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PARTNER MLÁDEŽE:

Milí čtenáři,

nebyli bychom to my, abychom do nového roku nevystartovali s nějakou novinkou.

Tou letošní je angažování zajímavé tváře na tvorbu rozhovorů. Je jí zkušený sportovní novinář Robert 
Sára, za kterým je více než 20 let práce v oboru pod hlavičkou MF Dnes.

Po loňském neúspěšném experimentu a sázce na mládí, který absolutně nevyšel, jsem přesvědčen, že 
toto je sázka na jistotu a vy budete s jeho materiály spokojeni. Prvním Robertovým respondentem je 
Otmar Litera, jenž měl rozhodně co vyprávět o mládeži i dalších zajímavých tématech.

Jinak je vše při starém a ve Speciálu najdete to, na co jste zvyklí a co rádi čtete.

Buďte nám věrni a připravte se na jaro. Bude náročné napříč pražskými soutěžemi.

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L



R O Z H O V O R T E X T :  R O B E R T  S Á R A   F O T O :  O T M A R  L I T E R A

OTMAR LI TERA JE  UZNÁVANÝM TRENÉREM DĚTÍ .  NAVÍC PRACUJE NA PRAŽSKÉM FOTBALOVÉM SVAZU,  KDE JE  JEHO ÚKOLEM VZ D Ě LÁVAT 
DALŠÍ  TRENÉRY I  PŘEDÁVAT RADY,  JAK ZAČÍNAJÍCÍ  FOTBALISTY SPORTEM ZAUJMOUT

T R E N É Ř I ,  P O V Í D E J T E  S I  S  R O D I Č I
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R O Z H O V O R

Už dvanáct let se věnuje trénování dětí. Začínal na Hájích, před dvěma 
lety ale OTMAR LITERA povýšil na Fotbalovou asociaci, kde je jedním 
z Grassroots trenérů pro Prahu. A tak jeho úkolem je třeba v klubech 
ukazovat ideální trénink, školit a udělovat koučům licence i navště-
vovat základní školy, kde učitele „učí“, jak děti zaujmout při dnes tak 
nepopulární tělesné výchově. A právě těsně před tím, než zamířil na 
jednu holešovickou základku, jsme se potkali i k tomuto rozhovoru.

 J Tělocvikáři popisují, jak čím 
dál víc dětí nosí omluvenky. Jak 
je tedy zaujmout, aby je sport ve 
škole bavil?
Účasti na tělocviku jsou horší ne kvůli 
dětem, ale kvůli rodičům. Mají strach, 
obavy, přitom děti jen chtějí přirozený 
pohyb. Jako jsme ho chtěli my. Dnešní 
děti se příliš neliší, jen mají jiné mož-
nosti a co jim umožní rodiče. Když 
se budou přirozeně hýbat a nebudou 
u toho nějak extrémně hodnocené, 
bude je to bavit. Ať je to jakýkoliv 
sport. Na fotbale pak je nejdůležitější 
dítě „otevřít“, aby činnost-trénink dě-
lalo rádo.

 J Jak?
Hrajete hry, nehodnotíte. Když dítě 
soutěží, tak primárně samo se se-
bou. Protože které děti nebaví tělo-
cvik? Spíše ty méně nadané, protože 
jsou srovnávané. Na tělocviku slyší: 
Ty jsi šikovný, Pepíčku, ty jsi to uběhl 
za pět vteřin. Ale ty, Emo, tobě to tr-
valo deset. Už ale nezazní, že Ema se 
třeba za rok zlepšila o vteřinu a za 
ten pokrok by měla být pochválena. Je 
nutné je rozvíjet, aby měly děti z po-
hybu radost. A když je chceme něco 
naučit, což je samozřejmě podstata 
tréninku, zkusit to v herním prostředí. 
Aby o tom vlastně nevěděly. Hrajeme 

Mrazíka a tomu Mrazíkovi dáme ba-
lon. Děti si hrají a zároveň se učí ve-
dení míče.

 J Jenže od trenérů ze všech 
úrovní slýcháte, že vymizela kla-

sická pyramida – tedy v tělo-
cviku cvičily všechny děti, měly 
základ a ty nejtalentovanější pak 
odcházely do sportovních klubů. 
A z těch zase ty nejtalentovanější 
pokračovaly do sportovních cen-
ter, reprezentací. Dnes ale dě-
tem sportovní základ z tělocviku 
chybí a musejí ho dostat až ve 
sportovních oddílech.
Ano, ale proč trenéři nechtějí ten fakt 
a tu roli přijmout? Přitom dnes se se 
sportem začíná v pěti, šesti letech, já 
s fotbalem začínal až v osmi. Takže 
máme ve fotbale tři roky náskok, 
abychom děti připravovali po pohy-
bové stránce. Proč bychom to nepři-
jali, když jsme tam tři trenéři na 20 

dětí? Jeden může se sedmi dětmi dě-
lat kotoul, další dva se věnují zbytku 
a pilují fotbal. Zatímco ve škole je 
jedna učitelka na 28 dětí a ještě jim 
při kotrmelcích musí ze zákona dá-
vat dopomoc.

 J A modlí se, aby se něco nestalo, 
že?
Ano, a třeba neumí nastavit hodinu 
tak, aby zaujala všechny. Takže proč 
bychom my trenéři na sebe neměli vzít 
tu zodpovědnost místo toho, abychom 
předčasně specializovali? Pojďme děti 

naučit kotrmelec i další věci. Ale ještě 
k hodinám tělesné výchovy. My do 
nich chodíme a ukazujeme učitelům, 
jak by to mohlo jít, aby všechny děti 
byly zapojené a ze 45 minut se klidně 
i 35 minut hýbaly. Za rok a půl jsme 
navštívili snad 150 hodin, udělali pro 
učitele tři semináře, takže to znají. Ale 
co vnímám, že je jejich hlavní brzda, je 
bezpečnost. Musejí se držet přísných 
řádů ministerstva, limituje je strach 
z jakéhokoliv úrazu, jinak by s dětmi 
pracovali víc. V tom vidím věc, která 
by se měla řešit, aby řády víc chrá-
nily učitele. Samozřejmě pro učitele 
i trenéry platí, že se musejí dostat na 
úroveň dětí, aby byli spontánní, bez-
prostřední.

 J Děti musejí trenérovi věřit, že? 
Nejhorší pro ně je, když je nevy-
zpytatelný.
Ano, ale ono to platí bez ohledu na 
věk. Důvěra je základ dobrého vztahu 
a opakujeme to trenérům na každém 
školení. Vždyť čím se ztrácí důvěra? 
Tím, když trenér hráči pořád opakuje, 
co je špatně, co nemůže, protože pak 
se dítě víc a víc stahuje. Ono potře-
buje cítit, že to s ním trenér myslí 
dobře. Proto na začátku tolik ne-
vytýkejme chyby, najdeme jich to-
tiž tisíce. Ano, opravujme, ale spíš 
zkusme pochválit, vypíchnout, co se 
mu povedlo, a říct, v čem by danou 
dovednost mohl zlepšit. Ale samo-
zřejmě nejdůležitější je, aby trenér 
mluvil pravdu.

 J Na druhou stranu asi každý tre-
nér už poznal, že i šestileté děti 
umějí pěkně zlobit a někdy k je-
jich zklidnění je potřeba křik. Že 
nejde pořád chválit.
Já sám jsem prošel kurzem koučo-
vání, které je hodně založené na ne-
hodnocení. A pochvala i kritika jsou 
způsobem hodnocení. Stačí se na to 
podívat jinak – které děti potřebují 
chválit, kritizovat? Chválení vyžadují 
kluci, kteří doma nejsou tolik chválení 
od táty a potřebují uznání. Ti, kteří 
mají zdravou sebedůvěru, nepotře-
bují tolik chválit, kritizovat, ale vyža-
dují uvědomění. U dětí ve věku starší 
přípravky už je dobré, aby si uvědomo-
valy, co na tréninku dělají a jak jsou 
v tom úspěšné. A co musejí udělat 
pro to, aby byly ještě úspěšnější. Že 
když udělají takovou kličku a ona jim 

Otmar neměl dlouhou fotbalovou kariéru, už dlouho se ale věnuje dětem jako trenér.

Někteří rodiče si myslí, že fandí, když křičí: 
Bojuj, vstávej, jenže tak to není. Kluci to 

tak rozhodně nevnímají. Shodli jsme se, že 
bohatě stačí: Horní, Dolní do toho!
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z deseti pokusů devětkrát nevyjde, 
tak musejí najít s trenérem společně 
cestu, jak se v ní zlepšit. A věřte, že 
dítě chce být úspěšné. Samozřejmě 
trenérům doporučuji spíš chválit než 
kritizovat, jen pozor, aby si malý svě-
řenec na chválu nenavykl. Nicméně 
pozitiva by měla převažovat.

 J Jak se stavíte k tolik diskutova-
nému hraní na výsledek?
Trenéři nám často z licencí odchá-
zejí s tím, že jim říkáme, že výsle-
dek není důležitý. Jenže pozor, my 
ve skutečnosti říkáme něco jiného: 
Výsledek tady je, dětem ho povíme, 
ale důležitější je samotný proces. 
Jak se to dítě posunulo, rozvíjíme 
u něj dovednost. Aby výsledek ne-
byl na úkor hraní, že chceme vyhrát 
„důležitý“ turnaj a my sedmiletému 
klukovi řekneme, teď raději zakopni 
míč. A on to nechápe. Proč má něco 
odkopávat? Nejdůležitější je herní 
rozvoj, kreativita. Nemůžeme říct 
dítěti, že je jedno, že se prohrálo, 
protože když bude vítězným typem, 
tak tomu ve svém světě nerozumí. 
On sakra chtěl VYHRÁT! A naopak 
dítěti, které je na fotbale spíš kvůli 
radosti, najednou nemůžete vyčítat, 
jak je možné, že se nevyhrálo. Pro 
něj je výsledek obrovský stres, chce 
si totiž primárně ten turnaj užít.

 J Takže vaše rada?
Důležité je vědět, že dítě do deseti, je-
denácti let řeší při turnajích svou hru, 

až u starší přípravky či mladších žáků 
přichází zlom. Když se těch mladších 
ptáte, jaký byl zápas, mluví o sobě – 
já dal gól, mně nevyhovoval rozhodčí... 
Je to ovšem logické, protože jde o ob-
dobí „jáství“ a z hlediska vývojové psy-
chologie to tak je. Při hodnocení je 
tedy dobré, aby se hráč zaměřil na 
sebe. Třeba na Hájích k tomu ně-
kteří trenéři používají barvy, kterými 
děti vyjadřují svůj pocit. Červená je 
špatně, oranžová průměr a zelená 
skvěle. A například říkají: Dneska to 
byla, trenére, zelenooranžová.

 J Zlepšuje to komunikaci dospě-
lého s dítětem?
Jde o to naučit děti, aby vyjadřovaly 
své pocity, jak zápas vnímaly. Úhel 
hráče, dítěte je obrovsky důležitý. My 
si myslíme, že zahrál výborně, a on 
má přitom třeba pocit, že se mu ne-
dařilo. Já to s kluky v přípravce řešil, 
že jsem se jich zeptal na jejich pocit 
ze zápasu a až pak jim řekl výsledek. 
Byli na moment zklamaní, že prohráli, 
ale za minutu o tom nevěděli a vůbec 
to neovlivnilo jejich hodnocení, než 
kdybych jim výsledek řekl jako první.

 J Malé děti ale často vůbec ne-
tuší, jaké skóre je.
Souhlasím, ale když se zeptají, kolik 
to skončilo, tak proč jim výsledek ta-
jit? Když se vyhraje, tak mají radost, 
ale stejně pak vyjdou z kabiny a tá-
tovi jako první řeknou: Já jsem dal dva 
góly. A mně se povedla klička.

 J Máte pocit, že za ty roky, co 
se pohybujete v mládežnickém 
fotbale, se vzdělání trenérů 
dětí zlepšuje? Že ubylo zastánců 
„staré školy“, kteří říkali: My to 
děláme třicet let takhle, tak co 
nás budete teď učit?
Když jsem ještě trénoval na Hájích, 
pohyboval jsem se v soutěžích, kde 
většina klubů zastává filozofii FAČR, 
takže jsem neviděl fotbalové pro-
středí jako celek. A sám sebe jsem 
se ptal, jestli nežiji v bublině. Co ale 
mám zpětné vazby od lidí, říkají, že 
se prostředí trenérů zlepšuje. Po roce 
a půl, co jsem v terénu, s nimi souhla-
sím a vnímám, že se trenéři otevírají 
vzdělání. Dřív na semináře k licenci C 
často přicházeli s tím, že si to u nás 
dva dny odsedí, ale praktický přínos 
pro ně velký nebude. Teď se hodně-
krát hned hlásí na navazující licence 
a je znát, že školení pro ně má smysl. 
Co ale vnímám jako velké téma, jsou 
rodiče a práce s nimi.

 J Mají je trenéři brát jako part-
nery?
Ano, protože kdo by jim měl předávat 
informace jako první? Trenéři! Jenže 
jak žijí v tom svém světě, v té své 
krabici, tak si často říkají, že to rodiče 
musejí vidět stejně. Ale ono to tak 
mnohdy není. Musejí jim věci vysvět-
lovat obšírněji, laicky. Měl jsem teď 
setkání s rodiči začínajících dětí, mlu-
vil jsem docela dlouho a pak říkám: 

Máte někdo otázky? Přihlásila se ma-
minka a ptá se: A jaké mají mít boty 
ven? Musíte jít do základů, vysvětlit, 
co jsou sálovky, turfy, lisovky a další 
věci. V momentě, když jim to řeknete, 
tak na to rodiče buď přistoupí, nebo 
ne. Když ne, řeknu, že taková je moje 
cesta a doporučím jim klub, který 
bude víc vyhovovat jejich filozofii.

 J Někteří rodiče vnímají tréninky 
dětí jako „hlídací službu“, děti na 
začátku přivezou, pak vyzvednou. 
Jiní jsou aktivní, tréninky sledují. 
Jak je zaktivovat a zapojit?
Každému klubu nabízíme, že k nim při-
jedeme a rodiče v rámci přednášky 
seznámíme se základními principy 
a filozofií svazu. Všude ve světě to 
funguje tak, že trénují tatínci a někde 
i maminky. Ten ženský prvek je zvlášť 
u malých dětí, kde je potřeba víc citu, 
fajn. Navíc je to ideálně vyvážené. Na 
nejnižších licencích ukazujeme trené-
rům, jak lze rodiče využít v tréninku. 
I kdyby byl táta pasivní obránce a na-
hazoval balon. Doporučujeme je do 
tréninku vtáhnout, ale je to o nasta-
vení komunikace hned zpočátku. To 
je naprosto zásadní. Ano, všechno jim 
pište do e-mailů, whatsappů, ale taky 
si s nimi pět, deset minut týdně po-
povídejte. Když tam totiž rodič při-
vede v pěti letech dítě a pak se jen 
komunikuje přes mobily, tak neví, kdo 
se o jeho kluka pořádně stará. Při-
tom stačí každému říct jednu, dvě 

R O Z H O V O R

Ze své pozice mimo jiné chystá seriál o přípravě mládeže u nás ve Speciálu.

Otmar Litera se narodil v roce 1989, a když skončil střední školu a skončil i s hraním 
ve starším dorostu, přinesl mu kamarád inzerát, že ve fotbalovém klubu Háje hledají 
trenéry. Začal u nejmladších dětí a trénování ho pohltilo. Později v oddíle pomáhal i se 
sportovní činností. V roce 2012 byl jmenován do Komise mládeže Pražského fotbalo-
vého svazu (PFS) a o rok později i do celostátní Komise mládeže FAČR. V té je dodnes. 
Před dvěma lety se stal na FAČR jedním ze čtyř Grassroots trenérů pro Prahu. Zároveň 
se podílí na licencování mládežnických trenérů a mimo jiné pravidelně přispívá do rub-
riky „Trénink“ ve Speciálu.

Ať klidně dítě v přípravce jde dvakrát týdně na fotbal a dvakrát týdně na florbal, proč by ne. A jestli je unavené, 
ať si odfrkne, ať má třeba tři tréninky týdně. Jiný sport nabízí jiný pohyb, vyvažuje se to a kompenzuje. Do 

dvanácti let je potřeba dítě naučit co největšímu spektru pohybů, je to tzv. zlatý věk učení motoriky.



věty. Že se jejich Pepíček zlepšil, že 
už nezlobí. Vysvětlit, že jste trénovali 
kličku, tak ať to zkouší doma. Buduje 
se tím vztah a pak jsou i rodiče pří-
stupnější pomoci.

 J Rodiče přitom ani nemusejí 
studovat licence a mohou projít 
rychlým e-learningem přes počí-
tač, že?
Přesně tak. Na stránkách fotbal.cz je 
e-learning, kde získají základní certi-
fikát. Zároveň jsme loni na Pražském 
fotbalovém svazu pro začínající ro-
diče udělali tříhodinovou přednášku, 
kde jsme jim řekli základní principy, 
o kterých teď spolu mluvíme. Jak 
pracovat s dětmi, jak efektivně vyu-
žít čas na tréninku, jak je to s onou 
hrou na výsledek. A letos na jaře tuto 
akci chceme zopakovat. Tady je klí-
čová role klubů, jak tuto přednášku 
budou prezentovat a kolik rodičů 
nám „pošlou“.

 J Asi hodně klíčová otázka v je-
jich očích bude, jak mají fandit?
My na toto téma máme zaměřený 
projekt „Neberte nám naši hru“, jehož 
cílem jsou šťastné děti, pro které je 
fotbal zdrojem radosti a společných 
chvil strávených s rodiči (patronem 
projektu je i reprezentant Tomáš 
Souček – pozn. red.). Jde o jednorá-

zové turnaje, kde jsme rodičům rozdá-
vali Kodex slušného rodiče, který mo-
hou podepsat na stránkách Pražského 
fotbalového svazu. Letos ale projekt 
ještě rozšiřujeme. Byl tu tlak, aby 
vznikla oficiální soutěž předpřípra-
vek, což jsem nechtěl. Nemyslím si, že 
pěti či šestileté děti mají hrát týden 
co týden ligu, takže jsme místo toho 
v rámci zmíněného projektu udělali 
turnaj 3 na 3, kde se počítají vstřelené 
góly. Mimochodem se hrou na vstře-
lené góly jsme na Hájích přišli před 
pěti lety a ona se postupně dostala 
do pražského fotbalu, což mě moc 
těší. A jeden člen z našeho Grassroots 
oddělení na turnaj jede a udělá de-
setiminutovou přestávku, kde se baví 
s rodiči. Vysvětlujeme jim základní 
principy, co my jako svaz chceme. 
Co je vlastně úloha rodiče na zápase, 
co by měl dělat. Oni mají tendenci 
při zápase na děti mluvit, radit, a my 
se snažíme popsat, co je to fandění. 
Někteří si myslí, že když křičí: Bojuj, 
vstávej, jenže tak to není. Kluci to tak 
rozhodně nevnímají. Shodli jsme se, 
že bohatě stačí: Horní, Dolní do toho! 
Ale i tato práce představuje posun, 
protože se snažíme nastavit prostředí 
tak, aby si toto poučení brali rodiče 
od předpřípravky do dalších kategorií.

 J Chybí v pražském regionu děti, 
které by chtěly hrát fotbal?
Členská základna v Praze neustále 
roste a Praha je jediný kraj, který 
má větší počet dětí než dospělých. 
To je samozřejmě skvělé, ale přináší 
to i problémy – nejsou trenéři. Loni 
jsme udělali první menší náborovou 
akci a sehnali jsme tři trenéry, které 
jsme následně propojili s kluby v je-
jich spádové lokalitě. Teď vymýšlíme 

další projekt, protože kamkoliv při-
jedu, slyším to samé: Nemáš nějaké 
trenéry?

 J Odpověď asi tuším, ale máte na 
ně peníze?
Výkonnému výboru Pražského fotba-
lového svazu v čele s Dušanem Svo-
bodou se už před pěti lety podařilo 
úspěšně u pražského magistrátu za-
žádat o grant, jehož roční plnění se 
pohybuje okolo 50 milionů korun. 

Členská základna v Praze neustále roste a Praha je jediný kraj, který má větší počet dětí 
než dospělých. To je samozřejmě skvělé, ale přináší to i problémy – nejsou trenéři.

R O Z H O V O R

Když výkonnost dětí není rozdílná, je dobře, že jsou pohromadě, tvrdí Litera.

I N Z E R C EI N Z E R C EI N Z E R C E
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Místo ve FAČR i PFS aneb Jak je možné stíhat vícero záslužných věcí najednou.

A z toho dvě třetiny jdou na finan-
cování trenérů. Svaz dělá maximum 
a je samozřejmě na magistrátu, jestli 
dotaci udělí a v jaké výši. Svaz ov-
šem transparentně ukazuje, kam pe-
níze jdou, a je pouze prostředníkem 
mezi městem a kluby. Oddíly, které se 
navíc starají o talentovanější mládež, 
mohou zažádat o status Sportovního 
střediska mládeže (SpSM) a dostávají 
rovněž dotaci ve výši 20 tisíc korun 
měsíčně. Samozřejmě je ale nutné 
říct, že financování trenérů by mělo 
být víc na městských částech, pro-
tože v Praze je 70 až 80 oddílů, které 
pracují s mládeží.

 J Každý je samozřejmě na jiné 
úrovni a má jiné cíle. Jak sklou-
bit to, že někteří rodiče nemají 
výkonnostní ambice a spíš be-
rou fotbal jako sportovní krou-
žek, aby se jejich dítě hýbalo, 
zatímco jiní berou fotbal vážněji 
a vidí v něm smysl?
Moje zkušenost z Hájů je taková, že 
když výkonnost mezi dětmi není zase 
tak rozdílná, je dobré, když jsou po-
hromadě. Když už je velká, je dobré to 
oddělit. Jenže teď přijde realita – do-
kážete sehnat trenéra, který povede 
onen „kroužkový“ fotbal? Pokud ano, 
rozdělte to. Jsou skutečně rodiče, kteří 
nechtějí jezdit každý víkend na zá-
pasy, ale chtějí, aby děti měly pohyb. 
A když kluby mají kapacity, ať řeknou: 
O.K. Ovšem vím, že je to na licencích 
časté téma, že kluby kapacity nemají, 
děti jsou v jednom „balíku“ a trenéři 
se učí, jak v těchto skupinách praco-
vat a dělat tréninky. Když jsou rozdíly 
velké, je to opravdu složité.

 J Existuje přece jen nějaký re-
cept?
Tréninky individualizovat, aby se oba 
rozdílní kluci posouvali. Přesto je 

otázka, proč dítě, které není na takové 
úrovni, na fotbal chodí. Jestli to není 
jen přání rodičů, jestli to skutečně 
chce i to dítě. A jestli ne, tak zda není 
lepší, aby zkusilo něco jiného. Zrovna 
nedávno jsem byl v jednom klubu kou-
sek za Prahou, kde jsme toto téma ře-
šili a říkal jsem: Je to jen a jen o vás, 
o vaší filozofii. Jestli se chcete starat 
o talentovanější kluky a je to vaše 
cesta, veřejně to řekněte. A rodiče to 
pochopí. Jestli chcete mít všechny, je 
to zase vaše volba, ale musíte při-
jmout fakt, že tréninky budou těžší.

 J Mnohdy se ale rodiče rozhod-
nou pro přestup do většího od-
dílu s věhlasnějším jménem. Je 
to dobře?
I toto je téma na delší povídání. Od 
trenérů z menších oddílů často slý-
chám stížnosti, že jim větší oddíly be-
rou hráče. Otázkou ale je, jak jsou ty 
menší kluby nastavené, aby talento-
vaného hráče samy posouvaly. Jsou 

trenéři, kteří hlásí: Máme tady kluka, 
kterému je deset, je šikovný, podívejte 
se na něj. Takový přístup se mi líbí. 
Ovšem v odpovědi na to, kdy by měly 
děti přejít jinam, je nejdůležitější je-
jich mentální nastavení. Pokud to hráč 
zvládne hlavou i dovednostmi, ať jde. 
Ale bohužel jsem už viděl případy, kdy 
na to děti nebyly připravené, a pak se 
nám kluk vrátil zpět a bylo znát, že ho 
to na psychice zasáhlo.

 J Rada?
Aby to šlo postupně. Začne chodit do 
velkého klubu jednou týdně, když to 
zvládá, přidá se i druhý trénink týdně. 
Děti si zatím zvyknou, jsou odolnější, 
až se přestup dokoná. Samozřejmě 
ne aby to trvalo tři roky, ale během 
půl roku, roku se to dá nastavit. A řekl 
bych, že i větší kluby jsou tomu ote-
vřené, protože ve finále jde o hráče 
pro ně. A kdy je ideální věk? Zažil jsem 
hráče, který v devíti letech byl výkon-
ností obrovsky jinde a přesun se po-

vedl. Já mu nabízel starší ročník, on 
nechtěl, zvolil si tuto cestu a vyšlo to 
v pohodě. U někoho je ta doba ve dva-
nácti, třinácti, ale zopakuji, že první, 
co bych řešil, je hlava. Znám případy 
dětí, které odešly do většího klubu, ale 
necítily se tam vnitřně dobře, takže 
bylo lepší je stáhnout a zkusit to za 
rok, za dva.

 J Takže zase jsme u klíčové role 
rodičů?
Ano, ale i velké síle klubu. Protože po-
kud je mezi nimi důvěra, tak na rady 
oddílu rodič hodně dá. Opravdu jsem 
zažil kluka, jehož rodiče nám hodně 
důvěřovali. Ptali se nás, co bychom 
doporučovali. My jim nastínili nějakou 
cestu a oni souhlasili, že jim to dává 
smysl. My nechtěli kluka brzdit, jim 
to vyhovovalo a dodnes nám děkují.

 J Rodiče i často řeší, jestli má 
dítě-fotbalista dělat ještě nějaký 
další sport. Třeba ve Skandinávii 
je to běžná praxe a u dětí se tím 
rozvíjí všestrannost. Co doporu-
čujete vy?
Pokud to děti zvládají, ať dělají víc 
sportů. Zároveň hned přidáváme a va-
rujeme, aby děti nebyly přeorganizo-
vané, aby si uměly hrát samy a měly 
nějaký čas jen pro sebe. Ať klidně v pří-
pravce jdou dvakrát týdně na fotbal 
a dvakrát týdně na florbal, proč by ne. 
A jestli jsou unavené, ať si odfrknou, ať 
mají třeba tři tréninky týdně. Ta praxe 
ze severských zemí dává logiku, jiný 
sport nabízí jiný pohyb, vyvažuje se to 
a kompenzuje. Do dvanácti let je po-
třeba dítě naučit co největšímu spek-
tru pohybů, je to tzv. zlatý věk učení 
motoriky. Takže dokud je to možné, 
doporučuji dělat dva sporty. Když mu 
to tedy prospívá a samo to chce. Ať 
u toho vydrží co nejdéle, do třinácti, 
klidně i do sedmnácti. 

R O Z H O V O R

Litera je členem týmu, který se snaží vzdělávat i rodiče.
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V prvních pravidlech fotbalu, která v roce 1862 naformuloval rektor 
university v Cambridge J. C. Thring, se o osobních trestech ještě nehovořilo. 
Při kontaktním sportu však pochopitelně docházelo k různým neshodám 
a rozmíškám, proto již v roce 1881 bylo do tehdejších pravidel doplněno, 
že hráč bude vyloučen ze hry, jestliže se proviní násilným jednáním nebo 
závažným faulem, použije vůči soupeři hanlivý nebo urážlivý výrok nebo 
bude setrvávat ve svém nesprávném chování i poté, co již byl upozorněn. 
Počet PŘESTUPKŮ a provinění, za které se osobní tresty udělují, se 
postupem času a v souladu s vývojem pravidel fotbalu měnil a upravoval.

V současných pravidlech fotbalu jsou 
osobními tresty varování, napome-
nutí a vyloučení. O varování, napo-
menutí, popřípadě vyloučení funk-
cionářů družstev bylo již pojednáno 
v první části tohoto seriálu o pravi-
dlech fotbalu, proto se nyní zaměříme 
na osobní tresty pro hráče a náhrad-
níky. V tomto dílu se vzhledem k ob-
sáhlosti dané problematiky zaměříme 
na přestupky a provinění, za které se 
napomíná.
Rozhodčí trestá hráče za níže uve-
dená provinění.

1. Nesportovní chování
Za nesportovní chování bude na-
pomenut každý hráč, který si podle 
názoru rozhodčího v boji o míč po-
číná bezohledným způsobem. V této 
souvislosti je ale třeba si uvědomit, 
co výraz „podle názoru rozhodčího“ 
prakticky znamená. Právě kvůli to-
muto v pravidlech fotbalu na něko-
lika místech uvedenému výrazu do-
chází k občasným nedorozuměním 
a k neoprávněné kritice rozhodčích. 
Protože každý rozhodčí má v sou-
ladu s pravidly fotbalu plné právo 
posoudit danou situaci podle svého 
názoru, stává se, že jeden rozhodčí 

bude způsob boje hráče o míč pova-
žovat za bezohledný a hráče napo-
mene, kdežto podle názoru druhého 

rozhodčího se v podobném případě 
o bezohlednou hru jednat nebude 
a rozhodčí provinivšího se hráče 
nenapomene.
Povinnost rozhodčího napomenout 
hráče za nesportovní chování je ale 

v pravidlech fotbalu uvedena ještě 
na mnoha dalších místech. V dalším 
bloku jsou uvedeny další přestupky 
a provinění, které se rovněž považují 
za nesportovní chování a za které roz-
hodčí hráče napomene.
 hráč při kontrole výstroje před utká-

ním zatají nepovolenou výstroj (např. 
náramek) nebo ji na požadavek roz-
hodčího odmítne odložit (např. zatej-
povaný prstýnek)
 brankář si na hrací ploše vyznačí 

nepovolené čáry (značky). Občas 

se např. stávalo, že brankář si na 
delší čáře brankového území pro 
lepší orientaci na hrací ploše ozna-
čil její střed
 hráč v průběhu utkání úmyslně po-

škodí míč, příslušenství hrací plochy 

či vybavení hřiště nebo při prová-
dění rohového kopu odstraní rohový 
praporek
 hráč nebo náhradník, který se na-

chází mimo hrací plochu, vystrčí do 
hrací plochy nějakou část svého těla
 hráč opakovaně nesprávně provede 

zahajovací výkop nebo výkop po ob-
držení branky
 hráč si bez souhlasu rozhodčího vy-

mění místo s brankářem (rozhodčí 
v tomto případě napomene hráče 
i brankáře)
 hráč dostane od rozhodčího svolení 

k opuštění hrací plochy a při odchodu 
z hrací plochy ovlivní hru
 hráč zveličí následky lehkého kon-

taktu se soupeřem, aby rozhodčího 
přiměl k nařízení kopu (simulování)
 hráč předstírá zranění
 hráč se nechá ošetřit na hrací ploše 

a potom ji odmítne opustit
 hráč obejde ustanovení pravidla 

o „malé domů“ (hráč nesmí svému 
brankáři přihrát míč nohou od ko-
lena dolů) tak, že míč si nohou nad-
hodí na hlavu a potom ho přihraje 
svému brankáři hlavou, nebo tak, 
že hráč vlastnímu brankáři přihraje 
míč z volného kopu kolenem (zahrání 
míče kolenem se nepovažuje za hru 
nohou)
 bránící hráč úmyslně opustí hrací 

plochu, aby soupeře vystavil do of-
sajdu
 útočící hráč opustí hrací plochu, aby 

nebyl v ofsajdu, potom se na ni ještě 
v téže herní situaci vrátí
 hráč se vědomě pokusí oklamat roz-

hodčího např. tím, že se skrytě snaží 
docílit branky rukou

P R A V I D L A T E X T :  J A N  H O R A ,  Č L E N  P R AV I D L O V É  K O M I S E  FA Č R   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

I po tomto souboji může následovat trest/napomenutí za nesportovní chování.

SE RIÁ L PRA ŽSKÉ H O  FOTBA LOVÉ H O  SPECIÁLU 
O  FOTBA LOVÝC H  PRAVIDLECHD I S C I P L I N Á R N Í  O PAT Ř E N Í
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 hráč se úmyslnou hrou rukou pokusí 
zabránit dosažení branky
 hráč ruší soupeře provádějícího kop 

nebo vhazování míče tím, že před ním ne-
vhodně gestikuluje, pobíhá nebo pokřikuje
 hráč pověřený kapitánem k prove-

dení kopu odmítne kop provést
 hráč provede volný kop nebo vha-

zování, přestože předtím ho rozhodčí 
vyzval, aby vyčkal na jeho pokyn
 hráč požádá rozhodčího, aby před 

provedením volného kopu zajistil do-
držení předepsané vzdálenosti brání-
cích hráčů 9,15 metru od míče a potom 
kop provede dříve, než mu rozhodčí dá 
k jeho provedení pokyn
 hráč přestupkem, za který se nařizuje 

přímý volný kop, se pokusí zmařit zjev-
nou možnost soupeře dosáhnout branky
 brankář při provádění pokutového 

kopu předčasně opustí brankovou 
čáru a přitom nebylo dosaženo branky
 hráč provede pokutový kop, ačkoli 

k tomu nebyl určen
 hráč při provádění pokutového kopu 

se při posledním kroku zastaví, aby 
brankáře přiměl reagovat, a teprve 
potom pokutový kop provede
 hráč nepřiměřeně oslavuje dosažení 

branky tak, že si zakryje obličej dre-
sem, vyleze na oplocení, provokuje 
soupeře nebo diváky slovy nebo gesty
 hráč, ač není kapitánem družstva, 

požaduje po rozhodčím vysvětlení tý-
kající se nějakého rozhodnutí rozhod-
čího ke hře
 hráč, ať již na hrací ploše nebo mimo 

ni, se pokřikem nebo jiným způsobem 
snaží zmást nebo rušit soupeře
 hráč úmyslně a na znamení nesou-

hlasu s rozhodnutím rozhodčího za-
kopne míč mimo hrací plochu

 hráč vůči soupeři nebo vůči jiné 
osobě použije výhrůžná nebo provo-
kativní gesta

2. Protestování slovy nebo gesty
Přestupku se dopustí hráč, který slovy, 
gesty, posuňky nebo jiným podob-
ným jednáním projevuje nespokoje-
nost s rozhodnutím rozhodčího nebo 
protestuje proti jeho rozhodnutí, nebo 
hráč, který obdobně nesouhlasí se sig-
nalizací asistenta rozhodčího. Takovéto 
chování hráče se občas nesprávně 
označuje jako „nesportovní chování“.

3. Zdržování navazování hry 
při provádění kopů nebo při 
vhazování míče
Přestupku se dopustí hráč, který se 
úmyslně postaví před míč, přede-
psanou vzdálenost úmyslně zaujímá 
zdlouhavým způsobem nebo odkopne, 
odnese nebo odhodí míč z místa kopu 
nebo od místa vhazování míče.

4. Nedodržení vzdálenosti 
9,15 metru při provádění kopu 
nebo vzdálenosti dva metry při 
vhazování míče
Přestupku se dopustí hráč, který při 
provádění kopu nebo při vhazování 
předčasně vyběhne proti míči. Jestli 
se takto proviní více hráčů, napomene 
rozhodčí toho z nich, který proti míči 
vyběhl nejvíc.

5. Vstup na hrací plochu nebo 
opuštění hrací plochy bez 
souhlasu rozhodčího
Přestupku se dopustí hráč, který na 
hrací plochu vstoupí, aby doplnil počet 
hráčů svého družstva, nebo hráč, který 

předtím se souhlasem rozhodčího hrací 
plochu opustil, nebo hráč, který se na 
hrací plochu vrací, když ho předtím roz-
hodčí vykázal, aby si upravil výstroj.
Hráč smí opustit hrací plochu pouze 
se souhlasem rozhodčího. Za opuštění 
hrací plochy se ale nepovažuje, jest-
liže hráč jde mimo hrací plochu pro 
míč nebo hráč, který bude provádět 
rohový kop nebo vhazování.
Jestliže hráč bez souhlasu rozhod-
čího hrací plochu opustí a poté se 
na ni bez souhlasu rozhodčího zase 
vrátí, bude napomenut pouze jednou 
(osobní tresty za opuštění hrací plo-
chy a za návrat se nesčítají).
Jestliže hrací plochu opustí celé druž-
stvo, aby tím vyjádřilo nesouhlas 
s rozhodováním rozhodčího, rozhodčí 
utkání ukončí.

6. Soustavné porušování 
pravidel hry
Co se rozumí „soustavným porušová-
ním pravidel“ není v pravidlech fot-
balu implicitně popsáno. Nikde není 
konkrétně uveden počet ani typ pře-
stupků, o které by se mohlo jednat, ale 
typicky se může např. jednat o hráče, 
který se v krátkém časovém intervalu 
dopustí hned několika třeba i různých 
přestupků a který tím hráčům i divá-
kům kazí požitek ze hry. V této souvis-
losti se také někdy hovoří jako o „ne-
dostatku respektu ke hře“.

7. Vstup do prostoru 
vyhrazeného pro přezkoumávání 
videa rozhodčím
Toto ustanovení bylo do pravidel fot-
balu zařazeno nově a platí pro utkání, 
ke kterým byl delegován videorozhodčí.

8. Použití signálu, kterým 
rozhodčí vyžaduje kontrolu herní 
situace videorozhodčím (signál 
„televizní obrazovka“)
Rovněž tento přestupek byl do pra-
videl fotbalu zařazen nově a týká se 
utkání, ke kterým byl delegován vi-
deorozhodčí. Přestupku se tak do-
pustí hráč, který se použitím signálu 
„televizní obrazovka“ domáhá pře-
zkoumání výroku rozhodčího video-
rozhodčím.
Pravomoc rozhodčího udělovat osobní 
tresty se vztahuje i na náhradníky 
a vystřídané hráče. Ti mohou být na-
pomenuti za provinění uvedená pod 
body 1, 2, 5, 7 a 8.
Jestliže rozhodčí napomene náhrad-
níka, který následně vystřídá spolu-
hráče a rozhodčí ho potom napomene 
i jako hráče, bude tento hráč po 2. ŽK 
vyloučen. Jestliže rozhodčí napomene 
hráče a toho jako vystřídaného hráče 
napomene podruhé, bude tento vystří-
daný hráč vyloučen. 

P R A V I D L A

F OT B A L O VÁ  P R AV I D LA

P R AV I D LO V Ý  E X P E RT  J A N  H O R A
O S V Ě T L U J E

Škála provinění proti pravidlům je ve fotbale opravdu široká.

V  M I N U LÝC H  Č Í S L E C H  VY Š LO

SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH

ZÁŘÍ HRA RUKOU

ŘÍJEN FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP

PROSINEC NAVAZOVÁNÍ HRY
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Od roku 2005 se v České republice desetkrát měnila vláda, ovšem 
na Aritmě byla neměnná jistota: Tady „vládl“ Tomáš Kubr. Dnes už 
klubová legenda trénovala A-tým vokovického mužstva 15 let v kuse. 
To už neplatí. Kubr do roku 2020 vstoupil už jen ve funkci sportovního 
ředitele a manažera Aritmy. Jeho místo na lavičce obsadil dosavadní 
asistent Ladislav Prošek. Co je potřeba k tomu, aby TRENÉR zůstal na 
lavičce jednoho týmu roky a nebyl okoukaný?

Stal se symbolem stability a výraz-
ného progresu celé Aritmy. Kubr pře-
vzal mužstvo v I. A třídě, kdy mu na 
první trénink přišlo šest hráčů. Po 
letech trénování, které kombinoval 
i s prací sportovního ředitele, předal 
svému nástupci tým, který patří do 
širší špičky divize a může se opřít 
o skvěle fungující mládež a nád-
herné zázemí. „Nejtěžší na těch le-
tech bylo naladit správně sebe a zá-
roveň pak hráče, aby věřili tomu, že 
se věci dají posouvat tak, aby fungo-
valy. Správně motivovat sebe, motivo-
vat ostatní a správně s nimi trénovat, 
protože I. A třída vyžaduje něco jiného 
než divize,“ říká Kubr. „Mít velké plány 
a udělat v I. A třídě pětkrát týdně tré-

nink, pouštět hráčům video, to je po-
dle mě nesmysl, protože ti kluci ne-
budou chodit, nebudou tomu věnovat 
pozornost. Zároveň nestačí zahrát si 
dvakrát týdně fotbálek. Musí to být 
něco mezi.“

BODY DLOUHOVĚKOSTI
Když má Kubr vybrat hlavní důvody 
toho, že zůstal tak dlouho ve funkci 
trenéra jednoho klubu, vybere dva 
hlavní body.
1.  Normálnost. „To byla a je největší 

síla Aritmy. Slovo tady platí, jsme 
stabilní klub, který si na nic nehraje, 
trenéři se nemění každý rok, a to 
platí u všech kategorií. Když se dnes 
pořád tak hodně mluví o koncepční 

práci, tak tady je a musí být vidět. 
Před lety jsme měli po podzimu 
šest bodů v přeboru, byl jsem při-
pravený skončit, ale vedení mi řeklo, 
že není důvod. Naopak jsem dostal 
ještě větší pravomoci, a to i směrem 
k mládeži, a na jaře jsme byli třetí 
nejlepší tým. To byl zásadní obrat, 
kdy jsem dostal velkou důvěru, kte-
rou jsem snad splatil. Mám štěstí, že 
jsem v Aritmě potkal spoustu skvě-
lých lidí, sám bych nic nedokázal.“

2.  Komunikace. „Vždycky jsem s hráči 
hodně mluvil a zajímala mě i jejich 
zpětná vazba. Hodně kluků mi řeklo, 
že jsem kolikrát říkal věci hodně na-
tvrdo, ale ve finále si toho vážili.“

Ano, Kubr nikdy nehledal výmluvy po 
bídných výkonech, zároveň uměl ří-
kat názory, za kterými si stál, i když 
nebyly populární. „Na otevřené komu-
nikaci si zakládám,“ potvrzuje bývalý 
obránce klubu, jehož rozhodnutí skon-
čit u A-týmu Aritmy bylo pro spoustu 
lidí velmi překvapivé. V předminulé se-
zoně skončila Aritma druhá v divizi, 

teď je šestá, jen šest bodů o bron-
zové pozice.
„Vyhodnotil jsem si to tak, že jestli 
chceme klub celkově někam posu-
nout, což já chci a věřím, že je to po-
řád možné, tak nemůžu být zahleděný 
do svých osobních ambicí. Potřebuji 
mít větší nadhled. Když jako trenér 
stojím v klubku hráčů a nacvičujeme 
střelbu, rychlý protiútok, cokoliv, tak 
prostě člověk nevidí věci, které vidět 
může, když si trochu odstoupí opodál. 
Odstoupil jsem, abychom se posunuli 
dál, jak v mužích, tak v mládeži. Nejde 
o to, jestli je trenérem Kubr nebo někdo 
jiný, ale aby se Aritma dál rozvíjela,“ 
popisuje Kubr.
Konec prý nemá nic společného 
s tím, že narazil na svůj trenérský 
strop. „Když budu neskromný, tak 
tohle není ten důvod. Takhle bych 
to asi cítil, pokud bychom hráli třetí 
ligu a měli nakročeno do profesionál-
ního fotbalu. Pokud bychom se bavili 
o tom, jestli bych si troufl na tréno-
vání třetí ligy, tak říkám: Ano, proč ne? 

ARITMA SI ZVYKÁ NA NOVOU ÉRU, PO 15 LETECH MÁ MÍSTNÍ A-TÝM JINÉHO TRENÉRA. TO VE FRANCOUZSKÉM AUXERRE VYDRŽEL JEDEN KOUČ I 44 LET

R O KY  B ĚŽ Í ,  T R E N É R  Z Ů STÁVÁ .  JA K  N A  TO ?

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

Novým hlavním trenérem Aritmy je dosavadní asistent Ladislav Prošek.
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Ale já nechci dovést Aritmu do třetí 
ligy, plácat se po ramenou, že se nám 
to povedlo, ale zároveň by hrozilo, že 
by se nám to všechno, co jsme roky 
budovali, mohlo rychle rozpadnout. 
Chceme se posunout, ale musíme mít 
pevně vystavené základy. Vždycky to 
přirovnávám k obchodu a jeho vý-
kladní skříni. Tou pomyslnou výkladní 
skříní je áčko, ale když do obchodu 
vejdu, musejí být plné regály. To je 
pro mě daleko důležitější, tahle ná-
vaznost, ne jen pěkná výloha. I proto 
přišel můj odchod z pozice trenéra. 
Budu se soustředit na jiné věci. Pokud 
se chceme jako klub posunout, musí 
být naše funkcionářská práce daleko 
intenzivnější. A jako trenér jsem na ni 
neměl tolik času.“
Teď se Kubr bude soustředit na širo-
kou klubovou agendu, kterou spravo-
val už dříve, ale u toho musel zvládat 
časově velmi náročnou pozici kouče 
divizního týmu. „Nejlepší je být hráč, 
pak trenér, nejméně vděčná je role 
funkcionáře, protože to je spousta času, 
úsilí a nervů. Když jsou funkcionáři vi-
dět, tak něco nefunguje, takže je lepší, 
když vidět nejsou, což doufám nebudu, 
protože pak je to známka toho, že se 
daří,“ usmívá se Kubr.

PŘÍPAD KRONĎÁK
Zvenku už sice nebude vidět tolik 
co dřív, ale jeho 15 let na lavičce, 
to je věc, na kterou se jen tak ne-
zapomene. Z pražských trenérů se 
mu délkou strávenou v jednom klubu 
přiblížil pouze Radek Kronďák, který 
strávil jako kouč Loko Vltavínu 13 
let. I on přišel do klubu, který byl do-
konce poslední v I. A třídě, a za roky 
ho vytáhl až do druhé ligy, kde Vl-
tavín odehrál jednu sezonu, jinak už 
dlouhodobě patří ke špičce třetí ligy. 
„Potřebuji před sebou výzvu. A tu jsem 
dál v klubu neviděl,“ vysvětlil Kronďák, 
když v létě roku 2016 odcházel. „Byly 

to krásné roky. Přišel jsem jako stoper 
do posledního týmu I. A třídy, který hrál 
na škváře, a nic moc jsem od toho ne-
čekal,“ přiznal.
Jenže i z něj se stal symbol Vlta-
vínu. A i on byl, stejně jako Kubr, 
během svého angažmá smířený 
s odchodem, který se nakonec ne-
uskutečnil. Po tragickém rozjezdu 
divize v roce 2008 měl ultimátum, 
že musí získat aspoň bod na Me-

teoru. Jenže mužstvo prohrálo 0:1. 
„V pondělí jsem si šel na stadion pro 
věci, jenže mi bylo řečeno, že máme 
dobrý los a zvládneme to. Zůstal 
jsem a neskutečně se to otočilo. V té 
sezoně jsme postoupili do třetí ligy,“ 
vzpomínal Kronďák v rozhovoru pro 
Speciál při výročí deseti let v pozici 
trenéra Vltavínu.
A jaké bylo Kronďákovo tajemství 
úspěchu? „Snažil jsem se do přípravy 
dávat pokaždé trochu jiné prvky. A taky 
myslím, že jsem byl spravedlivý trenér. 
Když jsem něco řekl, platilo to. Na 

tom jsem si vždycky zakládal a kluci 
to cítili,“ říkal muž, jehož práci ocenil 
i tehdy téměř neznámý kouč Jindřich 
Trpišovský, jehož Horní Měcholupy 
prohrály ve třetí lize s Kronďákovým 
Vltavínem jasně 0:4. „Vltavín beru jako 
druholigový tým, není ostuda s ním pro-
hrát,“ pravil tenkrát Trpišovský.
Někdy k celkovému úspěchu může 
dopomoct i zdánlivá maličkost. Tak 
jako v případě Kronďáka, který se in-

spiroval i kultovním filmem Rocky. „Ve 
čtyřce měl Drago všechny možné pre-
paráty a stroje, zatímco Rocky běhal 
ve sněhu,“ usmíval se Kronďák a na-
značoval tím, že nic jiného než po-
ctivá dřina k úspěchu z jeho pohledu 
nevede.
Podobně se k „filozofii“ fotbalu stavěl 
i Robert Hlavica, dnes už bývalý kouč 
Uhelných skladů, kde vydržel sedm 
let. „Fotbal není věda, buď ho umíš, 
nebo ne. A pak jsou další sporty. Dnes 
z těch odborností musí mít člověk, než 
správně kopne do mičudy, mozek jak 

jadernej fyzik. A to já nemám,“ smál 
se, když v létě 2019 končil.

REKORD? 44 LET...
V Česku není zcela obvyklé, že by tre-
néři dostávali větší časový prostor pro 
práci. Ať už jde o jakákoliv patra fot-
balu. Na vrcholové úrovni tak vyčnívá 
sedm a půl roku Karla Brücknera na 
pozici trenéra reprezentace, Luboš 
Kozel působil v Dukle sedm let. Pavel 
Vrba při své první slavné plzeňské éře 
byl u týmu pět let.
To v zahraničí jsou k nalezení úplně 
jiná čísla. Notoricky známý je příběh 
Alexe Fergusona, který vládl v Man-
chesteru United dlouhých 27 let. Zá-
roveň ovšem v jeho stínu zapadá další 
obdivuhodný milník – vždyť Arséne 
Wenger trénoval Arsenal 22 let.
Ale jsou i kuriózní případy. Tak třeba re-
prezentační výběr San Marina vedl 15 
let trenér Giampaolo Mazza. Za tu dobu 
odkoučoval 85 zápasů, v nichž pouze 
jednou vyhrál přátelský zápas proti 
Lichtenštejnsku. „Lituji toho, že jsme 
nikdy nevyhráli oficiální utkání, ale jsem 
hrdý, že jsme nikdy nevyužili žádného na-
turalizovaného hráče,“ řekl Mazza.
Absolutní a těžko překonatelný pri-
mát drží francouzský trenér Guy Roux, 
na lavičce Auxerre začal v páté nej-
vyšší francouzské soutěži. Klub do-
vedl mezi francouzskou elitu, vyhrál 
francouzský titul, čtyřikrát francouz-
ský pohár, dostal se do Ligy mistrů. 
Celkem vedl tým 44 let, v nichž byla 
pouze roční pauza kvůli operaci srdce. 
Podle Rouxe je model, kdy je jeden 
trenér spjatý s klubem roky, tím nej-
lépe fungujícím. „Záleží na osobnosti 
a charakteru trenéra i klubu. Pokud 
mají strategický plán a vědí, co chtějí 
na konci každé sezony, může trenér zů-
stat tak dlouho, jak chce. Bez podpory 
lidí v klubu a veřejnosti ale nepřežije 
nikdo, ať už jsou jeho vize a představy 
jakékoliv.“ 

T É M A

Radek Kronďák strávil na Lokádě dlouhých 13 let.

Neuvěřitelných 15 let šéfoval Kubr lavičce Aritmy. Teď už ne.
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Pravidelní čtenáři Speciálu si možná vybaví kominíky z Lipenců, 
bratrance Pavla Vodrážku a Josefa Vladyku. Ti nejsou zdaleka 
jedinými, koho v tomto klubu pojí příbuzenské vztahy. Početnou 
rodinnou kolonii zde tvoří i HALGAŠOVI, táta Vladimír se syny 
Janem a Martinem. Všichni hrají za B-tým – ten nejstarší sice jen 
občas, zato plní i funkce trenéra a vedoucího mužstva. S ohledem 
na jejich zjevné sportovní geny se nabízí otázka, kam až to dotáhne 
ten nejmladší. Vždyť Vladimír hrál za Strakonice třetí ligu a Jan je 
mistrem republiky ve skocích do vody! I když to má tak trochu háček…

 J Loni jsme ve Speciálu měli roz-
hovor s tátou a syny Vajnarovými 
ze Střešovic. Ti si spolu nikdy ne-
zahráli soutěžní zápas, vy prý už 
ano…
Vladimír: S Honzou jsem hrál od 
jeho sedmnácti let, takže jsme od-
kopali tři sezony. S Martinem, který 
se k fotbalu vrátil po delší pauze, až 
od této sezony. Všichni tři společně 
máme tak pět zápasů. Vím, že po-
prvé jsme spolu hráli v létě na tur-
naji v Dolních Břežanech, pak si vy-
bavuji ještě jeden mistrák, tuším, že 
ve Slivenci.

 J Jak jste si na hřišti vyhověli?
Jan: Hráli jsme vedle sebe na stoperu 
a podle mě to bylo bez problémů. Mně 
to vyhovovalo možná víc, než kdybych 
hrál s někým jiným. Táta mě učil fot-
bal odmala, takže mu na hřišti věřím.
Martin: I když už běhá trochu míň, 
než běhával. (usmívá se)
J: Ale technicky je na tom pořád vý-
borně. Mě to s ním moc bavilo.
V: Zrovna ve Slivenci jsme v posled-
ních osmi minutách ztratili vedení 2:0 
a remizovali 2:2.

 J Jaké jsou z pohledu táty a zá-
roveň trenéra přednosti a nedo-
statky synů?
V: Oba by mohli zapracovat na fy-
zičce. Moc se jim nechce trénovat, 
hlavně tomu staršímu. Hledá výmluvu, 
proč nepřijít na trénink, místo toho, 

aby hledal možnost, jak na něj přijít. 
A pak práce s balonem. Nikdy nehráli 
mimo Lipence, takže měli tréninky jen 
dvakrát týdně. A to se samozřejmě 
projeví. Když jsem byl mladý, trénovali 
jsme čtyřikrát týdně, takže v člověku 
něco zůstane. To je stejné jako v ji-
ných sportech nebo obecně v jiných 
činnostech. Když něco děláte často 
a pravidelně, tak se to naučíte.

 J Vy jste se fotbal naučil dobře, 
pan Kábele z vedení Lipenců mi 
říkal, že jste to dotáhl až do třetí 
ligy.
V: A to jsem s fotbalem začínal pozdě, 
až ve dvanácti letech. Ve Strakoni-
cích, protože pocházím z jihu Čech. 
Postupně jsme to z kraje dotáhli až 
do třetí ligy. Sice jsme po roce spadli, 
ale po čase jsme se vrátili a třetí ligu 
hráli asi čtyři roky.

 J Jak vaše kariéra pokračovala?
V: Postupně jsem se posouval k Praze. 
Po Strakonicích jsem hrál dva a půl 
roku v Milíně, pak jsme si postavili ba-
ráček v Lipencích a já tu v roce 2005 
zakotvil. Od té doby jsem tady, ale 
poslední rok už hraju jen málo, mám 
problémy s koleny. Když nemusím, už 
tam nelezu. Ať to táhnou mladí.

 J Když jsme u mladých, tlačil vás 
táta do fotbalu?
M: Určitě netlačil, ale přivedl mě 
k němu. Hrál jsem v Lipencích do 
svých deseti let, ale pak jsme už ne-

dali dohromady jedenáct hráčů, takže 
se to rozuteklo. Já nikam nepřestoupil, 
začal jsem hrát tenis. K fotbalu jsem 
se vrátil až před touto sezonou, po 
čtyřleté pauze.
J: Když jsme se sem nastěhovali, bylo 
mi nějakých pět let. A viděl jsem, že 
Lipence žijí fotbalem. Hráli ho snad 
všichni kluci ve školce a já se k nim 
přidal. Vytvořila se tu dobrá parta, ale 
jak přišla puberta, spousta kluků od 
fotbalu odpadla. S některými jsme se 
sešli zase až v dospělých.

 J Když táta kopal třetí ligu, ne-
chtěli jste jít v jeho stopách a po-
kusit se ve fotbale prorazit?

J: Byl jsem to na dvou trénincích zku-
sit ve Slavii. Ale rychle jsem zjistil, že 
tam ti kluci chodí na trénink od šesti 
let pětkrát týdně, k tomu jednou týdně 
zápas. To pro mě nebylo. Nechtělo se 
mi tolik obětovat. Pro mě fotbal zna-
mená sejít se s lidmi, se kterými se 
rád vídám, zahrát si, pak si společně 
sednout a probrat u piva zápas. Ve 

fotbale jsem se nikdy za ničím nehnal, 
beru ho jako zábavu.

 J Martin zápasy u piva ještě pro-
bírat nemůže, ale v patnácti by 
na kariéru ještě mohl pomýšlet, 
ne?
M: Kluci, se kterými jsem hrával 
v Lipencích, tehdy přestoupili do Po-
vltavské fotbalové akademie. Ta pů-
sobí v krajském přeboru, hrála i divizi. 
Možná bych to tam zkusil s nimi, ale 
nikam výš mě to zatím netáhne.

 J Přednosti a nedostatky synů 
jsme už nastínili. Vladimíre, pro-
zradíte, který z nich pobral víc 
talentu?

V: U Martina je vidět, že když si teď 
jde s kluky třikrát týdně zakopat 
i mimo tréninky, tak pomalu získává 
techniku. Honza po mně možná po-
bral víc prostorového vnímání, hraje 
stopera, má celou hru před sebou. Je 
důrazný, nebojí se. Já taky nikdy ne-
šel pro ránu daleko, stoper musí být 
ostřejší.

Rodina Halgašovic.

S  H A L G A Š O V Ý M I  O  C I Z I N C Í C H  V  K A B I N Ě ,  S K O C Í C H  D O  V O D Y  I  H O T E L E C H  P R O  R E P R E Z E N T A C I

R O D I N N Ý  P O D N I K  L I P E N C E

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

J: To byla moje velká výhoda v do-
rostu. Někdy v šestnácti jsem vážil 
přes osmdesát kilo a ostatní kluci 
měli šedesát. A to jsem ještě měl fy-
zičku, takže se mi běhalo úplně jinak.

 J Jak významnou roli hraje ve va-
šich životech Sokol Lipence?
V: Hrál jsem za čtyři kluby, ve Strakoni-
cích jsem strávil osmnáct let a v Lipen-
cích je to už patnáct. V tuto chvíli už se 
dá říct, že jsou pro mě osudovým klu-
bem. Přitom můj první zážitek tady to 
nenaznačoval. Když jsme se sem pře-
stěhovali, šel jsem se podívat na mis-
trák „áčka“, které tenkrát hrálo okresní 
přebor. A když jsem přišel domů, řekl 

jsem manželce, že takový prales nikdy 
hrát nebudu. A za rok už jsem tu s kluky 
hrál. (směje se) Postupem let vidím fot-
bal jinak, vnímám to tak, že je hlavně 
o partě. A místní kluci to berou stejně, 
po zápase se jde na pivo, někdy se to 
rozebere míň, někdy víc…
J: Já už dva roky nebydlím s rodiči, 
žiju s přítelkyní v Rudné. Ale i když mě 

tam kluci přemlouvali, ať jdu hrát za 
ně, jsem pořád doma tady. Nechce se 
mi měnit klub, jsem tu zvyklý. Navíc to 
mám autem jen dvacet minut.
M: Pro mě jsou Lipence hlavně zá-
sadní kus života, strávil jsem tu celé 
dětství. I kdybych někdy třeba pře-
stoupil, pořád bych sem na zápasy 
chodil koukat.

 J Dozvěděl jsem se, že před touto 
sezonou posílila Lipence řada ci-
zinců. Jak se to semlelo?
V: V B-týmu jsme se potýkali s tím, že 
na zápasy se scházelo stěží jedenáct 
hráčů. Dokonce se objevily i myšlenky, 
že „béčko“ zrušíme. Ale v tu dobu se 

předseda klubu Jiří Pavlíček seznámil 
s učitelem angličtiny, který vedl muž-
stvo cizinců působící v nějaké podni-
kové lize. Domluvili se, že si dáme přá-
telák, a když se tu těm klukům bude 
líbit, přestoupí k nám. Dopadlo to tak, 
že dva, tři pravidelně nastupují za A-
-tým a nějakých šest nám pomáhá 
v béčku. Sice jsme podzim zakončili 

na předposledním místě, ale už ne-
máme problémy, že bychom se nese-
šli. Ti kluci hlavně mají chuť si přijít 
zahrát fotbal, což je nejdůležitější.

 J Odkud jsou?
M: Z celého světa. Angličan, Italové, 
Argentinec, Švýcar, Srb, Francouzi, 
Kanaďan… Jsou to kluci od pětadva-
ceti do pětatřiceti let, mladí, samo-
statní, vzdělaní. Do kabiny zapadli. 
I do hospody. (usmívá se)

 J Jak je to s komunikací? Anglicky 
mluvíte?
J: Když jsem ještě studoval, tak jsem 
mluvil. Jenže pak jsem z toho vypadl. 
Takže když tihle kluci přišli, měl jsem 

zpočátku trochu trému, jak se s nimi 
dorozumím. Ale ono na hřišti stačí pár 
slovíček. Za mě je to oživení a zábava, 
užívám si to.
M: Přijít do šatny a začít mluvit ang-
licky, na to jsem opravdu nebyl zvyklý. 
Ale baví mě to.
V: Já anglicky mluvím velmi málo, 
pomáhají mi spoluhráči. Ale oni se ti 

kluci snaží mluvit česky, většina z nich 
tu žije už několik let, takže spoustě 
věcí rozumějí. A jak říkal Honza, těch 
povelů v této soutěži moc není. Na 
začátku si řekneme rozestavení, pak 
už jsou to velmi jednoduché pokyny 
typu záda, dopředu, levá, pravá.

 J A je to opravdu tak, že bez nich 
by B-tým přestal existovat?
V: Nakonec jsme se rozhodli, že 
i kdyby ti kluci nebyli, musíme 
„béčko“ udržet. Protože ve chvíli, kdy 
skončí B-tým, začne postupně uvadat 
i A-tým.

 J V Lipeních je víc rodinných 
klanů, že? Stačí se podívat na 
jména na soupisce…
V: Je to tak. Kromě bratranců komi-
níků třeba Čechovi, Ondra je stejně 
starý jako já, má syny, kteří jsou zase 
stejně staří jako moji kluci. Jarda 
Kábele má také dva, starší hraje 
za „béčko“, mladší hlavně píská, ten 
to vzal z opačné fotbalové strany. 
V béčku hrají i bratři Krůtové a před 
námi tu byly další klany, Vokurkovi, 
Kerbachovi, Ciprovi, Rulíkovi… Bývá to 
tak, že když tu hraje táta, přivede sem 
syna. Dá se říct, samozřejmě s nad-
sázkou, že fotbal v Lipeních dělá pár 
rodin.

 J Co vlastně děláte v civilním ži-
votě? Začněme od nejmladšího.
M: Chodím na gympl do Radotína, 
jsem v prváku. Takže mám před se-
bou ještě pár let studií.
V: Já doufám, že alespoň osm, když do 
toho počítám vysokou školu. (usmívá 
se)
J: U mě to bylo trochu složitější. Ve 
třeťáku na střední jsem ukončil stu-
dium a dodělával jsem ho dálkově 
s tím, že jsem rovnou začal pracovat. 
U jednoho telekomunikačního operá-
tora jsem prodával na lince. Potom 

Táta Vladimír se syny Janem (vlevo) a Martinem společně na hřišti odehráli zatím asi pět zápasů.

Věk:  20 
Klub: TJ Sokol Lipence 
Post: stoper

JAN HALGAŠ
Věk:  15 
Klub: TJ Sokol Lipence 
Post: krajní záložník

MA RT IN H A LGAŠ
Věk:  47 
Klub: TJ Sokol Lipence 
Post: stoper

VLADIMÍR HA LGAŠ
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jsem asi tři čtvrtě roku pracoval pro 
mámu, která dělá v realitní kanceláři 
Re-max. A pak jsem se posunul na 
post obchodního zástupce vůči firem-
ním zákazníkům u jiného telekomu-
nikačního operátora. Jsem tam přes 
rok a půl a naprosto mi to vyhovuje.

 J Vladimíre, jste spokojen s tím, 
kudy se ubírají životní cesty va-
šich synů?
V: Jsem. Starší si to musel vybojovat. 
Když jsme mu říkali, že alespoň ma-
turitu si musí dodělat, projevovala se 
jeho býčí povaha a nechtěl poslech-
nout. Uvolil se, až když mu totéž začali 
říkat i kamarádi. Ale práce ho baví a to 
je nejdůležitější. Člověk má dělat věci, 
které ho baví. A když si k tomu vydě-
láte pěkné peníze, je to příjemný bonus.

 J A vy pracujete kde?
V: Už asi devět let pracuji pro hote-
lový řetězec Czech Inn Hotels. Jsem 
na pozici obchodního ředitele a s ko-
lektivem bývalých profesionálních 
sportovců máme na starost obchodní 
divizi menších a středních hotelů.

 J Můžete nějaké jmenovat?
V: Mezi známé hotely naší sítě patří 
Don Giovanni, The Grand Mark nebo 
Iris Hotel Eden. Ty ale spravují kole-
gové z divize velkých hotelů, mimo-
chodem také sportovci.
(Do rozhovoru vstupuje redakční všu-
dybyl Pavel Jiřík):

 J PJ: Nespolupracují Don Gio-
vanni a Iris s FAČR?
V: Spolupracují, máme podepsanou 
smlouvu na pět let. Reprezentační vý-
běry při srazech bydlí právě tam, na 
menších hotelech jsme měli různé 
mladší výběry typu U-16 nebo U-15. Pro 
nás je to samozřejmě obrovská reklama, 
ostatně na každém podpisu máme uve-
deno, že jsme partnerem FAČR.

 J Co přesně máte na starosti?
V: Zjednodušeně řečeno je to o tom, 
že ty hotely musím naplnit. Takže 

hlavně komunikuji s cestovními kan-
celářemi a s danými hotely. Vlastně 
pod sebou mám nějakých šest set 
pokojů, které musejí být neustále 
plné, určuji ceny, stanovuji si part-
nery. Lidé o mně říkají, že jsem wor-
koholik, který pracuje ráno i večer, 
v sobotu i v neděli, ale mě ta práce 
opravdu moc baví. A fajn je na ní 
i to, že si to vždy zařídím, abych 
mohl jít na fotbal.

 J Nabízí se, že z této pozice bu-
dete mít dobré jazykové vyba-
vení. Přitom jste naznačil, že 
angličtinou zrovna nevládnete.
V: Přiznávám, že jazykové vybavení 
mám špatné. Z dob minulých mám 
ruštinu, maturoval jsem z ní v roce 

1990, takže něco v hlavě zůstalo. 
A protože žena pracovala v cestov-
ním ruchu s Italy, tak umím i trochu 
italsky. Angličtinu se pořád učím, ale 
pořád jsem začátečník.

 J Takže cizinci v Lipeních jsou 
vítanou možností, jak ji zlepšit?
V: Určitě, protože člověk se jazyk vždy 
nejlépe naučí za běhu v plném provozu.

 J Mají Halgašovi kromě fotbalu 
nějaké další koníčky?
V: Vždy jsme se se ženou snažili, aby 
kluci byli všestranní. Já je směroval 
k fotbalu, manželka k ostatním spor-
tům. Jen ať sami řeknou, čím vším 
prošli.
J: Odmala jsem kromě fotbalu hrál 
tenis, pak jsem jednu dobu závodně 
skákal do vody. Máma mě do toho 
trošku tlačila, ale ve finále mě to ba-
vilo. Dokonce jsem vyhrál mistrovství 
republiky.

 J Tak to je parádní úspěch!
V: No, oni tam soutěžili dva a ten 
druhý to trochu pokazil. (směje se)
J: (směje se) Ale na to už se nikdo 
neptá! Jinak jsem dělal ještě florbal, 

bojové sporty, kickbox a krav-maga. 
Bylo toho hodně a dalo mi to fyzickou 
všestrannost, což je k nezaplacení. 
Oceňuji to i při fotbale, do kterého 
mi třeba tenis dal výbušnost.
M: Hodně sportů, kterým se věnoval 
brácha, jsem dělal taky. Až na flor-
bal. Jako on jsem hrál tenis, skákal 
jsem do vody.

 J A nebyl jste náhodou vy tím 
druhým účastníkem mistrovství 
republiky?
M: (směje se) Ne, to ne. Ale jak brá-
cha říkal, že mu ostatní sporty něco 
daly do fotbalu, tak podle mě to fun-
guje i opačně. Že mi fotbal něco dal 
do ostatních sportů, třeba do tenisu.
V: A naším společným velkým koníč-
kem je lyžování. Jezdíme dvakrát bě-
hem zimy, v lednu a v březnu. Jsme 
parta kamarádů, co se postupně na-
balila až do takových počtů, že nás je 
padesát a jezdíme dvěma autobusy.

 J Kam nejraději?
V: Máme oblíbené středisko Kron-
platz. Podle nás je to nejkrásnější 
kopec, takže jiný už ani nehledáme 
a jezdíme jen tam.

 J Funguje u vás pracovní defor-
mace v tom smyslu, že detailněji 
hledíte na ubytování?
V: Ano, v tomto ohledu jsem velmi 
pracovně deformovaný. (usmívá se) 
Vždy se snažím si z toho něco vzít. 
Italové v sobě mají zakořeněný přá-
telský, vřelý přístup k zákazníkovi. 
V tomto ohledu se u nás máme ještě 
hodně co učit. Češi jsou neustále na-
štvaní, pořád se jim něco nelíbí. A při-
tom se máme skvěle.

 J Zmínili jsme i poslední členku 
rodiny. Taháte vlastně maminku 
do fotbalu?
V: My jsme se vlastně díky fotbalu 
potkali. Jeli jsme na turnaj na Sardinii 
a ona nám dělala překladatelku z ital-
štiny. Tenkrát byla fotbalem nepolí-
bená, pak se mnou s fotbalem pro-
jezdila celou republiku. Když začali 
hrát kluci fotbal a tenis, tak jsme si 
to rozdělili. Žena na tenis, já na fotbal. 
A někdy musela stíhat obojí. (usmívá 
se) Až s odstupem času si uvědomuji, 
jak nám třem čutálistům byla a pořád 
je velkou oporou a za to jí patří ob-
rovské díky. 

Původem Jihočech zakořenil se svou rodinou na okraji hlavního města.

R O D I N A

To jsou barvy, které spojují jejich sportovní vyžití.
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Obecně vzato byla středa 20. listopadu 1957 den jako každý jiný. Pro 
dějiny našeho fotbalu je to však významné datum. Toho dne, přesněji 
toho večera tým Dukly jako první z této země a z Prahy vykročil na 
trávníku veleslavného stadionu Old Trafford v anglickém Manchesteru 
do evropské klubové SOUTĚŽE ČÍSLO JEDNA.

Do třetího ročníku prestižní soutěže, 
která se tehdy jmenovala Pohár mis-
trů evropských zemí, kvalifikovalo vo-
jáky vítězství v domácí lize 1956. Proč 
to zpoždění? Pamětníci jsou v obraze, 
ale mnohý dnešní mladý fanoušek 
netuší, že v letech 1949 až 1957 se 
všechny naše mistrovské soutěže (po-
dobně jako v dalších zemích stejného 
osudu) musely hrát podle sovětského 
vzoru od jara do podzimu. Sportovně 
to byl uprostřed Evropy holý nesmysl, 
ale tupému politickému diktátu se 
vzdorovat nedalo.
Los byl k Dukle krutý. Popravdě mohla 
při svém křtu v PMEZ potkat jen pár 

takových soupeřů, jako byl Manches-
ter United. „Rudí ďáblové“ se mistry 
ostrovní země stali poprvé už roku 
1908 a teď ke svému pátému prven-
ství málem přidali i Anglický pohár – 
ve finále podlehli birminghamské As-
ton Ville 1:2. A rok předtím je v Poháru 
mistrů až v semifinále vyřadil Real 
Madrid, úspěšný obhájce trofeje!
Dukla v té době zásadně oblékala 
červené dresy se žlutými rukávy, ná-
hradní kolekce byla modrožlutá. Proti 
mužstvu legendárního trenéra Matta 
Busbyho překvapila už tím, že v obou 
zápasech nastoupila celá v bílém. 
Ještě víc ale odporem, který v man-

chesterském bouřícím kotli po víc 
než hodinu kladla skvělému soupeři. 
„Nebýt tragického nedorozumění mezi 
výtečným Pluskalem a skvělým Pavli-
sem, možná by si 60 000 diváků ani 
nezakřičelo,“ napsal po utkání celým 
fotbalovým světem uznávaný anglický 
novinář Mike Downing.
Chviličku poté, co gólman Václav 
Pavlis, odchovanec vršovického Ďo-
líčku a reprezentant z let 1949 až 
1952, excelentně zneškodnil bombu 
domácího esa Edwarda Duncana, 
potrefil statečně bojující vojáky gól-
-blbec: už dvojnásobný účastník MS 
a pět let poté jeden z našich chilských 
vicemistrů světa Svatopluk Pluskal 
odstavil protihráče od míče ve víře, že 
si pro něj brankář vyběhne. Z chvilko-
vého nedorozumění vytěžil další Ang-
ličan pozici, ze které bylo těžké nedat 
gól… Než se Pražané probrali ze šoku, 

protřelí profíci v rozpětí dvanácti mi-
nut skórovali ještě dvakrát.
S výsledkem 0:3 proti takovému sou-
peři se na Strahově (Juliska se zrodila 
až tři roky poté) už dalo pramálo dě-
lat. Pěknou, ale k postupu nedostačující 
výhru domácích 1:0 zařídil další vršo-
vický odchovanec Milan Dvořák jednou 
ze svých pověstných dalekonosných 
střel, které nepochybně padly na váhu 
při jeho nominaci na MS 1958.
Vyřazení v prvním kole věru není 
žádná radost, na okolnosti se histo-
rie neptá. Ale každý začátek je těžký.

DESET LET SPARŤANSKÉHO 
ZPOŽDĚNÍ
První vlastně měli být Letenští, mistři 
ligy roku 1954. V následujícím roce 
pro ně do Prahy dorazila řádná po-
zvánka do PMEZ, ale ve fotbalovém 
ústředí spíše než radost vyvolala zdě-

K A P I T O LY  Z  D Ě J I N  P R A Ž S K É H O  F O T B A L U :  K L U B Y  Z  M E T R O P O L E  M E Z I  E V R O P S K O U  E L I T O U

D U K L A ,  S PA R TA ,  B O H E M I A N S ,  S L AV I A

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

Josef Vacenovský proniká obranou „Bílého baletu“ v utkání Poháru mistrů Dukla – Real Madrid (2:2) v prosinci 1964 na Strahově.

Na prahu sezony 1983-84 a před Pohárem mistrů se šéftrenér Bohemky Tomáš 
Pospíchal, po jeho levici trenér Jiří Rubáš a po pravici asistent Ivan Kopecký 

nechali zvěčnit s trofejí mistrů ligy. Po 2. kole PMEZ byly úsměvy ty tam.
Trenér František Cipro dovedl v roce 1996 Slavii po 49 letech opět k mistrovskému 

titulu, ale v Lize mistrů se pak jemu ani mužstvu vůbec nedařilo.
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šení nebo přinejmenším rozpaky. Teh-
dejší zdánlivě všemocný Státní výbor 
pro tělesnou výchovu a sport se uctivě 
zeptal na ještě mocnějších místech 
totalitního režimu, ta ale účast v sou-
těži se západními profesionály nedo-
poručila (to už si tenkrát uměl každý 
přebrat). Fotbalové ústředí dostalo 
na srozuměnou, že jeho hlavním úko-
lem je zdárný průběh Spartakiádního 
poháru, masové, ale zcela zmatené 
a sportovně bezcenné soutěže.
O rok později už v poněkud uvolněném 
ovzduší smělo být pozvání přijato. Slo-
van Bratislava, první československý zá-
stupce v Poháru mistrů, přešel přes var-
šavský CWKS (dnes dávno znovu Legia), 
ale klopýtl o curyšské Grasshoppers. 
Teprve potom přišel už zmíněný debut 
Dukly. Ta měla za sebou už půl tuctu 
startů v této soutěži, když roku 1965 
konečně došlo na Spartu.
Rudí si nevedli zle. Stejně jako mezi-
národně mnohem ostřílenější Dukla, 
které se to v první půli 60. let poda-
řilo čtyřikrát po sobě, absolvovali první 

tři kola. Snadno za sebou nechali švý-
carský Lausanne-Sports a celkem bez 
obtíží také polský Górnik Zabrze. Když 
v prvním mači 3. kola hattrickem skvěle 
hrajícího Andreje Kvašňáka a přívažkem 
Václava Maška smetli obávaný Partizan 
Bělehrad 4:1, nadšení české sportovní 
veřejnosti neznalo mezí. Nikdo si nedo-
vedl představit, že by Sparta na půdě 
tehdejší Jugoslávie o pohodový náskok 
přišla… Omyl! Za dodnes neobjasněných 
okolností byla v podivném útlumu bita 
0:5. Jedna spiklenecká teorie hlásá, že 
se hostitelům podařilo vpravit Praža-
nům do nápojů účinná sedativa, jiné 
berou v úvahu možné nevydařené ex-
perimenty s podpůrnými prostředky… 
Tak či onak, postup byl v pekle!

DOČKALY SE ĎOLÍČEK I EDEN
Na žádnou jinou etapu své úctyhodné 
stopatnáctileté historie nevzpomínají 
Bohemians tak rádi, jako na sezonu 
1982-83, kdy vyhráli ligu, proklestili si 
cestu až do semifinále Poháru UEFA 
(někdejší evropské klubové soutěže 

číslo 3) a ještě tvořili stálou páteř repre-
zentace. Na to všechno jsme už v tomto 
maratonském seriálu vzpomínali.
Mužstvo trenéra Tomáše Pospí-
chala i všichni jeho hráči tenkrát 
stále znovu a znovu udivovali tím, co 
všechno v nich je a jak si s tím v pravý 
čas vědí rady. Škoda jen, že forma 
jako zvon nepřečkala ono semifinále 
s bruselským Anderlechtem, za dob-
rých okolností hratelné, jak se dnes 
říká a píše. A že se pak nepřenesla 
do nové ligy a zejména do vystoupení 
zelenobílých v Poháru mistrů. Kam se 
právě v nepravou chvíli poděly dlouhé, 
přesně směřované a časované pasy, 
bystré úniky po křídlech zakončené la-
hůdkovými centry? Klokani bez pro-
blémů vyřadili istanbulský Fenerba-
hce a ve 2. kole u Botiče sice porazili 
vídeňský Rapid 2:1 (byť gólem v po-
slední minutě), ale 0:1 u Dunaje dalo 
v konečném účtování rakouskému 
gólu z Prahy dvojnásobnou hodnotu.
A druhý vršovický klub z tehdejší i sou-
časné pražské fotbalové smetánky? 

Slavia se na otevření brány PMEZ něco 
načekala! Roku 1966 jí stačilo v zá-
věrečném ligovém kole hrát v Edenu 
s bratislavským Interem třeba jen ne-
rozhodně a bylo by to. Brnkačka, že? 
Jenže to by červenobílí museli proměnit 
penaltu a sudí by je nesměl v dalším 
průběhu zápasu očividně brát na hůl. 
Výsledek 0:1 znamenal nejen sbohem, 
titule, ale i odklad účasti v soubojích 
o nejžádanější evropský pohár o neko-
nečně dlouhých třicet let.
Roku 1996 (soutěž už třetím rokem 
nesla dnešní název Liga mistrů, nic-
méně se stále už od startu hrála vy-
řazovacím k.o. systémem) se slávisté 
konečně také dočkali. Ale jenom k ža-
losti, jak říkávali naši předkové. Už 
v prvním vzájemném střetnutí před-
kola se v Curychu potkali s debaklem 
0:5 od Grasshoppers. Sebralo je to 
tak, že potom i v odvetě před ha-
nebnou třítisícovou návštěvou pod-
lehli 0:1.
Nelze než opakovat, co jsme už kon-
statovali – každý začátek je těžký. 

PENALTA A VLASTENEC
Dukla se potýkání o Pohár mistrů zú-
častnila celkem desetkrát, naposledy 
v ročníku 1982-83. Nejúspěšněji si 
vedla v sezoně 1966-67, kdy postupně 
přešla přes dánský Esbjerg, bruselský 
Anderlecht a amsterdamský Ajax jako 
první český klub až do semifinále. Po 
remíze s Holanďany na jejich hřišti 1:1 
(gól vstřelil Ivan Mráz, sparťan v roční 
vojenské službě) druhý zápas na Julisce 
dlouho brnkal vojákům i pražským fa-
nouškům na nervy. Když v 65. minutě 
Swart zařídil Ajaxu vedení, padla na 
dejvický stadion těžká tíseň. V 73. mi-
nutě však Stanislav Štrunc proměnil 
penaltu a rozhodující gól 2:1 dvě mi-
nuty před koncem si Holanďané dali 
sami. Týdeník Gól tehdy míval v zá-
hlaví každého čísla aktuální dvojverší 
šéfredaktora Josefa Oktábce. V tomto 

případě „Dukla měla namále a je v se-
mifinále!“ Žel, tam ji proti skotskému 
Celtiku štěstí opustilo. V Glasgowě pro-
hrála 1:2 a doma jen plichtila 0:0.

SPARTA: REKORD K NEPŘEKONÁNÍ!?
Rudí se rozjížděli pomalu, po letech 
1965 a 1977 do třetice vstoupili do 
Poháru mistrů až v ročníku 1984-85. 
Otevřeli tím první velkou sérii sedmi 
účastí v nepřetržité řadě. Vyvrcholila 
v sezoně 1991-92, kdy tým z Letné 
postupně zdolal řadu soupeřů věhlas-
ných jmen: glasgowské Rangers, Olym-
pique Marseille, potom v semifinálové 
čtverylce s Barcelonou, Dynamem Ky-
jev a Benfikou obsadila druhou pozici 
a tím sdílené 3. až 4. místo v PMEZ. 
Semifinálové výsledky věru stojí za při-
pomenutí: s Barcelonou na Nou Campu 
2:3 a doma 1:0, s tehdy excelentními 

Kyjevany s Olegem Blochinem v útoku 
a pod taktovkou trenéra Valerije Loba-
novského v Praze 2:1 a u Dněpru 0:1 
a s Benfikou na lisabonském Stadionu 
světel i na Letné 1:1.
Po dalších účastech v premiérové Lize 
mistrů v ročníku 1994 a v její první re-
príze přišel čas druhé šňůry, která ještě 
překonala tu první: devět účastí po 
sobě v éře 1997 až 2006! Následovala 
čtveřice z let 2007 až 2011 a hattrick 
sezon 2014-15, 2015-16 a 2016-17. 
Dohromady to znamenalo sedmadva-
cet pozvánek do nejprestižnější klubové 
soutěže našeho světadílu. Nad opatr-
ným otazníkem v titulku se asi leckdo 
pousměje. Ale – kdo ví?

PŘEDJARNÍ KAMENY ÚRAZU
To byla kdysi známá vesta: i ty naše 
týmy, které si dobře vedly v pod-

zimní fázi Poháru mistrů a v dal-
ších evropských klubových sou-
těžích, pak nejednou ztroskotaly 
v časném předjaří, kdy se poháry 
znovu rozjížděly po zimní přestávce. 
A naši, kteří měli za sebou většinou 
jen zimní kondiční přípravu, zpes-
třenou ještě tak „zimní ligou“ na 
Tatře, najednou v únoru nebo po-
čátkem března nastupovali proti 
soupeřům ze západu a jihu Evropy, 
kteří byli v plném ligovém tempu... 
V Poháru mistrů bývalo takovým ka-
menem úrazu čtvrtfinále, ve kterém 
třeba Duklu v letech 1962 až 1964 
postupně zastavily Tottenham Hot-
spur, Benfica a Borussia Dortmund 
v mači se šílenou klouzačkou ve vy-
půjčeném Edenu, na kterou vojáci 
nebyli ani dobře obutí a odnesli si 
nakládačku 0:4.

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Takhle Andreje Kvašňáka i po dlouhých letech rozveselila vzpomínka 
na hattrick bělehradskému Partizanu v předjaří 1966. Horst Siegl (vlevo) rozhodl roku 1992 svým gólem utkání PMEZ Sparta–Barcelona (1:0).
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Trenéři, kteří se ZDEŇKEM ŠČASNÝM pracovali, byli zajedno, že se 
jednalo o zcela mimořádně talentovaného hráče. Ale zpravidla hned 
dodávali, že také o zcela mimořádného smolaře.

I když s fotbalem začínal v Roud-
nici nad Labem, výrazný talent ho už 
v dorostu přivedl na Julisku. Junior-
kou Dukly se pak propracoval až do 
ligového týmu. V osmnácti letech si 
v nejvyšší soutěži poprvé zahrál a ve 
dvaceti patřil do kádru jejích vítězů. 
Nejčastěji ale zahříval lavičku, a tak 
s povděkem přijal nabídku z Letné. 
Hrával na okraji zálohy, ale se svým 
dravě útočným stylem hry by se byl 
nejraději viděl v útoku. Ve Spartě ho 
však trenér Rubáš posunul až na kraj 
obrany. Nicméně v ofenzivním rozletu 
mu nikterak nebránil, právě naopak.

PAMÁTNÝ GÓL Z WATFORDU
Na velké scéně gólů moc nenastřílel. 
Na jeden byl náramně hrdý, a plným 
právem. To bylo roku 1983 v Poháru 
UEFA na hřišti anglického Watfordu. 
Fantastická střela! Ale hlavně to bylo 

v 89. minutě a šlo o vítězný gól na 
3:2. O rok později vyhráli rudí po se-
dmnáctiletém půstu ligu (před Duklou 
a Bohemkou) a on u toho byl v 17 
zápasech. V té době oblékal i dres se 
lvíčkem na prsou. A zahrál si i v Po-
háru mistrů evropských zemí.
„Je typem bojovného, rychlého hráče, 
který zápas prožívá v neustálém po-
hybu,“ stojí o něm psáno ve sparťan-
ské ročence sezony 1983-84, kdy 
Sparta vybojovala svůj dvacátý mis-
trovský titul a k němu i Českosloven-
ský pohár.
Pravidelná hra v lize, zápasy v ev-
ropských pohárech, reprezentace… 
Jakýpak tedy pech, že? Jenže smůlu 
opravdu měl, a kardinální. Při trénin-
kovém zápasu národního mužstva 
v Hamburku vypíchl skluzem míč pro-
tihráči, ten mu však padl na nataže-
nou nohu tak nešťastně, že mu způ-

sobil těžké zranění kolene: rozdrcený 
meniskus, zpřetrhané vazy. Nezbytná 
byla rychlá operace – a po ní vleklá 
rekonvalescence. Text z klubové ro-
čenky pokračoval: „Dlouhé fotbalové 
přestávky, způsobené opakovanými zra-
něními, se asi projevily i na jeho psy-
chické vyrovnanosti. Delší období bez 
zranění by jistě pomohlo upevnit jeho 
sebevědomí jak v rozehrávce, tak při 
střelbě.“ Snadno se to napíše, jenže 
on po Letné pajdal o berlích… S muž-
stvem ale žil stále. Fanoušci ho měli 
rádi jako málokterého jiného borce, 
návrat mu (a tím i mužstvu) přáli 
z celého srdce. Avšak mnozí odbor-
níci vážně pochybovali, zda bude ještě 
kdy hrát.
Hrál, a jak! Vrátil se do ligy, dokonce 
i do národního mužstva. Když však do 
něj byl nominován pro jihoamerický 
zájezd – zlomil si ruku!
Dvě stovky zápasů v lize, evropské po-
háry, reprezentace… Je to snad málo? 
Co by za to stovky jiných hráčů daly. 
On však chtěl (a mohl!) víc, mnohem 

víc. Ale to už jsme zase u té mimo-
řádné smůly…

POHÁROVÝ VELEÚSPĚCH
Co nemohl dokázat jako hráč, vyna-
hradil si jako trenér. První zkušenosti 
na tomto poli sbíral už na poslední 
hráčské štaci tam, odkud se vydal na 
vandr fotbalovým světem – v Roud-
nici. Na prahu našeho století složil 
s vyznamenáním trenérskou mistrov-
skou zkoušku. Se žižkovskou Viktorkou 
v roce 2001 dobyl Český pohár. Ve 
čtvrtfinále porazili Teplice, v semifi-
nále Slavii, ve finále zlatým gólem 
Aleše Pikla v prodloužení Spartu!
A v následujícím ligovém ročníku vik-
toriáni pod jeho taktovkou po celý čas 
proháněli celou naši domácí elitu. Do 
konce utkání posledního kola mezi Vik-
torkou a Slavií už chybělo jen pět mi-
nut, když padl jediný gól zápasu. Po-
rážka 0:1 připravila Zdeňka Ščasného 
o jeho možný další ligový vavřín a klub 
o slavné repete mistrovského titulu – 
po sedmdesáti čtyřech letech! 

Post: ofenzivní halv nebo obránce; později trenér
Hráčská dráha: Roudnice nad Labem, Dukla Praha (1975 liga), 1978 Sparta, 1985 Bohemians, 1989 Slušovice, 
1991 Anagennisi Deryneia (Kypr), 1993 SK Roudnice (do roku 1996) 
Mezistátní utkání: čtyři v letech 1983 a 1984; hrál i v olympijském mužstvu a týmu do 21 let
Ligová bilance: 200 zápasů a 5 gólů v naší lize v letech 1975 až 1988;  mistrovské tituly 1977, 1984 a 1985
Trenérská kariéra: 1995 Chmel Blšany, 1996 Ústí nad Labem, později Sparta (a liga), 1999 Viktoria Žižkov, 2002 
OFI Kréta, 2004 Panathinaikos Athény, 2005 Most, 2007 Mladá Boleslav, 2008 Viktoria Žižkov, 2011 Debreceni VSC 
(Maďarsko), 1912 Teplice, 2015 Sparta (do r. 2016), 2018 znovu Sparta, po příchodu Itala Stramaccioniho sportovní 
ředitel (do r. 2019)
Mistrovské tituly: 1998 (po boku Jozefa Chovance) a 1999; účast v Lize mistrů 1998-99 a 2004-05 (s Panathinaikosem)
A navíc: dcera Pavlína patřila k nejlepším profesionálním fotbalistkám světa, vedle Sparty hrála i v USA, Švédsku a 
Německu; syn Michal kopal ligu ve Viktorii Žižkov, na Slovensku v Senici a Trnavě, kterou jako trenér dovedl k zisku 
Slovenského poháru

H I S T O R I E

ZDENĚK ŠČASNÝ VELICE ÚSPĚŠNÝ SMOLAŘ
V malém pražském ligovém derby v dresu Bohemians na stráži přední tyče při rohovém kopu bývalých spoluhráčů z Letné.

Záložník, obránce, trenér (na 
snímku), sportovní ředitel…

ZDENĚK ŠČASNÝMM9. 8. 1957
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Nejen mnozí experti často poukazují na to, že český fotbal nedokáže 
vychovat moderní útočníky. Takové, kteří se nebojí jít do kličky, jsou 
rychlí, přímočaří, na hřišti zdravě drzí a navrch je zdobí kopací technika 
a kreativní zakončení. Není vyloučeno, že jeden takový možná vyrůstá 
v Hostivaři. Čtrnáctiletý „hroťák“ tamních starších žáků MAREK 
MAŠTALÍŘ totiž většinu zmíněných parametrů splňuje. Splní se mu 
jednoho dne sen v podobě angažmá u prvoligového klubu? Nebo to 
snad dotáhne ještě dál?

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Odmala se mi líbil Zlatan Ibrahimović, 
chtěl jsem být jako on.

 J Důležité kroky v kariéře:
Zatím jsem žádnou závratnou kari-
éru neudělal, ale chci se zlepšovat a 
třeba si mě někdo všimne. Rád bych 
ve fotbale pokračoval a posunul se do 
lepších klubů.

 J Nejoblíbenější trenér:
Kateřina Došková.

 J Fotbalový vzor:
Neymar.

 J Oblíbený klub:
Paris Saint-Germain FC.

 J Neoblíbený klub:
SK Slavia Praha.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Hostivaře v sezoně:
Nevím.

 J Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:
Každý férový zápas, kdy bojujeme a 
nevzdáváme to, je nejlepší. A když 
ještě dám nějaký gól, nejlépe rozho-
dující, je to super pocit.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl: 
Barcelona vs. PSG 6:1. I když jsem 
fanoušek PSG.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Dominik Pavelka.

 J Sportovní cíl:
Dostat se do prvoligového klubu.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:
Určitě chci zůstat u sportu, třeba bych 
trénoval.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Lyže, kolo, plavání, ping-pong, pad-
dleboarding.

 J Mimosportovní zájmy:
Společenské hry, televize.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
PlayStation 4, hudba.

 J Oblíbené jídlo:
Quesadilla.

 J Oblíbená hudba:
Oldies.

 J Oblíbený film:
Forrest Gump.

 J Prospěch ve škole:
Chvalitebný.

 J Počet přátel na Facebooku:
Nemám Facebook, ale Instagram. 

„Marek má vynikající herní předpoklady pro hrotového útočníka, je rychlý s velmi dobrou kopací technikou, dokáže přejít jeden na jednoho a tvůrčím způsobem za-
končit. Nicméně stále by potřeboval zapracovat na výběru řešení některých situací. Kdy je potřeba jít do kličky, kdy vyřešit situaci střelou nebo přihrávkou. V tréninku 
je poctivý a pracovitý, v současné době tvoří nedílnou osu našeho týmu.“

Kateřina Došková a Jan Strejček, trenéři  starších žáků SK Hostivař

OČIMA TRENÉRŮ

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  M A R K A  M A Š TA L Í Ř E

Z Ú R O Č Í  Ú T O Č N Í K  S T A R Š Í C H  Ž Á K Ů  H O S T I V A Ř E  M A R E K  M A Š T A L Í Ř  N E S P O R N Ý  T A L E N T ?

R Y C H L Í K ,  C O  S E  N E B O J Í

Marek je talentem z hostivařské líhně.

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI
ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY  i BRUNETY
PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L



PROJEKTY 
MLÁDEŽE 2019

Jednou z dlouhodobých priorit Pražského fotbalového svazu je nejen snaha o přivedení 
dětí k fotbalu a sportu, ale také edukace rodičů a učitelů na ZŠ v osvětě výchovy mladých 
fotbalistů a fotbalistek. Díky projektům, jako jsou Dětský fotbalový pohár, Můj první klub, 
Neberte nám naší hru, Fotbalové besedy a Škola v pohybu se to daří a promítá se to také 
v dlouhodobém nárůstu členské základny pražských klubů. Podívejme se společně na 
realizované mládežnické projekty PFS v roce 2019.
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Dalším tématem v naší pravidelné rubrice bude herní činnost jednotlivce, 
která se trénuje ve všech věkových kategoriích a její kvalita často 
rozhoduje o výsledku utkání. Je to ZAKONČENÍ A STŘELBA.

Text bude tentokrát spíše kratší a bude 
doplněn o větší počet cvičení. Přesto je 
pár věcí, které je potřeba zmínit.

AŽ DO KONCE
Pokud cíleně rozvíjíme střelbu, je po-
třeba, aby se v daném tréninku obje-
vila co nejčastěji. Proto je dnes často 
doporučováno, aby byly dohazovány či 
dokopávány míče po prvním zakončení. 
Jde o to, aby jeden hráč nevystřelil za 
trénink třeba 15x, ale měl třeba dva-

krát tolik pokusů, je-li to možné a po-
kud je tam trenéři umějí dostat.
Střelba se začleňuje i jako doplněk ke 
cvičením, kde je jiný záměr. Např. při 
rozvoji rychlosti můžeme dohodit na 
konci míč a hráči zakončují do branky. 
Nebo při bagovce na počet přihrávek 
místo bodu za pět přihrávek můžeme 
dát, že hráči zakončují na větší bránu.
Proč je vhodné dávat střelbu jako do-
plněk? Je to jednoduché a popsané již 
v titulku. Můžete hrát zápas sebelepším 

způsobem, ale nakonec góly rozhodnou 
o konečném výsledku. A právě z nich 
mají hráči většinou největší radost.
Jaké detaily se řeší u zakončení? Je 
to švih, zpevněný kotník, postavení 
stojné nohy, záklon/předklon z hle-
diska postoje. Ale jsou to i taktické 
věci. Do jaké vzdálenosti si hráč po-
sune dotekem míč, kam si naběhne 
s míčem před zakončením, kam si na-
běhne bez míče, aby mohl zakončit, 
ve starších kategoriích timing a další.

SIMULACE ZÁPASU
Kromě detailů je doporučeno, aby 
se zakončení odehrávalo v herním 

prostředí a pokud možno co nejvíc 
simulovalo zápas. Proto tedy po-
kud dojde k vyražení od brankáře, 
ať mají hráči možnost situaci do-
hrát a mohou dorážet. Pokud stojí 
v bráně trenér, může cíleně vyrá-
žet více míčů právě proto, aby se 
hráči učili dorážky a nekončili akci 
po střele.
O zásadě přidání obránce a vytvo-
ření herního prostředí se již napsalo 
mnoho a platí to i zde. Při zakon-
čení je potřeba učit hráče zakončo-
vat z různých prostor, a to prvně bez 
obránce, tak následně i v herním pro-
středí s jedním či více obránci. 

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

S E R I Á L  O  P Ř Í P R A V Ě  M L Á D E Ž E  –  T É M A T A  Z  L I C E N C E

STŘELBA A ZAKONČENÍ

Organizace:  Vymezený prostor o velikosti 20 × 35 metrů, uprostřed čtverec z kuželů (cca 5 × 5 metrů), dvě 
branky ve vzdálenosti 15 metrů od hranice čtverce

Postup:  Hrají proti sobě dva týmy. Uprostřed hřiště je čtverec z kuželů. Hráči (modrý a červený) na pokyn 
trenéra obíhají co nejrychleji čtverec dokola, nabírají míč a zakončují. Střelbu můžeme ohodnotit 
následujícím způsobem: kdo dal první gól, má dva body, kdo druhý, má bod, kdo nedal branku, je 
bez bodu. Pokud brankář míč vyrazí či se míč odrazí od tyčky, útočník dokončuje situaci.

Varianty:  Omezení počtu doteků. Střelba z první či ze dvou doteků je za dvojnásobek bodů. Gól slabší 
nohou je za tři body. Po zakončení vhazuje trenér třetí míč a dochází k přepnutí a zakončení 
po souboji 1na1.

Koučink:  Z jaké vzdálenosti hráči střílejí? Jak blízko jdou k brankáři? Kolik doteků mají před střel-
bou? Pokud nestřílí z první, jak daleko a do jakého směru směřuje první dotyk? Pokud je více 
doteků, jsou kratší či delší? Směřuje hráč první dotyk na svoji silnější či slabší nohu? Která 
noha převažuje při zakončení?

C V I Č E N Í  1 :  S T Ř E L B A  1 N A 1  P O  O B Ě H N U T Í  Č T V E R C E

C V I Č E N Í  V  P R A X I

Organizace:  12 hráčů rozdělených do tří týmů po čtyřech + brankář, slalomová dráha postavená z met, kuželů 

Postup:  Soutěž tří čtyřčlenných týmů ve střelbě (tři barvy). Dvě skupiny střílí, jedna skupina dělá sla-
lom. Vybíhá hráč z jednoho zástupu, obíhá zadní metu a přijímá přihrávku ze zástupu naproti. 
Přebírá míč a zakončuje z prostoru čtverce vymezeného metami. Po zakončení vybíhá hráč 
z druhého zástupu (zelený) a přijímá přihrávku od červeného hráče. Po střelbě jdou hráči 
do druhého zástupu. Konec střelby je, když každý modrý hráč projede třikrát slalom. Druhý 
modrý vybíhá po nahrávce. Vyhrává tým, který během slalomu obdrží nejméně branek.

Varianty:  Zakončuje z prvního doteku. Zakončení z druhého doteku. Gól slabší nohou platí za tři.

Koučink:  Jak daleko si dáváš dotek před střelbou? Jak rychle reaguješ při vyběhnutí? Jak a v jaké 
rychlosti hráči modrého týmu provádějí slalom? Jakým způsobem ukončuje hru modrý 
tým – křičí, píská, nic nedělá...

C V I Č E N Í  2 :  S O U T Ě Ž  T Ř Í  T Ý M Ů
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Organizace:  čtyři branky, čtyři brankáři (či dva brankáři a dva hráči nebo trenéři), hřiště o rozměrech 
40 × 30 metrů, 16 hráčů celkem

Postup:  Dva týmy proti sobě hrají hru 5na5 + brankáři (fialová barva). Na hřišti jsou čtyři branky, 
dva další brankáři (hráči, trenéři) chytají v dalších brankách (žlutí brankáři). Připraveni jsou 
dva hráči na zakončení (zelení hráči). Brankáři rozehrávají rukou míč na zelené hráče, kteří 
skrze hřiště navádějí balon a zakončují. Po 10 zakončeních se mění s hráči ve hře, jiní dva 
jdou zakončovat a zelení hráči jdou hrát.

Varianty:  Brankáři rozehrávají míč různými způsoby (nohou po zemi, cílený výkop z ruky). Po zakon-
čení dohazuje trenér míč na hlavičku na fialového brankáře ve hře.

Koučink:   Kam si nabíhá zelený hráč pro míč? Jak rychle zakončuje? Jakou volí zelený útočník cestu? 
Vnímá při převzetí hru a přebírá míč do volna?

C V I Č E N Í  4 :  Z A K O N Č E N Í  V E  H Ř E  5 N A 5

Organizace:  cca 10 až 12 hráčů + brankář, dostatek míčů u trenéra

Postup:  Akci startuje útočící hráč vyběhnutím, v daný okamžik vybíhá i obránce. Brankář vyhazuje 
míč na útočníka, který v plné rychlosti přebírá míč a zakončuje. Obránce se snaží míč zís-
kat. Pokud obránce získá míč, zakončuje na branku. Po akci centruje, přihrává další míč ze 
strany (zpoza brány) a souboj se dohrává druhým zakončením.

Varianty:  Střelba z vymezeného prostoru. Omezení doteků před střelbou. Obránce vyváží míč na 
útočnou polovinu při zisku, do druhého zakončení se jde z běhu.

Koučink:   Kam si přebírá útočník míč? Jakou nohou ho vede? Jak si útočník kryje míč? Z jaké vzdále-
nosti útočník zakončuje? Jak rychle přepínají hráči při druhém míči? Kam se stavějí?

C V I Č E N Í  3 :  S T Ř E L B A  P O D  T L A K E M  Č E L N Ě  K  B R Á N Ě

Organizace:  hřiště 30 × 20 metrů, dvě branky, na hřišti vymezený prostor pro hru 3na3, na každé straně tři hráči
Postup:  Uprostřed hřiště ve vymezeném prostoru probíhá hra na počet přihrávek 3na3. Na kraji hři-

ště jsou hráči (žlutý a zelený). Žlutý hráč nahrává zelenému skrze hru (pokud kluci zvládnou, 
mohou vzduchem) míč, který zelený hráč přebírá směrem na vzdálenější branku a zakon-
čuje. Žlutý hráč se mu snaží ve střele zabránit. Hráč s míčem si navádí míč a vyhýbá se 
ostatním hráčům. Situace končí zakončením, v případě zisku míče žlutého hráče nahrávkou 
na trenéra (po zemi, vzduchem).

Varianty:  Gól za dva platí, když se útočník dostane za úroveň bránícího hráče. V případě zisku míče 
žlutého hráče se situace dohrává do branek. Na zeleného hráče vybíhají dva žlutí hráči.

Koučink:  Jakou volí žlutý hráč přihrávku? Po zemi, vzduchem, jak je razantní? Jak dlouhý je první 
dotek zeleného hráče? Kam směřuje v souvislosti ke hře 3na3? Z jaké vzdálenosti střílí ze-
lený hráč? Vidí zelený hráč, kde se vyskytuje obránce (žlutý hráč)?

C V I Č E N Í  5 :  Z A K O N Č E N Í  Z E  S T R A N Y  P O  P Ř I H R ÁV C E  S K R Z E  H R U

Organizace:  vymezený prostor o velikosti 30 × 30 metrů, uprostřed kruh či čtverec na projíždění, čtyři 
branky cca ve vzdálenosti 15 metrů od hranice kruhu či čtverce

Postup:  Na vymezeném prostoru máme čtyři branky a v nich čtyři brankáře (můžeme doplnit hráči 
z pole). Hráči ve vymezeném prostoru (v našem případě kruh) se pohybují s míčem a ná-
sledně zakončují. Zakončovat může v jeden okamžik na jednu branku pouze jeden hráč (je 
třeba sledovat okolí). Po zakončení se vrací zpátky do vymezeného prostoru.

Varianty:  Ve vymezeném prostoru je třeba provést dovednost (např. kličku). Soutěž o krále střelců (gól 
slabší nohou platí za 2). Gól neplatí dvakrát za sebou do stejné branky.

Koučink:  Kam si navádí hráč míč při zakončení? Sleduje okolí? Jakým způsobem hráč střílí? Volí spíše 
razanci nebo střílí umístěně či kombinace obojího? Jakou nohou hráč zakončuje? Silnější, 
slabší nohou či zkouší obě?

C V I Č E N Í  6 :  S T Ř E L B A  N A  Č T Y Ř I  B R A N K Y

Organizace:  tři branky 5 × 2 metry v prostoru ve tvaru ypsilon, 12 hráčů rozdělených do trojic či tři hráči 
ve třech týmech a tři brankáři

Postup:  Na hřišti se třemi brankami jsou čtyři týmy po třech barevně rozlišení. Modří hráči si hledají 
vhodnou pozici pro přijmutí přihrávky, červení se je snaží bránit. Zelení nahrávají modrým 
hráčům, po převzetí přihrávky následuje zakončení. Po několika opakováních se pozice mění, 
např. červení jdou chytat, modří nahrávat, žlutí bránit a zelení útočit. Zakončuje se tam, kde 
nestřílí nikdo jiný.

Varianty:  Zakončení z první, ze dvou dotyků, ze tří. Nemůžu přijmout přihrávku 2x za sebou ze stej-
ného místa. Hráči spouštějí nahrávku do kraje po pěti přihrávkách v kruhu (nereaguje se 
na pokyn trenéra).

Koučink:  Kam směřuje první dotek? Jakou volí hráč střelu? V jaké situaci střílí ve vzdálenosti od obránce?

C V I Č E N Í  7 :  S T Ř E L B A  V  P R O S T O R U  Y
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I ti, kteří mají o pražském fotbale přehled, v posledních letech možná 
trochu tápali. Jak je to vlastně s Radotínem? Platí ještě, že je sloučen 
s původně hradeckou Olympií? Nebo kluby šly od sebe a pod podobným 
názvem existují dva? Či snad ten původní, který v roce 2011 ovládl 
pražský přebor, zanikl? Správně je první možnost. SC OLYMPIA RADOTÍN 
je výsledkem fúze hradeckého a pražského oddílu, jeho A-tým působí 
v přeboru a časem by se chtěl podívat o nějaké to patro výš. Vedení 
neskrývá ambice, ani co se týče mládeže, která by se měla rozrůstat. 
K tomu všemu jsou nyní v Radotíně i díky rekonstruovanému areálu 
se zcela novou hlavní budovou ideální podmínky.

Vzhledem k tomu, že o klubu z jiho-
západního okraje Prahy jste si v této 
rubrice Speciálu mohli poprvé přečíst 
v prosinci 2010, je jasné, že za více 
než devět let se toho v něm odehrálo 
dost. Ty nejzásadnější změny ovšem 
přišly relativně nedávno, začaly se od-
víjet v roce 2017. Zásadní roli v nich 
hrál Angelos Goulis, majitel tehdejší 
Olympie Hradec Králové.

JAK NA TO?
Řecký podnikatel přesunul klub do 
Prahy, čímž vznikla Olympia Praha. Už 
během sezony 2017-18, kterou strá-
vila ve druhé lize a odehrála ji na stra-

hovském stadionu Evžena Rošického, 
hledala nový domov. A za tím účelem 
kontaktovala šéfy Radotína. „Jednali 
jsme s panem Goulisem a s Oldou Pa-
řízkem, který klub také zastupoval,“ při-
pomíná předseda Karel Klíma někdej-
šího dlouholetého gólmana Žižkova, 
Příbrami, ale i belgických Antverp.
Samotnému spojení klubů předchá-
zela dlouhá a složitá jednání. „Problém 
byl v tom, že náš celek byl z. s., tedy 
zapsaný spolek, kdežto Olympia byla 
a. s., akciová společnost. A FAČR tento 
model spojení do té doby neznal. Nikdo 
nevěděl, jak kluby z legislativního hle-
diska propojit,“ vysvětluje předseda.

Vše se táhlo tři čtvrtě roku. „Olympia 
tehdy dohrávala druholigovou sezonu, 
v tu dobu už jsme ale byli domluveni, 
že jejich a náš klub spojíme v jeden. 
Kvůli tomu jsme museli svolat valnou 
hromadu, protože Radotín není jen 
fotbal, ale i atletika, kuželky a další 
celky,“ líčí s tím, že valná hromada 
fúzi posvětila.
Ze strany Olympie byly důvody ke 
sloučení jasné. Co k němu ale vedlo 
tradiční pražský klub? „Dlouhodobě tu 
budujeme zázemí, snažíme se i spor-
tovně jít nahoru. A s ohledem na obě 
tato hlediska jsme tuto možnost po-
važovali za velkou příležitost, jak se 
posunout,“ vysvětluje muž, který 
v Radotíně ve funkci předsedy pů-
sobí už 15 let.
Od sezony 2018-19 tedy existuje 
v pražském fotbale klub SC Olympia 
Radotín z. s. a logicky v něm došlo 
i k pohybům jednotlivých mančaftů. 
„Náš A-tým hrál do té doby I. A třídu, B-
-tým I. B třídu. Nově vznikly tři, přičemž 
A-tým hrál třetí ligu, v I. A třídě působil 
B-tým a C-tým byl v I. B třídě,“ shrnuje.

FAKTOR JIRÁNEK
Jenže pak nastaly další pohyby. „Pan 
Goulis, který měl na starosti A-tým, 
si jako sportovní cíl vytyčil postup do 
druhé ligy. To se mu v ročníku 2018-19 
nepodařilo, skončili jsme tuším čtvrtí 
a do druhé ligy šel Vyšehrad,“ popisuje. 
„Cíl se nezměnil, jen se přesunul do 
další sezony, té probíhající. Jenže před 
ní došlo k rozšíření soutěží, ve třetí lize 
hrají B-týmy Sparty, Slavie, Plzně a po-
dobné. Proto pan Goulis neviděl postup 
reálně a nehodlal dál investovat miliony 
do toho, že bude hrát jen třetí ligu.“
Jak se tedy situace vyvinula? „Mohli 
jsme hrát divizi, ale viděli jsme, že na 
ni nemáme finanční podmínky. A ani 
hráče. Protože ti, kteří tu byli, měli 
s přehledem na třetí ligu, ne-li výš. 
A když jsme jim řekli, že třetí ligu hrát 
nebudeme, tým se v podstatě rozprchl. 
Zůstali z něj jen Martin Jiránek a Filip 
Císařovský,“ vyjmenovává Karel Klíma 
důvody, proč vedení přihlásilo A-tým 
do přeboru.
Zkraje roku 2020 tedy platí stav, že 
první tým kope přebor, kde se zatím 

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

R A D O T Í N  V  N O V É M

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

Rok založení: 1922

Vývoj názvu klubu: Radotínský SK, TJ Sokol Radotín, TJ Kovocement 
Radotín, TJ Kovo Radotín, TJ Slavostroj Radotín, TJ Stavoloko Radotín, 
TJ Spartak Radotín, TJ Radotínský SK, TJ Radotín, Radotínský SK, 
SC Radotín, SC Olympia Radotín, SC Olympia Radotín z.s.

Úspěchy: účast ve třetí lize

Současnost: pražský přebor

Počet týmů: dva mužské (A-tým – pražský přebor, B-tým – I. B třída, 
skupina A), mladší dorost, starší žáci A a B, mladší žáci, starší 
přípravka, mladší přípravka, veteráni nad 45 let

SC OLYMPIA RADOTÍN Z. S.

Nová chlouba místního klubu.
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„V polovině sezony přezimujeme 
na čtvrtém místě, ale na vedoucí Aritmu 
ztrácíme jen čtyři body. Podle mě zů-
stává ve hře o prvenství celá první po-
lovina tabulky,“ počítá trenér Richard 
Bogdanov. „Utekl nám začátek sezony, 
kdy jsme v prvních pěti kolech uhráli 
jen tři body. Pochopitelně že chceme 
soutěž vyhrát, to bychom jinak mohli 
hrát pralesní ligu. Od piva na zápas 
a naopak.“

Čtyřiapadesátiletý kouč působí 
v klubu již 18 let. „Prošel jsem tu vším, 
od žáků přes dorost až k áčku mužů. 
Jsem tady kus inventáře,“ ohlíží se 
Bogdanov. U přeborového A-týmu je 
právě dva roky. Převzal ho v polovině 
sezony 2008/09 a na jejím konci už 
třímal v rukou společně s hráči trofej 

pro vítěze Teskahor Poháru Pražského 
fotbalového svazu. V loňské sezoně 
zaostal Radotín v přeboru o jediný bod 
za vítězným Zličínem, a tak jeho cíl 
v té letošní je docela logický: prvenství 
v přeboru. Což ale současně nemusí au-
tomaticky znamenat postup do divize. 
Tak už to zkrátka v našem současném 
fotbale chodí.

„Tohle bychom řešili až ve chvíli, kdy 
přebor opravdu vyhrajeme. Do té doby 
ne,“ říká 41letý šéf radotínského fotba-
lu Bronislav Šerák, jinak také právník 
agentury Nehoda sport. Zastupuje mj. 
největší z největších hvězd českého fot-
balu, tedy Pavla Nedvěda.

Pouhý koníček?
Pan Šerák je rodákem z Humpol-

ce a před čtvrtstoletím se přistěhoval 
do metropole. Svoji fotbalovou kariéru 
strávil v brance, chytal mj. v Plzeňském 
krajském přeboru za Manětín, kde byli 
jeho spoluhráči i špičkoví futsalisté 
Dlouhý, Pleyer, Stejskal a Bouška. 
A všichni jsou dnes společně v Radotí-
ně, tedy tom fotbalovém.

Spolu s nimi zde působí 46letý asis-
tent trenéra Bogdanova Petr Kostelník. 
„Radotín je naším koníčkem,“ tvrdí 
bývalý vynikající brankář Dukly i čs. 
reprezentace. Stejně jako Šerák i on 
pracuje pro agenturu Nehoda sport a má 
také společně s Petrem Koubou, drži-
telem stříbrné medaile z EURO 1996 
v Anglii, brankářskou školu.

Radotín je sice „jen“ koníčkem, díky 
němu ale tradiční fotbalová bašta poma-

lu zvedá hlavu. Jistěže nelze reálně oče-
kávat, že se ještě někdy vrátí roky 1963 
a 1964, kdy zdejší tým skončil třetí 
v tabulce II. ligy, takže prakticky kle-
pal na brány nejvyšší soutěže. A k tomu 
třítisícové návštěvy… „Naším cílem je 
udělat maximum pro zdejší mládežnic-
ký fotbal a poskytnout mu odpovídající 
zázemí. To je podstatou naší práce. Aby 
se ta mládež od nás posunula dál, nej-
lépe do profesionálního fotbalu,“ tvrdí 
unisono Šerák s Kostelníkem. „Stojí to 
sice spoustu času a peněz, máme ale 
radost z každého úspěchu,“ dodává 
Šerák.

Ostatně úspěchem je už i to, že 
od září funguje v klubu předpříprav-
ka, kde se teprve šestiletá děcka učí 
základům nejpopulárnější hry. A to je 
bezpochyby záslužnější činnost než na-
příklad nesmyslné přeplácení vyslouži-
lých a vyhaslých hvězd minulosti, které 
fotbalově dožívají jen ze jména.

Nedvěd v Radotíně
Není ale hvězda jako hvězda. Právě 

Šerák dostal v roce 2009 nápad přivést 
do Radotína, alespoň jako diváka, své-
ho slavného klienta Pavla Nedvěda. 
A podařilo se, takže hlavně díky pře-
dem avizované přítomnosti držitele 
Zlatého míče z roku 2003 a donedávna 
hvězdy Juventusu Turín přišlo na zá-
pas 1. kola Ondrášovka Cupu mezi 
Radotínem a Duklou patnáct stovek 
diváků. „Méďa“ se stále podepisoval 
a fotil společně s diváky, což ostatně 
dodnes připomíná obrázková publika-
ce s názvem Pavel Nedvěd v Radotíně. 
„Pavel začínal s velkým fotbalem právě 
v Dukle, i proto jsem ho sem na tento 
zápas přivedl. Jen ten výsledek poháro-
vého duelu se moc nepovedl, prohráli 
jsme s Duklou nula deset,“ připomíná 
Šerák.

Je evidentní, že fanoušky zajímají 
vždy prvotně výsledky týmu mužů. „Já 
ale nejsem přesvědčen o tom, že bychom 
v současnosti účast v divizi zvládli. Mu-
seli bychom mít na to hráčsky i finanč-
ně. Snad až tehdy, kdy tu budeme mít 
v kádru dvacet odchovanců,“ dodává 
první muž fotbalu na Praze 16. Už nyní 
tvoří kádr samí kmenoví hráči, s jedi-
nou výjimkou – brankář Židlický sem 
přišel na hostování z Bohemians 1905. 
Tak se nechme překvapit…           (wyl)

Dříve malá víska, nyní malá čtvrť, 
jež byla připojena k hlavnímu měs-
tu v roce 1968. To jsou Štěrboholy, 
ležící mezi dvěma výpadovkami 
na Kutnou Horu a Kolín. Do pově-
domí Pražanů se významněji vryly 
asi až po roce 2002, kdy zde byla do-
končena výstavba obchodního centra 
Europark. Pak přišel na řadu sport.

Městská část Praha 10-Štěrboholy 
nezahálela a podpořila vybudová-
ní zdejšího areálu. „Zastupitelstvo 
je nakloněno sportu, snaží se tím 
o včasné potlačení hrozby užívá-
ní drog mládeží,“ tvrdí šéf zdejší-
ho fotbalového klubu SK Viktoria 
Štěrboholy Karel Horčík. Současně 
je podnikatelem a majitelem firmy 
Teskahor, jež se zabývá technologií 
úprav travnatých ploch fotbalových 
a golfových hřišť. Od toho je odvo- zen i název zdejšího již tradičního 

zimního turnaje Teskahor Cup.

150 milionů!
V roce 2005 tu bylo dokončeno 

hřiště s umělým trávníkem. Nachází 
se nad hlavním travnatým hřištěm 
a kvůli původně svažitému terénu 
bylo potřeba mezi oběma vybudovat 
ostrý terénní zlom, který je nyní cha-
rakteristický pro celý areál. O dva 
roky později přišla na řadu generální 
rekonstrukce hlavního hřiště a také 
výstavba velké víceúčelové haly, 
kde se hraje především badminton. 
V roce 2006 objekt slavnostně ote-
vřel primátor Bém.

Pak je tu i malé hřiště s umělým 
trávníkem házenkářských rozmě-

rů, dva tenisové kurty, které jsou 
přes zimu ukryty v nafukovací hale, 
a k tomu dětské hřišťátko s prolézač-
kami pro nejmenší. Letos v červnu 
pak bylo dokončeno moderní zázemí 
areálu v podobě budovy u travnatého 
hřiště. Zde je především spousta pro-
storných kabin, a tak není problém 
pořádání turnajů s více mužstvy. Už 
šest let se tu koná zmíněný zimní 
turnaj a o Velikonocích pak dvou-
denní mezinárodní turnaj mládeže. 
A na kolik tohle všechno přijde? 
Za posledních deset let obec investo-
vala do sportovního areálu přibližně 
150 milionů korun.

Pozoruhodností je umělé osvět-
lení nejen na umělce, ale i na hřišti 
s přírodním trávníkem. Bylo posta-

veno předloni. „Na podzim, kdy už je 
přece jen dříve tma, tu lze díky tomu 
déle trénovat,“ zdůrazňuje Horčík. 
Umělé osvětlení na umělce je už 
dnes běžné, ale na přírodním trávní-
ku ho má v Praze kromě Štěrbohol 
vlastně už jen kvintet velkých klu-
bů, tedy Slavia, Sparta, Bohemians 
1905 (v Ďolíčku), Viktoria Žižkov 
a Dukla.

S kotláři nad hlavou
Živým inventářem areálu i oddílu 

je 74letý Václav Malčánek. Štěrbo-
holský fotbal ho provází vlastně celý 
život. V roce 1975 ukončil aktivní 
hráčskou kariéru a od té doby tu 
správcuje. Zastat v jeho věku často 
těžkou práci spojenou s údržbou hřiš-

tě, přilehlé budovy i starostí o dresy 
všech pěti týmů, tří mužských a dvou 
přípravek, není snadné. Ale nestěžu-
je si, naopak ho tato práce stále baví. 
A k ruce má dva pomocníky z firmy 
Teskahor.

„Jsem zvyklý pracovat celý život 
a být mezi lidmi. To mě povzbuzuje. 
Stejně jako to, že tady teď hraje v pří-
pravce můj vnuk a daří se mu, dává 
hodně gólů,“ říká s hrdostí v hlase 
pan Malčánek. A rád i zavzpomíná. 
„Klub byl založen v roce 1929, to-
hle je v jeho historii třetí lokalita. 
Původně jen louka. Nejdříve se sem 
vozil popel, přijížděl jeden kukavůz 
za druhým. Pak na to přišel škvárový 
povrch. Jako kluci jsme tu kopali už 
v době, kdy končila válka a nad hla-

vami nám létali kotláři. Tak se říkalo 
americkým bojovým letounům, které 
bombardovaly hostivařské nádraží 
a lokomotivy na něm. Letěly nad na-
ším hřištěm tak nízko, že jsme viděli 
pilotům do tváře.“

Dlouho tady bylo jen hřiště, u něj 
dvě dřevěné přístavby a okolo pole 
a rybník. Domy v okolí přibývaly 
pomalým tempem. Ne jako v prv-
ní dekádě nového tisíciletí, kdy vše 
rostlo doslova před očima. Fotbalisté 
Viktorie tu hrají I. A třídu, areál je 
však na úrovni o několik soutěžních 
stupňů vyšší. „Rádi bychom, aby se 
tu hrál v budoucnu alespoň pražský 
přebor,“ shodují se oba velcí štěr-
boholští patrioti – pánové Horčík 
s Malčánkem.                (wyl)
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JEDEN Z NEJmODERNěJšÍCH SPORTOVNÍCH AREáLŮ 
v PRazE Má vikTORia ŠTĚRbOhOly

Navštívit fotbalový zápas ve Štěrboholech před šesti lety a dnes, nevěřili byste vlastním očím. Na místě, 

kde bylo jedno hřiště, u něho dřevěná přístavba a v okolí roztroušeno pár domků, se dnes rozkládá 

krásný sportovní areál.

SC Radotín

Založena: 1922
vývoj názvu klubu: Radotínský 
SK, TJ Sokol Radotín, TJ Kovo-
cement Radotín, TJ Kovo Radotín, 
TJ Stavostroj Radotín, TJ Stavo-
loko Radotín, TJ Spartak Radotín,  
TJ Radotínský SK, TJ Radotín,  
Radotínský SK, SC Radotín
současnost: pražský přebor
počet týmů: 9 (dospělí 2, starší 
dorost 1, žáci 2, přípravka 2, před-
přípravka 1, stará garda 1)

Stadion Sk viktoria Štěrboholy

Adresa:  Ústřední 26, 
 Praha 10-Štěrboholy
dopravní spojení: metro trasa A, 
st. Depo Hostivař a bus č. 163, st. 
U samoobsluhy
výstavba: dokončen 1940
počet hřišť v areálu: dvě fotba-
lová, jedno hlavní s travnatou plo-
chou, druhé s umělým trávníkem, 
dále jedno malé hřiště rozměrů 
na házenou s umělým trávníkem
kapacita: okolo hřiště cca 400 
míst k stání

Dvě desítky let. Tak dlouho už čeká fotbalový Radotín na svůj návrat do sféry republikových soutěží. 

Nejblíž k němu byl v uplynulé sezoně. Vyhrál podzimní část pražského přeboru, ale v jarním finiši mu 

chyběly k postupu dva body. Podaří se mu letos reparát?!

DO DIVIZE! ALE JEN 
S ODCHOVANCI…

SVÍTÍ STEJNě 
JakO vElkOklUby

RadOTÍNSký klUb NEPŘEPlácÍ vyhaSlé 
FOTbalOvé hvĚzdy a Má UŽ i PŘEdPŘÍPRavkU

Po období úpadku dnes už zase na Julisce zažívají radost. I když je v celé Praze sníh, ve Štěrboholech si fotbal na umělce zahrajete.

V areálu jsou dve velká hřiště.

Prosinec/2010

HISTORIE  

Po největším úspěchu poslední doby – vítězství v poháru PFS 2009.

Pavel Nedvěd navštívil utkání s Duklou Praha. Přišlo se na něj podívat 1500 diváků.

pohybuje na chvostu, ten druhý je 
v klidném středu skupiny A I. B třídy. 
Angelos Goulis v Radotíně zůstal, vy-
konává zde funkci místopředsedy ce-
lého oddílu. Novou postavou ve ve-
dení, do něhož kromě výše zmíněných 
pánů patří i radotínská ikona Richard 
Bogdanov, se stal právě bývalý stoper 
Spartaku Moskva Martin Jiránek.
A jedenatřicetinásobný český repre-
zentant vstupuje do role sportovního 
ředitele s chutí a s ambiciózními 
plány. „Navrhl, jak by to tu mohlo fun-
govat dlouhodobě, a já jeho vizi sdílím. 
Pro letošní sezonu je cílem záchrana 
přeboru, časem bychom chtěli jít výš. 
K tomu bude samozřejmě nutné zajis-
tit finanční pokrytí, protože půjde o jiné 
peníze než v přeboru nebo v nižších 
soutěžích,“ hlásí předseda.
Vedení má ale plány i s mládeží. Ta 
je zde sice dlouhodobě početná, ov-
šem měla by se ještě rozrůst. „Chtěli 
bychom úzce spolupracovat s místními 
školami, s naším areálem přímo sou-
sedí základní škola a gymnázium. Pod-
mínky pro to máme ideální.“ 

K L U B

Sice není ještě definitivně doladěn, nicméně už nyní by radotínskému 
areálu slušela třeba i druhá liga. Prošel totiž zásadní rekonstrukcí, 
přičemž to hlavní je vidět už z dálky. Zcela nová budova s tribunou, 
šatnami, zázemím a tělocvičnou, v níž s ohledem na další místní oddíly 
najdete třeba i moderní čtyřdráhovou kuželnu. Vše bylo koncipováno tak, 
aby areál mohl hostit zápasy mládežnických fotbalových reprezentací.

Čtyřpodlažní stavba vznikla v rámci 
kategorizace UEFA, která vymezuje 
mj. počet a rozměry šaten i dalších 
místností. Radotínský stadion spadá 
do kategorie č. 2. „Třeba místnost, ve 
které nyní sedíme, je braná jako klu-
bovna. Ale v případě, že by zde hrála 
reprezentace U-15, tak se jednoduše 
rozdělí na místnost pro novináře a VIP 
prostory,“ vysvětluje předseda Karel 
Klíma a dodává, že součástí budovy je 
i výtah či box pro komentátory a ka-
meramany.
Vedení přitom původně mělo v plánu 
jen dílčí úpravy. „Dokonce jsme my-
sleli, že starou budovu zboříme jen 
do poloviny, postavíme část a další 
až časem. Ale viděli jsme, že je to fi-
nančně nesrovnatelně náročnější než 
udělat vše naráz. Už jen tahat sem 

všechny stroje dvakrát by se hodně 
prodražilo,“ prozrazuje, proč šla stará 
stavba nakonec k zemi a na jejím 
místě vyrostla nová.
A to nebylo laciné. Zásadní finanční 
injekcí, která výstavbu umožnila, byla 
dotace od ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy a od magistrátu. 
V této souvislosti předseda upozor-
ňuje, že zdejší areál nepatří klubu, 
nýbrž obci. „Tím pádem my jsme tu 
de facto správci, kteří se o areál sta-
rají, a magistrát vlastně investuje do 
svého.“
Aby nedošlo k mýlce, práce v areálu 
a výstavba nové budovy nesouvisí se 
sjednocením s Olympií. „Novou budovu 
jsme potřebovali tak jako tak, ta pů-
vodní tu vyrostla v rámci Akce Z v 60. 
letech. Byla podmočená, čouhaly tady 

kabely a byla jen otázka času, kdy se 
tu něco stane,“ připomíná Karel Klíma. 
„Nehledě na to, že počet našich členů, 
zejména atletů, neustále stoupá. Takže 
ani kapacitně už nestačila.“
V areálu najdete dvě velká hřiště, 
jedno hlavní travnaté, druhé s umě-
lým povrchem, obě osvětlená. Osvět-
leno je i to třetí, menší multifunkční 
s umělým povrchem. „Na jeho místě 
byl jen plácek, na kterém se sekala 
tráva a občas se na něm rozcvičovali 
atleti. Nyní je prakticky permanentně 
obsazeno, spousta kluků si na něj 
chodí zakopat, využívají ho i atleti,“ 
pochvaluje si.

Specifikem místního areálu je i to, že 
hlavní hřiště lemuje atletická dráha. 
I proto zde pravidelně probíhají fy-
zické testy rozhodčích. „To je dané 
i tím, že jsme dobře dostupní. Stačí 
sjet z hlavních tahů z Hradce i z Plzně 
a jste tady, nemusíte se proplétat Pra-
hou,“ vysvětluje.
Hlavní fáze rekonstrukce je v pod-
statě hotová, zejména okolí novo-
stavby však ještě čeká řada dodě-
lávek. „Ještě není zázemí pro diváky. 
Musíme dostavět parkoviště, chodníky, 
průchody do hlediště, sedačky na tribu-
nách, dvoje velké toalety a podobně,“ 
vypočítává předseda. 

A TEĎ MŮŽE PŘIJET NÁROĎÁK
Název: Stadion SC Olympia Radotín

Adresa: Ke Zděři 1111/21, Praha 16, 153 00

Dopravní spojení:  tři minuty chůze od autobusové zastávky Sídli-
ště Radotín (linky 244, 248 a 315), čtyři minuty 
chůze od autobusové zastávky Škola Radotín 
(linka 261)

Počet hřišť v areálu:  jedno travnaté, jedno s umělým povrchem, 
jedno menší multifunkční s umělým povr-
chem, tělocvična

STADION

Karel Klíma Hřiště s umělou trávou? Dneska parádní bonus kdekoliv v Praze.

Takto jsme o Radotínu psali v roce 2010.Kabina áčka vypadá vážně k světu.

Tělocvična je součástí areálu v Radotíně.
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Mimořádně výřečný, navíc s darem poutavého vyprávění. Takový je 
TOMÁŠ JENÍK, jenž před sezonou 2019-20 posílil Ambassadors FC Praha. 
Hraje ze středu zálohy, odkud na podzim nasázel pět gólů, v první řadě 
je však trenérem. A to v klubu razícím křesťanské hodnoty zdaleka 
neobnáší jen rozvoj hráčů po stránce sportovní, možná ještě větší 
důraz se tu totiž klade na tu lidskou. Jeho profesní život je pevně spjat 
s automobily a ten osobní s manželkou Denisou, s níž se těší na přírůstek.

Žákovská léta strávil Tomáš Jeník 
v Poděbradech, poté se přesunul do 
Mladé Boleslavi. „Vybral jsem si tam 
střední školu se sportovní třídou pro 
kluky, kteří se dostanou do kádru Bo-
leslavi. Udělal jsem talentové zkoušky 
a po půl roce jsem se dostal i do FK,“ 
vzpomíná s tím, že do ligového áčka 
se neprobojoval a jeho dalšími šta-
cemi byly Čelákovice, Velim, Kolín 
a Nymburk.

CESTY SE SPOJILY
Tomu pomohl vykopat třetí ligu, kte-
rou si za něj i zahrál. „Ale v tu dobu 
už jsem trénoval, měl jsem licenci A, 
pět let jsem v Boleslavi vedl mládež. 
To máte dvakrát, třikrát týdně tré-
nink, k tomu víkendy v čudu, což už 
se s velkým fotbalem nedalo moc 
skloubit,“ vypráví. „Trenérům to sice 
nijak zásadně nevadilo, možná i proto, 
že jsem patřil k hráčům, kteří velkou 
měrou přispěli k postupu. Vedení se 
přesto nelíbily mé časté omluvy spo-
jené s trénováním v Boleslavi,“ popi-
suje, jak se de facto uzavřela jeho 
kariéra na vyšší úrovni a on se vrhl 
pouze na trénování.
Po sezoně 2017-18 se rozhodl dát si 
pauzu od trénování mládeže a v prů-

běhu roku 2018 se stal koučem v Am-
bassadors FC. Nešlo o narychlo upe-
čenou akci. Naopak, toto angažmá 
bylo svým způsobem nevyhnutelné. 
„Spolupráce s nimi se nastartovala 
vlastně od chvíle, kdy v Česku Amba-

ssadors, čímž nemyslím klub, ale celou 
organizaci, působí. Díky mému tátovi, 
který s nimi aktivně spolupracuje, jsem 
totiž jako dítě byl u jejich vzniku. Poz-
ději, když už jsem působil v Boleslavi, 
jsem jim jezdil pomáhat na jejich dět-
ské kempy.“
Do klubu tak vplul zcela přirozeně. 
„Naše cesty se tak nějak samy spojily. 
Byl jsem dlouhodobě v kontaktu s ve-
dením a v podstatě jsme se nemuseli 
zase až tak moc domlouvat na podrob-
nostech. Bral jsem jako naprostou při-
rozenost, že jim jdu pomoci, protože 

už mám trenérské vzdělání i zkušenosti 
a trénování mě baví. Navíc je tam vět-
šina mladých kluků v dorosteneckém 
věku, takže jsou ještě tvární.“

VIDĚT ČLOVĚKA
Rodák z Křečkova u Poděbrad po-
tvrzuje, že trénování dětí je ideální 
průpravou pro koučování dospělých. 
„Někde jsem četl, a naprosto s tím 
souhlasím, že hráč bude takový, jaký 
je jeho trenér. Děti jsou jako houby, 
nasají všechno, co vidí. Jak dobré, tak 
špatné návyky. Proto je důležité pra-
covat s nimi už od počátků, rozvíjet 
je nejen po fotbalové, ale i po lid-
ské stránce, po stránce mezilidských 
vztahů.“
Vedením mládeže by si podle něj měl 
projít každý trenér. „Mimo jiné proto, 
že vás to naučí obrovské trpělivosti, 
protože děti vyžadují jiný přístup. Je 
nutné je chválit za maličkosti, krok po 
kroku,“ vypráví. „Když si to člověk uvě-
domí, je daleko shovívavější i k chla-
pům. I je chválí za maličkosti, za jed-
notlivé činnosti na tréninku.“
Tento vlídný přístup prý trenéry i ve-
dení Ambassadors téměř zaskočil. „Ří-
kali mi, že jsem někdy až moc pozitivní. 
Na to jsem odpovídal: Vy u nich ten 
dílčí pokrok třeba nevidíte, ale já ano. 
Vy víte, jak ta a ta věc má vypadat, 
protože ji znáte. Ale já vím, že ten kluk 
ji dnes viděl poprvé, a jsem rád už jen 
za to, že ji chce udělat. A to je ta prů-
prava od dětí. Nevidět za fotbalistou 
jen hráče, ale hlavně člověka, který se 
učí něco nového.“

T O M Á Š  J E N Í K  T R É N U J E  V  A M B A S S A D O R S  F C  A  T Ě Š Í  S E  N A  M I M I N K O  I  D O  T Á T O V A  A U T O S E R V I S U 

H Ř I Š T Ě  J M É N E M  S V Ě T

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

Auta jsou tím, co Tomáše baví a živí zároveň.
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SEN O AKADEMII
V Ambassadors nikdo nikoho nenutí, 
aby věřil v boha. „Hlavně se snažíme 
formovat jejich osobnost, prohlubovat 
hodnoty typu respektu a úcty ke dru-
hému. Klubům, zejména těm top, jde 
o vytvoření co nejlepšího fotbalového 
produktu. Což samozřejmě není špatně. 
Ale už se tolik nestarají o to, jaký je člo-
věk uvnitř. A všichni víme, že 95 procent 
kluků se fotbalem nikdy živit nebude. 
Jací tedy pak budou?“ ptá se.
„Tím se vracím k tomu, že každý bude 
takový, jaký byl jeho trenér. Když je ně-
kdo veden k tomu, že musí vyhrát za 
každou cenu a třeba i někoho zranit 
nebo potupit, můžou se sklony k tako-
vému jednání přenést i do jeho osob-
ního života. A to přece nejde. Proto 
razím teorii, že fotbalové hřiště je 
zmenšený svět,“ nachází přirovnání.
„Zažíváte na něm zklamání i radosti, 
jste na něm sám, ale zároveň s týmem, 
který symbolizuje rodinu a blízké. Mu-
síte na něm zvládat emoce, tlak, spo-
lupracovat, musíte podat dobrý výkon, 
aby celek fungoval,“ přemítá, ale jed-
ním dechem dodává, že ani rozvoj 
sportovního výkonu není v jejich klubu 
upozaděn.
S Ambassadors souvisí i jeho velký 
životní sen. „Byl bych hrozně rád, kdyby 
se nám podařilo vytvořit fotbalovou 
akademii. Máme obrovské množství 
dětí, které sice nehrají soutěžní zápasy 
a fotbal dělají jen pro zábavu, ale milují 
ho. Jsem přesvědčen, že Ambassadors 
potenciál na projekt typu vlastní aka-
demie mají.“

SPARŤANKA VS. SLÁVISTA
Nedílnou součástí života Tomáše Je-
níka jsou i auta. Nejen proto, že dál 
bydlí v Mladé Boleslavi přezdívané 
město automobilů, odkud dojíždí na 
Aritmu, kde Ambassadors trénují 
a hrají domácí zápasy. Vystudoval sice 
obor sportovní a kondiční specialista 
na VŠ Palestra, ovšem už od dětství 
se ochomýtal v tátově autoservisu. 
Tam začal i pracovat.
Momentálně dělá v Boleslavi prodejce 
autodílů. „Je to o tom, že mi volají zá-
kazníci, kteří potřebují konkrétní ná-

hradní díl. Současně jsem v kontaktu 
s dodavateli, od nichž mám zboží. Zjed-
nodušeně řečeno je náplní mojí práce 
sehnat díl, který zákazník požaduje, za 
co nejlepší cenu a v co největší kva-
litě,“ shrnuje.
Už brzy se ovšem vrátí do „hnízda“. 
„V březnu zase nastupuji do tátova ser-
visu jako přejímací technik. V praxi je to 
o tom, že ke mně přijede člověk a po-
píše mi, jaký má problém s autem. Já 
odhadnu, o co asi půjde, případně se 
s autem ještě projedu. Automechani-
kům pak musím dobře popsat závadu 

a zákazníkovi řeknu, že půjde nejspíš 
o ten a ten problém, a dohodneme se 
na dalším postupu. Zkrátka určuji první 
diagnózu.“
Ve staronovém zaměstnání zúročí 
praxi, kterou nabyl v tom v součas-
ném. „Hodně jsem se toho naučil. Jsem 
v kontaktu s opravdu mnoha servisy 
a dodavateli, poznal jsem další odvětví 
automobilového průmyslu, které mi uká-
zalo další možnosti. A ty můžu zúročit 
na nové pracovní pozici,“ vypráví.
Do tátova nymburského servisu bude 
dál dojíždět z Boleslavi, ale časem se 
plánuje přiblížit. „S manželkou v dubnu 
čekáme miminko a boleslavský byt už 
je nám malý. Ve vesničce blízko Podě-
brad je možnost stavby domu, ale ještě 
to není úplně aktuální.“
Pro úplnost se sluší dodat, že i man-
želka je vlastně tak trochu „od fochu“, 
má totiž ráda fotbal. Ovšem co se 
fandění týče, stojí oba na opačných 
pólech. „Já jsem slávista, Denisa spar-
ťanka. Koneckonců na jednom z prvních 
rande jsme byli na zápase Evropské ligy 
Sparty proti Southamptonu. A svatební 
oznámení jsme měli vyvedené jako 
vstupenku na derby,“ usmívá se. 

Paní Jeníková je velkou fanynkou Sparty, s fotbalovými doplňky svatby neměla problém.

INZERCE

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

TO MÁŠ  J ENÍK

C I V I L

Respekt, ten v Ambassadors ctí stoprocentně.
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DĚTI BĚHEM ZIMNÍ PAUZY VÝHRADNĚ V TEPLE? KDEPAK, V ČERSTVÉM MRAZIVÉM VZDUCHU SE PŘEDSTAVIL MIMO JINÉ FOTBALOVÝ POTĚR HÁJŮ.

R A D O S T  V  Z I M Ě

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

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

WEB PFS

F O T O  M Ě S Í C E F O C E N O :  B Ě H E M  F O T B A L O V É  Z I M Y   A U T O R :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.
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Kopačkobraní
Nejlevnější kopačky v ČR

Nakupte hromadně a ušetříte
5 - 9 párů = sleva dalších 5 %
10 - 14 párů = sleva dalších 10 %
15 a více párů = individuální sleva

Pro využití týmové slevy
nás kontaktujte na:
email: nedved@footballmania.cz
tel.: +420 603 268 894

Veškeré zboží skladem v kamenné 
prodejně Footballmania v ulici
Komunardů 1039/39, Praha 7
po - pa 10:00 - 18:00

www.extrafotbal.cz


