slovenský 
finalista celostátního poháru Slovan 
Bratislava, tehdy v lize třináctý, byl 
hratelný, tím spíš, že jednokolové 

finále vyšlo onoho roku na Prahu... 
Tak alespoň připomeňme, že zeleno-
bílí vyhráli i zimní ligu na smíchov-
ské Tatře.

PĚT ZLATÝCH LET IVO VIKTORA
Jako první Fotbalista roku se u leto-
počtu 1965 zapsal stoper bratislav-
ského Slovanu a vicemistrů světa 
z roku 1962 Ján Popluhár. Po roce se 
prvenství poprvé stěhovalo do Prahy 
zásluhou Josefa Masopusta, který se 
v pětatřiceti letech vrátil do vrcholné 
formy. A Praha dál bodovala osto-
šest: v sedmnácti ročnících ankety, 
které předcházely roku 1982, získali 

hráči jejích klubů toto vysoce prestižní 
ocenění celkem jedenáctkrát. Pětkrát 
to dokázal Ivo Viktor z Dukly (1968, 
1972, 1973, 1975 a 1976), dvakrát 
jeho klubový spoluhráč Zdeněk Ne-
hoda (1978 a 1979), jednou další 
duklisté Ján Geleta (1967) a Ján Ko-
zák (1981) a jako jediný „civilista“ – 
k tomu stoprocentní nevoják s mod-
rou knížkou – už vzpomínaný Antonín 
Panenka (1980, bezprostředně před 
odchodem do vídeňského Rapidu).

TUCET LET V ŘADĚ PRO PRAHU
Poté, co roku 1977 slavil triumf kano-
nýr brněnské Zbrojovky Karel Kroupa, 

následovalo v anketě Stadionu dva-
náct let nepřetržitého panování Prahy. 
Po dvojnásobném Fotbalistovi roku 
Nehodovi, Panenkovi, Košičanu Ko-
zákovi (v roce svého prvenství sloužil 
na Julisce jako voják základní služby) 
přišel roku 1983 čas Ladislava Vízka 
(Dukla), 1984 Jana Bergra (Sparta), 
1985 znovu Vízka a po něm v sérii 
čtyř let velkých osobností Sparty: 
1986 Jozefa Chovance, 1987 a 1988 
Ivana Haška a 1989 Michala Bílka. 
Až potom metropolitní šňůru přetrhl 
první legionář, banskobystrický Ján 
Kocian, v té době hráč hamburského 
St.Pauli. 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Ti dva měli na úspěchu svých hráčů v anketách lví podíl: Tomáš 
Pospíchal (vlevo) se svým asistentem a v době, kdy mu v práci 

bránilo nemocné srdce, také zástupcem Josefem Zadinou.

Snímek není ze zlaté sezony Vršovických, ale z jejich utkání 
s amsterdamským Ajaxem v Poháru UEFA v roce 1984. 

Zato je na něm (zcela vpravo ve výskoku) Jiří Sloup.

Peter Zelenský si po roce polepšil, mezi fotbalisty roku 1983 skončil 
čtvrtý. Za ním se až do 8. místa (znovu pět z jedenácti!) seřadili 

Zdeněk Hruška, Zdeněk Prokeš, Pavel Chaloupka a František Jakubec.
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Při vší úctě k respondentům ankety Fotbalista roku a skvělým borcům, 
které roku 1982 vynesla na první dvě pozice – pamětníci potvrdí, že 
očima fanoušků se tehdy zčistajasna stal skutečným králem našich 
hřišť ten v anketě „třetí vzadu“ Milan Čermák. Nova, která explodovala 
na našem hvězdném nebi a ozářila ho daleko viditelným světlem. 
Nezaměnitelný hráč s nezaměnitelnou kariérou – o Štědrém dnu se 
tehdy dožil už třiatřiceti let...

Trenér Pospíchal měl snad rentge-
nové oči. Rozeznal, co jiní neviděli, 
uměl odhadnout obrovský potenciál 
přehlížených hráčů. Když na svou 
první velkou trenérskou štaci v Plzni 
přivedl z Břevnova vytáhlého, hube-
ného Honzu Bergera, kdekdo se mu 
za zády smál. Co s nějakým amaté-
rem z Břevnova? Prý je to malíř po-
kojů... Smích je rychle přešel. Po něja-
kém čase zase Tomáš přetáhl z Plzně 
do Bohemky Jiřího Sloupa. Příběh jak 
přes kopírák! Z Břevnova si do Ďo-
líčku vzal Josefa Zadinu, beka, kte-
rého tam svého času proháněl v tré-
ninku a udělal ho svým asistentem.
A přestože už prokázal, jaký má čich, 
zase všichni kolem kroutili hlavami, 

když zčistajasna pozval z Bazalů do 
Ďolíčku Milana Čermáka... 

JEDENATŘICET GÓLŮ. JE TO MÁLO?
Bystrého a střelecky vždy naladě-
ného rodáka ze Slavětína u Loun ob-
jevili letenští zvědové v Mostě. Hned 
ve svém prvním prvoligovém ročníku 
nastřílel v rudém dresu šest gólů. Na 
nováčka, který povyskočil o dva sou-
těžní stupně, to není marné. Po čty-
řech letech na Spartě měl Milan Čer-
mák na svém účtu 123 ligových mačů 
a v nich 31 gólů.
Přesto se tu a tam doslechneme nebo 
dočteme, že na Letné se nedokázal 
uplatnit, zklamal očekávání. Podle 
soudu autora těchto stránek to bylo 

jinak: Sparta tehdy nemohla dát a ne-
dala nesporně talentovanému hráči, 
co mohl očekávat a co očekával on 
od ní. Právě v době jeho letenské 
stáže procházela těžkou krizí, která 
roku 1975 zákonitě vyústila v sestup 
z elitní soutěže.
Trenéři se střídali jako na kolotoči, 
o hráčích ani nemluvě. Stále přichá-
zeli noví, ale ve všeobecném rozvalu 
bylo velmi těžké se uchytit. Nakonec 
došlo i na Čermáka. Když rudí chtěli 
z Bazalů Petra Slaného, došlo k vý-
měně. Milanovi to v Baníku nesedlo, 
i tam ho pronásledovala zranění. Ale 
když se pomalu zdál být pro vrcho-
lový fotbal ztracen, přišla Pospícha-
lova chvíle.

ŽIVNÉ PROSTŘEDÍ
V Bohemce se Milan našel! Mužstvo, 
ve kterém všichni bránili i útočili, ve 
kterém se trénovalo tak tvrdě, jako 
málo kde jinde, ale v jehož hře pak 
udávala tón hravost lídra Antonína 
Panenky – to bylo pro něj to pravé. 

S rozčepýřenou hlavou staženou 
mezi rameny se znovu a znovu vr-
hal do soubojů a průniků, v kterých 
se uplatnila nejen jeho síla, neú-
navná bojovnost a výbušnost i neu-
věřitelná vytrvalost, ale také osobitý 
lišácký důvtip, bleskurychlé rozho-
dování a driblerské umění. Čermá-
kovy kličky, to byly ódy na fotbalo-
vou radost.
Měl jich bohatý repertoár, ale poka-
ždé znovu překvapil něčím novým. 
V jednom utkání s Duklou zřetěze-
ním fint tak rozhodil výtečného beka 
vojáků Petra Radu, až ho posadil na 
trávník. Pak ho obešel a nacentroval 
přesný míč před branku.
V Ďolíčku se myslelo na diváka. Už 
proto právě tam patřil Milan Čermák. 
Sezona 1982-83 s mistrovským titu-
lem a semifinálem Poháru UEFA byla 
vrcholem v dosavadních dějinách 
klubu – i v jeho hráčské dráze. 
Když se dva roky poté ve Vršovicích roz-
loučil, odešel ještě hrát do Rakouska. 
Nakonec se tam usadil natrvalo. 

Post:  útočník

Hráčská dráha:  Most, 1973 Sparta, liga a repre-
zentace, 1977 Ostrava, 1978 
Bohemians, v závěru kariéry 
Rakousko

Ligová bilance:  218 zápasů a 36 gólů v letech 
1973 až 1984; mistr ligy 1983 

Mezistátní utkání:  7 utkání a 1 gól v letech 1974 
až 1983

MILAN ČERMÁK *24. 12. 1949 

Milan Čermák ještě zamlada, ve sparťanské 
éře, ve které nedošel zaslouženého uznání.

H I S T O R I E

Udržet Milana Čermáka nebylo věru snadné. Tady to zkouší, 
jak se dá, sparťan Vlastimil Calta, kterému zjevně spěchá na 
pomoc v té době ještě mladičký „pes obranář“ Ivan Hašek.

M I L A N  Č E R M Á K 
B O J O V N Í K  S  Ď Á B E L S K Ý M I  K L I Č K A M I

Takhle ho máme v paměti – nezlomného bojovníka s rozcuchaným „afrem“, pro kterého nebyl žádný míč a žádný zápas předem ztracený.



SRPEN 2018 15

H Ř I ŠT Ě  V  PA M Ě T I  S R D C Í  –  X I .  D Í L

Z  D E J V I C K É H O  R Ů Ž K U  D O  V O K O V I C

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

Kdysi to bývala jedna z nejpopulárnějších pražských fotbalových adres: 
SK Dejvice, hřiště Na růžku. Přes půl století už nás dělí ode dnů, kdy 
muselo ustoupit další nezbytné výstavbě areálu ČVUT, ale určit jeho 
někdejší polohu na Vítězném náměstí není ani pro nepamětníky nic 
těžkého. Název prozrazuje, že bylo na nároží. Doplňme, že Evropské 
třídy a ulice Jugoslávských partyzánů – ve směru do Podbaby vlevo.

Hrávala se tam většinou I. A třída; to 
ovšem v době, kdy byla třetím sou-
těžním stupněm po lize a divizích. Ve 
30. a 40. letech Na růžku rádi lovívali 
posily zejména Bohemians a žižkov-
ští viktoriáni. Až do reprezentace to 
dotáhli ve 30. letech kanonýr a tvrdý 
bojovník Vratislav Čech, který vystří-
dal oba ligové dresy, ve 40. letech byli 
esy Ďolíčku Jan Kalous nebo gólman 
Emil Ludvík. 

AŽ DO CHILE…
Ale ještě dlouho před ním třeba i pro-
slulý maličký halv Viktorky Josef Či-
hák, pozdější věhlasný vychovatel celé 
plejády sparťanských borců, počínaje 
Václavem Maškem. Jako trenér do-
rostu „Čiháček“, občanským povolá-
ním opravář věžních hodin, ale začínal 
v mateřském klubu. Díky němu to roku 
1950 dejvičtí chlapci dotáhli až do fi-
nálové čtyřky dorosteneckého mist-
rovství republiky a nejlepší z nich, Jirka 
Tichý, původem z Jenče, hrál o dvanáct 

let později na pravém beku ve finále 
světového šampionátu v Chile!
Práce s mládeží měla v modrobílém 
klubu bohaté tradice – už roku 1915 
se Dejvičtí přihlásili do historicky 
první dorostenecké soutěže, která se 
u nás kdy hrála.

Po únoru 1948 prošel i dejvický klub 
několikerou změnou názvu: Sokol Dej-
vice, ZSJ Aritma, Spartak Aritma, poz-
ději Dynamo Vokovice Aritma. Roku 
1955 byly obnoveny divize, tři roky 
předtím z naprosto nepochopitelných 
důvodů zrušené. V následujícím roč-
níku už se v této soutěži objevila také 
Aritma, napoprvé na 8. místě. Divize se 
pak nadlouho proměnila v páteř dalších 
osudů klubu, který se tehdy stal ob-
jektem zostřeného zájmu Sparty. Fa-
noušci rudých si jistě dobře pamatují 
jména Antonín Liska, Jiří Gůra, Ladislav 

Svoboda. Letenští nakonec získali i Ti-
chého, kterého vojna zavála do Brati-
slavy a dlouho se mu nedařilo se od-
tamtud vrátit. Reprezentanti to tenkrát 
měli s přestupy zatraceně těžké... Na-
konec mu to vyšlo až dva roky po slav-
ném Chile. To už mu začalo táhnout na 
čtyřicítku, ale jako stoper ještě odvedl 
rudým mnohé platné služby.
To už dal Růžek fotbalu sbohem 
a klub bez domova se uchýlil do 
tehdejšího Dynama Vokovice. Sta-
rým dejvickým fanouškům to nebylo 
moc po chuti, ale brzy se ukázalo, 
jak šťastné je to spojení. Zvykli si, 
stejně jako přijali za své i jméno pa-
tronátního podniku. Ta vazba už pa-
tří minulosti, ale klubové jméno se 
vžilo, tak nač je měnit? Však už také 
má svou tradici. Ostatně se dobře 
skanduje...

A DNES?
Kdo si ještě vzpomene, že SK Aritma 
Praha, sídlící v rozsáhlém areálu 
uprostřed příjemné zeleně, byl kdysi 
doma v srdci Dejvic? Už tenkrát tam 
nebylo místo ani pro sebemenší tré-
ninkové hřišťátko. Stěhování do Voko-
vic umožnilo Aritmě přežít a rozvinout 
se do šíře a do krásy. A má se dál 
k světu! 

Roku 1951 Na růžku Aritma v utkání o body v I. A třídě porazila Švermu Jinonice (původní 
SK Praha XVII, dnešní Motorlet) 3:0. Patřily jí světlejší dresy (modré, jak jinak).

Kdo by takový areál nebral všemi deseti? A to jsou tu z hlavního hřiště vidět jen „záda“ tribuny. A to je pohled na tribunu, pýchu areálu.

Teď se tu právě nic neděje, ale co říkáte tomu zelenému panoramatu?



16 SRPEN 2018

Po rodičích má íránské kořeny, narodil se a vyrůstal v Kuvajtu, vyso-
kou školu vystudoval v Hradci Králové a teď s rodinou žije v Praze, 
kde má i vlastní zubní ordinaci. Tak zní stručný životopis NADERA 
BANITOROFA, mládežnického trenéra Sokola Královice. Charismatický 
Peršan a trojnásobný táta pro Speciál mluvil nejen o své profesi, 
která pro někoho možná nečekaně ukrývá i aspekty psychologie, 
o specifikách kuvajtského fotbalu, ale i o poměrně citlivém tématu 
posledních let – o islámu a integraci muslimů do Evropy.

 J Kuvajťan v Praze, to není úplně 
běžné spojení. Jak a kdy jste se 
sem dostal?
V roce 2001 kvůli studiu, to mi bylo 
dvacet let. Nešel jsem rovnou do 
Prahy, ale do Poděbrad, kde jsem ab-
solvoval jazykovou školu, která mě 
připravila na studia na Lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy v Hradci Krá-
lové. V Poděbradech jsem ještě bydlel 
na koleji, potom v Hradci už jsem si 
pronajal byt.

 J Jak se vaše rodina, myslím tu 
původní, kuvajtskou, tvářila na 
to, že jste odešel do Evropy?
Nebyli rádi, ale časem se s tím smí-
řili. Pro ně je nejdůležitější, že jsem 
spokojený.

 J Jak jste vlastně při rozhodování 
o studiích přišel na Česko?
V Kuvajtu je známé ještě Českoslo-
vensko, hlavně kvůli rehabilitačním 
centrům. Piešťany, Teplice… A také 
tady rok přede mnou studoval můj 
kamarád. Doporučil mi, ať to sem 
přijdu zkusit, že je to tu dobré. 
A v neposlední řadě bylo Česko lev-
nější variantou než třeba Anglie 
nebo Německo.

 J Začátky v nové zemi byly pro 
dvacetiletého kluka asi těžké.

Právě že ne. Bylo to fajn, člověk neměl 
žádné starosti, nic nemusel řešit. Ne-
měli jsme děti, užívali jsme si života.

 J Zmínil jste jazykovou školu. 
Byla pro vás komunikace zpo-
čátku velká bariéra?
V Poděbradech to problém byl, moc lidí 
tam anglicky nehovořilo. V Hradci už to 
bylo jiné, je to město, ve kterém je kvůli 
studiu hodně cizinců. Ale i mladá gene-
race Čechů už mluvila dobře anglicky.

 J Česky mluvíte plynule, za to 
vděčíte právě té jazykové škole?
Hodně mi pomohla praxe v nemoc-
nici, kde jsem mohl komunikovat 
s českými pacienty. Tehdy byla moje 
čeština samozřejmě ještě špatná, 
ale díky škole v Poděbradech jsem 
měl alespoň nějaké základy. A nej-
víc mi samozřejmě pomohla moje 
česká manželka Hanka, respektive 
tehdy ještě přítelkyně, která mě za-
čala učit česky.

 J Tu jste potkal kdy?
To vám řeknu přesně. Silvestr 2001. 
Od té doby jsme spolu. 

 J Brali jste se kdy?
To vím opět naprosto přesně. (usmívá 
se) 25. listopadu 2005. Letos se nám 
narodilo třetí dítě. Máme Pepína, tedy 
Yousefa, Aliho a teď Yacouba.

 J Samí kluci…
Fotbalisti…

 J Nemůžu se nezeptat na možná 
trochu citlivé téma. Setkal jste 
se tu s problémy kvůli svému pů-
vodu, vyznání?
Když jsem sem přijel, tak jsem se s ně-
čím podobným vůbec nesetkával. Možná 
trochu paradoxně, protože tehdy bylo 
po 11. září 2001. Tehdy ale nebylo toto 
téma zdaleka tak medializované, teď je 
situace horší. Když se něco stane, lidé 
paušalizují a všichni muslimové nebo 
Arabové jsou pro ně teroristé.

 J Proč podle vás Češi tak uvažují?
Ono se to samozřejmě také nedá 
říct takhle obecně, ne všichni to vidí 
stejně. Ale myslím, že čím méně je 
člověk vzdělaný, tím větší má ten-
dence věřit všemu, co se řekne v te-
levizi. Ale to myslím celkově, nejen 
ohledně této problematiky. Lidé chtějí 
mluvit mnohdy o něčem, čemu vůbec 
nerozumějí, ale slyšeli někoho, jak 
o tom mluví v televizi, tak to opakují 
a myslí si, že je to jejich názor.

 J Myslíte, že je to jen problém 
Česka?
Vůbec ne. Můžu to srovnat třeba s An-
glií, tam zase paušalizují všechny 
z této části Evropy a jsou to pro ně 
Poláci. Jedno jestli jde o Čecha, Slo-
váka nebo třeba Maďara. Pro Angli-
čany jsou to prostě Poláci a kradou.

 J Máte ve svém blízkém okolí ně-
jaké Čechy, kteří mají tento řek-
něme omezený pohled? A snažíte 
se jim ho vymluvit?
Pokud dojde k argumentaci, tak ano. 
Ale díkybohu mám okolo sebe lidi, 

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

CHARISMATICKÝ KUVAJŤAN ZALOŽIL V PRAZE RODINU, OTEVŘEL ZUBNÍ ORDINACI A ZAČAL V KRÁLOVICÍCH TRÉNOVAT MLÁDEŽ
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Sympatická česko-kuvajtská rodinka.
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kteří vidí, že se chovám, pracuju a žiju 
jako normální člověk. Tím pádem ne-
mají důvod vidět mě jako někoho, kdo 
je ohrožuje. Naopak se sami stávají 
jakýmisi mými advokáty a ostatním, 
pro které jsou muslimové a arabové 
teroristé, říkají, že znají mě a že jsem 
normální.

 J Takže lék na tuto nenávist by 
třeba mohl být v tom, že by se do 
každé vesnice umístil jeden nor-
mální Arab, který by šířil osvětu?
(směje se) To by možná šlo! Ale samo-
zřejmě jen s nadsázkou… Je to o tom, 
že nejsme všichni stejní. Špatné a zlé 
lidi najdete jak mezi Čechy, tak mezi 
Araby. Zkrátka všude. Proto je podle 
mě dobré posuzovat člověka od člo-
věka. Dělá dobré věci, pochvalte ho, 
dělá špatné, tak ho suďte.

 J Vy jste muslim?
Ano.

 J A manželka?
Manželka ne. Je křesťanka, respektive 
v něco věří, ale nepraktikuje.

 J Jak složité je praktikovat islám 
v převážně ateistickém Česku?
Je to úplně jednoduché. Pro mě je mé 
náboženství hluboce individuální věc 
mezi mnou a mým bohem. Nemám 
potřebu se před někým vystavovat 
a říkat, že teď se potřebuju jít mod-
lit. A obzvlášť dnes, když je situace 
taková, jaká je, přece nebudu nikoho 
provokovat.

 J Takže do mešit nechodíte?
Nechodím. Hlavně proto, že nemám 
čas. A také je to daleko, musel bych 
do centra Prahy. Vlastně jsem v Praze 
v mešitě ještě nebyl.

 J Takže jste takový domácí mus-
lim…
Ano. Jediné, co opravdu dodržuji, a do-
držuji to poctivě, je ramadán. Zčásti 
kvůli víře, ale hlavně kvůli zdraví. Člo-
věk není stvořen k tomu, aby neustále 
jedl, tělo potřebuje i v tomto ohledu 
odpočívat. Ten odpočinek může být 
právě v tom, že se organismus nechá 
nějakou dobu bez jídla.

 J Setkáváte se tu s krajany?
Už ne tak často, ale ano, setkávám. 
Jsme skupina kamarádů, kteří sem 
přišli v podobné době, například ten, 
kterého jsem zmínil na začátku. Mi-
mochodem je to Ali Amiri, ten zpěvák 
ze SuperStar. Čas od času se sejdeme 
buď u nás, nebo v centru, a povídáme 

si o normálních věcech. Třeba o fot-
balu nebo o ženských. (směje se)

 J Když už jste zmínil půst, jak vás 
oslovila česká kuchyně?
Zvykal jsem si dlouho, české jídlo mi 
přijde obecně hodně sladké. Ale mám 
rád třeba guláš. I když jsem zjistil, že 
to není úplně česká specialita.

 J Maďarská.
Potom jsem si oblíbil kuřecí řízek, ale ten…

 J … je zase původně rakouský…
(usmívá se) Tak. Ale jídlo, které je 
opravdu české a hodně mi chutná, je 
kachna s knedlíkem a se zelím. A jinak 
si tady speciality z arabské kuchyně, 
která je oproti té české pikantnější 
a víc využívá koření, kupuji pravidelně. 
Hlavně hummus a arabský chléb.

 J Manželka si na arabskou ku-
chyni zvykla?
Dokonce si ji zamilovala. Zejména 
ryby, které tady hodně chybějí. Tady 
se pořád jí maso, sekaná, uzeniny, 
a pak se lidi diví, proč Češi patří k ná-
rodům, které mají nejvíc rakovinných 
nádorů na světě.

 J Takže vepřové párky bych v led-
nici Banitorofových asi nenašel, že?
To rozhodně ne. To je mimochodem 
jediná věc související s náboženstvím, 

kterou jsem aplikoval i na naše syny. 
Nechci, aby moje děti jedly párky, které 
podle mě ani nejsou jídlo. Hodně mi to 
ale ulehčil i fakt, že manželka vepřové 
nemá ráda, takže u nás se zkrátka vep-
řové nejí. A párky už vůbec ne.

 J Teď z jiného soudku. Kdy vás na-
padlo, že byste chtěl dělat zubaře?

Pamatuju si, že jako malý kluk jsem 
měl spolužáka, který měl strašně bo-
hatého tátu. Když jsem zjistil, že je 
to zubař, chtěl jsem být také zubař. 
(směje se) Když jsem pak dokončil 
školu a nevěděl, kam jít dál, zkusil 
jsem právě zubařinu. Říkal jsem si, 
že to buď dám, nebo nedám, a ono 
to vyšlo.

 J Přihlášku na vysokou do Česka 
jste si dal už v Kuvajtu?
Ano, existují tam agentury, které vás 
dostanou na studia do různých zemí. 
Já si vybral Česko, dal jsem přihlášky 
do Hradce, do Prahy a do Plzně. První 
byl Hradec, a jakmile mě přijali, už 
jsem to na těch dalších ani nezkoušel.

 J Prý jste jako zubař působil ve 
vojenské nemocnici v Kuvajtu. 
Jak se to přihodilo?
Náš původní plán s manželkou byl, 
že nezůstaneme v Česku, ale vrátíme 
se do Kuvajtu. Proto jsme se v roce 
2005, než jsem dokončil školu, vzali, 
aby tam se mnou vůbec mohla. Zů-
stali jsme tam skoro dva roky, ale vi-
děl jsem, že je to pro ni těžké, tak 
jsme se vrátili.

 J V té vojenské nemocnici jste ab-
solvoval něco jako praxi po škole?

Tak nějak. Poté, co člověk dostuduje, 
musí v Kuvajtu absolvovat takové ko-
lečko, aby si osahal všechny obory. 
A já ho podstoupil právě ve vojenské 
nemocnici. Hodně mě tam zaujala 
dětská stomatologie, viděl jsem v ní 
ten psychologický přesah, který by zu-
bař měl mít. Jeden starší kolega mi 

totiž dal velkou radu: Když dokážeš na 
křesle uklidnit dítě, v pohodě uklidníš 
i dospělého. Byla to skvělá zkušenost 
do další profesní kariéry.

 J Takže zubař je tak trochu i psy-
cholog?
Určitě. Tehdy jsme v rámci práce 
s dětmi hodně vzdělávali i rodiče. 
Neustále jsme jim museli zdůrazňo-
vat, ať děti nestraší, ať jim neříkají, 
že jdou chudáci zítra k zubaři. Dítě 
přece o případných špatných zkuše-
nostech rodičů se zubaři nemá ani 
ponětí, mnohdy ani netuší, že jsou to 
doktoři. I proto jsme nenosili bílé ob-
lečení, aby nás děti neměly spojené 
s injekcemi.

 J Přečetl jsem si množství po-
zitivních recenzí vašich klientů, 
kteří oceňují hlavně vaši komu-
nikaci. Považujete ji za svou sil-
nou stránku?
Věřím, že ano. Kdysi jsem četl stu-
dii o tom, že lidé si zubaře, respek-
tive obecně lékaře, vybírají hlavně 
kvůli jeho lidské stránce. Dnes jsou 
navíc pacienti vzdělanější, sečtělejší 
a mají konkrétní požadavky. Jsme za 
to rádi a zároveň musíme být dobře 
připravení.

 J Kolik pracovních míst jste jako 
zubař v Praze vystřídal a kde jste 
zakotvil?
Jako zaměstnanec jsem byl na třech 
místech, potom v roce 2010 jsem 
si na Hájích otevřel vlastní ordinaci 
Family Medical Care, kde působím 
dodnes.

 J Pojďme k fotbalu.
No konečně! (směje se)

 J Odkdy jste kopal do míče?
Pamatuju si, že do fotbalu jsem se 
naprosto zapálil, když mi bylo devět 
let. Hned po škole jsme šli na hřiště 
a hráli jsme až do večera. Pak domů 
na večeři, ráno do školy a zase hrát 
fotbal. A tak to šlo každý den.

 J Hrával jste i závodně?
V Kuvajtu je to nastavené jinak než 
třeba v Evropě, fotbal tam není pro-
fesionální. I když hrajete na nejvyšší 
možné úrovni, stejně musíte chodit do 
práce. Chceš hrát? Hraj, ale při tom 
studuj, protože budeš muset mít vý-
platu. I když v posledních letech se to 
trochu mění. Jsou hráči, často cizinci, 
kteří mohou být profesionálové, klub 
je zaplatí. Ale je jich málo.

C I Z I N E C
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Synové Banitorofa také holdují fotbalu.
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 J Soutěžní zápasy jste tím pádem 
neokusil?
Svým způsobem ano. Měli jsme svůj 
tým ze své čtvrti a hráli proti klukům 
ze sousedství. Jako by třeba Královice 
hrály proti Křenicím. Jednou jsme hráli 
u nás, jednou u nich, ale nebylo to 
oficiální. Ani rozhodčího jsme neměli, 
fauly jsme si hlásili.

 J Kuvajtský fotbal sledujete?
Už dlouho ne, přijde mi nudný. Navíc 
v posledních letech ho poznamenala 
řada blokací, suspendací ze strany 
FIFA. Stát totiž do fotbalu zasahoval, 
s čímž měla FIFA problém, a tak ho 
od roku 2007 až do loňska hned tři-
krát vyřadila z mezinárodních soutěží. 
Proto jsme nehráli několik kvalifikací 
na mistrovství Asie ani třeba na le-
tošní pro MS v Rusku.

 J Věděl jste, že v roce 1982 se Ku-
vajt poprvé a naposledy kvalifiko-
val na MS a měl tehdy ve Španělsku 
ve skupině shodou okolností…
… Československo! Ano, věděl. Hráli 
jsme 1:1 a ani Kuvajt, ani Českoslo-
vensko nepostoupily ze skupiny. U nás 
se o tomto mistrovství mluví dodnes, 
protože tehdy to byla zlatá éra kuvajt-
ského fotbalu. Ti hráči byli amatéři, 
takže normálně chodili do práce, ale 
byli vážně dobří. V roce 1980 dokonce 
vyhráli mistrovství Asie.

 J Objevují se v Kuvajtu mladí ta-
lentovaní hráči?
Těch je podle mě hodně. Shodou 
okolností jeden z nedávné doby, Azíz 

Mašán, hrál před pár lety v Česku za 
Příbram. Ale mají to složité. Mladý na-
daný kluk totiž ví, že když mu zlomí 
nohu, nebude moci pracovat a přijde 
o peníze. Proto si radši udělá školu, 
věnuje se kariéře a fotbal hraje jen 
pro zábavu.

 J Existuje naděje, že se Kuvajt 
dočká nové zlaté generace?
Věřím v to. I proto, že mladí mají mo-
tivaci na zlatou generaci nejen na-
vázat, ale třeba ji i předčít. Ale chtěl 
jsem říct ještě jednu věc…

 J Ano?
Kuvajt hrál proti Česku ještě jednou, 
na olympiádě 2000 v Sydney. Tehdy 
jsme vyhráli 3:2 a to jste měli silný 
tým, kde hráli třeba Baroš, Ujfaluši 
nebo Jankulovski.

 J Vidíte, to jsem vůbec nevěděl.
Ukazuje to, že i když kuvajtští fotba-
listé nejsou profesionálové, dokážou 
se měřit s dobrými týmy.

 J Tuzemskou ligu sledujete?
Ano, fandím Slavii. Dokonce mám per-
manentku a chodím pravidelně.

 J Získal jste k českému fotbalu 
nějaký vztah?
Rozhodně ano, ale zároveň musím 
říct, že je pro mě poslední dobou zkla-
máním. Podobně jako třeba ten ku-
vajtský mi přijde nudný. Bez nápadu, 
samé nakopávané balony. Nedvěd, 
Poborský, Koller, Rosický, to byli kluci, 
kteří vážně uměli hrát. Neříkám, že ti 
mladí neumějí, ale jestli talent mají, 
nedokážou ho prodat. Nakopnout míč 

a čekat, že to nějak dopadne, to není 
dobrá cesta.

 J Jak z toho ven?
Francii, Německu, Belgii, Švýcarsku 
a dalším zemím hodně pomohli emi-
granti. Tyhle týmy už jsou hodně namí-
chané, ale hezky, přirozeně namíchané. 
Nikdo ani na vteřinu nepřemýšlí, že ten 
a ten není Němec nebo Angličan. Jak-
mile nosí dres té země, jeho srdce bije 
jen pro ni. Ví, že si to triko musel za-
sloužit, a nechce zklamat.

 J V této souvislosti mě napadají 
vaši synové, o kterých jste říkal, 
že z nich rostou fotbalisté. Mů-
žeme se tedy v budoucnu dočkat 
českého reprezentanta Banito-
rofa?
(usmívá se) Proč ne? Když bude 
dobrý, tak přece nezáleží, odkud při-
šel jeho táta. Naučil jsem ho, že je 
Čech. Narodil se tady, tak je doma 
tady. To je podle mě nejlepší způsob 
integrace do společnosti. Nebylo by 
dobré, abych do něj pořád cpal, že je 
Arab, že je muslim, že je z Kuvajtu. 
Vím, o čem mluvím, protože moji ro-
diče pocházejí z Íránu a do Kuvajtu se 
přestěhovali. Já z toho jako malý kluk 
měl v hlavě zmatek. Srdce říkalo, že 
jsem Kuvajťan, papíry zase že Íránec. 
Proto nechci, aby moje děti něco po-
dobného zažily.

 J Co vás přivedlo do Sokola Krá-
lovice?
To je jednoduché, v roce 2014 jsme 
se sem nastěhovali a hřiště máme 

kousek od domu. Navíc hned naproti 
nám bydlí pan Pensdorf, který toho 
pro Sokol udělal strašně moc. Došla 
řeč na to, že bych jim mohl pomoci 
s dětmi, protože trenérů bylo málo. 
Nejstarší syn tu navíc hrát chtěl, 
takže ani nešlo jinak. Udělal jsem si 
licenci a začal trénovat.

 J Teď tedy přípravku?
Ano, vedeme je s panem Jobem 
a vážně mě to chytlo, snažím se 
i sledovat různé trenérské kurzy na 
internetu. V Královicích to funguje na 
takovém rodinném principu. Chceme, 
aby děti měly z tréninků dobrý pocit, 
aby se bavily.

 J Používáte někdy při zápasech 
zubařsko-psychologické postupy, 
o kterých jste mluvil?
Snažím se a mnohdy to vychází. Je 
ale potřeba, aby zápasy byly vy-
rovnané, kluci se pak dají snadno 
motivovat. Když jim řeknete, že od 
nich chcete ještě jeden gól, že díky 
němu vyhrajeme, nějak ho tam do-
praví a mají z toho obrovskou ra-
dost. Jenže tyhle psychologické 
postupy fungují jen do doby, než 
prohráváte třeba o sedm gólů. Pak 
jsou všechny motivační fígle marné. 
(usmívá se)

 J A co vy sám, nechtěl byste si za 
Královice zahrát?
Chtěl bych moc, ale nemáme béčko. 
Teď to vypadá, že by snad mohlo být 
založeno. Ve chvíli, kdy se tak stane, 
za něj začnu hrát. 
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Fotbal je jeho život, do tréninků i zápasů dává vše a pokaždé hraje na 
hranici sebeobětování. Někdy i za ní. Jednou dokonce odnesl JIŘÍ JELÍNEK 
tvrdý souboj otřesem mozku a ze hřiště ho vezla sanitka. Patnáctiletý 
levý záložník či útočník Újezdu nad Lesy byl v minulé sezoně pro svůj tým 
nepostradatelný, však se také stal jeho nejlepším střelcem v přeboru 
starších žáků. Bude už coby člen mančaftu mladšího dorostu oporou 
i v novém ročníku?

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Když jsem byl ještě malý klučina, koukal 
jsem na zápas našeho vesnického klubu 
SK Podlipan Přišimasy. Už asi po deseti 
minutách jsem utíkal domů zeptat se ro-
dičů, jestli nemohu zkusit začít hrát fotbal. 
Říkali, že není problém, ale prý mi to nevy-
drží. A hraju doteď. Je to už 11 let a celá 
rodina a kamarádi mě podporují a dou-
fám, že to bude trvat i dalších pár let. 

 J Důležité kroky v kariéře:
Přestup do Újezdu nad Lesy v mlad-
ších žácích. Za důležitý krok považuji 
i to, že jsem začal chodit do posilovny. 
Snažím se získat sílu, abych neprohrá-
val osobní souboje.

 J Nejoblíbenější trenér:
Matěj Folauf, který mě vede už od 
mladších žáků, kdy jsem přestou-
pil do Újezdu. Snaží se nám předat 
zkušenosti, základy taktiky a po-
znatky, které získal během osmi let, 
co v Újezdě trénuje. A pak také Matěj 
Veselovský, který začal s trénováním 
pomáhat nyní na jaře.

 J Fotbalový vzor:
Lionel Messi.

 J Oblíbený klub:
FC Barcelona.

 J Neoblíbený klub:
Real Madrid.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Újezdu n. L. v sezoně: 
Remizovali s SK Ďáblice 1:1, bohužel 
stejně sestoupili z přeboru. Ale letos 
se jim snad povede postoupit zpět.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Asi proti ČAFC, když jsem dal gól 
z trestného kopu asi ze 30 metrů. 
Byl to můj nejlepší gól v kariéře a byl 
jsem za něj hrozně rád.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Finále letošního mistrovství světa 
Francie – Chorvatsko 4:2.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Bratranec Martin Vrba.

 J Kdyby mu to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
O tom jsem ještě nepřemýšlel, 
protože věřím, že mi to ve fotbale 
vyjde.

 J Věnuje se i jinému sportu než 
fotbalu:
Ne! Jen jeden sport je můj život, a to 
je fotbal.

 J Mimosportovní zájmy:
Jízda na kole a cvičení v posilovně.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Teplá vana po zápase a postel.

 J Oblíbené jídlo:
Smažený sýr a salát.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Žádnou nemám, poslouchám to, co se 
mi zrovna líbí.

 J Oblíbený film:
Deadpool a Neporazitelný.

 J Prospěch ve škole:
Průměrný.

 J Počet přátel na Facebooku:
Na Facebooku 419 a na Instagramu 
484. 

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L

„Jsem velice rád, že hráče, jako je Jirka, v týmu mám. Už v době, kdy k nám 
přišel z Přišimas, jsem v něm viděl velký potenciál, který od začátku půso-
bení v Újezdu naplňuje. Tréninkové jednotky i zápasy odjezdí vždy na sto 
procent, někdy bohužel jako jeden z mála, a vždy hraje na hranici sebe-
obětování. To bohužel v posledním zápase minulé sezony odnesl otřesem 
mozku a odvozem RZS přímo ze hřiště. Poslední ročník hrál s kapitán-
skou páskou na ruce, protože co se týče bojovnosti a přístupu, tak může 
být vzorem pro ostatní kluky z týmu. Jirka hraje nejčastěji na levé záloze 
nebo v útoku, ale dokáže zaskočit třeba i na stoperu. Jeho největší síla je 
v tom, že je velmi rychlý, důrazný a má dobrou střelu levou nohou. Jediná 
věc, kde má rozhodně velké rezervy, je hra pravačkou a držení pozice ve 
hře. V minulé sezoně se stal suverénně nejlepším střelcem našeho týmu 
v přeboru starších žáků. Od té nové bude hrát 1. třídu mladšího dorostu, 
kde bychom se chtěli poprat o přední příčky. Tak uvidíme, jak se to podaří.“

Matěj Folauf 
trenér starších žáků a od nové sezony mladšího dorostu FK Újezd nad Lesy

OČIMA TRENÉRA

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

ZÁLOŽNÍK ÚJEZDU NAD LESY J IŘÍ  JELÍNEK JE  BOJOVNÍK HRAJÍCÍ  NA HRANICI  SEBEOBĚTOVÁNÍ

Z E  H Ř I Š T Ě  H O  V E Z L A  S A N I T K A

Jirka už sbírá i úspěchy.
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Projekt Fotbalových besed, které organizuje Pražský fotbalový svaz na 
základních školách, se těší velké oblibě. Tyto již tradiční akce, určené 
pro první a druhé třídy, probíhají každoročně vždy na jaře a na podzim. 
A také v závěru nedávno ukončeného školního roku, snad aby bylo 
o prázdninách o čem přemýšlet, navštívili zástupci PFS tři pražské 
„základky“, které projevily o akci zájem. Červnové besedy však nově 
proběhly v lehce upravené podobě. Fotbalové besedy se totiž spojily 
s novým projektem Fotbalové asociace ČR Škola v pohybu.

Tréninková jednotka a beseda 
s osobností, to jsou neměnné části 
populárního projektu. V letošním roce 
ale došlo k lehké úpravě ukázkového 
tréninku, kdy se stalo hlavním cílem 
představit a inspirovat pedagogy, jak 

by mohla hodina tělocviku vypadat 
a jaká cvičení je možné zařadit tak, 
aby ani jedna vteřina z vyučovací ho-
diny nezůstala nevyužita.
„Aby se děti správně pohybově rozví-
jely, je potřeba, aby se o tento vývoj 

zasadili zejména jejich pedagogové při 
hodinách tělocviku. Projekt FAČR Škola 
v pohybu přináší školám a pedagogům 
možnost jednak inspirovat se u zkuše-
ných trenérů a také získat materiální 
vybavení, které jim pomůže vytvořit 
ideální podmínky,“ uvedl manažer PFS 
Jan Gruber. „Napojení tohoto projektu 
na Fotbalové besedy jsme vyhodno-
tili jako ideální řešení. Pro rozšiřování 
fotbalové základny je totiž nesmírně 
důležité, aby se při hodinách tělesné 
výchovy na základních školách kladl 
velký důraz na rozvoj všeobecné po-
hybové průpravy.“

HRUBEŠ V MODŘANECH
První navštívenou školou tak byla 
v červnu 2018 ZŠ K Dolům v Modřa-
nech. Kromě ukázkové hodiny tělesné 
výchovy na děti samozřejmě čekala 
také fotbalová osobnost. Do Modřan 
si s dětmi přijel popovídat brankář 
Viktorie Žižkov Karel Hrubeš.
Výprava ze svazu dále navštívila vi-
nohradskou základní školu Jana Ma-
saryka. Zde děti uchvátil svojí show 
několikanásobný mistr Evropy i světa 
ve Freestyle footbagu Honza Weber, 
který Fotbalové besedy moderuje již 
třetím rokem. „Za mě jsou besedy ne-

FOTBALOVÉ BESEDY POD HLAVIČKOU PFS A FAČR ZPŘÍJEMNILY ŽÁČKŮM POSLEDNÍ MĚSÍC PŘED PRÁZDNINAMI

Š K O L Y  V  P O H Y B U

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

Zástupci PFS v akci. Zde Luboš Zákostelský v ZŠ K dolům… … a zde Otmar Litera v ZŠ Chodovická.



skutečně inspirativní. Je to možnost 
předat dětem motivaci a zápal pro fot-
bal jako takový a je možné, že právě 
i díky tomuto projektu se mnoho dětí 
začne fotbalu věnovat. A třeba i díky 
naší návštěvě ve škole najdeme do bu-
doucna nové reprezentanty ČR,“ hod-
notí projekt Weber. 

BEJBL V POČERNICÍCH
Třetí a poslední navštívenou školou 
byla v jarní sérii besed FZŠ Chodo-
vická v Horních Počernicích. I tam 
přišla děti pozdravit velká fotbalová 
osobnost – bývalý hráč Atlétika Ma-

drid a vicemistr Evropy z roku 1996 
Radek Bejbl, který zodpověděl dětem 
jejich dotazy.
Každá z besed proběhla v jiném pro-
středí dané školy, všude byla ale vi-
dět spousta radosti z pohybu. Projekt 
bude samozřejmě pokračovat také na 
podzim. Pokud má vaše základní škola 
o uspořádání akce zájem, navštivte 
stránky www.fotbalpraha.cz 
pro více informací anebo kontak-
tujte Grassroots trenéra mládeže 
FAČR Luboše Zákostelského na 
zakostelsky@fotbalpraha.cz.
Těšíme se na návštěvu na vaší škole! 

IN
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E

PRAHA MĚSTO FOTBALU

FOTBALOVÉ BESEDY

mujprvniklub.cz

 

I v ZŠ Jana Masaryka se na konci minulého školního roku besedovalo.

Bývalý reprezentant Radek Bejbl měl co vyprávět.

Společná fotka? Nesmí chybět.
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J A K  N A  N Á B O R Y

V září se opět naplno rozjede mládežnická fotbalová sezona. Navíc 
do škol a školek nově zavítá mnoho dětí, což je šance i pro fotbalové 
kluby, jak přivést hráče a hráčky k fotbalu. Co je pro příchod nováčků 
do klubu potřeba udělat?

Nábory malých fotbalistů a fotbalis-
tek neodmyslitelně patří k jednomu 
z hlavních zdrojů navyšování členské 
základny. Hlavní období pro oslovení 
dětí a jejich rodičů jsou měsíce květen 
a září. V rámci těchto měsíců lze za-
žádat o podporu vlastního náboru pro 
školy a školky v rámci Měsíce náborů.
Akci zaštiťuje FAČR a společně s PFS 
se na ní podílí finanční a materiální 
podporou. Mnoho klubů v Praze už 
této možnosti využilo a může ji využít 
i váš klub, stačí se ozvat GTM Luboši 
Zákostelskému (zakostelsky@fotbal-
praha.cz, 604 875 827). Můžete však 
uspořádat vlastní nábor i bez podpory 
svazu. Zde naleznete zkušenosti a tipy 
jak na to.
„Nejdůležitější na náborech je určitě 
příjemná atmosféra akce. Organizá-
toři by měli zvolit správný čas a ho-
dinu, aby rodiče nábor v klidu stihli po 
pracovních povinnostech. Další důležitý 

prvek je prostředí, nábor by se měl ko-
nat v místě, kam budou budoucí spor-
tovci chodit na tréninky. Místo dobře 
označte, ať účastníci nebloudí,“ říká 
Renáta Klíčová, členka vedení FC 
Háje JM, která má s pořádáním ná-
borů mnohaleté zkušenosti.

KDE PROPAGOVAT?
Propagace náboru je důležitá. Dnes 
má každý klub své webové stránky, 
kam může termín uspořádání náboru 
umístit. Kluby dnes využívají i sociální 
sítě, ať už je to Facebook, Instagram 
či Twitter, které zasahují potenciální 
zájemce. I tímto impulzem mohou při-
vést dítě na fotbal právě k vám. Další 
možností je využití internetových 
stránek mujprvniklub.cz, které spra-
vuje Pražský fotbalový svaz a kde se 
dá nábor na stránkách vyvěsit. 
Významným partnerem může být 
městská část, ať už formou elektro-

nickou, tedy web či sociální sítě, tak 
formou tištěnou. Městské části vydá-
vají místní zpravodaje, kde organizace 
z dané lokality mají prostor prezento-
vat své aktivity. Tištěnou podobu je za-
potřebí řešit v dostatečném předstihu, 
termín náboru si promyslet dopředu, 
neboť uzávěrka zpravodajů bývá dva až 
tři týdny před začátkem měsíce.
Tištěnou formu je možné využít v po-
době letáků na veřejných nástěnkách, 
ale zejména v prostorách škol a ško-
lek. Pokud jste v kontaktu se školami 
a školkami v okolí, požádejte ředitelku 
či ředitele o vyvěšení letáku na ná-
stěnku pro rodiče. Vhodné je vyvěsit 
leták na nástěnku před družiny či na 
místa, kde se sdružují rodiče. Pokud 
kontakt na ředitele nemáte, můžete 
zvolit dvě cesty. Buď si najít e-mail či 
telefon přímo na místní ředitele a ře-
ditelky na webových stránkách ško-
l(k)y, nebo požádat zástupce odboru 
školství, zda by vám pomohli leták na 
školy a školky rozeslat. Na odbor škol-
ství se můžete obrátit i při prezen-
taci náboru ve spolupráci s MČ, viz 
odstavec výše.

CO UDĚLAT PŘED AKCÍ?
Kluby mají s nábory velké zkušenosti, 
pravidelně je pořádají a potvrzují, že 
důležitá je příprava před akcí samot-
nou. V první řadě je to personální za-
jištění a stanovení rolí. Kdo kde bude 
a co bude dělat. Např. kdo bude mlu-
vit s rodiči, kdo povede ukázkový tré-
nink, kolik bude na akci trenérů, kdo 
bude komunikovat s dětmi. 
Je ke zvážení, zda a jak akci prezen-
tovat i uvnitř klubu. Většinou se nábor 
odehrává paralelně s dalšími tréninky 
a na hřišti nejsou přítomni jen rodiče 
a jejich děti. To může být výhodou, 
když rodiče uvidí plné hřiště dalších 
sportujících a jejich trenéry, aby měli 
představu, do jakého klubu si přišli se 
svou ratolestí zasportovat.
A proč je důležité prezentovat nábor 
uvnitř klubu? Upozorníte hráče a tre-
néry jiných mužstev, že se v areálu 
bude pohybovat více rodičů. Dále je 
můžete upozornit, že by bylo vhodné 
si dát pozor na slovník a třeba také 
na banální věc, jako je zdravení. Mož-
nost ukázat klubové oblečení, náladu, 
atmosféru tak, aby byla cítit sou-

T R É N I N K T E X T :  O T M A R  L I T E R A   F O T O :  P F S

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO KLUBY PŘED STARTEM NOVÉ SEZONY

Nábor Dukly z roku 2015. Fotbal samozřejmě mohou přijít hrát i dívky.
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náležitost, je příjemným bonusem. 
A také budou hráči i trenéři vnímat, 
že se klub stará o budoucnost a roz-
voj mládeže.

PRŮBĚH NÁBORU
„Poslední věcí správného náboru je 
dobře vybraný trenér či trenéři, kteří 
se budou starat o náborované děti. 
V tomto případě je podstatná lidská 
stránka trenéra víc než fotbalové do-
vednosti. Trenér musí děti zaujmout 
a umět s nimi mluvit,“ ví z praxe Re-
náta Klíčová, která je zároveň ředitel-
kou MŠ na Praze 11.
Záleží na každém, jak nábor pojme 
a co konkrétního udělá. Zda udělá 
krátké seznámení pro rodiče i děti 
společné, či zda klub začne schůz-
kou, po níž bude následovat krátká 
ukázka, nebo si trenéři odvedou děti 
na hřiště a rodiče je budou pozorovat, 
či si zástupce klubu rovnou promluví 
s rodiči, zatímco jejich ratolesti tré-
nují. Variant je mnoho.
V praxi zažívám, že trenéři si odve-
dou děti a zástupce vedení klubu pro-
mlouvá s rodiči. Rodiče po očku sle-
dují děti a zároveň poslouchají (více 
či méně) informace o klubu. Je třeba 
zmínit stručně a jasně základní věci, 
na co se klub zaměřuje, jaké má hod-
noty a principy a zvýraznit, co je jeho 
devizou. Dále uvést bližší informace tý-
kající se rodičů a dětí. Pak je potřebné 
si zapsat kontaktní údaje, jméno, te-
lefon a e-mail, abyste mohli rozeslat 
hromadnou zprávu o tom, co bude ná-
sledovat a co je potřeba dokončit pro 
registraci v klubu, pokud se tak rodina 
rozhodne. Případně můžete zkrátit po-
vídání, aby rodiče mohli zhlédnout ale-
spoň část tréninku, protože pro vět-
šinu rodičů není až tak důležité, co dítě 
na prvním tréninku dělá, nýbrž jak se 
u toho cítí. A to rodiče dobře poznají, 
zejména ženy. Proto je cílem trenérů 
na prvním tréninku zaujmout.
Jak na to? Děti, protože jsou v novém 
prostředí, většinou přicházejí zdržen-
livé či uzavřenější. Najdou se ale i ta-
kové, které jsou odmalička velmi ak-
tivní a cítí se v novém prostředí dobře. 
Do jisté míry je potřeba věnovat větší 
pozornost právě těm prvním, které 
tak aktivní nejsou. Trénink by měl být 
pestrý, hravý a rozvíjející. Důležité je, 
aby měly děti radost z přirozeného 
pohybu, který by se měl v kategorii 
předpřípravek a přípravek běžně obje-
vovat. Čím více trenérů, tím lépe, aby 
se podařilo co nejvíc individualizovat 
pozornost. Kdybyste si zapamatovali 
jména dětí, alespoň některých, často 
je oslovujte. Člověk lépe vnímá, více 
ho zapojí do činnosti, když kdokoliv 
řekne jeho jméno. 

Jaký trénink vymyslíte, je na vás. 
Můžete hrát klasické hry, jako je na 
babu, mrazíka, piráty, ocásky, cokoliv 
vás napadne. A klidně střídejte hru 
s míčem a bez míče. Opičí dráhy, pře-
skakovačky, podlézání, závody, to děti 
velmi baví. Čím dříve se dítě uvolní, 
tím větší šance je, že k vám přijde 
znovu.
No a samozřejmě jsme na fotbalovém 
tréninku, tak by neměl chybět fotbal. 
Pokud k vám chodí na nábory spíše 
menší děti, např. školkové či malí ško-
láci, fotbalem v menším počtu 2na2 či 
3na3 získáte větší počet dotyků a tím 
větší zapojení dětí. Tím získají větší 
prožitek a mají větší šanci dát gól. 
Klidně ať hrají na více hřištích neří-
zeně v menším počtu než na méně 
hřištích řízeně v počtu, kdy se míče 
dotknou, jen když je někdo trefí. 
Závěrečný pozdrav s trenérem či plác-
nutí je dobré znamení, že se děti cítily 
na tréninku uvolněně, měly z tréninku 
radost a bavil je. Na konci je potřeba 
dohlédnout, že každé dítě má svého 
rodiče a že nikdo nezůstal bezprizorní. 
Když si děti svoláte, zeptejte se, zda 
každý z nich vidí své rodiče či praro-
diče, pokud ne, tak ať se k vám vrátí. 
Pro děti v nejmenším věku není tak 
důležité, co dělají, jako to, jak se 
u toho cítí. Emoční vazba na trenéra, 
pocity, které si z tréninku odnášejí, 
jsou důležité při dalším rozhodování. 
Pokud je právě váš trénink osloví, 
každý další trénink v klubu by měl 
emoční vazbu zvyšovat. Proto je třeba 
dělat takové tréninky, aby se u nich 
děti bavily. Vždyť je to náš národ, kde 
pan Komenský učil: Škola hrou.

A CO DÁL?
„Rodiče by měli na náboru získat 
krátkou a jasnou informaci o fotbale 
a jeho organizaci. Někdy může čas od 
náboru do prvního tréninku být dlouhý 
(celé prázdniny), proto se osvědčilo být 
s rodiči alespoň v emailové komunikaci 
a připomenout první schůzku a trénink 
pro děti,“ doplňuje na závěr Renáta 
Klíčová.
Poté, co získáte kontakty na rodiče, 
je třeba jim dát informace (telefo-
nicky či e-mailem), jak budou jejich 
děti zapojeny do vašeho klubu. Zda 
uděláte pro nově příchozí vlastní tým, 
či zda je zapojíte do již fungujících 
týmů. Také je třeba se informovat, 
jaké je konečné rozhodnutí rodičů, 
zda se k vám připojí. Může nastat 
situace, že ještě nejsou rozhodnuti, 
že by chtěli, ale nejsou si jistí, jak 
by to jejich syn/dcera zvládl(a). Pak 
můžete nabídnout zkoušku, ať už za 
měsíční příspěvek či zdarma, bez zá-
vazné přihlášky. 

T R É N I N K

Jistě máte mnoho vlastních zkušeností, jak uspořádat nábory. Chcete-li se o ně podělit, budeme rádi za zpětnou vazbu, co právě vám pomohlo k nově 
příchozím dětem. Budete-li naopak chtít některé věci zkonzultovat, jsme plně k dispozici. Ať už Luboš Zákostelský (zakostelsky@fotbalpraha.cz) 
jako GTM v Praze či Otmar Litera (litera@fotbalpraha.cz) s Davidem Perlem (perl@fotbalpraha.cz) coby noví GTM OFS s vámi rádi proberou, 
jak udělat nábor…

UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY

Najít místo, kde se pořádá fotbalový nábor, není těžké. Stačí dobře hledat.
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Rok založení: 2018

Vývoj názvu klubu: Prague Raptors Football Club, z. s.

Úspěchy: účast ve III. třídě

Současnost: III. třída, skupina A

Počet týmů: jeden mužský („A“ – III. třída, skupina A), jeden ženský

PRAGUE RAPTORS FOOTBALL CLUB, Z. S.

Skupina A pražské III. třídy dostala v této sezoně novou atrakci, byl 
do ní zařazen teprve před pár měsíci zrozený klub PRAGUE RAPTORS. 
Jak název napovídá, není tak úplně český. Založil ho totiž Angličan Daz 
Moss společně s českou manželkou Petrou. Ti se rozhodli sdružit cizince 
žijící v Praze, kteří by jinak měli problém začlenit se do některého ze 
stávajících českých klubů, do jednoho oddílu a jejich snaha měla až 
nečekaně rychlý a velký úspěch. Mimochodem, maskoty klubu jsou 
děti Daze a Petry Maya a Lukas. A právě Lukas dal klubu, v jehož 
kádru najdete hráče i hráčky z více než 30(!) zemí, název. Má totiž 
rád dinosaury.

Otec Raptorů Daz pochází z Leedsu 
a pyšně hlásí, že je velkým fanouš-
kem tamního slavného klubu Leeds 
United FC. S Petrou se potkali před 
jedenácti lety díky práci, oba se po-
hybovali v marketingu. „Firma, pro 
kterou jsem dělal, otevřela pobočku 
v Praze. A díky tomu jsme se sezná-
mili,“ vzpomíná sympaťák, který má ve 
fotbalovém životopise kromě nového 
pražského klubu ještě jednu velmi za-
jímavou fotbalovou položku.
Před rokem totiž v rodném hrabství 
spoluzaložil Yorkshirskou nezávislou 

fotbalovou asociaci (YIFA), která spra-
vuje vlastní reprezentační tým hrající 
oficiální mezistátní zápasy. „Patříme 
do stejné skupiny jako třeba Tibet, 
Grónsko nebo Severní Kypr. Fungujeme 
už rok a celý projekt se velmi vydařil. 
Právě tento úspěch nás inspiroval k za-
ložení Raptorů,“ prozrazuje Daz, který 
je v YIFA, o níž referovala mj. i britská 
BBC, místopředsedou.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Anglicko-český pár žil zpočátku 
v Yorkshiru, potom nějaký čas v Lon-

dýně a v Barceloně, aby nakonec před 
třemi lety zakotvil v Praze. Tady spo-
lečně založili firmu zaměřenou na 
on-line marketing a design a pojme-
novali ji po svých dětech Mayalukas. 
Rodinná společnost je i hlavním spon-
zorem Raptorů, ostatně velký nápis 
Mayalukas na hrudi blankytně mod-
rých dresů nelze přehlédnout. „Hlavní 
sponzor je to dočasně, jen do doby než 
najdeme nějakého většího,“ smějí se 
Mossovi.
Jejich původní myšlenka byla založit 
klub malé kopané. „Začal jsem se se-
tkávat s lidmi, kteří se v pražském fot-
bale pohybují. Jedním z nich byl i An-
drew Argent, který hrál za ČAFC a dnes 
je naším hráčem. Dozvěděl jsem se od 
něj, že v Česku není složité založit i klub 
velkého fotbalu, což je mimochodem 
třeba v Anglii takřka nemožné,“ vypráví 
předseda.
Během pár měsíců se podařilo zlákat 
do vedení rodících se Raptorů další 
členy, kteří v klubu hrají důležitou roli. 

Za všechny lze jmenovat sportovního 
ředitele Itala Marca Martireho, an-
glického trenéra se zkušenostmi ze 
Slavie Jona Daviese, dalšího kouče 
Luise Pereiru, který je pro změnu 
z Portugalska, nebo českého sekre-
táře Štěpána Toumu. „Ten nám po-
mohl opravdu hodně, bez jeho znalostí 
o českém fotbale a místní asociaci 
bychom asi vůbec nedokázali projekt 
dotáhnout.“
V klubu však působí mnoho dalších 
lidí, jejichž pomoci si Mossovi váží. 
„Všichni včetně trenérů dělají vše za-
darmo. Projektu fandí a chtějí být jeho 
součástí. A samozřejmě by to nešlo ani 
bez hráčů, kteří jsou pro Raptors zapá-
lení,“ hlásí Petra Moss.
Zkraje letošního roku se tedy poda-
řilo zaplnit vedení. „Už jsme potřebo-
vali jen drobnost, hráče,“ směje se Daz 
Moss. „V březnu jsme tedy na sociál-
ních sítích, kde se snažíme být velmi 
aktivní, informovali o náboru. Ty na-
konec musely být dva, protože přišlo 

I I I .  TŘÍDA MÁ NOVOU ATRAKCI ,  TÝM SLOŽENÝ Z  CIZINCŮ VEDENÝ ANGLIČANEM DAZEM A JEHO ČESKOU MANŽELKOU PETROU

R A P T O R Ů M  D A L  J M É N O  N Á Š  S Y N

K L U B T E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T. ,  J I Ř Í  I P S E R
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opravdu hodně hráčů a během nějakých 
dvou hodin nedokážete rozpoznat jejich 
potenciál.“

MAJÍ I ŽENY
Další etapou pak bylo založení žen-
ského týmu. „Vidím v něm velký po-
tenciál. A vzhledem k tomu, že v Česku 
podobně jako v ostatních zemích je 
ženských klubů mnohem méně než 
mužských, existuje větší šance, že si 
dřív zahrajete proti velkým týmům,“ 
vysvětluje předseda s tím, že se za-
ložením dívek velmi pomohla Belgi-
čanka Sacha Vanderveken, dnes tý-
mová útočnice.
Sen se mu splnil. Soupiska „Rapto-
rek“ čítá přes 20 jmen a zkraje srpna 
si zahrály proti Dukle. „To byla pro 
mě osobně obrovská událost, pro-
tože Dukla je v Anglii hodně známá. 
I díky písni All I Want For Christmas 
Is A Dukla Prague Away Kit (Jediné, co 
chci k Vánocům, je venkovní dres Dukly 
Praha, pozn. red.) od skupiny Half Man 

Half Biscuit. Když jsem kamarádům 
z Anglie vyprávěl, že s nimi budeme 
hrát, byli nadšení.“
Jak už padlo v úvodu, hráči i hráčky 
Raptorů pocházejí z více než tří de-
sítek zemí. A vedle těch evropských 
jde i o několik exotických destinací. 
Posuďte sami: Mexiko, Kostarika, 
Austrálie, Indie, Malajsie, Saúdská 
Arábie, Guatemala, Írán, Izrael, Nigé-
rie, Egypt… „Jsou to jak lidé, co tu stu-
dují, tak ti, co zde pracují. Někteří jsou 
v Praze chvíli, jiní už mnoho let,“ vypo-
čítává místopředsedkyně Petra Moss.
Prague Raptors jsou tedy jakýmisi 
průkopníky ve spojování národů pro-
střednictvím fotbalu. S jazykovými 
bariérami prý problém není, žádný 
Babylon nečekejte. „Není to tak, že 
by třeba Němci tvořili svou skupinku 
a Francouzi další, všichni se domluví 
a tvoří společný tým. Jsme nastaveni 
tak, že bychom v klubu i kolem něj rádi 
vytvořili pozitivní, až rodinnou atmo-
sféru, aby si hráči, ale i lidé, kteří se 

třeba přijdou podívat na naše zápasy, 
vybudovali k Raptorům blízký vztah,“ 
vysvětluje Petra Moss.

DRUHÁ LIGA?
Klub se nebrání ani českým fotbalis-
tům a fotbalistkám. „Nechceme, aby 
to působilo, že přijímáme výhradně ci-
zince, tak to vůbec není. Chtěli jsme 
jen založit klub, a jelikož se ukázalo 
jednoduché sehnat cizince, kteří hle-
dali nový tým, brali jsme hlavně je. Ale 
kdyby se nám přihlásilo třicet Čechů, 
uděláme tým z třiceti Čechů. Jsme jim 
otevřeni,“ objasňuje a podotýká, že 
zejména v ženském týmu je několik 
Češek, hlavně bývalých hráček Dukly. 
„A sháníme další,“ vyzývá.
Rychlost a úspěšnost procesu zrodu 
tohoto neotřelého klubu až udivuje. 
I proto si Mossovi a spol. nedávají 
malé cíle. Vždyť na oddílových webo-
vých stránkách naleznete větičku 
o tom, že v roce 2027 by Raptoři rádi 
hráli druhou ligu! „To je samozřejmě 

s nadsázkou, ale proč si dávat malé 
cíle? Nemáme špatné hráče, v přípravě 
jsme hráli s týmy z daleko vyšších sou-
těží a byly to celkem vyrovnané zápasy. 
Uvidíme se začátkem sezony, na co bu-
deme mít.“
K reálnějším cílům tak patří mj. za-
ložení mužského B-týmu, protože 
soupiska opravdu výrazně nabobt-
nala, a časem i vybudování mládeže. 
„Tu bychom rádi měli i kvůli Lukasovi, 
který fotbal miluje. Ale tak daleko ještě 
nejsme. Nejdřív se musíme rozkoukat 
a uvidíme, kam až budeme schopni celý 
tento projekt dotáhnout,“ upozorňuje 
Daz Moss.
Zbývá zmínit další chvályhodné hle-
disko Prague Raptors, které tkví 
v podporování charitativních organi-
zací. Například těch, které pomáhají 
dětem v oblastech postižených válkou. 
„V pomáhání potřebným vidíme smysl, 
v současné době se snažíme najít něja-
kou českou charitu, s níž bychom mohli 
spolupracovat,“ hlásí Mossovi. 

Budete-li chtít vyrazit na domácí zápas Prague Raptors, vydejte se na 
Zličín. V tamním areálu totiž našel klub nový domov. A nemůže si ho 
vynachválit. Teď už zbývá jen „nahnat“ na utkání fanoušky. I tady si 
Mossovi pomáhají cestou, která je jim vlastní, tedy sociálními sítěmi. Vždyť 
jen na Twitteru je sleduje přes 400 lidí a na Instagramu bezmála 900.

Zprvu chtěli Mossovi ukotvit klub 
v oblasti Anděla, resp. Smíchova. „Pro-
tože tam bydlíme a máme to tam rádi. 
Navíc tam žádný klub nepůsobí, tak 
nám přišlo dobré sem přinést fotbal. 
To se ale nakonec nepodařilo,“ vypráví 
Daz Moss. O Zličínu prý vůbec neuva-
žovali. „My jsme upřímně ani nevěděli, 
že tu je hřiště a že se tu hraje fotbal,“ 
směje se dokonale sehraný pár.
Zličín jim tak dohodil až fotograf 
Pražského fotbalového svazu Jiří Ip-
ser. „Zkontaktoval jsem ho na Insta-
gramu, protože jsem viděl, že tam má 
spoustu fotbalových fotek z pražských 
soutěží. Doporučil nám právě Zličín. 
Ozvali jsme se tedy panu Marku Mulle-
rovi, byl moc příjemný, snadno jsme se 
dohodli a našli jsme tu nový domov,“ 
shrnuje předseda.
Areál jim prý víc než vyhovuje. „Několik 
našich hráčů má zkušenosti z vyšších 

soutěží nebo i z lig v jiných zemích. 
Když slyšeli, že budeme hrát na Zličíně, 
mnozí zvedali obočí. Ale když to tu vi-
děli, užasli. Skvělé šatny, nová restau-
race, i samotné hřiště je ve výborném 
stavu,“ vypočítává.
Zatím se prý odehrál jen jeden pro-
blém, ovšem vyloženě úsměvný. „Omy-
lem jsme hráče a hráčky dali do šaten 
hned vedle sebe, takže došlo k tako-
vému sprchovému incidentu,“ nazna-
čuje se smíchem předseda, který by 
se jednoho dne rád dočkal vlastního 
areálu. „Myslím, že po tom touží ka-
ždý klub. I když je to na Zličíně skvělé 
a spolupráce s místním vedením je bez-
vadná, vlastní je vlastní. Ale to je da-
leká budoucnost. I kdybychom napořád 
zůstali na Zličíně, budeme rádi.“
Rádi by se rovněž dočkali i vlastních 
fanoušků. A není to rozhodně nere-
álné, vzhledem ke zmíněné aktivitě 

na sociálních sítích se totiž Prague 
Raptors dostávají do širšího pově-
domí. „Dokonce nás kontaktovala sku-
pina nadšenců ze Skotska, je jim od 
pětapadesáti do sedmdesáti let. Jed-

nou ročně jezdí do Prahy sledovat fot-
balové zápasy a napsali, že moc rádi 
přijedou. Takže Raptoři možná budou 
taková nová pražská atrakce,“ smějí 
se Mossovi. 

K L U B

D O M O V  N A Š L I  N A  Z L I Č Í N Ě

Název: Sportovní areál FC Zličín

Adresa: U Zličínského hřiště 499/3, Praha 5 – Zličín

Dopravní spojení:  čtyři minuty chůze od konečné  
stanice metra B Zličín

Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, dvě s umělým povrchem, hala

AREÁL FC ZLIČÍN

Raptors se fotbalem baví. Pivo po dobře odvedené práci? Proč ne!?
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Spoluhráči si PETRA KRÁTKÉHO dobírají, že v práci jen hraje Pac-Mana, 
tedy kultovní videohru, v níž žlutá hlava baští puntíky a utíká před 
barevnými duchy. Profese kbelského záložníka je však pochopitelně 
mnohem složitější, dokonce na ní závisí lidské životy. Je totiž vedoucím 
odboru ICT ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, což znamená, 
že je tu nejdůležitějším „ajťákem“. A možná vás překvapí, jak moc jsou 
lékaři na IT závislí. A také jak málo si to uvědomují.

V kabině A. F. K. Spartaku Kbely je 
Petr Krátký svým způsobem tak tro-
chu osamocen. Jediný totiž fandí 
Plzni, to proto, že se v západočeské 
metropoli narodil. „Spoluhráči jsou 
samí Pražáci, půlka fandí Slavii, půlka 
Spartě a je tam i pár Bohemáků, takže 
se často špičkujeme. Vždycky jim říkám: 
Hádejte se, jak chcete, stejně vyhraje 
Plzeň,“ usmívá se.

12 LET VE KBELÍCH
V Plzni rovněž odstartoval fotbalovou 
kariéru, během níž vystřídal pouho-
pouhé dva kluby. „Ve druhé třídě jsem 
začal hrát za Slovan Spoje a až v roce 
2006 jsem šel poprvé na hostování do 
Kbel,“ vypráví a upřesňuje, že tento 
přesun souvisel se stěhováním. A to 
zase souviselo s pracovní nabídkou 
z Prahy.
Kbely mu dohodil kamarád, který mu 
dodával počítače. „Líbilo se mi tam 
a já se tehdy zase líbil jim, tak jsme 
si plácli. Rok jsem byl na hostování, 
potom jsem definitivně přestoupil,“ 
vzpomíná. Po dvanácti letech už může 
sumírovat. A pro klub má jen slova 
chvály. „Přišel jsem v éře, kdy ho převzal 

Tomáš Haniak ještě s Honzou Musilem. 
Tenkrát už byl z velké části dobudován 

moderní areál, začalo se pracovat na 
mládeži a zpočátku jsme i my, áčko, 
měli výsledky. Bylo to hezké období.“
Časem však A-týmu začali odpadá-
vat hráči a přišel sestup do I. B třídy, 

kterou Kbely hrají dodnes. „Ale teď 
už se to zase zvedá. Máme dobrého 
trenéra, přišli noví hráči. Předloni jsme 
skoro postoupili, ale nakonec to nevy-
šlo. Myslím, že na I. A třídu máme, ale 
spíš to vypadá, že tato sezona bude ta-
ková přípravná, sehrávací na další roč-
ník, kdy už bychom se o postupu mohli 
bavit reálně.“
V nové sezoně čeká Petra Krátkého 

i jakési malé osobní derby. Kbely totiž 
dostaly do skupiny Klánovice… „Byd-
lím v Jirnech a klánovické hřiště mám 
hned za lesem. Občas tam chodím do 
hospody na pivo,“ vysvětluje. O tom, že 

by sem přestoupil, prý ale krajní zá-
ložník neuvažuje. „V kabině ze srandy 
vyhrožuju, že když mě to ve Kbelích pře-
stane bavit, půjdu do Klánovic. Ale ve 
skutečnosti se mi tam nechce. Kbely 
beru skoro jako mateřský klub, mám je 
rád a nechce se mi pryč.“

TĚLO DRŽÍ
Na hřišti ho zdobí hbitost. Je až s po-
divem, že v osmatřiceti je rychlejší 
než o deset let mladší spoluhráči. 
I proto neuvažuje o tom, že by s fot-
balem praštil. „Nedávám si žádné cíle, 
že bych chtěl hrát třeba do čtyřiceti. 
Naštěstí, a to musím zaklepat, se mi 
vyhýbají zranění. Maximálně si natáhnu 
sval, ale zatím jsem neprodělal žádnou 
operaci,“ prozrazuje. „Dokud to půjde, 
budu hrát. I proto, že mám sedavé po-
volání a fotbal je pro mě možnost, jak 
se vyventilovat.“
Oním sedavým povoláním je pozice 
vedoucího odboru ICT (informační 
a komunikační technologie - pozn. 
red.) ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady. „Mám pod sebou osma-
dvacet lidí a na starosti kompletní IT 
v celé nemocnici. Od počítačů, tiská-
ren a softwaru přes sítě, po kterých to 
všechno běhá, až po servery a datová 
centra,“ vyjmenovává s tím, že příští 
rok završí ve Vinohradech první dese-
tiletku. „A na téhle pozici jsem skoro 
tři roky.“
Fakt, že tuto profesi dělá v nemoc-
nici, se prý promítá i na její náplni. 

K B E L S K Ý  Z Á L O Ž N Í K  P E T R  K R ÁT K Ý  J E  H L AV N Í M  „ A J ŤÁ K E M “  V E  V I N O H R A D S K É  N E M O C N I C I

B E Z  I T  J S O U  D O K T O Ř I  V  K O N C Í C H

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

Kbelská opora v akci.
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„A dokonce docela dost. Byť se to ne-
zdá a doktoři si to také moc neuvědo-
mují, celé zdravotnictví běží a je závislé 
na IT. Kdybychom teď IT vypnuli, jinými 
slovy bychom například vypnuli elek-
třinu a počkali dvě hodiny, tak lékaři 
nebudou schopni vám ani najít slepák,“ 
povídá. „Došli jsme zkrátka do doby, že 
bez IT to nejde. Dřív vám udělali rent-
gen na snímek, teď už se bez počítače 
nehnou.“
Další faktor je, že „ajťáci“ mají v ne-
mocnici velmi heterogenní prostředí. 
„Máme tu sedmnáct set počítačů, ale 
nedá se říct, že by byly stejné. Máme 
sedmnáct set podobných počítačů. Ke 
každému je jiný software, ke každému 
je připojený jiný zdravotnický přístroj,“ 
popisuje chlapík, který vystudoval Zá-
padočeskou univerzitu v Plzni. „Kon-
krétně Fakultu aplikovaných věd, takže 
zjednodušeně řečeno počítače. Zamě-
ření jsem měl distribuované systémy, 
což jsou počítačové sítě a výměna dat 
po síti,“ upřesňuje.

KOLAPS DISKOVÉHO POLE
Ve vinohradské nemocnici jsou prý 
k mání velmi vyspělé technologie. 
„A to přesto, že moc nejsou peníze, pro-
tože jsme státní podnik. Ale vždy, když 
se nějaké najdou, tak se pořizují mo-
derní systémy,“ prozrazuje a přidává 
další specifikum.
V nemocnici totiž, nadneseně řečeno, 
závisí na spoustě těchto technologií 
lidské životy. „Když vám vypadne klí-

čový systém někde ve fabrice na auto-
díly, tak ztratíte na zisku, protože ne-
vyrobíte pár plechů. Když vám vypadne 
v nemocnici třeba centrála na monitory 
dechu, jste tak trošku v čoudu.“
Zrádné je prý i to, že neexistuje žádný 
plán B pro případ výpadku systému. 
„Data třeba z rentgenu přecházejí po 
síti přímo do diagnostické stanice, kde 
sedí MUDr, který se na ně podívá a určí 

onemocnění a diagnózu. V okamžiku, 
kdy je k dispozici mít nebude, nemá se 
na co podívat,“ upozorňuje.
Lékaři si prý důležitost IT moc neuvě-
domují. „Rozděluji je na non-IT a IT. Ti 

první vůbec nevědí, o co jde, a berou to 
tak, že my jsme doktoři a my jsme top. 
Ti druzí situaci alespoň trochu chápou 
a snaží se nám vycházet vstříc.“
Vedení nemocnice si prý podstatné 
úlohy IT vědomo je, přesto ji odsouvá 
na druhou kolej. „Když se rozhoduje, 
zda koupit nové výtahy nebo nové dis-
kové pole, koupí se výtahy. Ale v oka-
mžiku, kdy nám diskové pole spadlo 

a nemocnice tři dny ležela, si to uvě-
domili a koupili nám hned dvě.“
Z tohoto kolapsu dokázal Petr Krátký 
s kolegy vybruslit ještě velmi slušně. 
„V diskovém poli jsou uložena všechna 

data, je to mnoho a mnoho terabytů. Na 
celou nemocnici jsme měli jedno jediné 
a jednoho dne řeklo: končíme. Podařilo 
se nám kus obnovit a všeho všudy jsme 
přišli jen asi o hodinu dat a pár desí-
tek tisíc mailů, které pro nás ale nejsou 
klíčové. To bylo vzhledem k rozsahu té 
havárie ještě úplně v pohodě.“

HOLKY NEUMÍ
Počítače občas řeší i v kabině. „Spolu-
hráči si ze mě dělají srandu, že v práci 
jenom hraju Pac-Mana,“ směje se. 
„Kromě jednoho nikdo počítačům ne-
rozumí, takže už jsem jim dělal pár 
notebooků, opravoval a radil. I když se 
o mé práci ve Kbelích moc nebavíme 
a v kabině jedou jiná témata, tak jak-
mile padne slovo počítač, hned jdou 
po mně,“ usmívá se čerstvě dvojná-
sobný táta.
Před pár týdny se mu narodil syn 
David, s manželkou Renátou už mají 
šestiletého Lukáše. „Holky asi neu-
mím,“ glosuje to. Staršího potomka 
se možná trochu paradoxně snaží dr-
žet dál od počítačů, mobilů a tabletů. 
„Protože vím, jaký je to mor. Ale teď, 
když už půjde do školy, mu občas půj-
čím na hraní tablet. I proto, aby mezi 
kamarády nebyl, jak se říká, zaostalý,“ 
zakončuje s úsměvem. 

INZERCE
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P E T R  K R ÁT KÝ

C I V I L

Život Petra Krátkého rozhodně nevypadá jako nudný.
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