PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ

SPECIÁL

COVID-19

NEDOHRÁNO
ROZHOVOR

MLÁDEŽ

M. JENŠÍK: KTERÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI ZASTAVILY LIGY

KDE, JAK, CO A ZA KOLIK? VŠE O TRENÉRSKÝCH LICENCÍCH

DUBEN 2020 ZDARMA

OBSAH

str. 2–6

str. 10–11

str. 26–27

ROZHOVOR

TÉMA

CIVIL

MILOSLAV JENŠÍK: KTERÉ HISTORICKÉ
UDÁLOSTI ZASTAVILY FOTBAL?

SEZONA 2019-20 VINOU PANDEMIE
NEDOHRÁNA. CO BUDE DÁL?

VÝBĚR NEJ... UKÁZKY POUTAVÝCH
MIMOFOTBALOVÝCH PŘÍBĚHŮ

PRAVIDLA 
POKUTOVÝ KOP

str. 8–9

RODINA 
FRANTIŠEK A DOMINIK JÍROVI

str. 12–15

HISTORIE 
DNES NAPOSLED
PAVEL KUKA

str. 16–18

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
už jsme se všichni chystali a těšili na jarní fotbalové bitvy v hlavním městě, když přišlo nečekané a důrazné STOP.

MLÁDEŽ 
TALENT ALEXANDRU DASCAL Z MOTORLETU str. 19
TRENÉRSKÉ LICENCE V ROCE 2020 str. 20–21
TRÉNINK 
VÝBĚR MÍSTA

str. 22–23

KLUB 
FC TEMPO PRAHA

str. 24–25

Šířící se pandemie koronaviru s označením COVID-19 paralyzovala svět. Při vyhlášeném stavu nouze se
zastavily běžné činnosti, veřejné sportovní aktivity a samozřejmě fotbalové zápasy. Stihlo se odehrát
jedno kolo přeboru mužů, ve všech ostatních soutěžích se nestačilo uskutečnit nic. Nula.
Není to poprvé (a zřejmě ani naposledy), co se něco takového děje. To ostatně potvrzuje i renomovaný
historik a dlouholetý člen našeho týmu ve Speciálu Miloslav Jenšík v poutavém a tematickém rozhovoru, který v době izolace vznikl výjimečně a nouzově po telefonu stejně jako některé další materiály.
Důležité však je vydržet a věřit, že opatření vydané vládou jsou tím pravým, co naše společnost ve stavu
nouze potřebovala. Více než měsíc je za námi, ještě nějaký ten týden před námi.
Sám s rodinou vydržím, i když se moc těším, až si zase s kamarády zahraju kolektivní sporty, budeme
moct kamkoliv vyrazit a vrátíme se do obyčejného života.
Vydržte i vy!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor
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K DY ( N EJ E N ) F O T B A L P L A KA L
SPORTOVNÍ HISTORIK MILOSLAV JENŠÍK POUTAVĚ VYPRÁVÍ O UDÁLOSTECH, KTERÉ – PODOBNĚ JAKO TEĎ PANDEMIE KORONAVIRU –
ZASTAVILY PRAŽSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE.

ROZHOVOR

Historik českého fotbalu i ledního hokeje Miloslav Jenšík při svém posledním setkání s nedávno zesnulým legendárním hokejistou Vladimírem Zábrodským.

Venku už je dávno jaro, jenže fotbalové trávníky zejí smutnou prázdnotou.
Pandemie koronaviru zastavila (nejen) fotbalové soutěže všech úrovní,
ale vzhledem k preventivnímu opatření vlády se ani nesmí trénovat.
Něco obdobného zažil zatím fotbal jen jako přímý následek tragických
historických událostí, kterými byly světové války, vpád okupačních vojsk
či zničující povodně v roce 2002. Jak se ale dozvíte z následujících stran
poutavého vyprávění, tak si sport povětšinou vybral pouze několikatýdenní „přestávku“ a nakonec své vítěze a poražené i v těchto sezonách
měl. Fotbalové století společně proletíme s MILOSLAVEM JENŠÍKEM,
uznávaným sportovním historikem a dlouholetým spolupracovníkem
Pražského fotbalového speciálu.
Napadá mě, že jako první se
musela na fotbalových soutěžích
podepsat světová válka v letech
1914 až 1918, že?
To souhlasí. Přitom - i když na bojištích umírali lidé po tisících a kraje,
kterými prošla fronta, byly vystaveny
nevýslovné zkáze - českého území
se válka přímo nedotkla. Jenže českého fotbalu se dotkla velmi. Na rozdíl od druhé světové války, kdy byli
muži z českých zemí ušetřeni masové
účasti v bojích, v první světové válce
bylo od prvních chvil onoho léta 1914
povoláváno do zbraně obrovské množství mužů, samozřejmě včetně pražských fotbalistů. Postupně narukovali
i všichni rezervisté, dnes bychom řekli
záložáci. Pokud někteří zatím zůstali
u záložních praporů v Praze, většinou
se jim tolerovalo, když si odskočili
z kasáren zahrát zápas.
J
Takže brzy neměl kdo hrát?
Ano, postupně se posouvali mimo
Prahu. Sice tu ještě tu a tam byly zoufalé pokusy odehrát řádné soutěže,
ale stále více hráčů i příznivců na to
nemělo ani pomyšlení. A zcela reguJ

lérně to ani moc nešlo. Kluby třeba
ještě ve čtvrtek či v pátek napevno
počítaly s některými hráči, kteří však
v neděli, kdy se hrál zápas, mašírovali s pochodovým praporem bůhvíkam. A tak se stále častěji hrála jen

kalo odjakživa. Ti druzí zase hráli pod
jmény jiných hráčů, protože sami byli
z jiných klubů. Jsou z té doby zachovány úsměvné fotky, na kterých někdo z jedenáctky schovává tvář za
hlavou spoluhráče. Ovšem hráčů bylo
čím dál méně, některé kluby z toho
byly až na rozpadnutí. Dokonce i ve
Spartě se jednu chvíli vážně přemýšlelo, jestli alespoň prozatím neukončit činnost. A to nemluvím o tom, že
ve válce padlo či bylo vážně zraněno
velké množství fotbalistů. Byly mezi
nimi i známé hvězdy.
J
Které?
Už na samotném začátku války byl
v září 1914 na frontě v Haliči těžce,
téměř smrtelně zraněn Václav Pilát,

mějších rozhodčích. Ten Piláta samozřejmě poznal. Hlídce nařídil, aby ho
odnesli na polní ošetřovnu. A tam mu
lékaři zachránili život.
J
Takže z toho byl šťastný konec.
Spíše zatím jen začátek šťastného
konce. Přitom o něm vyšel dojemný
nekrolog v Národních listech. Stalo se
to tak, že ho z fronty dovezli do pražské divizní nemocnice v Karlíně, kde
podstoupil sedm těžkých operací. Nejdříve v nich stále ještě bojoval o přežití, pak o to, jestli vůbec bude někdy
chodit. Po jedné z nich ho přesunuli
do pooperačního pokoje a na jeho
původní lůžko položili vojáka, který
umíral. Jenže zůstala tam cedulka se
jménem Václav Pilát, a tak když onen

Po jedné z operací přesunuli Václava Piláta do jiného pokoje, na jeho původní
lůžko položili vojáka, který umíral. Jenže zůstala tam cedulka se jménem Pilát,
a tak když ten voják zemřel, bleskem se po Praze rozšířila zpráva, že zemřel
slavný fotbalista. A tak vyšel jeho nekrolog v Národních listech.
přátelská utkání. Nastupovali v nich
také mnozí „černoši“, a to i za nejslavnější mužstva, jakými už tehdy byla
obě pražská „S“, tedy Sparta a Slavia.
J
Myslíte hráče bez registrací?
Byly dva druhy oněch „černochů“.
Jedni byli řádně registrovaní, takže
mohli hrát pod svým jménem. Ani nemohli jinak, protože fanoušci je dobře
znali. Problém byl v tom, že měli třeba
toho dne být někde jinde než v Praze.
Nebo nesměli opustit kasárna. Ovšem
jak známo, na vojně se z kasáren utí-

centrforvard Sparty. On a slávista Jan
Košek byli největšími fotbalovými ikonami v předválečném období. Pilátovi
v bitvě u Komarova v podstatě zachránil život fotbal.
J
Jak to?
Ležel tam tváří k zemi, celý v krvi, se
strašnou ranou v zádech. Když se na
něj podívali sběrači raněných, prohlásili ho za mrtvého a šli dál. Jenže
právě v té chvíli kolem procházela
hlídka, které velel desátník Štěpánovský, což byl jeden z tehdejších nejzná-

voják zemřel, bleskem se po Praze
rozšířila zpráva, že zemřel fotbalista Pilát. Vyšel nekrolog, ovšem ještě
toho dne se všechno vyjasnilo. Doktor
Kukola, který ho několikrát operoval,
pak Pilátovi říkal: „Václavíčku, vy budete dlouho žít.“ Přece se říká: koho
lidé předčasně pohřbí, ten pak bude
ještě dlouho živ.
J
Což byla pravda, protože po
tom všem se dožil 82 let.
Vykřesal se z toho zázračně. Už v roce
1919 hrál za Československo na Per-
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Po nástupu Heydricha byly povražděny stovky nevinných lidí, takže nějaký odložený fotbal byl to nejmenší.
Po konci stanného práva byla atmosféra plná beznaděje. Hrálo se spíš pro lidi, aby se alespoň trochu
rozptýlili. Tehdy se rovněž poprvé řešilo, jestli ligu dohrávat či ne?
shingově olympiádě, což byly hry vítězných dohodových států. Náš tým
tehdy fotbalový turnaj vyhrál. Oficiálně na něm hrály vojenské týmy.
Třeba ten americký opravdu tvořili
vojáci expedičního sboru US Army,
kteří předtím bojovali na francouzské frontě. Naproti tomu třeba Francie, Belgie nebo i Československo
vyslaly reprezentační mužstva. Sestava našich „vojáků“ byla navíc pro
zasvěcené zábavná tím, že v ní byli
tři věhlasní borci, kteří vojáky nově
vzniklé republiky nebyli a ani se jimi
nemohli stát. Sparťané Václav Pilát
a Josef Sedláček a slávista Jan Vaník byli za války vážně zraněni jako
příslušníci rakousko-uherské armády
a po vyléčení byli „superarbitrováni“,
jak se praví ve Švejkovi. Čili jako váleční invalidé byli trvale osvobozeni
od vojenské služby. Ale to se tehdy tak
nebralo. Hlavně že už se zase mohlo
naplno žít a sportovat. Pilát pak roku
1920 oblékl i dres státní reprezentace
na olympiádě v Antverpách.
J
I tam se udály zajímavé věci, že?
Ano. Československo sice suverénně
postoupilo do finále, ale to nebylo
dohráno. Tým ve 38. minutě utkání
s Belgií za stavu 0:2 opustil hřiště,
protože nesouhlasil s kontroverzními
výroky anglického sudího Johna Lewise. Následně byl diskvalifikován
a domů se vrátil bez medaile.
J
Takže během první světové
války český – což tehdy znamenalo především právě pražský –
fotbal trpěl tím, že měl většinu
hráčů na bojištích?
Nejen tím, byly ještě další potíže.
Také území budoucího Československa trpělo rok od roku větším hladem
a bídou. A například z kůže se stal
přísně obhospodařovaný vojenský
materiál, neboť vojáci potřebovali
spoustu řemení, stejně třeba vojenské potahy. Takže nastaly velké problémy, když si chtěl klub pořídit nový
míč nebo třeba jen pár či dva kopaček. Ale i po válce fotbal trpěl, protože
celou Evropou proletěla vražedná epidemie španělské chřipky, jejíž účinky
násobila podvýživa. Spousta hráčů se
jen pomalu vracela ze zajateckých táborů, poslední legie z Ruska dorazily

až v roce 1920. Třeba týmu AFK Vršovice (od roku 1928 Bohemians) přijeli dva výborní předváleční hráči až
jedním z posledních transportů. Navíc
řada hráčů po nucené dlouhé odmlce
nebo následkem různých zranění fotbalu nechala. Přesto se už roku 1919
začaly naplno hrát řádné soutěže.
J
Pak se asi náš fotbal ocitl
v problémech v letech nacistické
okupace a druhé světové války.
Ano, respektive už o rok dřív, když byla
na podzim roku 1938 vyhlášena všeobecná mobilizace na obranu republiky.
Fotbalisté rozehráli podzimní část mistrovských soutěží, onoho roku se měla
rovněž rozjet také celostátní pohárová
soutěž, která však nakonec byla o dva
roky odložena. Liga byla mobilizací
přerušena po třech kolech, ale třeba
Slavia neměla odehraný ani zápas, neboť ve dvou ligových termínech hrála
- a slavně vyhrála - finále Středoevropského poháru s maďarským Ferencvárosem. A zbývající mač nedohrála.
J
Nedohrála? A proč?
To bylo v Náchodě. Utkání bylo předčasně ukončeno pro náhlou tmu, což
bylo v srpnu a v časech, které neznaly
umělé osvětlení, opravdu absurdní.
Vlastně to byl úžasný fór! Stáhla se
mračna, lilo jako z konve, ale pořád se
pokračovalo. Ale pak mraky podivně
klesly až k zemi a nebylo vidět na krok.
J
Kdy se soutěže znovu rozjely?
Po šesti týdnech, jenže to už se hrálo
v okleštěné republice bez hitlerovci
zabraného pohraničí. Pro Prahu a celostátní ligu ten fakt sportovně neznamenal nic. Ale v divizi, což tehdy
byla druhá nejvyšší soutěž, se v západní skupině českého venkova hned
pět z 12 celků ocitlo v mnichovským
diktátem odtrženém území. A podzimní poločas ligy 1938-39 se pak
dohrával až dlouho do zimy.
J
Za samotné války plynul fotbalový život jak?
Drasticky ho ovlivnila dvě stanná
práva. To první přišlo 28. září 1941,
den po příchodu Reinharda Heydricha
jako zastupujícího říšského protektora
do Prahy. Svou misi začal tím, že začal
jak na běžícím pásu podepisovat rozsudky smrti. Stanné právo ale kromě
mnoha jiných omezení znamenalo

také zákaz všech kulturních i sportovních podniků. V době, kdy byly den
co den vražděny nebo odvlékány do
koncentračních táborů stovky českých lidí, byl ovšem zákaz sportovních utkání tím nejmenším. Znovu se
začalo hrát až v listopadu, některé zápasy se tak konaly ještě 15. prosince,
jenže v těch dnech bylo místy i mínus
15 stupňů. Dvě kola se proto raději
přesunula až na jaro.
J
Jaká panovala fotbalová atmosféra?
Nesmírně stísněná, plná beznaděje.
Ale když to znovu bylo možné, hrálo
se už kvůli lidem, aby se v těch krutých časech alespoň trochu rozptýlili. Tehdy se rovněž poprvé řešilo,
jestli ligu dohrávat či ne? Byly i návrhy, jestli ji úplně neskrečovat a začít
znovu až napřesrok.
J
I když se pokračovalo, tak ligu
ve stejném ročníku zastavilo
další stanné právo.
To bylo vyhlášené 27. května 1942,
hned den atentátu na Heydricha, který
později svému zranění podlehl. Nové
stanné právo zasáhlo poslední ligové
kolo. Jasným sestupujícím byl Polaban
Nymburk, ale v propadlišti měl skončit
ještě jeden z pěti dalších klubů dvanáctičlenné soutěže. Mezi ohrožené
patřila rovněž Sparta, která už rok
předtím hrála o záchranu. Tehdy prodělávala vleklou krizi, což bylo v té éře
neobvyklé, protože jinak se Slavií tvořila dvojici spoluvládců českého fotbalu. Poslední kolo bylo nakonec odloženo o sedm týdnů. Sparta vyhrála
ve Zlíně a tím se zachránila.
J
Znovu je tu třeba zdůraznit, že
v krvavých týdnech, kdy nacisté
rozjeli odvetu za Heydricha a vyvraždili a vypálili Lidice a Ležáky,
byl fotbal zcela druhořadý.
Přesně tak. Chtěl bych se tu jen letmo
zmínit o lidických fotbalistech, kteří byli
velkými fanoušky Sparty. Pokud sami
nehráli, chodívali pěšky na její zápasy.
Když to vyšlo najevo, Sparta jim za
symbolickou částku odprodala starší
kolekci dresů a Lidičtí tak v době bezprostředně před tragédií své obce hrávali v rudé sparťanské barvě.
J
Když se člověk podívá do přehledu vítězů fotbalové ligy, tak

vidí, že v roce 1945 žádný mistr
vyhlášen nebyl. Proč?
V létě roku 1944 se už zřetelně z obou
stran blížily fronty, konec nacistické
říše byl neodvratný. Když okupanti
vydali zákaz cestovat ke sportovním
utkáním na vzdálenost větší než 30
kilometrů, s ohledem na stále častější nebezpečí náletů a na rostoucí
dopravní obtíže, tehdejší Český footballový svaz (ČFS) zrušil všechny mistrovské soutěže ročníku 1944-45. Zajímavé je, že na Slovensku, které bylo
mnohem blíž východní frontě, se rozehrála i liga, ale když na konci srpna
vypuklo Slovenské národní povstání,
byla pochopitelně zastavena. U nás se
hypoteticky mohly hrát nižší soutěže
na úrovni okresů, ale ČFS moudře rozhodl zrušit celou soutěžní pyramidu.
Samotní fotbalisté to rozhodnutí přijímali podobně jako dnes, v době koronavirové: sice teď nemůžeme hrát,
ale ono je to dobře, abychom teď nekopali. Prostě to musíme nějaký čas
vydržet a bude zase lépe. Napřesrok
určitě obnovíme své soutěže už ve
svobodné zemi.
J
Jenže ono se na rozdíl ode dneška přece jen kopalo, že?
To ano, samozřejmě jen se soupeři
do povolené vzdálenosti. Na venkově
s tím byla spousta potíží, nicméně
Praha i tak fotbalově žila, protože si
vyhlásila městskou soutěž, která si
plně vystačila a svým způsobem byla
zajímavým zpestřením navyklého
soutěžního schématu. Tady připomenu, že v okupačních letech chodily
na veškerý sport obrovské návštěvy.
Sport nabízel v těžké době tolik potřebný relax, v plných hledištích si bylo
možné vcelku bezpečně „pustit hubu
na špacír“, a tak diváci pilně chodili
a pokladníci si to pochvalovali.
J
Které mančafty soutěž hrály?
Byla dobrovolná a zúčastnilo se jí
celkem 28 klubů. Vrchol tvořila „ersatz-liga“, jak Pražané s protektorátním humorem s využitím v té době
velice často užívaného výrazu pro
náhražky všeho druhu nazývali turnaj špičkových klubů. Samozřejmě to
byly tradiční ligové týmy: Sparta, Slavia, Bohemians a Viktoria Žižkov. Ale
s nimi také Čechie Karlín, SK Nusle,

KDO JE MILOSLAV JENŠÍK
Narodil se 6. července 1936 v Praze. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, později absolvoval
postgraduální kurz Fakulty žurnalistiky UK. Více než tři desetiletí působil jako časopisecký redaktor, poslední
čtvrtstoletí se věnuje vlastní tvorbě, povětšinou historicky zaměřené. Je respektovaným sportovním historikem
s téměř encyklopedickými znalostmi. Roky spolupracoval s fotbalovo-hokejovým týdeníkem Gól, napsal i řadu
sportovně-historických knih, například První mistři světa – pravdivá zpráva o zlaté partě ze Štvanice (1997),
Kronika českého fotbalu, Kronika českého hokeje (obě publikace získaly výroční ceny nakladatelství Olympia).
Za Zlatou knihu ledního hokeje obdržel Cenu Egona Erwina Kische, kterou uděluje Klub autorů literatury faktu.
Z fotbalové literatury je ještě autorem knihy Bohemka je a bude a Zelenobílé století. Podrobně se věnuje i tématu II. světové války. Je letitým spolupracovníkem Pražského fotbalového speciálu.
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ROZHOVOR
Libeň, tedy celky, které ligu ještě nedávno předtím nebo brzy nato hrávaly. A tato sedma byla doplněna
dalšími předními divizními mužstvy,
přičemž je nutné říct, že právě středočeská divize s převahou pražských
týmů mívala mimořádnou kvalitu.
Soutěž hrál i Slavoj Praha VIII (ten se
v 50. letech, v tehdejší záplavě zmatených reorganizací, stal v ČKD béčkem Bohemians). Byly tu i ABC Braník
a SKEP. Živě si vybavuji, jak jsem o ní
na podzim 1944 jako žák třetí třídy
hltal zprávy v novinách.
J
Osvobození se blížilo. Jak to bylo
s fotbalem v květnových dnech?
Na jaře posledního roku okupace
a války se rozehrál podobný turnaj,
ale už s menším počtem účastníků.
To už došlo i k náletům na Prahu. Na
místech, kde se koncentrovaly desetitisíce lidí, mohly po vyhlášení leteckého poplachu nastat katastrofické
situace, i kdyby k samotnému bombardování nedošlo. Přesto se kopalo
dokonce po pádu Berlína, třeba v pátek 4. května 1945 vyhrála rezerva
Bohemky nad Železničáři Vršovice 7:2.
Ale v sobotu se už před polednem začalo střílet, rozhořelo se Pražské povstání a další zápasy byly zrušeny.
J
Zmínil jste SKEP. Co to bylo za
klub, protože si ho sám neumím
nikam zařadit?
To byl nesmírně populární sportovní
klub Elektrických podniků, proto
zkratka SKEP. Mužstvu se říkalo

„tramvajáci“, hráči sice byli zaměstnanci EP, ale na tramvajích nejezdili.
Hřiště měli u Žlutých lázní a také na
ně chodila spousta lidí. Především je
ale zajímavý osud klubu po roce 1948.
J
Co se tehdy stalo?
Elektrické podniky zaměstnávaly
spoustu fotbalistů, ale řada z nich
samozřejmě hrála jinde, třeba v Čechii Karlín. Jenže po únoru 1948 přišla politická garnitura nového režimu
s požadavkem, že liga má být doplněna třemi odborářskými týmy. To ve
fotbalovém hnutí způsobilo velkou
hrůzu, co se bude dít, protože žádné
odborářské kluby do té doby neexistovaly. Ano, mezi soutěžními nedělemi
se v týdnu hrávaly různé firemní turnaje, ale ty týmy samozřejmě nebyly
na takové úrovni, aby mohly poskočit
do nejvyšší soutěže.
J
A Elektrické podniky ucítily
šanci?
Je to tak. Hned zjara 1948 se SKEP
po sovětském vzoru přejmenoval na
Dynamo, vedení si začalo stahovat
nejlepší hráče-zaměstnance a najednou měli pohromadě mužstvo na ligu.
Dokonce uspořádali tiskovou konferenci, kde oznámili velkolepé plány na
stavbu stadionu v Edenu.
J
Dynamo? Dynamo Slavia?
Eden?
Ano, uvažujete správně. Na prahu roku
1949 se Slavia povinně zapojila do EP,
a tím pádem se sloučila s Dynamem.
Proto se nejprve musela přejmeno-

Pan Jenšík pokřtil už pěknou řádku knížek.

vat na Dynamo Slavia a roku 1953
po nové reorganizaci všeho sportu už
jen na Dynamo a také proto má od
onoho roku dodnes stadion v Edenu.
Ten její původní na Letné byl hned
den po posledním utkání v roce 1950
zbourán, aby uvolnil místo Stalinovu
pomníku. Přitom byl po zničení během Pražského povstání od základů
znovu vybudovaný. Ke svému původ-

nímu názvu se Slavia směla vrátit až
v roce 1964.
J
Vraťme se k nuceným přestávkám. Co se událo po komunistickém puči v roce 1948?
I fotbal zasáhly poúnorové poměry.
Soutěže se sice ještě rozehrály v obvyklém gardu podzim – jaro, jenže
po sehrání 12. kola, předposledního
podzimního, se sešel tehdejší ústřední
INZERCE

ROZHOVOR

Poslední dílo z dílny Miloslava. První díl knihy Bohemka je a bude...

V srpnu 1968 obsadili i spoustu hřišť, hlavně na těch venkovských měli vojáci
zaparkovaná auta i tanky. K zápasům se ani nedalo cestovat.
orgán československé tělovýchovy
a sportu a najednou uprostřed týdne
šokoval rozhodnutím, že všechny soutěže podzimem končí. Že nebude vyhlášený žádný vítěz, nebude ani žádný
sestupující, stejně tak z nižších soutěží nikdo nepostoupí.
J
Co ho k tomu vedlo?
Potentáti rozhodli, že se na jaře začne zase od nuly systémem jaro-podzim, což bylo opět podle vzoru
Sovětského svazu. Podobně se v té
době hrálo kvůli dlouhým a tuhým
zimám také ve Skandinávii, ale
u nás přechod na nový model neměl žádnou klimatickou logiku, šlo
jen o pouhé podlézání Sovětskému
svazu. Ale skrýval se za tím i velký
podraz. Poúnoroví funkcionáři toho
využili k rozmetání původní struktury soutěží. Rozbili dosavadní župy,
které neodpovídaly územní správní
struktuře; fotbal si je vytvořil sám,
podle počtu klubů v tom kterém regionu a s ohledem na dopravní podmínky. Jenže když na počátku roku
1949 prošla země správní reformou
a byly zavedeny nové kraje, musel je
okopírovat i sport. Ale to nejzásadnější na první pohled vidět nebylo.
J
Co máte na mysli?
Zprvu komunisté soustředili sport pod
Sokol, využívali schopností a zkušeností jeho funkcionářů. Vždyť třeba
i Sparta se od roku 1949 jmenovala
Sokol Bratrství Sparta. Bratrství byla
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síť soukromníkům ukradených prodejen potravin, později se z toho stal
Pramen, ovšem Sparta z toho spojení
neměla nic. Později to vyřešila přechodem do tehdejšího ČKD Sokolovo,
kde mohli být sportovci zaměstnáni.
Důležité je ale připomenout, že tím, že
se rozpustily všechny župy, také v klubech a v rámci nových krajů nezůstal
kámen na kameni. Místo zkušených
organizátorů se prosadil nový typ „politicky spolehlivých“ funkcionářů. Soutěže se sice hrály, navenek se jako by
nic nedělo, ale ve skutečnosti se za
kulisami děly hrozné věci, které fotbal
výrazně ovlivnily. V novinách už samozřejmě vládla přísná cenzura, takže
o zvláštních změnách nebylo možné
vést ani sebemenší diskusi.
J
Pro přehlednost připojme, že
k tradičnímu systému podzim-jaro se fotbalové soutěže vrátily
až v období 1957-58. Posuňme
se ale do roku 1968, kdy se 21.
srpna Československo probudilo
a v ulicích byla okupační vojska
Varšavské smlouvy, která zemi
přišla „na pomoc“, aby potlačila
zdejší reformní proces.
Liga samozřejmě tou dobou už byla
rozehrána. Soutěže musely být po
21. srpnu zastaveny, znovu se fotbal
začal hrát 14. září. Okupanti obsadili
i spoustu hřišť, hlavně na těch venkovských měli jejich vojáci zaparkovaná auta i tanky. K zápasům se ani

nedalo cestovat. Ovšem třeba 4. září
se v Edenu odehrálo tréninkové utkání
mezi Slavií a Bohemians. Muselo to
být bez diváků, v okolí stadionu i na
jednom z tréninkových hřišť stály
tanky, ale šlo o jeden ze způsobů, jak
alespoň zprávou lidem zvedat hlavy.
Společnost však znovu byla těžce
ochromená, zmrzačená a beznaděje
přibývalo. I když se fotbal začal hrát,
lidi byli myšlenkami jinde, spousta
z nich brzy měla po masivních vyhazovech z práce vážné existenční starosti. Takže rovněž návštěvy na fotbale byly rázem menší.
J
Jen pro zajímavost: mistrovský
titul v té smutné sezoně obhájil
slovenský Spartak Trnava, který
prožíval výjimečné období. Během šesti let získal pět titulů,
jednou skončil druhý. Pak roky
pražské fotbalové soutěže běžely bez výraznějších zásahů,
než přišly ničivé povodně v roce
2002. Mnozí z nás je dobře pamatujeme.
Pro úplnost uvedu, že Moravu zasáhly povodně obřích rozměrů už
o pět let dříve. V tom roce 2002 byla
řada pražských hřišť pod vodou. Nejdříve se začaly zvedat jihočeské řeky
a 13. srpna byl v Praze vyhlášený stav
nouze. Vůbec první postižené pražské
hřiště bylo to Čechoslovanu Chuchle,
které leží na úrovni dostihového závodiště. Pod vodou ale byla brzy další

hřiště, třeba Radotína, Radlic, Čechie
Karlín, Troje. Stačí si vzpomenout, jak
moc byly zatopené Maniny, Karlín, Holešovice. Kluby měly strašlivé škody
na hřištích, šatnách, vybavení. Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS)
tehdy uvedl, že povodně v celé republice zasáhly 150 klubů a způsobily
škody 200 milionů korun. Celkem povodeň ve společnosti napáchala škody
za více než 70 miliard korun. V Praze
to výrazně ovlivnilo i návštěvnost na
fotbalových stadionech, zvlášť v lize,
protože nefungovalo metro a bylo složité se dostat přes řeku na Letnou či
na Strahov, kde v té době našla náhradní domov Slavia.
J
Jak dlouho se vlastně v Praze
nehrálo?
Samotný Pražský přebor se tehdy
rozběhl jen o týden později. Mělo
se začínat 17. a 18. srpna předehrávkou 15. kola, ale nakonec bylo
první úvodní kolo o týden později. Jen
béčko pražské Dukly své utkání odložilo, protože vojáci pomáhali odstraňovat následky velké vody. Ale podobné obtíže byly ve všech českých
krajích. Moravské soutěže se onoho
roku hrály bez přerušení, odkládalo
se pouze na Znojemsku, kde rovněž
byly povodně. Ale i tehdejší obrovské
trable pražský fotbal zdárně překonal. A jsem přesvědčen, že se rychle
a rázně vyrovná také s problémy,
které mu natropil koronavirus.
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TEXT: JAN HORA, ČLEN PRAVIDLOVÉ KOMISE FAČR

POKUTOVÝ KOP
POKUTOVÝ KOP je jedním z herních trestů. Penaltu rozhodčí nařídí,
jestliže se hráč ve vlastním pokutovém území dopustí přestupku, za který
se mimo pokutové území nařizuje přímý volný kop. Zásady provádění
pokutového kopu a sankce za porušení těchto zásad jsou uvedeny
v pravidle 14 Pravidel fotbalu.

PROCEDURA PROVÁDĚNÍ
POKUTOVÉHO KOPU
Před provedením pokutového kopu
musí být brankář obrácen čelem do
hrací plochy a aspoň jednou nohou
musí zůstat na vlastní brankové čáře,
dokud míč nebude kopnut. Ostatní
hráči, kromě hráče provádějícího pokutový kop, musejí být na hrací ploše,
mimo pokutové území, mimo pokutový
oblouk, a nesmějí být k brankové čáře
blíž, než je pokutová značka. Míč musí
volně a nehybně ležet na pokutové
značce, posunutí míče úplně mimo
pokutovou značku není dovoleno.
Po splnění výše uvedených podmínek
dá rozhodčí píšťalkou signál k provedení pokutového kopu. Hráč provádějící pokutový kop musí míč kopnout
dopředu směrem k brance, přičemž
kop může provést i patou. Míč je ve
hře, jestliže se zjevně pohne. Hráč
provádějící pokutový kop nesmí míčem podruhé zahrát dříve, než se ho
dotkne jiný hráč.
Pokutový kop může být proveden také
tak, že hráč provádějící pokutový kop
zahraje míč šikmo dopředu, aby se ho
mohl zmocnit jeho spoluhráč. Tento
spoluhráč však nesmí vkročit do pokutového území nebo proběhnout do postavení, ve kterém by byl k brankové čáře
blíž než míč dříve, než míč bude ve hře.
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Akce pokutového kopu končí v okamžiku, kdy míč skončí v brance nebo
opustí hrací plochu nebo se míč od
brankové tyče nebo břevna odrazí
zpět do pole nebo brankář míč chytí
nebo ho vyrazí zpět do pole nebo se
míče dotkne jiný hráč než brankář
nebo se míč na hrací ploše zastaví.
Akce pokutového kopu ale končí také
v okamžiku, kdy míč poté, co se ho
brankář dotkl, praskl nárazem na
brankovou tyč nebo břevno.
Jestliže rozhodčí omylem přeruší hru
dřív, než skončila akce pokutového kopu,
musí nechat pokutový kop opakovat.

POKUTOVÝ KOP
V PRODLOUŽENÉ DOBĚ HRY
Nařídí-li rozhodčí pokutový kop těsně
předtím, než doba hry prvního nebo
druhého poločasu vypršela, musí rozhodčí dobu hry k provedení pokutového kopu prodloužit. Poločas, popřípadě utkání, rozhodčí ukončí až
v okamžiku, když akce provádění pokutového kopu definitivně skončí.
Akce pokutového kopu, který se provádí v prodloužené době hry, definitivně
končí v okamžiku, kdy po správně provedeném pokutovém kopu bylo dosaženo branky nebo míč opustil hrací
plochu nebo se míč odrazil od tyče či
břevna branky zpět do pole nebo bran-

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

SERIÁL PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU
O FOTBALOVÝCH PRAVIDLECH

kář míč chytil nebo ho vyrazil zpět do
pole nebo poté, co se míče dotkl jiný
hráč, nebo v případě, že míč se na hrací
ploše zastavil v pohybu. A končí také
v okamžiku, kdy poté, co se míče dotkl
brankář, míč praskl nárazem na brankovou tyč nebo břevno. Akce pokutového kopu končí také v okamžiku, kdy
hráč provádějící pokutový kop zahraje
míč šikmo dopředu, aby ho přihrál spoluhráči, a ten se míče dotkne.
Akce pokutového kopu však nadále
trvá i v době, kdy se míč různě odráží mezi brankovými tyčemi a břevnem nebo i když se ho mezitím,
třeba i opakovaně, dotkne brankář.
Skončí teprve v okamžiku, kdy míč
definitivně opustí hrací plochu buď
do branky, nebo mimo ni, popřípadě
když je s konečnou platností jasné,
že míč bez dalšího pohybu zůstane
na hrací ploše.

PORUŠENÍ PRAVIDLA A SANKCE
Jestliže rozhodčí dá signál k provedení pokutového kopu a dříve, než
bude míč ve hře, hráč provádějící pokutový kop nebo jeho spoluhráč poruší pravidlo, rozhodčí provádění pokutového kopu nepřerušuje. Jestliže
míč následně skončí v brance, bude
se pokutový kop opakovat, a jestliže
v brance neskončí, přeruší rozhodčí
hru a naváže ji nepřímým volným kopem z pokutové značky ve prospěch
bránícího družstva.
Stejným způsobem rozhodčí naváže
hru, jestliže pokutový kop nebyl kopnut
dopředu, jestliže pokutový kop provedl

jiný hráč než ten, který k tomu byl určen, nebo jestliže hráč provádějící pokutový kop provedl fintu k oklamání
brankáře, např. tak že těsně po dokončení rozběhu se zastavil, aby brankáře
přiměl reagovat, a teprve potom do
míče kopl (provést podobnou fintu během rozběhu ale je povoleno).
Jestliže dříve, než bude míč ve hře,
brankář nebo jeho spoluhráč poruší
pravidlo, rozhodčí provádění pokutového kopu nepřerušuje, a pokud bylo
dosaženo branky, tak branku uzná.
Za porušení pravidla v tomto případě
rozhodčí brankáře nenapomene, protože i přes porušení pravidla brankářem bylo dosaženo branky. Jestliže ale
branky dosaženo nebylo, nechá rozhodčí pokutový kop opakovat a brankáře napomene.
Jestliže dříve, než bude míč ve hře, pravidlo poruší hráči obou družstev, bude
se pokutový kop vždycky opakovat, ať
již bylo či nebylo dosaženo branky. Výjimkou z této zásady je ale případ, kdy
jeden z hráčů se dopustí tzv. závažnějšího provinění. Typicky se může jednat
o současné porušení pravidla 14 brankářem, který předčasně opustil brankovou čáru, a hráčem provádějícím pokutový kop, který nedovolenou fintou
oklamal brankáře. Jestliže v tomto případě nebylo dosaženo branky, napomene rozhodčí brankáře i hráče a pokutový kop se bude opakovat.
Jiná situace ale nastane, jestliže bylo
dosaženo branky. V tom případě rozhodčí napomene pouze hráče provádějícího pokutový kop a brankáře nena-
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Faul. Tady je jasné, co bude následovat.

pomene, protože pravidly je taxativně
stanoveno, že v případě dosažení branky
se brankáři osobní trest neuděluje.
V kontextu této situace je proto provinění hráče provádějícího pokutový kop
hodnoceno jako provinění těžší (byl napomenut) než provinění brankáře, a rozhodčí proto nechá hru navázat nepřímým volným kopem z pokutové značky,
který provede bránící družstvo.
Dále také platí, že jestliže se po provedení pokutového kopu hráč provádějící pokutový kop znovu dotkne
míče dříve než jiný hráč, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop z místa, kde
se hráč míče podruhé dotkl. Pokud by
se ale tento hráč podruhé dotkl míče
rukou, nařídí rozhodčí přímý volný, popřípadě pokutový kop.
Pozor ale na jednu skutečnost. Při
provádění pokutového kopu obecně
platí, že jakmile dá rozhodčí k jeho
provedení signál píšťalkou, tak proceduru jeho provádění už nepřerušuje;
toto ustanovení ale platí jen pro případy, kdy některý z hráčů poruší pravidlo 14. Pokud by ale některý hráč
porušil pravidlo jiné, může rozhodčí
proceduru provádění pokutového kopu
přerušit a přijmout odpovídající opatření. Jestliže by např. po signálu rozhodčího k provedení pokutového kopu
některý hráč na hrací ploše fyzicky
napadl jiného hráče, přeruší rozhodčí
proceduru provádění pokutového
kopu, provinivšímu se hráči udělí odpovídající osobní trest (ŽK za nesportovní chování nebo ČK za hrubé ne-

sportovní chování) a následně nechá
pokutový kop opakovat.

DALŠÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ
SE PRAVIDLA 14
Přestupky bránících hráčů, ke kterým
došlo přímo na některé z čar ohraničujících jejich vlastní pokutové území,
se považují za přestupky uvnitř pokutového území. Proto je rozhodčí potrestá nařízením pokutového kopu.
Jestliže v průběhu provádění pokutového kopu dojde k poškození míče
poté, co se míč pohnul dopředu, ale
dříve, než se míče dotkl jiný hráč nebo
míč se dotkl tyče nebo břevna branky,
musí se pokutový kop opakovat.
Nařídí-li rozhodčí, aby se pokutový kop
opakoval, nemusí ho provádět týž hráč.
Opakovaný pokutový kop může provést
kterýkoli z hráčů družstva, v jehož prospěch byl pokutový kop nařízen.
Obecně platí, že hra končí, jestliže počet hráčů jednoho z družstev klesne pod
sedm. Klesne-li ale počet hráčů některého družstva pod sedm před provedením pokutového kopu, nechá rozhodčí
nařízený pokutový kop provést.
Jestliže se brankář před zahráním pokutového kopu pohne z brankové čáry
směrem dopředu proti míči, je asistent rozhodčího povinen toto porušení pravidla brankářem rozhodčímu
signalizovat. To ale jen v případě, že
nebylo dosaženo branky.
Jestliže po provedení pokutového
kopu míč, který je v pohybu směrem
k brance, zasáhne vnější vliv (divák,

hozený předmět, náhradní míč, zvíře
apod.), bude se pokutový kop opakovat, vyjma situace, kdy vnější vliv nebránil brankáři nebo obránci míčem
hrát. V takovém případě rozhodčí
branku uzná, i kdyby předtím ke kontaktu vnějšího vlivu a míče došlo.
Jestliže v době, kdy je míč ve hře,
vstoupí bez souhlasu rozhodčího do
vlastního pokutového území hráč a tam
ovlivní hru, přeruší rozhodčí hru, nařídí
pokutový kop a hráči udělí odpovídající osobní trest. To se může stát např.
v situaci, kdy zraněný hráč ležící mimo
hrací plochu těsně za brankovou čárou vytrčí nad hrací plochu některou
část svého těla a tou ovlivní hru. Stejně
bude rozhodčí postupovat i v případech, že v době, kdy je míč ve hře,
vstoupí do pokutového území vlastního
družstva náhradník, vystřídaný nebo
vyloučený hráč nebo člen realizačního
týmu a tam ovlivní hru.
Jestliže hráč stojící na hrací ploše
mimo vlastní pokutové území nebo
hráč, náhradník, vystřídaný nebo
vyloučený hráč nebo člen realizačního týmu stojící mimo hrací plochu
u vlastního pokutového území hodí
do pokutového území na protihráče
nějaký předmět nebo na něho plivne
nebo hodí nějaký předmět na míč, nařídí rozhodčí pokutový kop.
Jestliže hráč stojící na hrací ploše
mimo vlastní pokutové území nebo
hráč, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo člen realizačního týmu stojící mimo hrací plochu

u vlastního pokutového území zahraje
ve vlastním pokutovém území míč rukou nebo se rukou míče dotkne, nařídí
rozhodčí pokutový kop.
Jestliže obránce začne držet útočníka
mimo pokutové území a potom v držení útočníka pokračuje až do vlastního pokutového území a rozhodčí
z toho důvodu přeruší hru, musí rozhodčí nařídit pokutový kop.
Jestliže při provádění pokutového kopu
míč zpět do hrací plochy vyrazí brankář nebo se míč zpět do hrací plochy
odrazí od břevna nebo od brankové
tyče a poté ho zasáhne vnější vliv, přeruší rozhodčí hru, zjedná nápravu a hru
naváže míčem rozhodčího v místě, kde
vnější vliv zasáhl míč.

V MINULÝCH ČÍSLECH VYŠLO
SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH
ZÁŘÍ

HRA RUKOU

ŘÍJEN

FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP
PROSINEC NAVAZOVÁNÍ HRY
ZIMA

DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

BŘEZEN TAKTICKÉ FAULY A JEJICH TRESTÁNÍ

FOTBALOVÁ PRAVIDLA
OSVĚTLUJE

PRAVIDLOVÝ EXPERT JAN HORA
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NEDOHRÁNO… CO BUDE DÁL?
ODPOVĚDI NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S PŘEDČASNÝM KONCEM FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ V PRAZE
Jedno jarní kolo a konec. Fotbalové soutěže od třetí ligy níž zůstanou
v sezoně 2019/2020 kvůli celosvětové pandemii COVID-19 nedohrané.
Tedy bez vítězů a poražených. Co to znamená?
I když byla pořád malá naděje, že se
během jara fotbalový život zase naplno
rozběhne, tenhle verdikt se dal očekávat. Padl 7. dubna na zasedání Výkonného výboru FAČR, který konstatoval,
že pokračování amatérských soutěží
představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní
riziko. „Bohužel to byl logický a nezbytný
krok, ale je mi z toho smutno,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Pražského
fotbalového svazu a člen Výkonného
výboru FAČR. „Musíme to všichni respektovat, chápat a doufat, že už se nikdy podobná situace nebude opakovat.“
Konec se týká všech mistrovských
a pohárových soutěží plošně na celém
území České republiky jak v dospělých, tak v mládežnických kategoriích.
Jedinou výjimkou jsou profesionální
soutěže. Pokud dojde k jejich dohrání,
bude směrem k ČFL a MSFL zachována prostupnost týmů.

Jaké jsou tedy základní otázky a odpovědi v současné situaci?

Bude rozehraný soutěžní ročník
anulován?

Ano. Z hlediska umístění týmů se musí
sezona 2019-2020 brát tak, jako by
se nikdy neuskutečnila. „Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů
stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro
doplňování soutěží se použijí v souladu
se Soutěžním řádem,“ píše se v rozhodnutí Výkonného výboru FAČR.
To v překladu znamená, že na tabulku by se bral zřetel pouze v případě, pokud by nastala situace, kdy
by se některý z klubů chtěl odhlásit
z vyšší soutěže a řešilo se, kdo ho
nahradí. Rozhodným dnem pro určení
pořadí je 8. dubna – platil by tedy
stav tabulky k tomuto datu. Pokud by
se tedy – čistě teoreticky – uvolnilo
místo v divizi, z Pražská teplárenská
přeboru by se možnost posunu o sou-

Na oblíbené pivo k fotbalu musejí lidé zapomenout také.
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těž výš mohla nabídnout pouze první
čtyřce, tedy Admiře B, Újezdu Praha
4, Újezdu nad Lesy či Vyšehradu B.
A to v tomto pořadí, které bylo platné
k 8. dubnu 2020.

Zůstanou v platnosti statistiky?

„Nikdo si nemůže do své historie dát,
že vyhrál nějakou soutěž,“ upozorňuje
František Vitovský, sportovní ředitel
soutěží Pražského fotbalového svazu.
„Góly, karty a různé statistické věci, to je
na každém svazu, jak k tomu přistoupí.
Není to nic, co by bylo v normách. Góly
bych hráčům nechal, zápasy se odehrály, góly padly, není důvod je rušit.“

Budou se převádět běžící disciplinární
tresty i do příští sezony?

Pokud je někdo v dlouhodobějším trestu,
který by si „odkroutil“ během jara, ale
vzhledem k nedohrání soutěží je to nemožné, tak čistě z hlediska norem by se
měl trest převádět i do nového ročníku,
protože ten aktuální byl ukončen podle
řádů. „V této situaci se ovšem dá předpokládat, že by před novým ročníkem Disciplinární komise vyhověla žádosti o prominutí trestu,“ přemítá Vitovský.

Jak to bude s přestupy?
Jarní přestupní okno pro amatéry,
které platilo od 1. ledna do 31. března,
se prodlužuje do 31. května 2020.
V praxi to znamená, že hráči, kteří
v zimě přestoupili, nemohou odejít na volný přestup (termín 1. 6. až
20. 6.). To se týká jen fotbalistů, kteří
jsou v klubech už delší časový úsek.
Ostatní mohou odejít jen se souhlasem současných klubů.

Bude se na jaře v nějaké formě hrát?

Doufejme, že ano. „Za Pražský fotbalový svaz můžu říct, že jakmile by
to bylo možné s ohledem na nařízení
vlády, chtěli bychom dát klubům možnost, aby si zahrály,“ potvrzuje Vitovský. Přesné varianty bude projednávat
Výkonný výbor Pražského fotbalového
svazu. Jednou z nich je to, že by kluby
hrály přátelské zápasy podle losu
mistrovských soutěží. „Pokud by měly
kluby zájem, tak za svaz bude určitě
maximální podpora toho, aby se v nějaké formě hrálo a fotbalový život zase
ožil,“ pokračuje Vitovský.

Emoce? Z dění na hřišti v sezoně 2019-20 určitě už nebudou.

TÉMA

Podobná prázdnota dýchá ze všech hřišť v Praze.

Kdy se bude konat losovací aktiv pro
sezonu 2020-2021?
Losovací aktiv Pražského fotbalového
svazu byl naplánován na 24. června,
což teď téměř jistě padá. A to i z důvodu, že není jasno o osudu vyšších
soutěží. Tím, že ještě existuje šance
dohrát profesionální soutěže, byli by
postupující ze třetí ligy a sestupující z ligy druhé. Výkonný výbor FAČR
stanovil nejzazší termín pro losovací
aktiv organizovaný Řídící komisí pro
Čechy (ŘKČ) na 15. srpna 2020. Aktiv
samozřejmě může proběhnout dříve,
pokud ne, musí čekat i Praha.
Soutěže v metropoli se podle plánu
měly rozběhnout 8. a 9. srpna, což by
ovšem bez předchozího aktivu ŘKČ
nešlo. Co kdyby se některý z klubů
chtěl na poslední chvíli zařadit do
pražských fotbalových soutěží, tak jak
se to stalo před touto sezonou například v případě Radotína, a soutěže už
byly rozehrané? To nelze. Takže se
bude případně muset čekat.
„Pokud proběhne aktiv ŘKČ v dřívějším termínu, budeme moct začít podle
plánu. Jinak budeme muset čekat do poslední chvíle,“ říká Vitovský. „Tradiční
pražský aktiv velmi pravděpodobně vů-

bec nebude. Všechno zůstává tak, jak
tomu bylo před touto sezonou.“
Kluby si jen musejí dát pozor, aby stihly
na Pražský fotbalový svaz do 31. května
2020 řádně podat přihlášky do soutěží.
„Pokud si někdo bude chtít vyměnit losovací čísla, což se běžně děje na aktivu, vyřešíme to po e-mailu a telefonu,“ navrhuje
Vitovský. „Na konci června budou pražské
fotbalové soutěže připravené. Pokud ještě
nebude po aktivu ŘKČ, budeme jen doufat, že se pak nic nebude měnit. Pokud

To vše platí pouze za předpokladu, že
už se v Česku tou dobou budou moci
konat sportovní akce.

Jaké jsou finanční ztráty klubů?

Významné. U klubů, jejichž příjmy jsou
tvořeny i zisky z provozování restaurace a pronájmu hřišť, jde o statisícové ztráty, což je v prostředí amatérského fotbalu velký problém. Další
zásadní komplikací je také výpadek
příspěvků od mládežníků. Tady se
kluby musejí domluvit s rodiči a věřit,

který musí současnou situaci řešit také
s komerčními partnery Pražského fotbalového svazu.
Také bude s kolegy čekat, jak se současná krize (ne)promítne ve finanční
podpoře od Magistrátu hlavního města
Prahy, který každý rok přispívá zhruba
50 miliony korun, které jsou určené na
rozvoj mládežnického fotbalu v hlavním
městě. „Pražský fotbal, tedy ten amatérský, mládežnický, ale samozřejmě amatérský sport obecně potřebuje podporu

Nikdo si nemůže do své historie dát,
že vyhrál v sezoně 2019-2020 nějakou soutěž.
FRANTIŠEK VITOVSKÝ
ano, budeme na to samozřejmě muset
reagovat v rámci platných předpisů. Věřím, že to případně kluby pochopí, protože
tohle je zcela mimořádná situace.“
V této chvíli se ovšem počítá s tím, že
bude platit termínová listina, která už
visí na webu www.fotbalpraha.cz.
V případě posunu začátku soutěží by se
v listopadu „natáhl“ podzim o příslušný
počet kol. Pokud by aktiv ŘKČ proběhl až
v nejzazším termínu, začátek soutěží by
byl možný až o víkendu 22.–23. srpna.

Tolik míčů pohromadě bude v rámci tréninku až po 8. červnu.

že budou v těžké době solidární.
„Tahle situace bohužel nějakým způsobem postihne každého občana České
republiky, každou firmu, instituci, fotbalové kluby nevyjímaje. Někoho více, někoho méně, ale nikdo nežije ve vzduchoprázdnu. Budeme se o tom, jak klubům
pomoci, s kolegy na výkonném výboru
bavit. Základní předpoklad je, aby tahle
situace skončila a my se vrátili do běžného provozu, abychom vůbec mohli začít škody sumarizovat,“ uvedl Svoboda,

zejména z magistrátu. Uvidíme, jak současná situace s těmito prostředky zahýbe, jak moc to změní priority. Pevně
doufám, že ne, protože hlavní zpráva
dnešních dní je taková, že sportující jedinci jsou nejméně ohroženou skupinou.
Z logiky věci pak vyplývá, že společnost
by měla směřovat k tomu, aby měla co
nejvíce zdravých, sportujících jedinců. Ale
všechno bude otázka příštích měsíců, teď
je předčasné cokoliv říkat nebo odhadovat,“ uvedl Svoboda.

Diváci se na fotbal přijdou podívat (snad) v létě.
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J A K D Ě D A K O U P I L V N U KA
D O M I N I K J Í R A F OT BA L ZAT Í M J E N H R AJ E , J E H O D Ě DA F R A N T I Š E K J Í R A U Ž H O P OZ N A L Z E VŠ E C H ST R A N
FRANTIŠEK JÍRA si ve fotbale vyzkoušel role hráče, trenéra, delegáta,
předsedy disciplinární komise, místopředsedy sportovně-technické
komise ženského fotbalu, sekretáře… Nejpopulárnější sport tedy
poznal ze všech stran. To DOMINIK JÍRA, obránce Újezdu Praha 4,
je ve dvaceti letech stále ještě na začátku. Děda a vnuk Jírovi mají,
pochopitelně nejen díky fotbalu, skvělý vztah. Ten je však momentálně
narušen současnou situací, která jim znemožňuje se vídat. Proto už
vyhlížejí den, kdy se zase uvidí a poklábosí.
Jak snášíte současný stav?
František: Blbě. (usmívá se) Člověk
má pořád v hlavě takový podvědomý
blok, že nemá nikam chodit. Ale zase
to není tak, že bych se vůbec nešel
projít. Nakoupit si dojdu a mám velkou výhodu, že si uvařím. Takže moji
mladí, kteří bydlí za Prahou, za mnou
nemusejí jezdit.
J
Co vám pomáhá zahnat případnou nudu?
Dominik: Koukám na seriály, snažím
se chodit běhat a věnuji se samostudiu. Ze školy, dělám Vyšší odbornou
zdravotnickou školu Medea, obor nutriční terapeut, nám zadávají úkoly,
které máme plnit.
F: Mám hodně přátel a často si telefonujeme. Když děláte fotbal přes
padesát let, tak známých získáte
opravdu dost. (usmívá se)
J
Takže za dědou momentálně nejezdíte, Dominiku?
D: Teď se nevídáme vůbec. Nechce,
abychom za ním v této době jezdili
metrem. Raději si zajde nakoupit sám
v čas, který mají senioři vyhrazený.
F: Tak si alespoň voláme. Denně.
J
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D: Jsou to tak půlhodinové rozhovory
většinou o fotbale. Zrovna nedávno
jsme řešili, jak to asi dopadne s ro-

při domácích zápasech. A všechny
věci okolo. Dělám plakátky do skříněk, píšu zprávy, vyvěšuji poslední výsledky a podobně.
J
Pomáháte nějak s chodem klubu
na dálku?
F: Jsem ve spojení s panem předsedou Čumpelíkem, telefonujeme nebo
si píšeme i s ostatními členy výboru.
Jenže ono vlastně ani není co řešit.
Maximálně tak dotace, ale jinak nic.
Hřiště je zavřené, sezona ukončena.

F: Pomáhám jim od roku 2013, sekretáře dělám pět let. Ale s Kunraticemi jsem byl ve styku prakticky vždy.
V roce 1971 jsem se přiženil na Chodov, za který jsem začal hrát. A Praha
4 byla fotbalově dost provázaná, hřiště
Kunratic jsem měl blízko domova, takže
jsem získal hodně známých i tam.
J
Takže jste se tak nějak přirozeně stal součástí klubu?
F: Když tam končil pan Mňuk, přišli
za mnou, jestli jim pomůžu. Zpočátku

Většinou přijedu v pátek před zápasem, u dědy
přespím a v sobotu jedu domů. Vzájemný
kontakt teď chybí nám oběma.
zehranou sezonou. Jak by se to dalo
udělat, aby se dokončila. Jestli třeba
hrát systémem středa – sobota. Teď
už je bohužel jasné, že se nedohraje.
J
Je to nezvyk se najednou nemoci scházet, že?
F: Velký. S Dominikem se jinak vídáme
neustále, jezdí za mnou pravidelně.
D: Většinou přijedu v pátek před zápasem, u dědy přespím a v sobotu
jedu domů. Vzájemný kontakt teď
chybí nám oběma.
J
Co vám, pane Jíro, chybí na
práci pro Slovan Kunratice?
F: Takový ten běžný život sekretáře,
což je převážně kontakt s rozhodčími

Jste zároveň místopředsedou
sportovně-technické komise ženského fotbalu. Tam je pro vás
nyní situace stejná?
F: I tady jsme ve styku jen přes telefon nebo e-mail. Už teď musíme
vymýšlet termíny na příští rok. Ale
musíme se přizpůsobit tomu, co
dodá UEFA, protože jsme závislí
na jejím rozhodnutí. Takže čekáme,
jaké pošle termíny, abychom mohli
udělat termínovou listinu. Až podle
toho jsme schopni připravit rozpisy
soutěží.
J
Jak dlouho jste vlastně v Kunraticích?
J

jsem asistoval jen s přestupy, potom
to přešlo na to, že jsem se stal plnohodnotným sekretářem.
J
V jaké kondici se Slovan v posledních letech nachází?
F: V době, co jsem přišel, sestoupili
z přeboru a hodně kvalitních hráčů
odešlo. Takže jsme to dávali dohromady. Postupně si to sedlo, myslím,
že I. A třída klubu sedí, pohybujeme
se do šestého místa. Byla by i snaha
postoupit do přeboru, ale napřed se
musí udělat zázemí. Ne že by šatny
byly špatné, ale už by bylo potřeba je
předělat. Už máme plán, udělala se
studie nových šaten a čeká se na sta-
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Dominik Jíra válel v dresu Dukly JM, teď už ale nastupuje za béčko Újezdu Praha 4.

vební povolení. Když bude perspektiva
v podobě zázemí, dalo by se uvažovat
o postupu do přeboru.
J
Co se v Kunraticích v posledních letech podařilo?
F: Práce s mládeží. Máme dvě trenérky, které se věnují nejmenším
dětem. A jsou to takové nábory, že
mládež se zvedla jak počtem, tak
výkony. Máme opravdu hodně dětí,
dokonce i malinké, čtyřleté, kterým
říkáme miminka. Některé mají ještě
pleny mezi nohama a už chodí na
fotbal. (usmívá se) Krom toho se
v areálu dodělaly sítě za brankami
nebo střídačky, na čemž má velkou
zásluhu pan Čumpelík spolu se členy
výkonného výboru.
J
Býval jste i sekretářem Dukly
Jižní Město. K tomu jste se dostal jak?
F: Dukla JM vznikla v roce 2011,
když převzala tehdejší klub Inferno.
Dukla Praha tehdy začala spolupracovat s Prahou 11, chtěla tu udělat
jakousi svou odnož. Kvůli tomu byl
založen výbor a já se stal jeho součástí. Oslovili mě, já tenkrát zrovna
nic nedělal, protože jsem skončil
jako delegát.
J
Jak na to období vzpomínáte?
F: Nejhorší byly právě ty začátky, neexistoval ještě ani název. Sehnali jsme
tým mladších žáků, k tomu jsme měli
dorost a jedno mužstvo mužů. Pak
se zintenzivnila spolupráce s Duklou,
která nám pustila nějaké své hráče.

Kdy jste na Dukle JM skončil?
F: Já jsem tam vlastně dodnes.
(usmívá se) Dělám jim takovou tu
běžnou administrativu jako rozpisy
utkání, registračky mládeže, pro
J

F: Když jsme tenkrát v létě dávali dohromady mužstvo žáků, Dominik byl
zrovna u mě s manželkou na prázdninách. Sice byl hráčem Mratína, ale
náš trenér ho bral na přátelské zá-

František Jíra dle svých slov prošel ve fotbale už úplně vším.

kterou třeba i domlouvám přátelské zápasy. V Kunraticích jsem stabilní sekretář, pro Duklu je to taková
výpomoc.
J
Za Duklu JM hrál i Dominik, že?

pasy. Podzim ještě odehrál v Tišicích
na hostování, potom v zimě už trénoval s Duklou a já ho pak na jaře
koupil z Mratína do Dukly JM. Za svoje
peníze. (usmívá se)

Takže vás si, Dominiku, koupil
vlastní děda?
D: Není to tak, že by mě Dukla JM
koupila jen proto, že by mě chtěl
děda. Zájem o mě měl klub jako takový. Ale děda mě zaplatil, takže
vlastně má pravdu. Koupil si mě.
(usmívá se)
J
Sledoval jste Dominikovy první
lidské i fotbalové kroky. Učil jste
ho jako malého caparta kopat
do balonu?
F: Jistě! Často k nám jezdil, přespával u nás. Už když mu byly tři roky,
bral jsem ho na travnaté hřiště tady
u školy a hráli jsme fotbálek.
J
V čem byl nadaný a v čem jste
ho musel naopak trochu cepovat?
F: Přidávat si musel hlavně ve zpracování pravačkou, protože je levák.
A pilovali jsme i hlavičkové souboje.
Ne že by se bál, ale v některých momentech bylo vidět, že váhá. Hodně
mu pomohlo, když hrál na střídavý
start v Admiře, kde jej vedli pánové
Lapka a Vávra. V Dukle JM zase když
si ho jako mladšího dorostence vytáhl
pan Světlík do kádru mužů.
D: Je fakt, že jako levákovi mi pravá
noha většinou moc nespolupracuje.
(usmívá se) A co se týče hlavičkování,
myslím, že ve všech týmech, co jsem
působil, jsem v něm patřil k nejlepším. Takže dědovy tréninky mi určitě
pomohly.
F: A také ti trenéři vždycky vyčítali
běh. A to se s tebou táhne vlastně doJ
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Hrdý děda se svým vnukem...   ... kterého kdysi do klubu z Jižního Města koupil sám.

dnes. Dopadá jakoby na paty a kvůli
tomu protahuje krok.
D: Běh už nedokážu změnit. Zvykl
jsem si na něj a nevnímám, že by mě
při zápase nějak limitoval.
J
A co vnukovi naopak šlo?
F: Vždy dobře chodil do osobních soubojů, má dobré i dlouhé centry. A má
pravdu, že od doby, co zapracoval na
hlavičkách, je dobrý i v nich.
J
Dominiku, na jakém postu
vlastně nastupujete?
D: Hraju v obraně. Buď stopera, nebo
krajního obránce. V mladším dorostu

jsem občas nastoupil i jako defenzivní záložník, ale v obraně mi to vyhovuje nejvíc.
J
V Újezdu Praha 4 hrajete převážně za B-tým. Neberete to jako
zklamání? Nedoufal jste ve větší
vytížení v A-týmu?
D: Vůbec, B-tým mi naprosto vyhovuje hlavně v tom, že mám víc času
na školu. V áčku by bylo víc tréninků,
což by v kombinaci se studiem mohl
být problém. Takže jsem rád, že B-tým máme a můžu za něj hrát. Navíc je mi jen dvacet let, takže třeba

FRANTIŠEK JÍRA
Věk: 73 Klub: SK Slovan Kunratice
Post: sekretář, místopředseda sportovně-technické
komise ženského fotbalu
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za rok, za dva, za tři můžu pravidelně
hrát v A-týmu.
J
Je to váš fotbalový cíl?
D: Tak to úplně neberu, pro mě je
momentálně priorita škola. Fotbal
se trochu dostal na druhé místo, což
se ale samozřejmě může za nějakou
dobu změnit.
J
Nutriční terapeut nebo jinak
výživový specialista je obor,
kterému byste se chtěl věnovat
i v budoucnu?
D: Ano. Dá se dělat jak v nemocnici,
tak ve sportu. A já vždycky chtěl stu-

DOMINIK JÍRA
Věk: 20
Klub: SK Újezd Praha 4
Post: obránce

dovat a dělat něco, co se sportem
souvisí. Proto jsem si tuto školu vybral.
J
Pane Františku, jak jste se stal
místopředsedou STK ženského
fotbalu?
F: Pro ženský fotbal jsem dělal už
kdysi, byl jsem předsedou disciplinární
komise. Před šesti lety mě oslovila
Jitka Plochová, jestli bych jim nepomohl v STK. Šel jsem se tam podívat
a už jsem tam zůstal. Původně chtěli,
abych dělal předsedu, ale to jsem odmítl. Chtěli jsme, aby tuto funkci zastávala žena. Tak mě doporučili na
místopředsedu.
J
Co ta práce obnáší?
F: Nejdřív se musí udělat rozpis soutěží, kolik a jaké se budou hrát. Potom děláme termínovou listinu a pak
hlídáme všechna utkání. Jsme čtyři, já
mám na starosti ligu.
J
Mnoho let jste byl i delegátem.
Na co z této životní etapy vzpomínáte nejraději?
F: Delegáta jsem dělal od roku 1988
až do roku 2009, takže přes dvacet let.
Byla to příjemná doba. Jako první se mi
vybaví, když jsem byl jako delegát poslán do Satalic. Předtím jsem končil jako
předseda disciplinární komise a zrovna
jsem měl padesáté narozeniny. V Satalicích mi přichystali krásný dárek, můj
obrázek, jak jako předseda disciplinárky
trestám jejich brankáře. U toho je napsáno: Máš to za padesát. Satalice navíc zrovna postupovaly do divize, takže
na hřišti velká sláva. Bylo to krásné, ten
obrázek mám dodnes pověšený.

RODINA

V typických barvách Dukly Dominik fotbalově dozrál.
J
Ještě jsme nezmínili vaši hráčskou kariéru.
F: Začínal jsem ve Slavoji Praha,
s dorostem jsme to dotáhli až do
přeboru. Muži tehdy hráli o postup
do druhé ligy, což se jim povedlo.
To byl velký úspěch. Jako dorostenci
jsme chodili na jejich zápasy pomáhat kolem hřiště. Já jsem ve Slavoji
hrál za muže v B-týmu I. B třídu. Potom jsem kopal za Chodov, se kterým jsme se z třetí třídy dostali do

A třídy. Končil jsem až v padesáti,
kdy jsem si ještě zahrál ve třetí třídě
proti Újezdu nad Lesy.
J
Trénování jste se věnoval také?
F: Ve Slavoji jsem trénoval přípravku,
za kterou hrál můj syn, Dominikův
táta. Kluky jsem dovedl přes žáky až
do dorostu, ten jsem potom trénoval
i na Chodově. Tam jsem dva roky vedl
i muže v I. A třídě.
J
Takže fotbal jste poznal téměř
ze všech stran.

F: Já bych řekl, že jsem ho poznal
úplně ze všech stran. (usmívá se)
Hráč, trenér, předseda disciplinárky,
místopředseda STK, sekretář…
J
Otázka pro oba: Na co se nejvíc
těšíte, až se zase život vrátí do
starých kolejí?
D: Asi na spoluhráče. Až si zase
budeme moci zatrénovat a zahrát
fotbal.
F: Já na dobré točené pivo. (směje
se) Na Chodově se pravidelně schá-

zíme jako parta bývalých fotbalistů,
popovídáme si, zahrajeme si karty,
dáme si pivo. Pravidelně se setkáváme ještě s druhou partou, to jsou
zase bývalí funkcionáři, co dělali pro
Duklu JM. Minimálně jednou za půl
roku se vídáme i se starou gardou
ze Slavoje. Do toho jsem každé úterý
v Kunraticích, každou středu se scházíme s ostatními členy STK FŽ. To
všechno mi hodně schází a na to se
těším nejvíc.
PFS DOPORUČUJE

HISTORIE

TEXT: MILOSLAV JENŠÍK

FOTO: ARCHIV AUTORA

DNES NAPOSLED
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: METROPOLE V DERNIÉŘE ČESKOSLOVENSKÉ LIGY
Rus Vladimír Tatarčuk, slávistická hvězda poslední federální ligy, uniká v derby „S“ protihráči.

V pátek 11. června 1993 zhruba v 17:45 odpoledního času skončil na
dvou pražských, třech moravských a třech slovenských stadionech
poslední ročník ČESKOSLOVENSKÉ LIGY. Mistrovský titul však již
toho podvečera v sázce nebyl. Ten si vítězstvím 1:0 v Nitře pojistila
už v předcházejícím kole Sparta.
V letech 1987 až 1991 vytvořili rudí
nový rekord nejvyšší soutěže pěti tituly v nepřetržité řadě. Jejich příznivci – nadšením bez sebe – od nich
v ročníku 1991-92 zcela samozřejmě
očekávali šesté vavříny. Po vítězství
2:1 v úvodním kole na hřišti bratislavského Interu věřili, že bylo vykročením k novému triumfálnímu
pochodu.

Jejich přesvědčením poprvé otřáslo už
derby „S“ ve 2. kole na Letné, ve kterém Sparta svému tradičnímu rivalovi
podlehla 0:1. A v následujícím týdnu
přivezla z Trnavy jen bod za bezgólovou plichtu. Na špici pelotonu se rozjela stíhací jízda olomoucké Sigmy
(pod taktovkou velkého trenérského
objevu 80. let Karla Brücknera) a bratislavského Slovanu. Pár týdnů spolu

Ve společné české a slovenské reprezentaci, která v roce 1993 dohrávala kvalifikaci MS, byl
také v té době ještě českobudějovický Karel Poborský, pozdější hráč Viktorie Žižkov i obou „S“.
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obě mužstva postupovala bok po
boku, až v 8. kole „belasí“ porazili
Spartu na jejím hřišti 2:1 a utekli Hanákům o bod.
Slovan dovedl pole do zimní přestávky, ale Sigma se jej stále držela
jako klíště; v podzimním účtování jí
na něj chyběly jen dva body. Další dvě
místa, ale v uctivém pětibodovém odstupu za Olomouckými, patřila pražským „S“. Třetí pozici obsadili díky
lepšímu skóre sešívaní. Mohli na tom
být o dost lépe, kdyby přinejmenším
vyrovnanou partii na bratislavském
Tehelném poli neprohráli 2:3 (ale
k tomu přispěly některé verdikty roz-

hodčího) a zejména kdyby v předposledním podzimním kole nepodlehli
doma Sigmě 0:2.
Brücknerovi ogaři ovšem nebyli
žádná ořezávátka. V Edenu absolvovali už dvacátý zápas v řadě bez
prohry a jejich gólman Luboš Přibyl
více než deset hodin nedostal ani gól!
O Spartě napsaly v podzimním bilancování Lidové noviny: „V PMEZ válí,
v lize se trápí. Asi je toho na Uhrinův
celek (včetně reprezentačních povinností mnoha hráčů) hodně.“ Pozoruhodné bylo, že právě v Poháru mistrů
se sparťané museli obejít bez navrátilců z cizích služeb Jozefa Chovance

V poslední československé lize debutoval v sešívaném dresu Vladimír Šmicer.
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DOBOVÉ STŘÍPKY
„TOP TEN“ LIGOVÉ HISTORIE
Poslední československý mistr byl také
v souhrnu po všech stránkách nejúspěšnější: Sparta v ní sehrála nejvíc
utkání (1519), nejvíc jich také vyhrála
(829), nastřílela nejvíc gólů (3358)
a vrchol pořadí znamenalo i jejích
1952 bodů. Druhé místo patřilo Slavii se 1665 body (ze 1442 zápasů).
V první desítce následovaly Slovan
Bratislava 1472 (1292), Dukla Praha
1439 (1235), Baník Ostrava 1382
(1283), Bohemians 1222 (1205),

Spartak Trnava 1121 (1130), Inter
Bratislava (původně Červená hviezda)
1024 (968), Tatran Prešov 888 (938)
a Zbrojovka Brno 866 (897).

DEFILÉ DALŠÍCH PRAŽANŮ
V celkovém pořadí 25. místo obsadila
Viktoria Žižkov s 242 body ze shodného
počtu zápasů. Následovaly 27. Čechie
Karlín 138 (215), 36. ČAFC Vinohrady 54
(64), 38. někdejší německý DFC 50 (57),
42. SK Libeň 40 (100), 43. Nuselský SK
36 (38), 47. Meteor VIII 28 (52), 61. Mo-

Čtyřiadvacetiletý Pavel Kuka nastřílel v derniéře
československé ligy ze všech českých hráčů nejvíc gólů.

a exslávisty Jiřího Jeslínka, kteří v lize
hrát mohli. Ale fotbal, jak známo,
nemá logiku.
Na jaře už Bratislavští na vrchol žebříčku nikoho nepustili, i když Sparta je
na Tehelném poli vyklepla 3:0 a potom je porazila i Slavia 3:1. Na svůj
osmý československý mistrovský titul
si museli počkat plných sedmnáct let.
Však jej také oslavili! Před posledním
mačem s Vítkovicemi připravili čtyři
tisíce lahví šampáňa ze Seredi, na
jejichž vinětě se skvěl nápis Slovan
Bratislava – majstr ČSFR. A když pak
vyhráli 3:0…
Druhé Spartě utekli o tři, čtvrté (ještě
za Olomoucí) Slavii o rovných deset.
Praha to tak nemohla nechat. A protože v těch dnech už se zřetelně rýsoval blízký rozchod československé
federace, nabízela se jí k tomu jen
jediná příležitost.

LIGA NA ROZLOUČENOU
Společná republika Čechů a Slováků
se rozešla v dobrém. A jednou z předpovědí příštích skvělých vzájemných
vztahů se stala i fotbalová první liga
1992–93. Její podzimní poločas se

torlet 7 (26), 63. Slavoj Žižkov 5 (22)
a na posledním 65. místě mezi všemi
účastníky soutěže Čechie VIII 4 (22).
Pro úplnost dodejme, že v letech 1942
až 1944 získal prvoligové ostruhy také
SK Nusle. Ale to bylo v českomoravské
lize z doby nacistické okupace a druhé
světové války.

BICANOVA REMÍZA S ADAMCEM
Mezi králi střelců československé soutěže byli nejúspěšnější čtyřnásobní Josef Bican (1938, 1946 a 1947 Sla-

Cestou k 20. mistrovskému titulu Sparty v sezoně
1992–93 odchytal Petr Kouba všech 30 ligových utkání.

hrál ještě v Československu, jarní odvety už přes hranici dvou suverénních
států.
Ve vzpomínce na předcházející ročník jsme se nezmínili o dalších dvou
zástupcích hlavního města v soutěži. Také dvakrát nebylo o čem. Bohemians se nakonec plným ziskem
z posledních dvou zápasů (husarským kouskem byla výhra v Trnavě
5:0) vytáhli ze suterénu na solidní
osmé místo. Opticky působila vcelku
přijatelně i jedenáctá pozice Dukly,
ale to jen do chvíle, než oko padlo na
poslední sloupec tabulky. Někdejší reprezentaci armády, teď už civilní mužstvo, dělil od sestupové propasti jen
bod, nakonec vybojovaný v posledním
kole v lijáku a pod blesky, které se
křižovaly nad Juliskou, plichtou 1:1 se
Spartou, které už o nic nešlo.
Ani dál se toho od obou týmů moc
nečekalo. Zato rudí ani červenobílí se
netajili tím, že při československé ligové derniéře hodlají Slovanu obhajobu primátu jakkoli usnadnit.
První z toho tria klopýtla Slavia –
už ve 2. kole v Dunajské Stredě 2:4.
Sparta poprvé skončila na štítě v 5.

via, 1950 Vítkovice) a Jozef Adamec
(Spartak Trnava – 1967, 1968, 1970
a spolu se Zdeňkem Nehodou z Dukly
1971). U Bicana, nejslavnějšího kanonýra našich fotbalových dějin, nelze
nepřipomenout patero jeho prvenství
z let 1940 až 1944.
Posledním československým králem
střelců se roku 1993 (už podruhé)
stal Peter Dubovský ze Slovanu Bratislava s 24 góly. Jen o gól za ním
skončil nejúspěšnější český střelec
Pavel Kuka ze Slavie.

Ani jeden zápas v posledním ročníku československé
ligy nevynechal také Jozef Chovanec.

kole v Edenu, kde prohrála 0:2, Slovan až v 7. kole v Ostravě. I tak měl
po první čtvrtině ligových klání před
čtvrtou Spartou už čtyři, před sedmou
Slavií pět bodů k dobru. A pole dovedl
až do finiše. Ten ale „majstry“ přivedl
na Letnou – a tam je sparťané v přímém souboji „na férovku“ o postavení podzimního půlmistra knokautovali 3:0. Takhle byly rozdány karty
k odvetám: Sparta 21, Slovan a Dunajská Streda 20, Slavia 19 a Olomouc 18 bodů.

SÉRIE HODNÁ ŠAMPIONŮ
Jaro odstartovalo ve znamení duelu
Slovanu a Sparty na slovenské půdě.
Výsledek 1:1 znamenal zachování výchozích pozic obou mužstev k rozhodujícím soubojům. Přiblížila se jim
však Slavia, která vyřídila bratislavský Inter 3:0.
První začala ztrácet krok Sigma. Vrcholné pražské derby i na letenské
scéně zopakovalo podzimní vítězství
Slavie 2:0. To bylo ve 21. kole. Od
toho dne však Sparta už neponechala
nic náhodě. Nasadila fantastický trhák devíti zápasů s plným ziskem.

V Olomouci i doma s Interem 3:1,
v Trnavě 1:0 a s Dunajskou Stredou
3:1, na Julisce s Duklou 4:1 a doma
s Vítkovicemi 2:0, v Brně 5:1, v Nitře
1:0 a konečně na Letné s mohutnými
oslavami titulu, který byl už před zápasem doma, s Prešovem 2:1!
Tomu se říká spanilá jízda! Poslední
mistrovský titul už neexistujícího Československa zůstal v Praze. A Slovan
se nestal ani vicemistrem. Slavia sice
v posledním utkání prohrála v Olomouci 3:4, ale i tak si udržela druhé
místo – o pět bodů za sparťanskými
mistry, nicméně o bod před neúspěšnými obhájci prvenství.
Dukla a Bohemians podle očekávání měly hodně co dělat, aby si zajistily účast v příští české vrcholné
lize. Jedni se mohli zachránit rovnou,
druhým byla dána možnost reparátu
v baráži se sedmým týmem II. ligy
(prvních šest z ní v čele s Viktorií Žižkov postupovalo přímo). Klokani měli
v průběhu jara nad Duklou už pětibodový náskok, promarnili ho a horší
skóre je postavilo do baráže proti Jablonci. Ale ustáli ji. Na severu hráli 1:1,
doma 2:0 – a byli zachráněni!
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PAVEL KUKA FILOZOF, NEBO ZABIJÁK?
Na hrotu fotbal často dost bolí…

Novináři o něm nejednou psali jako o filozofovi fotbalu. PAVEL KUKA
to odmítal. Prý jen vždy považoval za správné zkraje spíše naslouchat
a potom teprve mluvit. Učit se od těch, kteří už něco dokázali. Přemýšlet
o všem, co funguje – a proč to funguje.
Kdo se blíže seznámil s jeho úvahami,
často překračujícími čáry, jež ohraničují hřiště, by si ale nejspíš řekl: kus
filozofa v něm určitě je.
A zabiják byl také – a jaký! To ovšem
nevedeme řeč o zákrocích, ze kterých
padá hrůza na protihráče i na objektivní pozorovatele. Máme na mysli zabijácký instinkt, díky kterému se dostával do šancí, a spoustu gólů, které
z nich vytěžil. Sám nejednou řekl, že
jich mohlo a mělo být víc. Fanoušci
Slavie, kteří ho měli rádi jako málokterého jiného borce bohaté klubové
historie, by zajisté nebyli proti. A pokud šlo o národní mužstvo, kdo z nás
by si to nepřál?
Leč éra čarostřelců, kteří sbírali smetanu práce celého týmu, byla dávno
ta tam. Dnešní hrotoví útočníci jsou
rozrážeči bran, otloukánci. Ale nikdo
nikdy nemohl vyčíst Pavlu Kukovi, že

zaváhal, kdykoli šlo o to jít do ohně
před soupeřovou brankou.

SLÁVISTA NA CELÝ ŽIVOT
Kluk z Vršovic poprvé oblékl dres
v Edenu. Prošel tam žactvem, dorostem, juniorkou. Nebyl za hvězdičku. Na
druhé straně však jaksi samozřejmě
v 19 letech prošel sítem výběru
branců, které čekala vojna v některém z předních mužstev ozbrojených
sil. Povolávací rozkaz ho zavedl mezi
chebské pohraničníky v kopačkách.
Tam sehrál svůj premiérový prvoligový
mač, vstřelil svůj první gól v nejvyšší
domácí soutěži. Po dvou letech se
vrátil do civilu s prvoligovou výslužkou 36 zápasů a devíti gólů.
A také s věrohodnou vizitkou nebezpečného útočníka. Od žáků hrával v obraně, tu a tam v záloze. Až
v Chebu – ne hned a spíše z okamžité

nouze o hráče přední linie – poprvé
nastoupil v útoku. Do zadních řad už
se pak nevrátil. Trenérem, který našel
odvahu k onomu experimentu, byl Michal Jelínek, někdejší asistent Tomáše
Pospíchala v Bohemce.
Nedlouho po Pavlově návratu do Edenu
na tu kartu vsadil i nový trenér sešívaných Vlastimil Petržela: „Je to mimořádný
talent. Má úžasné zrychlení, přímočarost
akce, tah na branku,“ vysvětloval.
Když na konci léta 1990 po světovém
šampionátu v Itálii začal trenér Milan
Máčala postupně formovat nový reprezentační tým, povolal Kuku hned k prvnímu zápasu ve Finsku (1:1). Na trávník
ho poslal do druhé půle. Novic národního mužstva v něm po 17 minutách
vstřelil svůj první gól na mezistátní
scéně; vyrovnávací a toho dne náš jediný. A víte co na to on sám? „Nebylo
by dobré to nafukovat. Ještě jsem tolik
nedokázal. Necítím se ani jako reprezentant, jen jsem zaskočil za zraněné nebo
neuvolněné hráče,“ řekl zpravodaji Gólu.
Roku 1993 čechoamerický mecenáš
Boris Korbel zčistajasna opustil Slavii

a té nezbylo než rychle vyspravit rozpočet prodejem několika es. Tehdy Eden
na pět let opustil i Pavel. „Odchod do
Německa, kde se fotbalové profesionální
prostředí pěstuje již celá desetiletí, byl
logickým vyústěním jeho kvalit hráčských, ale i morálně volních, a chcete-li také duševních,“ napsal tehdy známý
fotbalový novinář Josef Káninský. Svatá
pravda! Pavel Kuka tam dozrál v dokonalého profesionála.

Hádejte, jaký dres Pavel oblékl na obálce
měsíčníku Fotbal z roku 1995? Patřil týmu
osobností v olomouckém exhibičním utkání
ve prospěch Nadace internacionálů.

PAVEL KUKAMM19. 7. 1968

Nesmlouvavě poctivý sportovec,
přemýšlivý hráč, nebojácný bojovník, srdcař
k pohledání – to všechno byl Pavel Kuka.
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Post: hrotový útočník
Hráčská dráha: Slavia, 1987 RH Cheb a liga, 1989 Slavia, 1994 1. FC Kaiserslautern, 1998 1. FC Nürnberg, 1999
VfB Stuttgart, 2005 Slavia; po skončení profesionální kariéry Votice, Jílové a Rapid Psáry
Mezistátní utkání: 87 a 29 gólů v letech 1990 až 2001 (z toho od roku 1993 za Česko 63 zápasů a 22 gólů);
vicemistr Evropy 1996 (nastoupil ve všech 6 zápasech a vstřelil 1 gól)
Ligová bilance: v československé a české lize 270 zápasů a 104 gólů, v německé Bundeslize 50 gólů; s 1. FC
Kaiserslautern mistr Německa 1998; člen Klubu ligových kanonýrů
Jiná ocenění: 1994 Fotbalista roku v anketě týdeníku Stadion, 1992 Sympaťák roku v anketě měsíčníku Fotbal
Po ukončení hráčské dráhy: krátce v managementu Příbrami a Viktorie Žižkov; působil také v agentuře Pavla Pasky

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK
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FOTO: ARCHIV A. DASCALA, FK MOTORLET PRAHA

ROZSTŘEL
SPARTA
RONALDO
ÚTOČIT
BLONDÝNY

SLAVIA

nebo

MESSI

nebo
nebo
nebo

BRÁNIT
BRUNETY

JE MI JEDNO, JAKOU MÁ HOLKA BARVU VLASŮ

PREMIER LEAGUE

nebo

BUNDESLIGA

DASCAL JAKO HAGI?
ALEXANDRU DASCAL Z MOTORLETU MÁ VE FOTBALE VYSOKÉ CÍLE A DÍKY VZORNÉMU PŘÍSTUPU SE MU MOHOU SPLNIT
Zatímco většina jeho vrstevníků označuje jako své vzory hvězdy současnosti, ALEXANDRU DASCAL vybral jednu z minulosti. Gheorgheho
Hagiho, jemuž se přezdívalo Karpatský Maradona. Těžko říct, zda
patnáctiletý ofenzivní záložník či útočník starších žáků Motorletu
dosáhne podobných úspěchů jako Hagi, který kopal za Real Madrid i
Barcelonu a účastnil se tří světových a tří evropských šampionátů. Cíle
každopádně nemá nízké, rád by si zahrál první českou ligu. A dal v ní gól.
Fotbalové začátky – co ho přivedlo k fotbalu:
Táta, se kterým jsem si chodil zakopat
na hřiště. Fotbal mě baví díky němu.
J
Důležité kroky v kariéře:
Mým jediným a nejdůležitějším kariérním krokem byl přestup do Motorletu, za který hraju už devět let.
J
Nejoblíbenější trenér:
Pan Pavel Ducháček. Jako první mě
tzv. postavil na nohy a naučil mě hrát
fotbal profesionálně.
J
Fotbalový vzor:
Gheorghe Hagi.
J
Oblíbený klub:
Liverpool FC.
J
Neoblíbený klub:
Real Madrid.
J
Poslední výsledek A-týmu mužů
Motorletu v sezoně:
Porazili 1:0 Hostouň.
J

J
Jaký nejlepší zápas kdy osobně
odehrál:
Zápas Ondrášovka Cupu proti Slavii Praha, vyhráli jsme 1:0. Celý náš
tým hrál na 100 % a v posledních minutách jsem dal gól. Na tom turnaji
jsme byli jediní, kdo Slavii porazil.
J
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Semifinále ligy mistrů, druhý zápas
Tottenhamu s Ajaxem Amsterdam.
J
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Nemohu jmenovat jednoho, protože
na vysoké úrovni jich je víc.
J
Sportovní cíl:
Zahrát si první ligu a dát v ní gól.
J
... a kdyby to nevyšlo ve fotbale –
čím chce být:
Doufám, že mi to vyjde ve fotbale.
Když se tak nestane, stejně bych u
něj chtěl zůstat. Například jako masér, lékař nebo fyzioterapeut.

I Alexandru musí v době pandemie dodržovat nařízení české vlády.

Dělá i jiný sport než fotbal:
Stolní tenis, ale ten mám jen jako hobby.
J
Mimosportovní zájmy:
S rodinou nebo s kamarády jezdím
na kole.
J
Nejlepší relax a odpočinek:
Vždy po zápase jdu do bazénu, kde
je i sauna a vířivka. To je pro mě nejlepší relax.
J
Oblíbené jídlo:
Sushi.
J

Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Poslouchám rap, ale nemám konkrétního oblíbeného interpreta.
J
Oblíbený film:
Mexická vlna.
J
Prospěch ve škole:
Není nejlepší, ale ani nejhorší. Letos
mám v průměru dvojku.
J
Počet přátel na Facebooku:
200.
J

OČIMA TRENÉRŮ
„Tým ročníku 2005 je na Motorletu velice vyrovnaný, proto není jednoduché vyzdvihnout jednoho hráče. Ale Saša je kluk, který v týmu působí od mladší přípravky
a vždy patřil k nejvýraznějším hráčům celého mužstva. Určitou dobu mu trvalo, než se sžil s přechodem na velké hřiště, nicméně v letošní sezoně učinil velký pokrok,
což potvrzuje nejvyšší počet vstřelených branek v rámci celého mužstva. Saša je ofenzivně laděný hráč, pro soupeře velmi nepředvídatelný. Vyniká driblinkem a střelbou ze střední vzdálenosti. Cením si obzvláště jeho přístupu. V posledních měsících vyzrál a svým přístupem před tréninkem i po něm je příkladem pro spoluhráče.
Má ve fotbale vysoké cíle a já mu přeji, aby se mu podařilo je naplnit.“

Marek Opočenský, trenér starších žáků U-15 Motorletu (ročník 2005)
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TEXT A FOTO: PFS

VŠE O LICENCÍCH
PRAKTICKÉ INFORMACE A KONTAKTY K TOMU, JAK SE STÁT TRENÉREM
I v roce 2020 nabízejí představitelé Pražského fotbalového svazu
zájemcům o TRENÉRSKÉ LICENCE jejich získání či upgradování na
některém z kurzů, které pořádají. A my přinášíme detailní přehled toho,
co je nutné splnit, udělat a celkově absolvovat ke zdárnému dokončení.

ON-LINE GRASSROOTS
LEADER CERTIFIKÁT
Povinností všech zájemců o trenérské kurzy je mít hotový on-line certifikát Grassroots Leader, jehož splnění
předchází přihlášení se na jakoukoli
licenci. Jedná se o úplně první stupeň vzdělání, které si začínající trenéři
splní doma u svých počítačů. Licence
je zdarma.

LICENCE C FAČR
Licence probíhá ve dvou dnech a celkem čítá 20 vyučovacích hodin a dva
náhledové tréninky, které probíhají do
14 dnů po dokončení dvoudenního
bloku. Náhledové tréninky probíhají
v návaznosti za sebou na jednom
místě v odpoledních hodinách, např.
v intervalu 16:00 až 18:30.
Termíny licencí C FAČR jsou v Praze rozloženy do celého kalendářního roku, neprobíhají pouze o letních prázdninách.
Dvoudenní bloky jsou většinou pořádány
v intervalu pátek–sobota, v některých
případech sobota–neděle. Licence C
FAČR je zakončena on-line testem,
který studenti plní v pohodlí domova.
PFS se tak termínově snaží vyjít vstříc
co největšímu počtu zájemců. Licence
C FAČR je pouze národní licencí a platí
tedy pouze na území ČR.

Studenti v rámci C licence obdrží
zdarma učebnici pro trenéry zaměřenou na kategorie malého fotbalu
s názvem: Fotbal - Učebnice pro trenéry a děti (4-13 let), jejímiž autory
jsou vedoucí trenérsko-metodického
úseku Antonín Plachý, dále Luděk
Procházka a kolektiv trenérů z celé
republiky. Tato učebnice prošla revizí a aktualizací a od září 2019 již

kendy po sobě, to znamená dvakrát
sobota–neděle.
UEFA Grassroots C licence jsou plánovány především do období po sezoně – tzn. na červen, listopad nebo
prosinec. UEFA Grassroots C licence
je již plně v konvenci UEFA a je tedy
platná v celé Evropě.
Cena UEFA Grassroots C licence:
4 400 Kč

UEFA B LICENCE
Licence se může zúčastnit každý, kdo
vlastní platný průkaz UEFA Grassroots
C licence, a probíhá v rozsahu 120

JAK PROBÍHAJÍ LICENCE NA PFS
Na rok 2020 je v rámci PFS naplánováno sedm Licencí FAČR, tři UEFA
Grassroots C licence, dvě UEFA B licence a tři termíny doškolovacích seminářů. Organizační a lektorský tým zůstává stejný jako v roce 2019, to
znamená ve složení Luboš Zákostelský, Aleš Majer, Otmar Litera a David
Perl. Plus jsou samozřejmě zváni další odborníci v podobě externích lektorů.

studenti dostávají nově aktualizovanou verzi.
Cena Licence C FAČR: 3 200 Kč

UEFA GRASSROOTS C LICENCE
Licence se může zúčastnit každý
majitel platné Licence C FAČR. UEFA
Grassroots C licence čítá celkem 40
vyučovacích hodin rozdělených do
čtyř dnů a buď je pořádána v bloku
od čtvrtka do neděle, nebo dva ví-

vyučovacích hodin rozdělených do 12
dnů. V rámci PFS se konají v průběhu
roku vždy dva kurzy UEFA B licence.
Jeden kurz probíhá ve všedních dnech
a celkem zahrnuje čtyři bloky výuky.
Kurz začíná v prosinci a končí závěrečnými zkouškami v červnu. Termínově je uzpůsoben profesionálním
hráčům (bloky se konají po sezoně
nebo v reprezentačních pauzách), ale
zúčastnit se ho může každý, komu

takto rozvržený kurz vyhovuje. Druhý
kurz začíná vždy v lednu a končí závěrečnými zkouškami v závěru března
a je koncipován do čtyř třídenních
bloků konaných vždy jako prodloužený víkend (pátek, sobota, neděle).
Součástí studia UEFA B licence jsou
na rozdíl od předchozích licencí dílčí
testy a závěrečná ústní zkouška. Během výuky pak studenti absolvují
i dva metodické výstupy, při kterých
na vybrané téma vedou kolegy z kurzu
při tréninku. Zároveň studenti v průběhu kurzu plní další úkoly v podobě
samostatné nebo skupinové práce,
více v odstavci „Změny v organizaci
a obsahu licencí“.
Majitelé UEFA B licence se mohou
po roce od absolvování závěrečné
zkoušky na UEFA B licenci hlásit k přijímacím zkouškám UEFA A licence
s tím, že by v tomto období měli vykonávat trenérskou činnost.
Dále se majitelé diplomů UEFA B
mohou hlásit ke studiu speciálních
licencí. Jsou to a) „Kondiční trenér
FAČR“, b) Trenér brankářů B FAČR.
Cenu kurzu UEFA B licence: 7 000 Kč

DOŠKOLENÍ LICENCE C FAČR,
UEFA B LICENCE
Platnost všech získaných licencí je
vždy tři roky, poté je potřeba absolvovat doškolovací seminář pro prodloužení platnosti trenérské licence.
Doškolovací seminář čítá pro Licenci
C FAČR a UEFA B licenci osm vyučo-

ČÍSLA V ROCE 2019
Pražský fotbalový svaz, stejně jako ostatní krajské fotbalové svazy, organizuje Licenci C FAČR, UEFA Grassroots C licenci, UEFA B licenci a doškolení těchto
licencí. V roce 2019 uspořádal PFS sedm Licencí C FAČR, kterých se zúčastnilo 180 trenérů (z toho 17 žen), dále čtyři UEFA Grassroots C licence, které absolvovalo 101 trenérů (pět žen), a dvě UEFA B licence s počtem absolventů 41 (jedna žena).
V závěru roku 2019 se pak rozběhla další UEFA B licence se 17 účastníky, která bude dokončena v roce 2020. Doškolení C licencí a UEFA B licencí se v roce
2019 zúčastnilo v rámci PFS celkem 178 trenérů, doškolení proběhla během roku 2019 ve třech termínech.

20 DUBEN 2020

MLÁDEŽ

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY KURZŮ
Luboš Zákostelský – GTM pro PFS, zakostelsky@fotbalpraha.cz, 604 875 827
Aleš Majer – lektor PFS, licencepfs@gmail.com, 702 004 385
Otmar Litera – OFS GTM pro PFS, otmar.litera@gmail.com, 728 871 564
David Perl – OFS GTM pro PFS, davitperl@seznam.cz, 722 483 470
Veškeré informace ke kurzům a přihlášení na ně jsou na www.fotbalpraha.cz.
Na programu většiny licencí je samozřejmě i praktická část.

vacích hodin a v rámci PFS probíhá
vždy ve všední den v odpoledních
a podvečerních hodinách. Jedná se
o seminář, kde je kombinována teorie s praktickými ukázkami.
Jedinou výjimku doposud tvoří UEFA
Grassroots C licence, která má neomezenou platnost a nedoškoluje se.
To znamená, že trenéři vlastnící tuto
licenci vždy po třech letech doškolují
Licenci C FAČR. Trenéři samozřejmě
doškolují vždy aktuálně nejvyšší trenérskou licenci, kterou vlastní.
Cena doškolení: 1 500 Kč

ZMĚNY VE STRUKTUŘE
A OBSAHU LICENCÍ
V rámci konvence mezi jednotlivými
fotbalovými asociacemi a UEFA proběhnou určité změny v pravidlech
a obsahu licencí. Provedení těchto
změn musí FAČR zvládnout za tři roky.
Některé změny se týkají také nižších
licencí pořádaných PFS.

Zde jsou uvedené ty
nejdůležitější body změn:

1. Změna názvu jednotlivých licencí
a změna časové dotace. Postupně se
přejde na následující stupně licencí –
řazeno od nejnižších, se změnami časových dotací pro jednotlivé licence:
a) Grassroots Leader Certifikát –
on-line licence, tzv. E-learning
b) Licence trenér FAČR – 20 hodin
c) UEFA C licence – 60 hodin
d) UEFA B licence – 120 hodin

Zásadně je tedy navýšena dotace
hodin na budoucí UEFA C licenci, do
této časové dotace bude mj. zahrnuta
i domácí příprava studentů a náhledové tréninky.
2. Změny související s účastí a studiem UEFA B licence:
a) Na UEFA B licenci se budou moci
hlásit trenéři, kteří vlastní diplom
UEFA C licence (současné UEFA
Grassroots C) minimálně šest měsíců.
b) Samotné studium UEFA B licence
bude trvat minimálně šest měsíců,
tzn. 120 vyučovacích hodin a závěrečná zkouška se rozloží do tohoto
období.
c) V náplni studia UEFA B licence
bude zahrnuto natáčení videa studenty kurzů z vlastní trenérské praxe
s následnou analýzou, dále pak vytvoření dvou až tříčlenných pracovních
mikroskupin, ve kterých se trenéři navštíví vzájemně v klubech. Studenti
také budou spolupracovat s vybranými zkušenějšími kolegy a lektory,
kteří jim poskytnou mentorskou činnost.
V rámci PFS se na tyto požadavky
přešlo částečně již v minulém roce
a úplně v sezoně 2019-2020, kdy natočit video z vlastní tréninkové jednotky v rámci UEFA B licence je pro
studenty již nedílnou součástí kurzu.
Stejně tak jsou v rámci této licence
vytvořené dvojice trenérů, kteří si vzájemně navštíví tréninkové jednotky

a pak je spolu diskutují. Mentorská
činnost je v rámci UEFA B licence
trenérům zatím nabízena dobrovolně
a spočívá v návštěvě mentora na tréninku studenta, po kterém probíhá
diskuse. Roli mentorů plní OFS GTM
pro Pražský fotbalový svaz (Otmar
Litera, David Perl, Miroslav Navara
a Filip Krhut). Trenéři UEFA B licence
tuto možnost hojně využívají, někteří
dokonce způsobem, že nechtějí vědět
o přítomnosti mentora na tréninku.

šiny hrazeny náklady spojené s účastí
na kurzu.
Není však nutné, aby se ženy-trenérky účastnily pouze těchto
kurzů, ale mohou se zapojit i do
kurzů v rámci PFS, které jsou pořádány bez ohledu na pohlaví. Navíc hlavně u přípravkových kategorií
jsou často smíšené týmy a trenérky
působí i u chlapeckých týmů, což
má i velmi dobrý sociální aspekt.
V rámci nižších licencí navíc nejsou

PRAKTICKÉ INFORMACE
Do úrovně UEFA B licence nejsou ke kurzu pořádány přijímací zkoušky, přijati
na kurzy jsou všichni, kteří se vejdou do vypsaného počtu účastníků. V rámci
kurzů Licence C FAČR, UEFA Grassroots C licence a UEFA B licence, které
pořádá PFS, mají studenti po všechny dny na kurzu v ceně zahrnut oběd.

Zpětná vazba od trenérů je pak velmi
pozitivní a služba je jimi oceňována.
3. Podpora ženského fotbalu
UEFA v posledních letech výrazně
podporuje i rozvoj ženské kopané, což
se v rámci vzdělávání trenérek projevilo tím, že UEFA velmi výrazně dotuje
vzdělávání žen ve fotbale. U nás to
v praxi znamená, že se rozjíždějí pod
vedením Jakuba Kowolovského trenérské kurzy pro ženy (C licence FAČR,
UEFA Grassroots C licence, UEFA B
licence). Toto probíhá v gesci FAČR
a trenérky-studentky mají z velké vět-

v náplni studia zásadní rozdíly mezi
obsahem licencí speciálně pro ženy
a mezi běžnými licencemi. Pokud se
trenérka přihlásí na „běžný“ kurz jakékoli úrovně v rámci PFS, může pak
požádat o stejnou dotaci na studium,
jako kdyby se zúčastnila speciálního
kurzu pro ženy, tzn. o uhrazení naprosté většiny nákladů.
Další změny nastanou i na vyšších
nebo speciálních licencích pořádaných FAČR, ty ale budou teprve zveřejněny trenérsko-metodickým úsekem FAČR.

SLOVO LEKTORA
„Za poslední rok a půl se nám s kolegy podařilo vytvořit skvělý tým, který se o vzdělávání trenérů v rámci PFS stará. To považuji za nejdůležitější bod pro průběh
trenérského vzdělávání v Praze. Je výborné, že vzdělávání trenérů probíhá i nad rámec kurzů a trenéři se tak mají možnost neustále vzdělávat, což je zásluha především Luboše Zákostelského a jeho týmu okresních trenérů mládeže. Společně s Lubošem a Otmarem Literou se nám podařilo nastavit pravidelný kalendář kurzů
rozložený do celé sezony a dle mého názoru i zase o kousek posunout obsah a metodiku kurzů. Měli jsme také na co navazovat, protože dlouholetá práce našich
předchůdců Zdeňka Srby a Karla Kopsy byla velmi významná a byla pro nás skvělým odrazovým můstkem. Chtěl bych také poděkovat externím lektorům, kteří nám
skvěle licence doplňují a obohacují. V neposlední řadě je také velmi důležitý zájem trenérů o vzdělávání, který je v Praze stále velký, což dokazují neustále naplněné
kurzy i chuť trenérů se hlásit na vyšší a vyšší licence, což při vědomí toho, že v drtivé většině jsou to pracující nebo studující lidé, zaslouží velké uznání a ocenění.
A pro nás radost, že budeme mít zase o něco více vzdělaných a nadšených trenérů.“

Aleš Majer, lektor PFS
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VÝBĚR MÍSTA
SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE – TÉMATA Z LICENCE
Dalším tématem z licence, které si v článku rozepíšeme, je VÝBĚR MÍSTA.
Jedná se o herní činnost jednotlivce, která je občas podceňována z hlediska
toho, kdy ji začít rozvíjet. Pod výběrem místa se totiž skrývá více podskupin.
Mezi ně patří výběr místa bez míče (např. v pohybové hře), výběr místa
s míčem, výběr místa bez míče v útočné fázi, kdy má spoluhráč míč,
a výběr místa bez míče, kdy má míč soupeř. Od kdy se zmíněná součást
hry trénuje? Jaké jsou další atributy z hlediska jejího rozvoje?
Výběr místa patří mezi herní činnosti
jednotlivce, které je vhodné rozvíjet
od nejmladší kategorie, tedy od předpřípravky. Může se hojně vyskytovat
v oblíbených pohybových hrách, například v rybáři a rybičkách, ve hře
na ocásky a dalších. V té první se
objevuje v závislosti na roli, kterou
dítě hraje. Rybičky jdou spontánně
co nejdále od rybářů tak, aby nebyly
chycené. Nevědomě se tak učí jít do
volna. Dalším taktickým prvkem je,
zda rybička běží spíše rychleji nebo
si počká, až rybáři přijdou blíž. Podobnými honičkami tedy nevědomě
učíme vybírat místo bez míče.
V předpřípravce, kde se převážně
hraje v situacích 1na1 či 2na2, v U7
již častěji také 3na3, se výběr místa
opakuje zejména ve hrách na více
branek. Při hře ve dvou či ve třech
hráčích není přihrávka ještě pravidelná, častější je individuální řešení
a vedení míče či obcházení. Situace,
kdy se ve cvičení či hře objeví více
branek, nabízí hráči více variant kam
jít. Zde nastává učení výběru místa
s míčem, tedy v závislosti na soupeři a na postavení branek, kam si
míč navede.
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Jsou různé možnosti, jak postavit hřiště s více brankami. Ať už se jedná
o kruhové se šesti brankami (tři
branky pro jednoho hráče, tři branky
pro druhého ve tvaru ypsilon, viz obrázek a popis níže) nebo hřiště se třemi
brankami do trojúhelníku (oba hráči
útočí na obě branky). Dále pak hřiště, kde se hraje na délku proti sobě,
kdy hráč brání dvě branky a útočí na
dvě branky. Tento model se vyskytuje
i na turnajích a zápasech kategorie
U7, kde se hraje 3na3 na čtyři branky.
Takto se hraje i série turnajů pod hlavičkou PFS s názvem Neberte nám
naši hru. Hráči tak mají možnost
výběru řešení, kdy vidí, že na jedné
straně je plno a druhá strana je volná.

JAK JE TO V KATEGORIÍCH
PŘÍPRAVKY A ŽÁKŮ?
S přechodem do mladší přípravky, kde
se hraje 4+1, je výběr místa častější
i s ohledem na přihrávku od spoluhráče. Hráči se učí hru roztáhnout.
To znamená stát od spoluhráče tak,
aby „mělo cenu“ nahrát. Tedy aby
přihrávka byla výhodnější než vedení
míče. Například přihrávka na metr
může být spíše zbytečná (z důvodu,

že hráč s míčem tam doběhne ani ne
za vteřinu), ale na větší vzdálenost již
výhodná. Roztažením není myšleno,
že každý z hráčů stojí na jedné straně
u lajny, jak si to občas dospělí mohou
vysvětlovat. Roztažení se může učit již
v kategorii U7 u hráčů akcelerovanějších, kteří vidí prostor, zvednou hlavu
a vidí volného spoluhráče.
Hráči se tedy učí roztahovat hru a hledat si takové místo, aby vytvořili spoluhráči prostor pro nahrávku. Znamená
to, že si vybírají místo nejen z hlediska
postavení spoluhráče, ale také s ohledem na postavení protihráče. Zde je
výběr místa velmi individuální. Jsou
hráči, kteří vnímají, že stojí krok od
protihráče, od obránce, a vnímají situaci tak, že je možné jim přihrát, a považují se za správně naběhlé. Naopak
jsou hráči, kteří potřebují třeba tři kroky
od obránce. Vzdálenost postavení od
obránce je velmi individuální a většinou
jde ruku v ruce s důvěrou v sebe sama
a s aktuální úrovní dovedností, kterou
hráči vykazují.
S přechodem do starších kategorií,
tedy do starší přípravky a mladších
žáků, jsou stále častější přihrávky. I se
zvětšujícím se hřištěm je tedy kladen
větší důraz na výběr místa a v tréninku i v zápase je třeba této dovednosti věnovat pozornost.

ÚHEL POHLEDU HRÁČE A TRENÉRA
V minulých metodických článcích bylo
mnohokrát popsáno, že období předpřípravky a přípravky je období já-

ství. Proto se doporučuje rozvíjet výběr místa v souvislosti se zaměřením
skrze individualitu každého hráče.
Jaký je rozdíl mezi pohledem týmovým a individuálním? Primárně se
jedná o úhel pohledu, zda trenér
vidí spíše celek – tedy mužstvo nevolí správný výběr místa či si nenabíhá (nebo naopak že si volí správné
místo a nabíhá, přitom jeden z hráčů
to nemusí dělat, ale zapadne v celku)
– nebo zda trenér nahlíží na každého
hráče zvlášť, v jakém je postavení
a proč dané postavení volí. Úhel pohledu hráče je důležitý. Pro zjištění se
může použít otázka. Např.: „Proč jsi
Pepo stál v tom místě? Proč jsi Petře
nabíhal do tohoto prostoru?“
Použití zpětné vazby je při výběru místa
doporučovanou učební formou, protože
si ho hráč, ať už sám či s navedením od
trenéra, uvědomí. A výběr místa není
činností, kterou lze dlouhodobě šablonovitě naučit tak, aby hráči byli opakovaně úspěšní (zejména když postavení
hráčů přečte soupeř, byť určité vzorce
se zejména ve starších kategoriích dají
nastavit), nýbrž je třeba vědomě volit
místo, neboť hra je proměnlivá a neustále se mění podmínky.
Mezi top světové hráče ve výběru
místa se řadí např. Kevin de Bruyne
z Manchesteru City. K dispozici jsou
na YouTube videa a na nich je patrné,
že de Bruyne stojí v podobné vzdálenosti od nejbližších hráčů soupeře,
tedy v jejich „průsečíku“. Můžeme se
domnívat, že toto naučené chování

TRÉNINK

JAK SE HÝBAT DOMA
V této době je důležitý každý pohyb, který můžete vykonávat v rámci vašich
možností a prostoru.
Pokud jste v bytě, místo klasického fotbalového míče můžete použít pěnový.
Fotbalový míč si můžete převalovat pod nohama i ve svém pokoji. V tomto
čase se ukáže vaše kreativita. Můžete si doma udělat opičí dráhu a postupně
ji měnit, využít jakýchkoliv pomůcek. Třeba pálku na stolní tenis. A zkuste překonat překážky doma s tím, že si budete stále pinkat.
V současné době se používá na rozvoj kognitivních funkcí Life kinetik. Když
si zadáte tento název do YouTube, vyjede vám mnoho videí a dovedností,
které můžete dělat. Dále třeba skákat přes švihadlo, ten, kdo má víc prostoru a má třeba k dispozici zahradu, může zkoušet fotbalové dovednosti
a cit s míčem.
Na youtubovém kanálu Můj první gól od FAČR jsou dvě složky tematických
videí. První z nich je Trénuj doma, což jsou nová videa od trenérů FAČR, která
nabízejí cvičení právě s ohledem na současnou situaci. Druhou složkou je
používal vědomě ve hrách a zautomatizoval si ho pro vrcholový fotbal.
Pro správný výběr místa je třeba nahrát hodiny a hodiny fotbalu.

JAK BÝT DOBRÝM SPOLUHRÁČEM?
Tento výrok jsem slyšel od kolegů
florbalistů z Finska na jedné přednášce. Tato otázka může být formou,
jak rozvíjet výběr místa z pozice jednotlivce. Chtějí být hráči dobrým spoluhráčem? Co to znamená? Toto téma
může mít jak pedagogicko-výchovnou
rovinu, tak fotbalovou rovinu z hlediska dovedností.
V případě výběru místa to může znamenat, že když má spoluhráč míč,
snažím se mu naběhnout či si najít
místo tak, aby se mnou mohl hrát.
Ve starších kategoriích to pak může
znamenat i to, že spoluhráči vytvořím
svým výběrem místa výhodnější pozici
tím, že odtáhnu hráče soupeře a tím
vytvořím více místa hráči s míčem.
Být dobrým spoluhráčem chce být
snad každý hráč. Jde o nalezení cesty
z pozice trenéra, jak postupně předávat informace a nastavovat, co
znamená být dobrým spoluhráčem.
V kategorii přípravek je třeba podněcovat hráče ke hře bez míče. Zvláště
v mladší přípravce může jeden hráč
prokličkovat celé hřiště, ať jednou
či opakovaně, a vybízí to k tomu, že
hráči bez míče nemusejí nic dělat.
Úlohou trenéra je pak podnítit hráče
bez míče, aby byli aktivní, i když má
míč hráč, který projede celé hřiště
častěji. Tyto návyky je doporučené
učit hráče od U7 či od chvíle, kdy se
hraje alespoň ve dvou hráčích. Tento
návyk je základní, aby hráč bez míče
byl zapojen do hry.

MUSEJÍ SI HRÁČI STÁLE NABÍHAT?
Jedno z vídaných dogmat je, že hráč
pro to, aby si správně vybral místo,
musí být stále v běhu, ať už v klusu či
ve sprintu. Jsou však situace, kdy hráč
stojí tak, že okolo něj nejsou žádní
hráči soupeře. Je tedy zapotřebí, aby
nabíhal někam jinam? Nebo může zůstat stát tam, kde je?
I to je třeba hráčům vysvětlit a ukázat. V přípravkách se to objevuje spíše
zřídkakdy, ale když má hráč prostor,
není třeba, aby běžel někam jinam.

Proto se tato herní činnost nazývá
výběr místa, nikoliv nabíhání, i když
je s nabíháním úzce spjata.
Při výběru místa by mělo docházet ke
„skenování“ prostoru, tedy aby hráč
viděl, kde stojí a co je v jeho okolí. Aby
podvědomě cítil či věděl, co se děje
za ním, a případně si dokázal zkont-

Trénuj, kde jsou natočeny individuální dovednosti jak s míčem, tak i kompenzační a koordinační cviky. Dále si můžete vyhledat pro rozvoj fotbalových
dovedností název Coerver.
Co se týče posilování do 11 let, vhodné je, když jsou sourozenci a mohou se
přetahovat, tahat či trochu poprat (v rámci možnosti a prostoru). Zapojují do
praní i tahání svaly, které mnohdy nejsou zapojené, tím je posilují. Pokud byste
chtěli cvičit kliky či dřepy, pak je důležitá správnost provádění cviků. U kliku
můžete začít „dámským“ klikem, protože hráč(ka) lépe udrží horní polovinu
těla. Pro rozvoj síly v nohách se mohou použít překážky na přeskočení. Na
YouTube i na internetu jsou odkazy, jak se má správně provádět dřep a klik.
Kdo má zahradu nebo možnost být venku v lese, pak je možné zařadit i běhy,
u dětí do 12 let spíše kratší a výbušné, sprinty do pěti vteřin.
Toto je výčet pár možností, co dělat. Záleží jen na vaší kreativitě, možnostech
a chuti, jak se budete hýbat. Jakýkoliv pohyb je vhodný.

Otmar Litera

měřují pozornost na principy a detaily
i mimo situace s míčem s ohledem na
mentální vývoj hráčů.

JEDNA Z NEJTĚŽŠÍCH ČINNOSTÍ
Výběr místa je trenéry označován
jako jedna z nejobtížněji naučitelných
herních činností jednotlivce. Proto je

Tak kdopak ze spoluhráčů je ve správné pozici a dostane míč?

rolovat prostor okolo sebe. Vědomá
nabídka se skenováním prostoru se
u některých hráčů objevuje v kategorii starší přípravky, více již v mladších
žácích. Záleží na trenérech, zda za-

doporučeno na ni zaměřit pozornost
od nejmladšího věku. Ze zkušenosti
s přechodem na malé formy fotbalu
se totiž více trenéři zaměřili na dovednosti s míčem, což je pozitivní,

ale pozornost na výběr místa výrazně ubyla.
Toto se v praxi projevilo např. na neligovém pražském výběru U12, kdy
kvalita vedení míče a obcházení je
za posledních sedm let na výrazně
vyšší úrovni, ale výběr místa je spíše
na nižší úrovni, než býval. Zejména
v „menších“ klubech, kde jsou jeden či
dva akcelerovanější hráči, kteří berou
více zodpovědnosti na sebe, častěji
hrají s míčem a nemají poté určité
návyky při hře bez míče.
Výběr místa je činností dlouhodobou
a s každým přechodem až do kategorie U15 se vyvíjí i s ohledem na
velikost hřiště a orientaci hřiště. Trpělivost a zaměření pozornosti na
tuto dovednost se projeví postupně
a jde ruku v ruce i s vývojem orientace
a vnímání každého hráče. Při výběru
místa jsou hlava, herní myšlení a pochopení herních souvislostí naprosto
zásadní, na rozdíl od některých jiných
dovedností, například vedení míče či
jeho zpracování.
Her a cvičení na toto téma je mnoho.
V jakékoliv bagovce, stavěčce či hře
v počtu dva a více hráčů se objevuje
výběr místa. Jde o to, zda a jak se na
výběr místa zaměřuje trenér a hráči.
Jakou pozornost této dovednosti věnují.
Hra a dovednosti s míčem jsou základem hraní fotbalu. Je třeba jim věnovat v období zlatého věku velkou pozornost. Čím jsou hráči starší, tím více
je třeba vnímat i hru bez míče, která
s přechodem na velké hřiště výrazně
převažuje. A základ ve hře bez míče se
dává v podobě návyku aktivního hraní
od kategorií přípravek.

PRAKTICKÁ UKÁZKA
Jsou proti sobě dva týmy cca po čtyřech hráčích. V kruhu se hraje
1na1. Červený hráč útočí na červené branky, modrý útočí na modré.
Míče mají trenéři (pokud nejsou dva trenéři, může si trenér vypomoci rodičem) na obou stranách. Jeden z trenérů vhodí či kopne
míč do kruhu a hráči hrají s tím, že se snaží zakončit do branky ve
své barvě dresu. Následuje vhození dalšího míče (trenéři se mohou
střídat, podívají se na sebe, kdo míč rozehraje). Hráči by měli kontrolovat oba dospělé, aby byli včas u míče. Tím přirozeně dochází ke
zvednutí hlavy a orientace v kruhu 360 stupňů. Po třech či čtyřech
soubojích dochází ke střídání hráčů. Takto můžeme hrát 10 až 15
minut či změnit systém hry na 2na2.
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK
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TEMPO JEDE ON-LINE
KLUB S JEDNOU Z NEJPOČETNĚJŠÍCH ČLENSKÝCH ZÁKLADEN V ČESKU KRIZE V ROZLETU MLÁDEŽE NEZASTAVÍ
Patří mezi kluby s největší členskou základnou v celé republice. Systematicky a úspěšně pracuje s mládeží, má velkorysý areál. Jenže před
pár týdny na TEMPU, ostatně jako prakticky ve všech oddílech napříč
světem, fotbalový život utichl. Ale nezastavil se úplně. Příprava běží
dál, byť ve specifických podmínkách on-line formou. A až současná
situace odezní, nabere Tempo znovu tempo.
V polovině března chod klubu během
pár dnů ustal. „Nejdřív jsme si mysleli, že bychom mohli nechat trénovat
alespoň mužské a dorostenecké týmy,“
vypráví sekretář Libor Koubek. „Jenže
jakmile se po pár dnech opatření zpřísnila, ta možnost padla. Takže u nás netrénuje nikdo. Ale stejně jsou na tom
všechny kluby. Vládní opatření jsou
jasně daná a pro každého stejná.“

V KONTAKTU NA DÁLKU
Neznamená to však, že příprava se
zastavila. „Musím obrovsky ocenit
všechny naše trenéry, jedou totiž on-

-line. Vznikly skupiny na Facebooku
a na WhatsAppu, existují různá videa.
Děti, ať už doma nebo před domem,
plní řadu výzev, úkolů a dovednostních
soutěží, které jim trenéři zadávají,“
sumíruje. „Díky tomu všechny naše
týmy pořád žijí, jsou v kontaktu. Byť
na dálku. On-line už dokonce proběhla
schůze trenérů přípravek.“
Tak jako jinde i na Tempu zadali hráčům individuální tréninkové plány.
„Dospělí i děti si stáhli do mobilů běžecké aplikace a posílají trenérům výsledky. Ty ukazují, kolik toho uběhli, naposilovali, co absolvovali. Trenér si data

stahuje, porovnává a i tady na základě
výsledků vznikají soutěže. Třeba kdo
daný plán splní dřív.“
Rozhodnutí FAČR ze 7. dubna o předčasném ukončení sezony vedení
Tempa nepřekvapilo. „Trochu jsme to
očekávali. Doufali jsme, že se ročník dohraje, naděje přece uhasíná poslední.
Ale vzhledem k situaci a opatřením,
která platí pro celou společnost, jsme
tušili, že to tak dopadne,“ líčí sekretář.
Nejen podle něj jde o logické vyústění situace. „Bylo by složité hledat náhradní termíny, hřiště, rozhodčí,“ vypočítává a dodává, že v klubu věří alespoň
v částečný restart fotbalu. „Doufám,
že se budeme moci vrátit k tréninkům.
Třeba až v průběhu června, ale je to
důležité hlavně kvůli dětem. Aby byly
spolu a mohly si zahrát.“
Právě mládež je výkladní skříní klubu,
vždyť od dorostu po přípravky čítá 13

týmů! A některé se mohou chlubit vynikajícími výsledky. Starší dorostenci
zakončili tuto sezonu na třetím místě
druhé celostátní ligy a za sebou nechali i Teplice či Jablonec. Druhou ligu
hraje i mladší dorost, čtyři žákovské
týmy velmi úspěšně působí v divizích.

USADIT SE V PŘEBORU
Na Tempu, stejně jako jinde, věří, že sezona 2020-21 už nebude poznamenána
pandemickými regulemi. Ty chod řady
klubů narušily až fatálně, tradiční oddíl
z Prahy 4 by se však do existenčních
problémů dostat neměl. „Hráči A-týmu
měsíční odměny nemají, takže tato největší výdajová položka u nás není. Rádi
bychom ale udrželi odměny pro trenéry,
kteří se dětem věnují i v této době. A to
přesto, že se jedná o podstatný výdaj,
protože trenérů máme i s asistenty přes
padesát,“ upozorňuje.

FC TEMPO PRAHA, Z.S.
Rok založení:
1928
Vývoj názvu klubu:
SK Lhotka, Olympia Praha XV, SK Lhotka, AFK
Zátiší, Sokol Lhotka, TJ Tempo Praha, FC Tempo
Praha, FC Tempo Praha, z.s.
Úspěchy:
čtvrté místo v pražském přeboru
Současnost:
I. A třída, skupina A
Počet týmů:
dva mužské (A-tým – I. A třída, skupina A, B-tým –
I. B třída, skupina A), starší dorost, mladší dorost,
2× starší žáci, 2× mladší žáci, 2× starší přípravka,
3× mladší přípravka, 2× předpřípravka
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Na Tempu myslí i na klubové legendy.

KLUB

NOVO U H OS POD U N E M O HO U OT EV Ř Í T
K lesu zasazený areál Tempa je nejen na pražské poměry rozlehlý. Navíc
stále ještě voní novotou, vždyť kompletní rekonstrukce, kterou vedení
cítilo jako pomyslný dluh vůči minulosti a klubu jako takovému, proběhla
teprve před pár lety. A vlastně ještě nebyla zcela dokončena, v plánu je
také vybudování druhého patra budovy se zázemím.
Ideální bývá dorazit sem ve všední
den odpoledne. „Je hezké vidět ten
největší mumraj, kdy je tu najednou
třeba dvě stě dětí. To se teď bohužel neděje, netrénuje se, máme zamčeno,“ odkazuje na současný stav.
Časem se sem však vrátí jak fotbal, tak dělníci. „Plánujeme postavit druhé patro budovy, aby se ještě
zvětšilo zázemí pro děti. Těch totiž
máme opravdu hodně. Ale pochopitelně je otázka, zda se nám podaří získat prostředky, protože dost
možná nastane doba, kdy peníze nebudou nikde.“
Paradoxně jen krátce před vládou nařízenými omezeními podepsal klub
smlouvu s novým nájemcem hospůdky. „V dlouhodobém měřítku jsme
na ni totiž nebyli úplně pyšní. Nyní už
by měla všem návštěvníkům nabízet
odpovídající komfort, ale kvůli nařízením ji nemůžeme otevřít. To nastane
okamžitě, jak to bude možné.“

S tím souvisejí i otázky příspěvků,
které značnou měrou pomáhají pokrýt náklady na činnost klubu. „Věříme, že rodiče budou solidární, jako
to prokázali i v minulosti, například při
výstavbě hřiště. Že pochopí navržené
řešení, kdy bychom podle doby omezení příspěvky částečně snížili a mohli
z nich i tak pokrýt část nákladů. Třeba
právě odměnit trenéry,“ vysvětluje Libor Koubek.
A kdyby peníze od rodičů k dispozici
nebyly? „Jako vedení jsme co do financí
obecně opatrní, nerozhazujeme za nesmysly. Takže máme nějakou rezervu.
Asi bychom to zvládli tak jako tak, ale
základem jsou u nás příspěvky a vyčerpání rezerv by znamenalo větší omezení do budoucna, například ve vybavení či investicích.“
Až se fotbal konečně probudí, na
Tempu budou pokračovat v rozdělané

práci. Ta se, jak je asi zřejmé, točí
hlavně kolem mládeže, která v uplynulých letech zaznamenala nevídaný
sportovní progres. „Ale soustředíme se
i na A-tým, kterému se v poslední době
naopak tolik nedařilo. Ještě před dvěma
lety jsme byli jeden gól od postupu do
divize a hned další rok jsme kvůli systému, kdy sestupují čtyři týmy, spadli do
A třídy. Což nás mrzí,“ přiznává.
Vedení by „áčko“ rádo opět vidělo
pevně usazené v přeboru. „Hlavně
proto, abychom naše kvalitní dorostence mohli zabudovat do týmu, který
by v přeboru hrál výraznou roli,“ věří
Libor Koubek a na závěr posílá díky
trenérům. „Šéftrenér Jarda Teplan dal
dohromady tým skvělých lidí, vesměs
mladých kluků, kteří vytvořili fantastický kolektiv. Myslím, že naše síla spočívá jak v počtu dětí, tak v kvalitních
a soudržných trenérech.“

STADION FC TEMPO PRAHA
Název:

Sportovní areál FC Tempo Praha

Adresa:

Ve Lhotce 1045/3, Praha 4 – Lhotka, 142 00

Dopravní spojení: d vě minuty chůze od autobusové zastávky Sídliště Lhotka (linky 117, 139, 150, 157, 189 s 197)
Počet hřišť v areálu:	jedno travnaté, jedno s umělým povrchem,
jedno malé s umělým povrchem
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Narvané ochozy – tradiční obrázek z útulného stadionku na Lhotce.

lidí

Teď ale „střížkovská Bohe
zase ČFL a návrat do skuteč
po
prostředí jí jde k duhu. Na
la doma všech osm zápasů
ím
bulky přezimuje s rekordn
17 bodů.
Vzhledem k tomu je do
mužstv
dobné, že na jaře si
e
romíra Jindráčka vybojuj
ligy. Zelenobílí by ji hráli
nejraději doma, stadion
„Z
druholigové parametry.
me vyměřování hřiště, aby
je
depsané normy. Budeme
m
řit na délku zhruba o pět
o čtyři metry,“ tvrdí sekre
Praha Vladimír Rosenberg

Foto: Pavel Slavíček

Před devíti lety, když jsme ve Speciálu představovali Tempo poprvé, byla
v areálu u ulice Ve Lhotce dvě travnatá
hřiště. Jedno z nich v prachmizerném
stavu. „Z příspěvků vlastních i veřejných
a díky sbírce Tempo sobě se nám podařilo celý areál přebudovat,“ hlásí sekretář Libor Koubek. „Z dolního hřiště
vyrostlo luxusní s umělým povrchem, na
kterém se připravují i ligové kluby, mládežnické reprezentace a výběry PFS.
Horní hřiště jsme předělali na nové travnaté, k tomu jsme rekonstruovali i malou
umělku,“ vypočítává.
Nejde však jen o hrací plochy, ale o celkový dojem z areálu. „Snažíme se, aby
nějak vypadal a celkově ladil. Aby se
v něm lidé cítili jako doma. Vlastně v duchu našeho sloganu FC Tempo Praha, druhej domov náš,“ zmiňuje motto, které je
zvěčněné i u vstupní brány. A záměr se
očividně daří plnit. „Reakce ať už návštěvníků, soupeřů nebo rozhodčích jsou
pozitivní, pochvalují si to tady.“

Takto jsme o Tempu psali kdysi dávno – v roce 2011.
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CIVIL SPECIÁL

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

A AŤ J E S N I M I S R A N D A !
RUBRIKA CIVIL TENTOKRÁT NETRADIČNĚ, V NEVESELÝCH ČASECH ÚSMĚVNÉ A ODLEHČENÉ HISTORKY DOSAVADNÍCH AKTÉRŮ
V časech, které jsou nejen pro fotbal poměrně chmurné, je záhodno si
pomoci úsměvem. I proto jsme tentokrát pojali tuto rubriku, v níž vám
představujeme hráče a vůbec všechny s fotbalem spojené optikou jejich
CIVILNÍHO či PROFESNÍHO života, lehce netradičně. Vybrali jsme ty,
jejichž historky a zážitky byly vtipné, veselé nebo třeba neobvyklé –
zkrátka takové odlehčené povídání. Snad se při něm trochu pobavíte.

VLADIMÍR LIŠKA
Při posezení se šéftrenérem mládeže
Spartaku Hrdlořezy, který řídí metro
a třináct let šoféroval tramvaj, bylo
veselo. Povídal i o tom, jak si právě
v tramvaji užil své. „Občas mi přišlo,
že někteří cestující do ní lezou s tím, že
se chtějí jen pohádat. Narazil jsem na
lidi, na které jsem se třeba jen podíval
a oni řekli: Co čumíš, ty debile? Naštěstí
jsem nekonfliktní člověk a trvá strašně
dlouho, než mě něco naštve,“ prozradil Vladimír Liška a přidal historku.
„Jednou jsem řídil řekněme sedmičku
a vidím babičku, jak se šourá o holi,
plné ruce tašek, a chce ji stihnout. Řekl
jsem si, že na ni počkám. Čekal jsem
tři čtvrtě minuty, možná minutu. Ba-

Vladimír Liška
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bička došla k prvním dveřím, vypajdala
na první schod a říká: Co jste za číslo?
Řekl jsem, že sedmička. A ona na to: No
to jděte do prdele, já potřebuju šestku.
A zase se vyšourala ven.“

JIŘÍ RATTAY
Brankář Troje rozváží, převáží, stěhuje.
Podniká v oboru nákladní dopravy.
A často vozí předměty, s nimiž se
člověk normálně nedostává do styku.
„Lodě, karavany, mikroskopy, filmařská
technika. Naučil jsem se manipulovat
prakticky se vším,“ popisoval Jiří Rattay, jehož náklady jsou někdy poměrně specifické. „Velký respekt jsem
měl třeba z obrovské voliéry s papoušky
nebo z terária s hadem. Bál jsem se, že

mi v autě uteče. No, a on opravdu utekl.
Dojeli jsme do Příbrami a chlapík, kterému jsem toho hada stěhoval, otevřel
dveře a s ledovým klidem řekl: Terárium
je otevřené a had je v prdeli,“ zasmál se
a story uzavřel: „Našel ho. Had si vlezl
do smotaných stěhováckých popruhů.
Asi si myslel, že je to samička.“

MARTIN CHVÁTAL
Stoper ČAFC je důkazem, že neformální
vazby z fotbalu se mohou hodit i ve
světě byznysu. Když totiž v nové funkci
ředitele české odnože jisté finanční
společnosti zařizoval vozový park, narazil na kolegy z hřiště. „Dostal jsem
kontakt na jednoho člověka, tak jsem
mu zavolal a představil se. A na druhém
konci se ozvalo: Ježiš, nazdar Chváty! Byl
to Jakub Pospíšil, který hraje za Královice. Vše jsme dohodli a potom se mě
zeptal, jestli už jsem obstaral i stravenky.
Odpověděl jsem, že ne, načež mi řekl: No
vidíš, ty řeší můj spoluhráč Eda Formáček, tady máš číslo a zavolej mu,“ doplnil

Jiří Rattay

Martin Chvátal, který na začátku tisíciletí coby nadějný mladík ve Viktorii
Žižkov ochutnal Pohár UEFA. „Zahrál
jsem si jeden zápas předkola proti sanmarinskému Domagnanu. A trefil jsem
tenkrát tyčku!“

MARTIN PECHA
Někdejší stoper TJ ČZU už v pražském
fotbale nepůsobí. Nicméně jeho vyprávění o tom, jak s kamarády Lennonem Berou a Karlem Šticzayem navštívili Lennonovo rodné Zimbabwe,
pobavilo. Obzvláště vzpomínka na návštěvu tamního fotbalového zápasu.
„Byl to stadion pro čtyřicet tisíc lidí,
šli jsme nad kotel. Tedy spíš kotýlek.
Lennon nám ukázal, jaký tanec znamená: Přeji gól. Tak jsme se začali vlnit
a tleskat. A najednou se celý ten kotel
začal hrnout k nám. Byla ve mně malá
dušička, říkám: Karle, to není dobrý.
Ale ukázalo se, že jsme pro ně atrakce.
Všichni se s námi chtěli fotit, cpali nám
děti, plácali nás po zádech… No, byl to

Martin Chvátal
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OD KAMELOTA PO FINANČNÍHO ŘEDITELE
Jako autor této rubriky se už řadu let přesvědčuji o tom, že ve fotbale se pohybuje plno zajímavých osobností. Ostatně to je i jedna z proseb, které při hledání
aktérů k rozhovorům vznáším na členy klubových vedení: „Hlavně mi dejte někoho zajímavého, někoho, kdo má co říct. A ideálně ať je s ním sranda.“ Daří se to
prakticky beze zbytku. Mezi desítkami těch, kteří se na tuto dvoustranu nevešli, jsou zastoupeny mraky profesí. Od kamelota nebo skladníka přes kuchaře, tesaře, instalatéra, učitele, fotografa třeba až po pilota nebo finančního ředitele. Nikdo nenudil, všichni měli co říct. „Zase dobrý, zase byl zajímavej,“ pochvaluje
si po rozhovorech v kavárnách, restauracích, hospodách, fotbalových kabinách, klubovnách nebo klidně na lavičce v centru Prahy kolega Pavel Jiřík. A já na to
ostřílenému fotografovi, jehož všetečné otázky povídání leckdy zpestří, pokaždé přikyvuji.

Štěpán Šimůnek

dost intenzivní zážitek,“ líčil náruživý
fanoušek Sparty Martin Pecha, který
si s místními fotbal i zahrál. „Lákali
nás na super travičku. Byl to extrémně
tvrdý písek prorostlý kořeny. Ale pohodička, zakopali jsme si, pak jsme si dali
pivo, pokecali.“

JOSEF VLADYKA A PAVEL VODRÁŽKA
Bratranci z Lipenců jsou kominíci
a hlavně pohodáři, s nimiž je radost
zasednout ke stolu. Vyprávěli mj.
o tradičním sahání na jedince vykonávající jejich profesi. „Zpravidla to dělají starší lidé, ale setkáváme se s tím
hodně často. Kdybych si napsal ceduli,
že sáhnutí je za jedno euro, a obešel
Václavák a Staromák, tak nás ve firmě
může za chvíli být ne pět, ale osm,“
chechtal se Josef Vladyka a Pavel
Vodrážka doplnil, že občas tato zvyklost není úplně příjemná. „Třeba jedete
v tramvaji a někdo na vás chce sáhnout zezadu. Já jsem obranářský typ,
takže mám tendence mu hned jednu
plácnout. Nebo k vám jde paní a rukou
vám míří na rozkrok. Že prý si chce sáhnout na knoflík.“

Milan Čáp

PAVEL BARTL
Jeden ze spoluzakladatelů oddílu s neotřelým názvem ST FJFI ČVUT Tralalalala pobavil historkou o tom, jak během
návštěvy USA zavítal do New Yorku.
„Šel jsem se kouknout na NHL do jednoho podniku a barman si mě asi s někým spletl. Dával mi totiž obrovské slevy
na drinky, navíc po mně nechtěl platební
kartu, která se od zákazníka, když s ní
chce platit, vyžaduje předem.“ Druhý den
se tedy Pavel Bartl vydal do baru NYC
Stout mezi Madison Square Garden
a Empire State Building znovu. „Barman hned spustil: Dáte si Guinness jako
včera? Zvu vás… Vážně netuším, s kým si
mě tehdy mohl splést. Ale dodnes všem
doporučuji, že jestli budou v New Yorku,
ať zajdou do NYC Stout,“ chechtal se.

MILAN ČÁP
Je mnohonásobným mistrem republiky v jachtingu, profesní život Milana
Čápa se však točí kolem lyží. Na konci
90. let si otevřel Ski servis v Libni.
Cesta k tomu vedla přes podivínského
majitele servisu, v němž někdejší třeboradický záložník pracoval předtím.

„Byl tak zmatený, že netušil, jestli je
pondělí nebo pátek. Snažil jsem se mu
vydělávat peníze, jenže to nešlo. Když
jsem mu řekl, že se mě deset lidí denně
ptá, proč nemáme běžky, tak odvětil, že
je prostě v žádném případě nekoupí,“ krčil rameny. „Šel jsem tedy koupit běžky
sám za svoje peníze, večer jsem mu dal
vydělaných deset tisíc a on mi dal tisíc korun pokutu za to, že jsem koupil
běžky, které on nechtěl,“ vysvětlil, co ho
dotlačilo k otevření vlastního servisu.

JOSEF SKOŘEPA
Stoper Unionu Žižkov se jako vedoucí haly přepravní firmy PPL svěřil
s úskalím své profese. Povedlo se mu
totiž předat balíček špatnému klientovi, který si jej do depa přišel vyzvednout. „Naštěstí to byl, dejme tomu, pan
Novák a já tam měl Nováky dva, takže
jsem to vlastně jen prohodil. Ale vtipné
bylo, že přišli hned po sobě. Předal jsem
balíček špatnému Novákovi a pár minut
po něm přišel správný Novák,“ popsal
Josef Skořepa, který se při fotbale
zpravidla totálně vyšťaví. „Když po zápase cítím, že mi ještě zbývá energie,

Josef Skořepa

jsem sám na sebe naštvaný. Když naopak přijdu domů a bolestí lezu do postele po čtyřech, jsem spokojený,“ svěřil
se náruživý fanoušek Viktorky Žižkov.

JOSEF TIPTA
I místopředseda Dolních Měcholup
patří mezi bodré chlapíky, které je radost poslouchat. Třeba když vyprávěl
o tom, s čím se musel potýkat jako
vedoucí ubytovny určené převážně zahraniční klientele. Přesněji dělníkům
z Východu. „Bývalo tam tak osmdesát
procent Ukrajinců. A to se děly věci. Jednou jeden druhému vrazil kvůli dluhům
kudlu do břicha, naštěstí to přežil. Jindy
jsem třeba přišel na pokoj a tam byly po
celé místnosti rozebrané samopaly. Tak
jsem zase zavřel a odešel, jako bych nic
neviděl. Nebo když se perou ženské, to
je estráda,“ smál se dlouholetý fanoušek Slavie Josef Tipta.
INZERCE

Josef Tipta
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FOTBALOVÉ PRÁZDNO
ZÁKAZŮ A RŮZNÝCH PŘÍSNÝCH OPATŘENÍ JE V DOBĚ ŠÍŘENÍ PANDEMIE KORONAVIRU PLNÝ CELÝ SVĚT.
VŠE SE POCHOPITELNĚ TÝKÁ I FOTBALOVÝCH HŘIŠŤ, KTERÁ ZEJÍ PRÁZDNOTOU. SMUTNÝ POHLED...

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

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

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

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

