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Proč nakoupit 
právě teď?

 Využij velkých slev 40–85 % 
 Veškeré zboží máme skladem 
 Vybereš si z široké nabídky produktů 
 Zboží ti doručíme do 48 hodin 
 100% spokojení zákazníci (Heureka.cz)

Objednej na ExtraFotbal.cz, vyzkoušej 

na prodejně a zaplať, až najdeš tu 

správnou velikost.

Likvidace 
skladu!
Ušetři tisíce na fotbalovém  

a dalším sportovním vybavení.
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Vážení čtenáři a fotbalisté,

říká se, že opakování je matkou moudrosti, tak se s jedním takovým hlásím i já. 

Po Novém roce odstartuje další ročník Dětského fotbalového poháru. Jak už dobře víte, jde o akci, bě-
hem níž se po halách v celé Praze prohánějí stovky žáků a žákyň I. a II. tříd základních škol, nemalé pro-
cento z nich bez oddílové příslušnosti. A právě pro kluby je šance získat nové tváře do svých řad – bez 
práce, bez náborů. Jejich zástupcům vlastně stačí vybrat si z bohatého programu a vydat se skautovat 
potenciální talenty.

V mých očích je to skvělý projekt, dosud bohužel ne úplně dotažený a vytěžený. Ovšem nikoliv ze strany 
svazu, který ho neustále nafukuje (co do počtu účastníků), ale právě od klubů, které ideální možnost tolik 
nevyužívaly. Samozřejmě až na výjimky.

Polepšíte se? Za zkoušku to stojí!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L
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PETR MĚSTKA, HLASATEL NEJZNÁMĚJŠÍHO DOSTIHU V ZEMI,  VYPRÁVÍ,  JAK SE DAJÍ  DOSTIHY SKLOUBIT S FOTBALEM

VELKÁ PARDUBICKÁ JE FIČÁK
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R O Z H O V O R

Nikdy nejezdil na koni ani aktivně nehrál fotbal. Přesto se život PETRA 
MĚSTKY hodně točí kolem dostihů a fotbalu: už 30 let komentuje na 
českých závodištích dostihy, v posledních letech si k tomu přibral funkci 
sekretáře fotbalového klubu TJ Točná. „U sledování fotbalu si ale víc 
odpočinu,“ porovnává 47letý Městka.

 J Dal byste z hlavy dohromady 
spíš posledních deset vítězů fot-
balové Ligy mistrů nebo Velké 
pardubické?
Ligu mistrů určitě ne. (umívá se) To 
spíš vítěze Velké pardubické, ale ani 
u nich nevím, jestli bych je dal dohro-
mady. Na tohle je expert spíš dcera, 
ta by vám tady vítěze Velké pardu-
bické vysmahla hned, já bych musel 
bojovat. Přece jen mám z dostihů vy-
cvičenou spíš krátkodobou paměť, 
když se v krátkém čase musím na-
učit startovní listiny každého dostihu, 
mezi nimiž jsou jen krátké pauzy.

 J Když byste dal dohromady spíš 
vítěze Velké pardubické, zna-
mená to, že máte k dostihům blíž 
než k fotbalu?
Spíš se jim věnuji delší dobu. Fotbal 
jsem samozřejmě sledoval od dět-
ství, kdy jsem chodil s tátou na Bo-
hemku, ale aktivně jsem fotbal nikdy 
nehrál. Já tedy nejezdil ani na koni, 
takže fakt, že se pohybuji ve fotba-
lovém prostředí a na dostizích, je jen 
náhoda. Sekretáře na Točné jsem 
začal dělat ve chvíli, kdy tam začala 
hrát moje dcera a mě oslovili, jestli 
bych se nechtěl stát funkcionářem. 
Znáte to: vesnický fotbal, protože 
Točná je vesnice v Praze, všechno si 
děláte sami, lidí je málo, a tak mě 
přesvědčili.

 J Pokud by proti sobě šly v tele-
vizi dostihy a fotbal, jaký sport 
byste zvolil?
Samozřejmě by záleželo na tom, co 
by to bylo za zápas, ale nedávno se 

mi to stalo, když hrála Bohemka a do 
toho šly dostihy z Mostu. Díval jsem 
se na fotbal. (usměje se) Na dostihy 
se v televizi dívám jen výjimečně. Fot-
bal je pro mě obecně větší odpočinek, 
na něm nemusím pracovat. Zato do-
stihy, to je pro mě něco jako druhá 
práce. Jenže fotbal, to je pivo, klobása, 
opravdu odpočinek.

 J Zmínil jste, že máte vyvinu-
tější spíš krátkodobou paměť. 
Jak velký časový prostor vlastně 
máte na to, abyste se před jed-
notlivými dostihy naučil star-
tovní listiny?
Mezi dostihy bývá maximálně 40 mi-
nut, ale z tohoto času musíte odečíst 
něco na předání cen, oficiální hlášení 

od dostihové komise a rozhovory s ví-
tězi. V podstatě mám deset minut na 
to, abych se naučil vše potřebné pro 
další dostih. Během odpoledne se vět-
šinou koná osm až devět dostihů.

 J To je docela fofr.
Musíte vytěsnit, co se stalo před 
chvílí, a soustředit se jen na to, co 
vás čeká za pár minut.

 J Co přesně se učíte?
Jména koní a dresy jezdců, jména sa-
motných jezdců tolik ne, ale někteří 
mi utkví v hlavě, protože už je znám. 
Velký rozdíl je taky v tom, jestli ko-
mentuji rovinové nebo překážkové 
dostihy. Roviny jsou na kratší vzdá-

lenost, velmi rychlé dostihy, při kte-
rých je hodně nahuštěné pole a jsou 
časté změny ve vedení. Pak je orien-
tace složitější, není moc času dívat 
se do poznámek nebo programu. To 
překážky jsou pomalejší, tam se můžu 
mrknout. Pak jsou ještě klusáci, ti jsou 
ještě pomalejší, na ty ale nemám moc 
čas. Chodím na ně tak dvakrát, třikrát 
do roka. Když se o tom bavíme, tak 
jsem si uvědomil, že příští rok to bude 
moje třicátá sezona s komentováním 
dostihů. Právě u klusáků jsem začínal.

 J Přijde mi, že žokejové mají 
obecně hodně divoké dresy. 
Často se liší jen v detailech, ně-
kdo má fialový dres s trojúhel-
níky, jiný zase se čtverci. Jak se 
v tom orientujete?
Možná se to nezdá, ale je u nás velké 
množství dostihových stájí a každá 
musí mít svůj dres. Barev je málo, 
pak to musíte rozlišit právě těmi znaky 
jako čtverečky, trojúhelníky. Každá stáj 

má dresy zaregistrované v podstatě 
na doživotí, protože design dresu 
i s barvami je součást registrace. 
Jsou dané nějaké šablony, a pokud 
dres není identický s jinou stájí, zare-
gistruje se. A když majitel nemá ně-
jaký zásadní důvod pro změnu dresu, 
nechá si ho po celou dobu působnosti 
stáje. Máte pravdu, že orientace je 
někdy náročnější, protože jezdci jsou 
shrbení, barvy jsou podobné, nakonec 
vidíte třeba jen růžovou kouli a ne-
máte šanci od sebe dva jezdce roze-
znat, pokud třeba nemají jinou čepici. 
Když jsou stejné i čepice, tak už je to 
opravdu problém. (směje se)

 J Platí vaše slova o desetimi-
nutovém intervalu na naučení 
se startovní listiny i pro Velkou 
pardubickou?
U Velké pardubické je výhoda, že před 
startem je větší přestávka, zhruba ho-
dina. Na druhou stranu - před tímhle 
dostihem je zase o dost větší frmol 
než jindy. Dostáváte různé informace 
do vysílačky, celkově je to náročnější 
ve všech směrech, ale výhoda je, že 
většinu startujících vídáte během 
roku v kvalifikacích, protože Velkou 
neběhají koně, pro které by to byl 
první dostih. Jsou to koně, které člo-
věk zažil třeba jako čtyřleté, a v době, 
kdy startují na Velké pardubické, je 
jim sedm, osm nebo devět let. Spíš se 
stane chybička, když kůň třeba změní 
majitele, protože je máte zafixované 
někde jinde. A pak je to těžší s cizinci, 
které neznáte.

 J Jezdce poznáváte podle dresů. 
Poznal byste i koně, pokud by byl 

bez žokeje?
To moc ne. Kolikrát jsou koně tak zpo-
cení, že nevíte, jestli jsou hnědí nebo 
černí. Hlavní poznávací znamení jsou 
pro mě dresy jezdců. Koně bych ne-
poznal ani v klidu, ač mám za sebou 
třicet sezon u koní a 25 odkomento-
vaných Velkých pardubických, pořád 
jsem amatér, který má civilní zaměst-
nání a startovní listiny vidí až v den 
závodu. Do stájí nechodím, takže po-
znat koně, pokud není něčím typický, 
je pro mě docela problém. Asi bych 
poznal Sixteen, která byla s postupem 
času čím dál tím víc bělejší, Želez-
ník byl ryzák, ale pokud byste posta-

K moderování Velké pardubické patří i rozhovory. Legendárního Josefa Váňu netřeba představovat.

Dostihy, to je pro mě něco jako druhá práce.  
Jenže fotbal, to je pivo, klobása, opravdu odpočinek.
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vili vedle sebe tři ryzáky, poznal bych 
ho těžko. Trenéři a lidé ze stáje své 
koně poznají, ale já si pletu i koně ve 
stájích v Cholupicích, kde má svého 
koníka i dcera, která ho dostala k de-
vátým narozeninám. Když jsou tam 
dva podobní, váhám, který je který. 
Nejsem stoprocentní. (směje se)

 J Změnilo se za těch 25 let ko-
mentování Velké pardubické?
To by asi museli posoudit jiní, ale kdy-
bych si poslechl můj první a poslední 
komentář, tak by tam rozdíl byl určitě. 
Za tu dobu člověk získá určitou rutinu. 
Na začátku jsem víc hledal slova, teď 
už mám všechno víc zautomatizované. 
Velká pardubická taky hrozně zrychlila, 
už se nejezdí tak takticky, jako tomu 
bylo dřív, když startovali staří mazáci 
a panu Váňovi bylo o třicet let méně. 
Někteří žokejové byli poměrně vysocí, 
měli dlouhé třmeny a jezdilo se pomalu. 
Dnes už mají třmeny nakrátko a jezdí 
Velkou skoro jako nějaký kilometrový ro-
vinový dostih. Je to opravdu fičák.

 J O to těžší je vaše práce.
Když je rychlejší dostih, je náročnější 
ho i komentovat. Na druhou stranu, 
jak už jsem zmínil, dost koní znám 
a jejich jména mám zafixovaná. Pří-
prava už je pro mě snadnější, než když 
jsem začínal. To jsem si vypisoval 
jednotlivé překážky, teď už dám kurz 

Velké pardubické z hlavy. V tomhle 
směru se projevuje moje zkušenost.

 J Udělal jste někdy při komento-
vání velkou chybu, na kterou si 
pamatujete?
Už nevím, kdy to bylo, ale stalo se mi, 
že jsem komentoval dva koně z jedné 
stáje celý dostih obráceně. Pak jsem 
se omluvil. Myslím ale, že to většina 
diváků dokáže pochopit.

 J Do jaké míry jsou diváci závislí 
na dostihovém komentátorovi?
Jsou diváci, kteří chodí pravidelně, 
sázkaři si zase hlídají svoje koně, pro 
tyhle lidi není komentář až tak zá-
sadní. Zajímavé to může být pro lidi, 
kteří na dostihy nechodí pravidelně. 
Díky komentáři se mohou snáze zo-
rientovat, tady je úloha hlasatele po-
měrně důležitá. Pokud jde o orientaci 
na Velké pardubické, je tam pro di-
váky jedna velkoplošná obrazovka, 
ale myslím, že pro většinu z nich je 
relativně daleko. Pokud jsou koně na 
dohled, komentuji, co vidím za pomoci 
dalekohledu. Pokud je startovní pole 
za lesíkem, tak nemám úplně šanci 
říct přesné pořadí celého pole, ale 
mohu si pomoci pohledem na moni-
tor a divákům dění za lesíkem přiblížit.

 J Jaká je obvyklá kadence slov 
komentátora při takto slavném 
dostihu?

Běží se necelých deset minut, což 
je docela dlouhá doba. I když Velká 
zrychlila, tak oproti rovinovým dosti-
hům na tisíc metrů, což je opravdu 
hukot, protože časy vítězů jsou pod 
minutu, je to vlastně pro komentátora 
pohoda a není potřeba mluvit nějak 
výrazně rychleji.

 J Gradujete komentář před Taxi-
sem a cílem?
Snažím se. Taxis všichni očekávají, je 
to čtvrtá překážka v kurzu, kdy mají 
koně ještě dostatek sil, kolem dvaceti 
koní najíždí na Taxis, diváci začnou 
tleskat, atmosféra vybízí k tomu, aby 
i komentátor tuhle chvíli svými slovy 
trochu vygradoval. Moje bývalá kole-
gyně v jednom rozhovoru říkala, že do 
komentáře by neměly patřit emoce, 
s čímž ale úplně nesouhlasím. Když 
se hlasatel intonací a zrychlením ko-
mentáře snaží vyburcovat diváky, aby 
začali fandit a dostih nabral atmo-
sféru, která by měla vygradovat úpl-
ným závěrem, přijde mi to v pořádku. 
Z komentáře by nemělo vyzařovat, že 
máte vsazeno nebo že jeden ze žokejů 
je váš kamarád, kterému fandíte.

 J Taxis je legendární překážka 
Velké pardubické. Které další 
jsou podle vás nejtěžší?
Velmi zrádná je Irská lavice, která ná-
sleduje hned po Taxisu, kdy jsou koně 

rozhození a mají před sebou relativně 
těžkou překážku. Ke konci je Velký an-
glický skok, který bývá hodně náročný, 
protože je to asi 25. překážka, koně 
mají kromě předešlých čtyřiadvaceti 
překážek i šest kilometrů v nohách, 
síly ubývají jim i žokejům. Hodně 
těžké bývaly i vodní příkopy, ale po 
úpravách už to není tak hrozné.

 J Jak složité je komentovat ve 
chvíli, kdy koně překonají Taxis, 
kde je obvykle poměrně velká 
mela?
Tam je trochu problém, protože od 
doby, co na závodišti postavili novou 
tribunu, sedím nízko. Dřív jsem měl 
z pátého patra Taxis jako na dlani. 
Teď vidím volného koně, tak se rychle 
snažím zjistit, který jezdec chybí, po-
můžu si třeba i televizním záběrem, 
ale to už jsou koně na Irské lavici, 
takže není moc času.

 J Býváte před Velkou pardubic-
kou nervózní?
Už moc ne. Ale pravda je, že při Velké 
pardubické cítíte atmosféru, příjemné 
mrazení, což je ale něco jiného. Když 
se ohlédnu a vzpomenu si na svoje 
začátky, tak to byly velké nervy.

 J Sázíte?
Z pozice funkce, jako třeba rozhodčí, 
to zakázané nemám. Zároveň ale ne-
mám moc času a navíc platí, že lidé 

R O Z H O V O R

Petr Městka s dcerou před lety... ... a dnes, kdy ona už uvažuje o komentování dostihů.

Pokud jste někdy byli v posledních 30 letech na dostizích v Česku, je dost pravděpodobné, že jste jeho hlas slyšeli na závodišti 

z amplionu – Městka dělá dostihového komentátora. Ovšem pozor, není to jeho hlavní zaměstnání, spíš celoživotní brigáda, 

jak sám říká. Sedmačtyřicetiletý Městka pracuje pro farmaceutickou firmu v Brně. Za dostihy ale jezdí po celé republice. Letos 

v říjnu komentoval po 25. Velkou pardubickou, nejslavnější dostih v zemi. K tomu dělá sekretáře fotbalového klubu TJ Točná, kde 

začínala s fotbalem jeho dcera, která momentálně působí v dívčím týmu Bohemians 1905. „Dostihy jsou od dubna do listopadu, 

takže se kryjí s fotbalovou sezonou. Když mám domluvené dostihy, slíbím komentování, musím dát přednost dostihům,“ říká Městka. 

KDO JE PETR MĚSTKA

Velká pardubická hrozně zrychlila, už se nejezdí tak takticky, jako tomu bylo dřív,  
když startovali staří mazáci a panu Váňovi bylo o třicet let méně.



z dostihového prostředí obecně ne-
mají moc dobré tipy. Výjimečně si 
s dcerou vsadíme na Velkou pardu-
bickou, protože na dostihy jezdí se 
mnou, ale třeba letos jsme nesázeli.

 J Na začátku jste zmínil, že jste 
nikdy nejezdil na koních a že jste 
se k nim dostal vlastně náhodou. 
Jak tedy?
Já se dostal původně k dostihům přes 
ně ke koním. A k dostihům díky Mar-
kovi Svačinovi, což je sportovní re-
daktor České televize. Jsme spolužáci 
z gymnázia. Chodil jsem na brigádu 
u pečovatelské služby, kde byl řidič, 
nějaký pan Nádeníček, který pořád 
říkal: „Přijď na dostihy, je to zábava.“ 
Když se pak Marek s jedním spolužá-
kem chystali na dostihy, přidal jsem 
se k nim, jak jsem byl nahlodaný. Spo-
lečně jsme začali chodit každý víkend 
do Chuchle, v sobotu na klusáky, v ne-
děli na roviny. Jelikož Marek chtěl být 
od střední školy sportovním redakto-
rem, přihlásil se, když byl v Chuchli ná-
bor na komentátora. Časem k němu 
chtěli ještě někoho dalšího, tak se 
mě zeptal, jestli to nechci zkusit. Já 
ty ambice neměl, byl jsem spíš in-
trovertní typ, ale pak jsem si řekl, že 
než chodit každý víkend do Chuchle 
a utrácet za sázky na koně, tak bude 

lepší tam chodit a přivydělat si u stu-
dií. A z téhle brigády se stal můj celo-
životní přivýdělek. (směje se)

 J Nikdy jste toho nechtěl nechat?
Já bych toho i nechal, ale oni mě nene-
chají. (směje se) Taky bych se rád na 
Velkou pardubickou podíval v klidu u te-
levize, zvlášť když je sychravo a člověk 
stojí na závodišti od osmi hodin ráno. 
Dnes už vím, jak se obléknout, ale dřív 
jsem to protrpěl. Rád bych se s někým 
střídal, ale moc nás není.

 J Kolik je dostihových komentá-
torů v Česku?
Dva a půl na celou zemi. Já, ke mně se 
přidal Jirka Zlámaný, což je tak trochu 
můj „učeň“, který komentuje hlavně 
rovinové dostihy včetně těch jednič-
kových a nejprestižnějších. Na men-
ších závodištích nám občas pomáhá 
ještě Martin Cáp. To je ta půlka. Zby-
tek dělám já.

 J Kolik dostihů ročně stihnete?
V dostihové sezoně je to kolem pět-
advaceti dostihových dnů. Víkendy 
mám plné dostihů.

 J Hlasatel musí být na každém 
závodišti?
V dostihovém řádu je funkce hlasa-
tele, jehož musí pořadatel zajistit. Je-
likož nás opravdu moc není, tak se mě 
pořadatelé zvykli zvát. A já jsem ten, 

který těžko říká ne. Když se mi naro-
dila dcera, tak jsem v Chuchli přestal 
komentovat jedničkové rovinové do-
stihy, ale zase začaly Slušovice, Brno 
a další. Bylo toho dost. A je toho po-
řád dost.

 J Prý jste pro komentování do-
stihů nadchl i vaši 16letou dceru. 
Je to pravda?
Pro komentování i pro koně. Už jako 
malinká jezdila se mnou, má vlastního 
koníka, hodně se jí dostihy zalíbily, 
takže koketuje s tím, že by komen-
tování převzala po mně. Když začnu 
s tím, že bych chtěl skončit, říká mi, že 
musím vydržet, aby mě vystřídala. Prý 
jí mám podržet místo. (usmívá se) Už 
si zkusila komentovat poníky, zatím 
má takový holčičí hlas, ale myslím, 
že by už brzo mohla přijít její chvíle.

 J Co musí mít dobrý dostihový 
komentátor?
Hlavně se nesmí bát, musí mít odvahu 
mluvit na veřejnosti, slušnou slovní 
zásobu a schopnost improvizovat, 
protože častokrát někdo spadne, vy-
bočí z kurzu, takže je potřeba na to 
pohotově reagovat.

 J Troufl byste si i na komento-
vání fotbalu?
Nechci úplně shazovat fotbalové ko-
mentátory, protože si jich poměrně 

vážím, hlavně těch z České televize, 
kteří si zaslouží poklonu, u jiných te-
levizí už bych tak pochvalný nebyl, ale 
řekl bych, že spíš bych já odkomento-
val fotbal než oni dostihy. Zažil jsem 
Petra Vichnara, který umí špičkově 
komentovat krasobruslení i hokej, 
v němž dlouho neměl konkurenci, ale 
když komentoval dostihy, bylo prostě 
vidět, že to není jeho obor.

 J Vás nikdy nelákalo pracovat 
v televizi tak jako vašeho spolu-
žáka Marka Svačinu?
Nebyl to můj cíl, přesto jsem si vy-
zkoušel práci v rozhlasu i televizi. 
Když jsem v 90. letech studoval, pra-
coval jsem externě pro Český rozhlas 
Regina, dělal jsem výsledky z dostihů 
a pozvánky na dostihy. Občas jsem 
i vysílal živě z Chuchle. Když pak byla 
v Lysé nad Labem výstava Kůň, dělal 
jsem hodinové vstupy, živé rozhovory, 
to mě bavilo.

 J A ta televizní štace?
Svého času vysílali dostihy i na Nově 
a Primě. Neměli nikoho, kdo by jim 
dostihy komentoval, tak oslovili mě. 
Určitě jsem nedosahoval kvalit Marka 
Svačiny, ale nemyslím si, že by to byl 
průšvih. Je něco jiného komento-
vat dostih pro diváky na závodišti 
a u televizních obrazovek, kde to mu-

Řekl jsem si, že než chodit každý víkend do Chuchle a utrácet za sázky na koně, tak bude 
lepší tam chodit a přivydělat si u studií. A z téhle brigády se stal můj celoživotní přivýdělek.

R O Z H O V O R

I N Z E R C EI N Z E R C EI N Z E R C E
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Koně k rodině Městkových neodmyslitelně patří.

síte trochu přizpůsobit. Taky to chce 
pečlivější přípravu a já nejsem profík, 
který by si tři dny hledal informace. 
Bylo a je mi bližší komentování přímo 
na dostizích.

 J Když vás tak poslouchám, kde 
berete čas na fotbal?
Snažím se svůj čas dělit mezi oba 
sporty, když to jen trochu jde, pokou-
ším se navštívit zápas dcery, která 
hraje fotbal za DFK Bohemians 1905. 
Manželka musí mít svatozář, protože 
jsem o víkendech buď na dostizích, 
nebo na fotbale.

 J Nejsou to úplně dva jiné, od-
lišné světy a sociální skupiny?
To si právě nemyslím. Dostihy mají 
z filmů a záběrů hlavně z Anglie 
punc, že je to zábava jen pro ho-
noraci, smetánku, ale tak to není. 
Třeba právě v Anglii je na dostizích 
spousta lidí, kteří mají vizáž bezdo-
movců, ale vsadí si a dívají se na 
koně. V dostizích se navíc netočí ta-
kové peníze jako ve fotbale, takže se 
k nim smetánka zase tolik nehlásí. 
Na dostihy chodí obyčejní lidé, na 
dívání je to sport pro každého, kdo 
chce strávit příjemné odpoledne 
s rodinou. Řekl bych, že je to kulti-
vovanější prostředí než fotbal, navíc 
je tady spojení s přírodou.

 J Jak jste se dostal k dostihům 
a koním, to už jsme probrali. Jak 
jste se dostal k fotbalu na Točné?
Vyrůstal jsem v Braníku a na Točné 
jsme měli, a stále máme, chatu. Dobře 
si pamatuju, jak mi máma vyprávěla, 
že písek na stavbu měli přivézt 21. 
srpna 1968. Na Točnou jsme jezdili 

hodně, trávil jsem tam víkendy, prázd-
niny, vlastně jsem tam vyrůstal, poz-
ději jsme s rodinou koupili na Točné 
pozemek a začali jsme tam žít a já 
chodil na fotbal a do hospody. Místní 
se divili, že znám dost lidí z Točné, 
dost z historie, znali moji babičku, 
takže tohle všechno mi pomohlo, že 
jsem zapadl. Když pak dcera začala 
hrát za místní tým, byl jsem oslovený, 
jestli bych nechtěl pomoc jako funkci-
onář. Bylo to i trochu vynucené.

 J Proč?
Máme trochu komplikované nájemní 
vztahy: hřiště není na pozemku TJ 
Točná ani městské části. Majoritní 
vlastník byl nakloněný fotbalu, ale po 
jeho smrti to jeho manželka, sestra 
a dcery vidí trochu jinak, což jim ni-
kdo nezazlívá, protože mají právo si 
se svým majetkem dělat, co uznají 
za vhodné. Nicméně nedošlo k do-
hodě, takže jsme na dva roky museli 
na Točné přerušit činnost, muži úplně 

přestali, děti jsme dávali na hosto-
vání. Teď už se městská část domlu-
vila s majitelkami na formě pronájmu, 
takže hřiště zase můžeme využívat, 
ale zatím se nám nepodařilo dát po-
řádně dohromady mládež. Tři kluci, 
kteří začínali s dcerou, už jsou v chla-
pech a hodně pomohli k postupu ze 
III. třídy. Byli oživením.

 J Takže fotbalisté přerušili čin-
nost, ale výbor zůstal?
Ano, zůstali jsme a fungovali jsme 
dál, chtěli jsme fotbal na Točné udr-
žet. Doufali jsme, že se situace vy-
řeší, což se díky městské části poda-
řilo. Máme A-tým ve II. třídě, prckové 
už začínají trénovat, ale věkový roz-
ptyl je pořád velký: od čtyř do deseti 
let, takže to není na to, abychom dali 
dohromady přípravku. Aspoň že děti 
začínají, máme vizi, že bychom dali 
rádi přípravku dohromady. Z toho, 
co vám teď říkám, je asi jasné, že 
funkce sekretáře na Točné není nic 
extra náročného.

 J Jaké další vize máte s fotbalem 
na Točné?
Po návratu do II. třídy, což je mys-
lím historické maximum Točné mi-
nimálně v posledních dvaceti až tři-
ceti letech, nehrajeme v téhle soutěži 
druhé housle, takže v této oblasti je 
spokojenost. Celkově II. třída odpo-
vídá tomu, na co máme hráčsky, i co 
se týče zázemí. Bohužel je tady ten 
zmiňovaný majetkový problém, kvůli 
kterému si nesáhneme na granty, na 
které bychom si jinak sáhnout mohli 
a díky tomu bychom mohli vylepšovat 
zázemí. 

R O Z H O V O R

Když hrála Bohemka a do toho šly  
dostihy z Mostu, díval jsem se na fotbal.

Hlas Velké pardubické v akci.
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Nepřímý volný kop (dále jen NVK) je jedním ze způsobů navázání hry. 
Rozhodčí ho nařizuje nejen za přestupky přímo citované v pravidle 12, 
ale také za přestupky, které Pravidla fotbalu uvádějí na jiných místech.

Rozhodčí signalizuje NVK paží zved-
nutou nad hlavu; tato signalizace 
trvá až do provedení NVK a potom 
tak dlouho, než se míče dotkne ně-
který jiný hráč nebo dokud míč není 
ze hry. Jestliže míč byl z kopu přímo 
kopnut do branky a rozhodčí nesig-
nalizoval, že se jedná o NVK, musí se 
NVK opakovat.
NVK za přestupek v brankovém území 
se provádí na delší čáře brankového 
území v místě, které je nejblíže od 
místa přestupku.

NVK ZA PŘESTUPKY UVEDENÉ 
V PRAVIDLE 12
1.  Jakékoli projevy nesouhlasu 

s rozhodnutím rozhodčího
Za jakékoli projevy nesouhlasu se 
kromě nařízení nepřímého volného 
kopu také automaticky uděluje 
osobní trest. Při použití vulgárních 
výrazů nebo gest rozhodčí hráče vy-
loučí.
2.  Nebezpečná hra
Za nebezpečnou hru se považuje 
pouze takový způsob hry, při kterém 
sice nedojde k fyzickému kontaktu 
se soupeřem, v jehož důsledku se ale 
soupeř z obavy před možným zraně-
ním sám obává míčem hrát.
Typickými příklady nebezpečné hry 
je hra nohou nad úrovní pasu sou-
peře, tzv. nůžky, nastavení nohy proti 
noze soupeře, vystrčení kolena proti 
tělu soupeře nebo pokus vykopnout 
míč z rukou brankáře. Jakmile přitom 

ale dojde k fyzickému kontaktu obou 
hráčů, např. když hráč nůžkami za-
sáhne soupeře, nejedná se již o ne-
bezpečnou hru, ale o kopnutí soupeře, 
za které rozhodčí musí nařídit přímý 
volný kop.
Jestliže hráč vsedě na zemi hraje 
míčem a tím znemožňuje ostatním 

hráčům hrát, jedná se o nebezpeč-
nou hru vůči vlastní osobě. Nebez-
pečnou hrou vůči vlastní osobě hráč 
sice ohrožuje pouze svou vlastní 
bezpečnost, ale jeho jednání je 
přesto v rozporu s pravidly, protože 
tím soupeři bere nebo omezuje mož-
nost hrát míčem.

Nebezpečnou hrou vůči vlastní osobě 
je např. i hra nohou s vyzutou kopač-
kou. Jestliže ale hráč ztratí kopačku 
náhodně a bezprostředně nato třeba 
i dosáhne branky, rozhodčí akci nechá 
dokončit a branku uzná. Ne ale v pří-
padě, že vyzutá kopačka by ovlivnila 
hru brankáře.
Za nebezpečnou hru vůči vlastní 
osobě se rovněž považuje, jestliže se 
brankář v nebezpečné situaci vrhá po 
míči, aby se ho zmocnil. Takový zá-

krok ale odpovídá vžitému způsobu 
hry brankáře, proto se netrestá.
3.  Bránění soupeři v pohybu
Přestupku se dopouští hráč, který 
svým pohybem, aniž by přitom došlo 
k přímému fyzickému kontaktu, úmy-
slně nutí soupeře ke zpomalení, k za-
stavení nebo ke změně směru pohybu.

4.  Bránění brankáři v rozehrání 
míče

Přestupku se dopouští hráč, který ak-
tivně překáží soupeřovu brankáři, aby 
se zbavil míče, např. tím že před bran-
kářem poskakuje nebo pobíhá, není 
ale porušením pravidla, jestliže hráč 
stojí před brankářem v klidu, protože 
brankář může míč vyhodit rukou.
Přestupku se ale také dopouští hráč, 
který se snaží hrát míčem, jenž má 
brankář pod kontrolou.
5.  Hráč se dopustí přestupku ne-

uvedeného v Pravidlech fot-
balu, za který mu má být udě-
len osobní trest

Příklad: Na hrací plochu vběhne divák, 
do kterého hráč strčí. Pravidla fotbalu 
nehovoří o tom, jak má rozhodčí v da-
ném případě postupovat, počin hráče 
je ale ve zřejmém rozporu s předsta-
vou o sportovním chování hráčů. Proto 
rozhodčí přeruší hru, hráči udělí od-
povídající osobní trest a hru naváže 
NVK v místě, kde byl míč v okamžiku 
přerušení hry
6.  Brankář se zbaví míče, který 

měl pod kontrolou, a potom se 
ho znovu rukama dotkne

Mít míč „pod kontrolou“ znamená, 
že brankář ve stabilní pozici má míč 
v rukách, poklepává s ním o zem nebo 
s ním pohazuje do vzduchu. Nemá 
ho ale ještě pod kontrolou v situaci, 
kdy míč se teprve robinsonádou snaží 
chytit nebo kdy míč vyrazí a teprve 
potom ho definitivně dostane pod 
kontrolu. Jestliže ale brankář nikým 
neatakován míč rukou pouze zadrží, 
považuje se to už za případ, kdy míč 
má pod kontrolou.

SE RIÁ L PRA ŽSKÉ H O  FOTBA LOVÉ H O  SPECIÁLU  
O  FOTBA LOVÝC H  PRAVIDLECHN E P Ř Í M Ý  V O L N Ý  K O P

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

Jedno z pravidel zní, že se brankář musí míče zbavit do šesti sekund.
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7.  Brankář má míč v rukách déle 
než šest sekund

Šest sekund začne rozhodčí počítat 
až od okamžiku, kdy brankář podle 
jeho názoru má míč plně pod kont-
rolou. Pozor ale na to, že šest sekund 
může rozhodčí začít počítat už od 
okamžiku, kdy brankář vleže chytne 
míč a potom promarňuje čas ležením 
s míčem na zemi.
8.  Brankář vezme míč do rukou 

po přihrávce od spoluhráče
Hovorově „malá domů“. Za malou 
domů se považuje pouze přihrávka 
míče brankáři nohou od kolena dolů; 
kolenem nebo kteroukoli jinou částí 
těla (hlavou, hrudí apod.) hráč přihrát 
míč brankáři může. Jestliže ale hráč 
má míč u nohy, nohou si ho nadhodí 
na hlavu a potom ho hlavou přihraje 
svému brankáři, poruší pravidlo. Při-
tom není rozhodující, jestli po jeho při-
hrávce se brankář rukou míče dotkne 
nebo ne, rozhodující je úmysl hráče 
obejít pravidlo. Proto rozhodčí tako-
vého hráče napomene za nesportovní 
chování a hru naváže NVK v místě, kde 
se hráč přestupku dopustil.

Aby rozhodčí mohl přerušit hru 
a nařídit NVK, musí ale být jedno-
značně přesvědčen, že se skutečně 
jednalo o vědomou přihrávku vlast-
nímu brankáři a ne třeba o náhodný 
nebo nechtěný odraz míče od hráče 
k vlastnímu brankáři. Za přihrání 
míče brankáři se ale považuje např. 
i situace, kdy hráč míč nohou za-
staví, aby ho tak svému brankáři 
přenechal.
9.  Brankář vezme míč do rukou 

přímo po vhazování spolu-
hráče

NVK ZA PORUŠENÍ JINÝCH 
PRAVIDEL FOTBALU
 Za porušení pravidla 11 (ofsajd) na-

řídí rozhodčí NVK v místě, kde hráč 
porušil pravidlo, kde se skutečně do-
tkne míče. Takže to může i na jeho 
vlastní polovině hrací plochy.
 Jestliže v nepřerušené hře hráč, 

který doplňuje družstvo, nebo hráč, 
který dočasně opustil hrací plochu, 
náhradník, vystřídaný či vyloučený 
hráč bez souhlasu rozhodčího vstoupí 
na hrací plochu v době, kdy je míč 

ve hře a hru ale neovlivní, nemusí ji 
rozhodčí ihned přerušit. Jestliže ji ale 
přece jen přeruší, dotyčného napo-
mene a nařídí NVK z místa, kde byl 
míč v okamžiku přerušení hry.
 Jestliže hráč bez souhlasu rozhod-

čího hrací plochu opustí (vyjma pří-
padů, kdy má navazovat hru), přeruší 
rozhodčí hru, hráče napomene a na-
řídí NVK z místa, kde byl míč v oka-
mžiku přerušení hry. Jestliže hráč ob-
drží od rozhodčího souhlas k opuštění 
hrací plochy a při odchodu z hrací 
plochy ovlivní hru, chová se nespor-
tovně. Rozhodčí přeruší hru, hráče na-
pomene a nařídí NVK z místa, kde se 
přestupek stal.
 Jestliže hráč provede výkop, poku-

tový kop, kop od branky, kop z rohu 
nebo vhodí míč a potom se míče do-
tkne podruhé dříve, než se ho dotkl 
jiný hráč, nařídí rozhodčí NVK. Pokud 
by se ale hráč podruhé dotkl míče ru-
kou, nařídí rozhodčí přímý volný kop, 
případně pokutový kop.
 Jestliže NVK byl kopnut přímo do 

soupeřovy branky, nařídí rozhodčí kop 
od branky. Jestliže byl NVK kopnut 

přímo do vlastní branky, nařídí roz-
hodčí kop z rohu.
 Jestliže hráč požádá rozhodčího, 

aby před provedením NVK zajistil do-
držení předepsané vzdálenosti brá-
nících hráčů a potom NVK provede 
dříve, než rozhodčí dá pokyn, chová 
se nesportovně. Rozhodčí přeruší hru, 
hráče napomene za nesportovní cho-
vání a nařídí NVK ve prospěch soupe-
řova družstva.
 Jestliže hráč nesportovně rozptyluje 

nebo zdržuje hráče provádějícího vha-
zování míče nebo nedodrží předepsa-
nou vzdálenost dva metry od místa 
vhazování a vhození míče již bylo pro-
vedeno, napomene ho rozhodčí za ne-
sportovní chování a nařídí NVK. 

P R A V I D L A

F OT B A L O VÁ  P R AV I D LA

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

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

ZÁŘÍ HRA RUKOU

ŘÍJEN FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

Exekuce NVK je samozřejmě už na samotných hráčích.
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Nešlo si toho nevšimnout. V záplavě spousty gólů, které tradičně padají 
v Pražská teplárenská přeboru, ve druhé polovině podzimu vyčnívaly 
úchvatné TREFY Z OBROVSKÉ DÁLKY.

Pokud vám tyhle fotbalové skvosty 
unikly, tak pro připomenutí:
 Martin Brož z Podolí získal míč 

na polovině hřiště a ihned pohotově 
přímo z půlící čáry přehodil gólmana 
domácího Radotína, který byl daleko 
z branky.
 Dominik Vašut ze Zličína si v na-

staveném čase zápasu v Kolovra-
tech nechal na kruhu jednou skočit 
balon, pak do něj práskl tak ná-
ramně, že zapadl přímo pod břevno. 
Trefit výhru 2:1 v poslední minutě 
tímhle stylem, to je sen snad kaž-
dého fotbalisty.
 Ondřej Kotlík z Dukly JM mohl na 

Podolí rozjet brejk tří proti dvěma, 
ale z prostoru od střídaček napálil 
balon tak úžasně, že vysokým ob-
loukem zapadl do branky domácích.

 Vojtěch Šafránek z Uhelných 
skladů udělal proti Kolovratům na 
polovině hřiště rychlou zasekávačku, 
ale místo očekávané přihrávky do 
strany nečekanou střelou překonal 
brankáře.
Všechny tyhle trefy měly společné 
atributy: kromě vysoké míry atrak-
tivity pro diváky v sobě nesly také 
nezpochybnitelný fotbalový kumšt, 
parádní kopací techniku a nadstan-
dardní herní přehled zmíněných fot-
balistů.
„Míč skákal u lajny a popravdě ře-
čeno, nechtělo se mi běžet dál. Všiml 
jsem si, že brankář stál za penal-
tou, tak jsem do míče flákl nártem. 
A vzalo to dobrou faleš,“ vzpomíná 
na svou náramnou trefu Kotlík, ka-
pitán Dukly JM. „Byl to hodně těžký 

kop z velké dálky, ale měl jsem vý-
hodu, že mi míč pěkně skočil. Když 
balon letěl, byl jsem plný očekávání, 
jestli rozvlní síť. I když to byl gól na 
4:0, měl jsem velkou radost. Podobné 
góly jsou speciální. I oslavy jsou jiné, 
než když se prosadíte z nějaké kla-
sické situace. Já si jen stoupl, zvedl 
ruce a kluci na mě napadali.“
Tenhle potupný moment musel 
z pozice hráče týmu, který inkaso-
val, vstřebat i záložník Jiří Janou-
šek, který nastupuje právě za Podolí 
a přímo ze hřiště sledoval Kotlíkovu 
parádu. „Klobouk dolů před Ondrou. 
Těžký kop, krásný a hlavně chytrý 
gól,“ chválí Janoušek, který je pova-
žovaný za specialistu na podobné 
momenty. Díky svému velkému pře-
hledu na hřišti už se v přeboru v mi-
nulosti gólově z velké vzdálenosti 
prosadil čtyřikrát.
„Moje normální střela je nula, takže 
to musím zkoušet takhle,“ usmívá se 

Janoušek. „Bývalý trenér na Hájích 
pan Slabý se mě ptal, jestli to mám 
připravené dopředu nebo ne. Nikdy 
jsem to připravené neměl, prostě 
jsem to zkusil, když se mi zdálo, že je 
k tomu vhodná příležitost. Když jsem 
viděl, že je brankář venku a seplo mi 
to, zkusil jsem ho přehodit. Stalo se 
mi ale, že na mě celá lavička křičela, 
že je brankář daleko od branky, ať to 
zkusím, ale jakmile mi to nenaskočilo 
intuitivně, nezkoušel jsem to.“

MOMENT PŘEKVAPENÍ
Co všechno se musí sejít, aby dal hráč 
gól z poloviny hřiště? Určitě je třeba 
vysoký herní přehled, zkušenosti, 
chytrost, odvaha, kopací technika, 
ale i dobrý balon. Jedna věc je však 
podle Janouška zcela klíčová. „Nejdů-
ležitější ze všeho je moment překva-
pení,“ myslí si. „Já to nejradši zkoušel, 
když jsem měl vedle sebe hráče a byl 
jsem pod tlakem. V takové chvíli bran-

B R A N KÁ Ř I  V  P R A Ž S KÁ  T E P L Á R E N S KÁ  P Ř E B O R U  Č E L Í  „ N O V É  H R O Z B Ě “.  V Í C  N E Ž  J I N DY  Z A Č A LY  PA DAT  G Ó LY  Z  P O LO V I N Y  H Ř I ŠT Ě .  Č Í M  T O ?

I  V  D Á L C E  Č Í H Á  G Ó L O V É  N E B E Z P E Č Í

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

Jsou chvíle, kdy se brankář natahuje marně i po dalekonosné střele. Specialista na góly z dálky Jiří Janoušek letos ještě neudeřil.
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kář nečeká, že budete střílet. A už vůbec 
ne od půlky hřiště.“
Podobným gólům velmi napomáhá 
vývoj fotbalu, kdy se na všech úrov-
ních po brankářích chce, aby zastávali 
roli jakéhosi stopera, který sbírá míče 
za obranou. „Trenéři po gólmanech 
obecně chtějí, aby tímhle stylem pomá-
hali obraně. Chytří hráči, co mají něco 
odkopáno a kterých je v přeboru plno, 
což se ukázalo i na tom, kdo tyhle góly 
dal, vnímají, kde gólmani stojí. Když je 
daleko od branky, proč to nezkusit? Je 
to gól zadarmo,“ vypráví Kotlík.
S tímhle tvrzením souhlasí i Janoušek. 
„Brankáři hrají opravdu výš. Je možné, 
že se to po sérii gólů z půlky trochu 
změní, protože i když mají hrát brankáři 
výš, vždycky je podobný gól braný jako 
jejich chyba, jde za nimi.“
Gólmani jsou tak v těžké pozici. Na 
jednu stranu chtějí plnit pokyny a po-
moct svému týmu, ovšem jak podzim 
v přeboru ukázal, i ve velké dálce číhá 
gólové nebezpečí, čemuž pomáhají 
také čím dál kvalitnější míče, s nimiž 
se hraje. „Balony tomu určitě přejí. Pepi 
Bican by s koženým míčem podobný 
gól dával asi těžko,“ směje se Janou-
šek a Kotlík doplňuje: „Kdyby se hrálo 
s tangem, což je nejtěžší míč, s kterým 
jsme trénovali, tak by to asi bylo slo-
žité. Spíš bych takový gól nedal.“
Střely z poloviny hřiště mají zvláštní 
magii. V každém fotbalovém týmu, 
bez ohledu na to, v jaké hraje sou-
těži, uvidíte na tréninku „klasiku“, tedy 
pokusy z poloviny hřiště, kdy chtějí 
hráči trefit břevno. „Na tréninku to 
zkouším pořád. Je to vlastně součást 
rozcvičky,“ usmívá se Kotlík. „Konečně 
jsem to převedl taky do zápasu. Pro 
tyhle chvíle to člověk trénuje.“
Pokud se někomu povede trefit z pa-
desáti metrů břevno, je to velmi ce-
něný fotbalový kousek, ač se často 
pálí na opuštěnou branku a z klidu. 
Když pak fotbalista zamíří o kou-

sek níž a takto se gólově prosadí 
v mistrovském zápase, je to výkon 
hodný obdivu. V utkání je vše rych-
lejší, k tomu musíte obelstít brankáře 
a riskujete, že v případě neúspěchu 
schytáte hněv spoluhráčů.
„Kdybych byl ve stejné situaci, my pro-
hrávali a mně podobný pokus nevyšel, 
asi bych dostal seřváka, že jsem za-
zdil nadějný brejk. Ale vedli jsme 3:0, 

byli jsme na koni, věřili jsme si, takže 
i kdybych netrefil, nikdo by to neřešil,“ 
povídá Kotlík.
„U mě jsou kluci zvyklí, že to občas 
zkusím, a nikdo mi nic nevyčítá. Když 
jsem hrál proti Královicím, za které chy-
tal můj kamarád Petr Jeřábek, zkoušel 
jsem to, i když stál na čáře, prostě po-
řád. Jemu jsem takový gól nikdy nedal, 
i když jednou jsem tomu byl docela 

blízko. Ale Jeřáb byl na mě připravený,“ 
vzpomíná Janoušek.
Připravený na něj však nebyl před 
lety jeho vlastní brankář Martin 
Tlustý. Janoušek totiž zná i pocit, 
jaké to je, když se trefí z poloviny 
hřiště do vlastní sítě. To takhle chtěl 
jednou v souboji odkopnout míč, ale 
napálil ho tak razantně a nešťastně, 
že skončil v brance Hájů. I to se 

stane… Ostatně, vlastní gól z polo-
viny hřiště byl k vidění i v nejvyšší 
české soutěži: v roce 2008 překonal 
svého brankáře na Žižkově teplický 
Pavel Verbíř. „I on se trefil levačkou, 
stejně jako já,“ všiml si Janoušek. 
„Kluci to poslali do televize do rub-
riky Borec na konec. Já tomu říkám 
blbec na konec. Všichni se smáli, já 
taky. Nic jiného mi nezbývalo.“

PODOBNÉ LAHŮDKY
Góly z poloviny hřiště – a za ni – ov-
šem samozřejmě nejsou pouze pře-
borovou specialitou, ale padají na 
všech úrovních. Svého času se dostal 
na stránky sportovních deníků bývalý 
brankář Petr Pavelka z Přední Kopa-
niny, který dal za pomoci silného větru 
gól přímo z výkopu.
V lize se takhle trefili například Pa-
vel Horváth, Rudolf Otepka, Jan Što-
hanzl či Marek Matějovský. Asi nej-
známější českou trefou tohoto druhu 
je gól obránce Jaroslava Kamenického 
z roku 1993, kdy se na polovině hřiště 
ukopl a balon zaplachtil do liberecké 
sítě. Tahle rána pak získala ocenění 
„Gól desetiletí“.
Ani ve světě není výjimkou, že čas od 
času diváci oslavují podobný kousek. 
Xabi Alonso dal za Liverpool gól ze 
60 metrů, Wayne Rooney stál ještě 
o pět metrů dál, když v zámořské MLS 
v dresu Washingtonu potupil brankáře 
Orlanda. Podobně se prosadil už dva-
krát v anglické Premier League.
Brilantní kopací techniku svého 
času prokázal také legendární Da-
vid Beckham, který se v MLS za Los 
Angeles trefil dokonce ze 70 me-
trů – a vůbec nevadilo, že to bylo do 
prázdné branky. Norský záložník Jone 
Samuelsen za Odd Grenland dal gól 
z 57 metrů dokonce hlavou! Extrémně 
kuriózní moment se odehrál ve druhé 
japonské lize, kde brankář Masahiro 
Okamoto z klubu Ehime inkasoval dva 
góly ze zhruba 60 metrů v rozmezí 90 
vteřin!
„Podobné pokusy z půlky, to je trend, 
kterému všechno nahrává. Myslím, že 
to budou zkoušet i další hráči. A čím 
víc to budou zkoušet, tím častěji takové 
góly uvidíme,“ myslí si Janoušek. „Ne-
tvrdím, že se o to budu pokoušet každý 
zápas, ale určitě to zase někdy zkusím,“ 
slibuje Kotlík.
Těšte se! 

E X T R A

Také tady byl gólman příliš krátký.

Ondřej Kotlík – jeden z přeborových bombarďáků.
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Sestry z Libanonu žijící v Praze, to je samo o sobě poměrně neobvyklé. 
A sestry z Libanonu hrající v Praze fotbal? To už se dá považovat 
za úkaz. TALA A RAWAN TAFECHOVY, dvojčata z Bejrútu, to tak 
ale nevnímají. V Praze bydlí už pět let, takže se tu cítí jako doma 
a fotbal je pro ně už od dětství vášeň. Vzhledem k jejich původu je 
poměrně logické, že hájí světle modré barvy Prague Raptors - klubu, 
kde hrají prim cizinci. A byť je momentálně na trávníku neuvidíte, 
protože první je zraněná a druhá si od kopání do míče dává pauzu, 
dál se považují za jeho součást. „Jednou Raptor, navždy Raptor,“ 
glosují to s úsměvem.

 J Odkdy žijete v Česku?
Rawan: V roce 2014 jsme se s rodiči 
přestěhovali do Dánska. O pár měsíců 
později si náš táta našel práci tady, 
takže jsme se v roce 2015 přemístili 
do Prahy. Žijeme tu už skoro pět let.

 J Vzhledem k vašemu věku před-
pokládám, že stále studujete.
Tala: Já studuji hudbu. Částečně na 
škole, částečně samostatně. Snažím 
se dělat vlastní muziku, tak trochu ex-
perimentuji. V budoucnu bych se ráda 
živila něčím, co souvisí s hudbou, ale 
i s filmem a produkcí. Hudební klipy, 
dokumenty, to mě baví.

 J Jaká muzika vás baví?
T: Nejvíc R&B a rap, ráda ty styly 
mixuji.

 J Zpíváte?
T: Moc ne, čas od času. Mám hodně 
hluboký hlas, což mě trochu limituje. 
Ale někteří moji kamarádi zpívají, 
takže většinou hraju na kytaru nebo 
na bicí a zpívají oni.

 J Na jaké nástroje ještě hrajete?
R: Na piáno.
T: Ano, trochu i na piáno. A protože 
hudbu skládám v počítači, mám MIDI 
kontroler, což je vlastně také takové 
malé piáno. Ale má mnoho dalších 
funkcí, můžete na něj nahrát i bicí 
a další nástroje. Je s tím legrace, 
protože s ním můžete hrát prakticky 
cokoliv.

 J Co klasická hudba?
T: Na škole jsme měli základy, ale 
není to zrovna moje číslo jedna. I když 
sem tam si ji poslechnu.

 J Jména jako Dvořák nebo Sme-
tana vám něco říkají?
T: Vím o nich, ale moc jejich skladeb 
jsem neslyšela. Ale to můžu napravit. 
(usmívá se)

 J Rawan, vy jste na tom se ško-
lou jak?
R: Momentálně si dávám pauzu mezi 
střední a vysokou školou. Střední 
jsem dokončila loni, se sestrou jsme 

obě absolvovaly Anglické gymnázium 
v Praze. Také už se rok věnuji svému 
projektu, kterým je on-line obchod 
bio-obaly.com. Prodáváme ekologické 
alternativy plastových obalů, kelímků, 
zkrátka nádobí, které nezatěžuje ži-
votní prostředí. Rozloží se za pár 
týdnů, zatímco u normálních plastů 
to trvá tisíce let.

 J To je velmi aktuální téma...
R: Vždy jsem chtěla dělat něco, co by 
pomohlo životnímu prostředí. A vez-
měte si, že v Evropě se používá jedno 
procento bioplastů. Jediné procento! 
Tím se logicky otevírají velké mož-

nosti na trhu. Doufám, že pomohu 
k tomu, aby se jich používalo víc, aby 
se zrychlil proces, kterým nahrazují 
klasické plasty. Kdyby se během ně-
kolika let podařilo dostat se z toho 
jednoho procenta třeba na dvacet, 
bylo by to krásné.

 J Je to reálné?
R: Pokud zvýšíme objem výroby bio-
plastů a pomohou i nové zákony, 

z nichž některé by se měly brzy schvá-
lit, tak myslím, že ano.

 J Už jste tu dlouho, vzpomenete 
si ještě na své začátky v Praze?
R: Byly náročné. Kulturní šok jsme 
sice nezažily, protože i když Libanon 
není tak liberální jako Evropa, pořád 
je dost liberální. Ale nikoho jsme tu 
neznaly, byly jsme ve věku, kdy člověk 
prochází změnami a nemá tolik sebe-
vědomí. Navíc jiný jazyk, seznamování 
se s novými lidmi…

 J Co konkrétně vás tu překvapilo?
R: Veřejná doprava. V Libanonu totiž 
není její systém tak rozvinutý.
T: V začátcích nám hodně pomohlo, 
že jsme chodily na mezinárodní školu. 
Tam na tom byli všichni stejně, při-
cestovali sem odněkud jinud. Navzá-
jem jsme si pomáhali, vznikla pevná 
přátelství, některá i na celý život.

 J A pomohlo asi i to, že jste tu 
měly jedna druhou, že?
R: Rozhodně. Vlastně všechno jsme 
dělaly spolu, mohly jsme si vyměňovat 
postřehy, sdílet pocity.

 J Podle řady cizinců jsou Češi 
uzavření. Vidíte to podobně?
T: Libanonci jsou velmi otevření, 
je snadné se s nimi spřátelit. Máte 
pravdu, že v Evropě je to jinak, lidem 
chvíli trvá, než vás k sobě pustí. Ale 
Češi jsou úžasní, mnoho kamarádů 
jsme si našly i mezi nimi.
R: Pro nás to v tomto ohledu bylo 
snazší než pro naše rodiče. Pro mla-
dého člověka je přece jen jednodušší 
najít si v nové zemi kamarády. Ob-
zvláště ve škole, kam chodilo také 
mnoho Čechů. S tou počáteční nepří-
stupností souhlasím, ale když si na 
sebe s novým člověkem zvyknete, za-
čne se otevírat. Ptá se vás, jaké to je 
ve vaší zemi, a pro nás bylo příjemné 
reprezentovat tady Libanon.

L I B A N O N S K Á  D V O J Č A T A  T A L A  A  R A W A N  T A F E C H O V Y  Ž I J Í  U Ž  P Ě T  L E T  V  P R A Z E

J E D N O U  R A P T O R ,  N A V Ž D Y  R A P T O R

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

Věk:  20 
Klub: Prague Raptors Football Club 
Post: pravá obránkyně

RAWA N TA F ECH
Věk:  20 
Klub: Prague Raptors Football Club 
Post: levá obránkyně

TALA TAFEC H
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R O D I N A

 J Co počasí? Ze své vlasti asi ne-
jste zvyklé na zimu.
T: Jestli mi něco z Libanonu chybí, tak 
právě počasí.
R: Když tam výjimečně napadlo tro-
chu sněhu, školy zůstaly zavřené 
a studenti dostali den volna. To tady 
nehrozí. (usmívá se)

 J Už jste tu dělaly sněhuláka?
R: Pokoušely jsme se, ale moc se ne-
povedl.

 J Další věc, na kterou si cizinci 
v Česku hůř zvykají, je zdejší ku-
chyně…
T: Jsem pescetariánka, takže z masa 
jím jen ryby. Tím pádem mám v čes-
kých restauracích dost omezené mož-
nosti. Ale mám ráda knedlíky, i když 
jsou těžké. A chutná mi guláš. Obecně 
považuji českou kuchyni za dobrou, 
jen ne pro lidi, kteří nejedí maso.
R: Hodně jsme si tu zvykly na sma-
žený sýr. Ten je ostatně pro vegeta-
riána ve většině restaurací často je-
dinou možností.

 J Jaká je vlastně libanonská ku-
chyně?
T: Skvělá a i pro vegetariány velmi 
pestrá. Falafel, hummus… Naši rodiče 
často zvou naše kamarády na jídlo, 
máme plný stůl libanonského jídla, 
koukáme na filmy a jíme.

 J Jak byste svou zemi představily 
někomu, kdo o ní nic neví?
T: Libanon je skvělá země, na prázd-
niny ideální. Kulturní, se skvělými 
a přátelskými lidmi, kteří vás budou 
brát, jako byste patřili do jejich rodiny.
R: Mnoho z nejstarších měst světa 
najdete právě v Libanonu. Třeba 
Byblos je nádherné město, mám po-
cit, že je dokonce druhé nejstarší na 
celém světě. A ještě bych vyzdvihla, 
že v Libanonu žijí muslimové s křes-
ťany bok po boku, v míru a naprosto 

bez problému. To bylo dobře vidět 
i během demonstrací, které začaly 
v říjnu. Mladí, staří, lidé různého vy-
znání, z různých společenských vrs-
tev, všichni drželi pospolu a šlo jim 
o stejnou věc.
T: Existují záběry, jak je při jednom 
z protestů na střeše domu DJ, pouští 
hudbu a tisíce lidí dole v ulicích tan-
cují. To Libanonce přesně vystihuje. 
I vážné, nepříjemné situace umějí ob-
rátit v zábavu.
R: Během demonstrací byla k vidění 
řada vtipných transparentů. Dvě dívky 
třeba držely ceduli s nápisem: Nej-

šťastnější deprimovaní lidé, jaké jste 
kdy poznali.

 J Soužití muslimů a křesťanů by 
mohlo být návodem pro celý svět.
R: Přesně tak. My jsme vyrůstaly 
v kulturně muslimské části Libanonu, 
ale to neznamená, že se striktně dr-
žíme islámu. Do školy jsme chodily 
s křesťany, slavily jsme s nimi Vánoce 
a vůbec všechny svátky. Vidím to tak, 

že mnoho Libanonců jsou muslimové 
nebo křesťané v kulturním, nikoliv ná-
boženském smyslu.

 J Co vlastně bylo důvodem de-
monstrací?
T: Vláda chtěla zdanit řadu věcí, na-
příklad aplikaci WhatsApp. Potom to 
celkově přerostlo v protivládní de-
monstrace, lidem vadí ekonomická 
situace, platy, práva a řada dalších 
věcí včetně samotných politiků.

 J Hodláte se do Libanonu vrátit?
R: Komplikuje to fakt, že oficiálně ne-
jsme libanonskými občankami. Platí 
u nás totiž zákon, že když vaše matka 

je Libanonka, ale otec nikoliv, ne-
může matka dítěti předat libanonské 
občanství. A náš táta je Palestinec, 
takže občanství nemá. To je mimo-
chodem také jeden z předmětů těch 
demonstrací. Je přece základní lidské 
právo, aby matka mohla svému dítěti 
předat své občanství.
T: Přitom já se bezvýhradně považuji 
za Libanonku.

R: Jsme Libanonky ve všech směrech, 
jen ne na papíře. Je to trochu zvláštní.
T: Ale abych odpověděla. Pro mě by 
bylo nejlepší žít část roku tady a část 
tam. Ideálně žít a pracovat v Praze, 
natáčet tu filmy a muziku a do Li-
banonu jezdit na prázdniny. Je to 
opravdu skvělá země.
R: Pro mě je těžké něco takového 
plánovat. Zatím se tady chci věnovat 
projektu bio-obalů a uvidím, co bude 
dál. Jestli půjdu na vysokou školu tady 
nebo někde jinde? Nevím. Život podle 
mě nejde plánovat.

 J Skoro bych zapomněl, že by-
chom si měli povídat i o fotbale. 
Je v Libanonu populární?
R: Velmi. Společně s basketbalem. 
Když se hrají nějaká lokální derby, ob-
čas to bývá dost divočina. (usmívá se)
T: Libanonci hodně sledují meziná-
rodní fotbal. Když bylo loni mistrovství 
světa, snad každý dům měl z okna vy-
věšenou nějakou vlajku. Jeden anglic-
kou, jiný třeba německou. A lidé cho-
dili společně koukat na zápasy, byla 
to velká událost.

 J Věnovaly jste se fotbalu odmala?
T: Vlastně nás k němu dostal náš 
bratr. Už jako malé holky jsme si 
s ním kopaly, v domě jsme neustále 
něco rozbíjely. (směje se) Postupně 
jsme si fotbal zamilovaly, hrály jsme 
ho i na škole. Úplně nejlepší bylo při-
jít ze školy a jít si s kamarády ven 
zakopat. Tehdy se u nás ale moc dí-
vek fotbalu nevěnovalo, většinou jsem 
hrála se samými kluky. Ale podařilo se 
mi dát tam dohromady dívčí mužstvo, 
sehnaly jsme si i trenéra. A pak jsme 
se stěhovaly do Evropy.

 J A tady hrajete divizi za Raptory…
T: První sezona, tedy ta loňská, se 
nám moc nepovedla. I proto, že hodně 
holek bylo zraněných. Letos už je to 

Tala (vlevo) a Rawan Tafechovy si užívají podzim v Praze.

Do souboje s obránkyní Talou neradno jít bez přípravy.
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lepší, rády bychom postoupily. Chceme 
se pořád zlepšovat, máme cíl hrát 
velké zápasy proti velkým týmům.
R: První sezona byla ovlivněna i tím, 
že jsme mezinárodní tým. Hodně spo-
luhráček jezdilo domů za rodinami. 
Ale jak říkala Tala, letos je tým sil-
nější, hráčky se poznaly, zvykly si na 
sebe, už spolu něco odehrály.
T: Jsme si všechny opravdu blízké, 
fungujeme jako velká rodina. I na so-
ciálních sítích se označujeme #rap-
torsfamily.

 J Nepředstavuje tolik národností 
v jednom týmu problém?
T: Je to přesně opačně. To, že jsme 
všechny odjinud, nás naopak spojuje. 
Je úplně jedno, odkud jsme, všichni 
jsme lidé. I díky Raptorům už cizince 
nevnímám jako cizince, vidím ho 
v první řadě jako člověka. A je úplně 
nepodstatné, odkud pochází.

 J U fotbalistů, tedy alespoň těch 
českých, je zvykem zajít si po zá-
pase na pivo a tam ho detailně 
probrat. Mají to dívky stejně?
R: (s úsměvem přikyvuje) Rozhodně ano!
T: Po zápase rovnou do baru. (usmívá se)
R: Jednou se stalo, že jsme nějaký 
zápas jednoznačně prohrály. Daz, šéf 
Raptorů, psal na chaty, ať si z toho nic 
neděláme a nejsme smutné. A my tou 
dobou už seděly v baru…
T: A odepisovaly mu, že si z toho 
opravdu nic neděláme. (směje se)

 J Společné večírky asi také po-
máhají navázat pevnější vazby 
s ostatními lidmi napříč celým 
klubem, že?
T: Přesně tak. Včera jsme měli tý-
movou, tedy spíš klubovou večeři. 

Kluci i holky u jednoho dlouhého 
stolu, to bylo moc hezké. To, jak 
rychle dokázali Daz s manželkou 
Petrou vytvořit tak velký a úspěšný 
projekt, jako jsou Raptoři, je podle 
mě fascinující.
R: Vždyť už jsme byli i v televizi, jeden 
zápas mužů se vysílal živě.

T: A na Twitteru nás zmínil i AS Řím. 
Takže o Raptorech už se vlastně ví po 
celém světě.

 J V čem je pro vás váš klub nej-
unikátnější?
T: Není to jen o tom, že dal dohro-
mady lidi různých národností, ale i ji-
ných náboženských vyznání, barev 
pleti, sexuálních orientací. Každý je 
vítán, je úplně jedno, odkud je. Na-

víc podporujeme charity, vystupujeme 
proti rasismu, Raptoři zkrátka zdaleka 
nejsou jen o fotbale.

 J Nevidíte paralelu s Libanonem? 
Říkaly jste, že tam vedle sebe bez 
problémů žijí muslimové s křes-
ťany, v Raptorech je to možná 
v ještě větším měřítku.

T: Ano, i Raptoři můžou světu ukázat, 
že nezáleží na barvě pleti, víře, ori-
entaci. Všichni můžeme žít pospolu 
a můžeme se stát kamarády.
R: Přesně tak, žádné předsudky. A my 
jsme skutečně kamarádi i mimo fot-
bal. I když není zápas nebo trénink, 
jdeme třeba do kina, na bowling. Jiná 
národnost nebo jazyk není žádná pře-
kážka.

 J Talo, vy jste prý momentálně 
zraněná.
T: Naneštěstí ano, mám problém 
s kotníkem. Ale věřím, že během příš-
tího roku už budu připravena.
R: Ani já teď nehraju, dala jsem si 
od fotbalu pauzu. Jak už jsem říkala, 
plně se teď věnuji on-line obchodu 

s bio-obaly. Mohla bych chodit hrát 
jen zápasy, ale to mi nepřijde fér vůči 
holkám, které se celý týden poctivě 
připravují. Občas zajdu alespoň fan-
dit. Ale rozhodně nevylučuji, že se ča-
sem vrátím i jako hráčka.

 J Ale za Raptorku se považujete 
dál, že?
R: Samozřejmě. Jednou Raptor, na-
vždy Raptor! 

Už brzy to bude pět let od doby, kdy dvojčata našla domov v českém hlavním městě.

R O D I N A

Rawan nyní fotbal nehraje... ... svou sestru ale pravidelně podporuje.
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Středomoří není Balt, zima se tam kdovíjak nevyřádí, ale první prosin-
covou středu roku 1969 by ani v tom světoznámém přístavu psa ven 
nevyhnal. Od samého rána padal studený déšť. A pršelo, ještě když 
trenér Jozef Marko posílal do mlhy nad rozbahněným trávníkem Stade 
Velodrome československou fotbalovou reprezentaci k poslednímu 
a klíčovému ZÁPASU ROKU.

Po domluvě s lékařem nařídil muž-
stvu obléci ke slavnostnímu nástupu 
modré teplákové bundy. Teprve před 
samotným bojem se představilo ve 
svém obvyklém bojovém odění těch 
časů: muži v poli od hlav až k patám 
celí v bílém, gólman v tehdy všeo-
becně preferované kompletní černi.
Pražský tisk Markovi věru nepřál. Na-
pořád mu všemožně vyčítal upřed-

nostňování slovenských hráčů – ze-
jména sázení na excelentního, jenže 
také nevypočitatelně náladového ka-
nonýra Jozefa Adamce. Připomeňme si 
však objektivní okolnosti: Ligový ročník 
1967-68 vyhrála Adamcova Trnava před 
Slovanem Bratislava a Trenčínem a on 
sám k tomu přispěl 18 z celkového po-
čtu 57 mistrovských gólů. A rok poté? 
Trnavané titul obhájili (znovu s pětibo-

dovým náskokem), druhý skončil znovu 
Slovan, jen další bratislavský tým, Inter, 
byl tentokrát „až“ čtvrtý. V prvním pří-
padě patřila Slovensku v tehdejší čtr-
náctičlenné nejvyšší soutěži čtyři místa 
z nejvyšších pěti, v druhém pět v horní 
polovině tabulky!
A to ještě Spartak Trnava došel roku 
1969 až do semifinále Poháru mistrů 
evropských zemí (PMEZ), kde byl po 
amsterdamské prohře 0:3 a domácím 
vítězství 2:0 vyřazen Ajaxem – a Slo-
van Bratislava v basilejském finále 
Poháru vítězů zdolal Barcelonu 3:2. 
Získal tak první a dodnes poslední 
prestižní evropskou klubovou trofej 
českého i slovenského fotbalu!

Takže čemu se divit, když tenkrát v Mar-
seille tvořilo základní sestavu sedm slo-
venských borců a jen čtyři z českých – 
přesněji pražských klubů? A to se ještě 
jeden z té čtveřice narodil a ligu začal 
hrát na Slovensku, odkud byli i oba hráči, 
kteří střídali v průběhu hry.
Takové byly naše karty před rozho-
dující partií o letenky na mexické MS 
1970. O slavném marseillském potý-
kání s Maďary jsme se nedávno letmo 
zmínili v medailonu Andreje Kvašňáka. 
Nicméně vzhledem k významu zápasu 
i k roli, kterou v něm hráli zástupci 
tehdejšího metropolitního prvoligo-
vého triumvirátu, jistě neuškodí, když 
se dnes k němu vrátíme podrobněji.

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

V E Č E R  P R A V D Y  N A  V E L O D R O M U

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

Rozdílem tří gólů (5:2) vykleplo Maďary dvacet let předtím na Strahově také mužstvo, ve kterém hrál na stoperu i pozdější 
trenér. Zleva stojí Hlaváček, Rubáš, Pažický, Bican, Pokorný, MARKO a Šimanský, v podřepu Preis, Trnka, Morávek a Kocourek.

Kvašňák se raduje s trenérem Markem po marseillském triumfu. Oba 
z důležitého a krásného vítězství, ten první ale také z vyhraných sázek...

Naši před utkáním v Marseille: zleva Adamec, VIKTOR, Kuna, MIGAS a Hagara, před nimi VESELÝ, Petráš, KVAŠŇÁK, Jokl a Horváth.
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ESA Z LETNÉ, JULISKY A EDENU
V kvalifikační skupině světového 
šampionátu nás Maďaři v Budapešti 
víc ukopali, než přehráli 2:0 – a běda, 
dvougólový náskok si zjednali hned 
na počátku druhého poločasu také 
v odvetě na Spartě. Ale, jak už jsme 
vzpomněli, právě tehdy Kvašňák 
svým kontaktním gólem a násled-
ným obrovským nasazením strhl 
mužstvo k nebývalému drtivému fi-
niši. Konečný výsledek 3:3 by nám 
sám o sobě k postupu nestačil, jenže 
Maďaři nečekaně podlehli Dánům. 
A tak při bodové rovnosti dvou prv-
ních týmů ve skupině měla ten go-
rdický uzel rozetnout baráž v Mar-
seille, pro kterou platila zásada vítěz 
bere vše.
Ke cti pražského fotbalu v jejím 
průběhu vyšlo najevo, že všechny 
čtyři pražské karty jsou opravdová 
esa. Sedmadvacetiletý gólman Ivo 
Viktor z Dukly toho dne nastoupil ke 
svému šestnáctému mezistátnímu 
utkání. Už tři roky předtím ve svém 
druhém vychytal fantastickým výko-
nem nulu proti Angličanům ve Wem-
bley (0:0). I v Marseille patřil k pilí-
řům souboru a s čistým kontem se 

rozloučil také s Velodromem. Ještě 
o tom bude řeč.
O dva roky mladší stoper Václav Migas 
ze Sparty hrál reprezentačně teprve po-
druhé, ale na způsobu, jakým si dokázal 
poradit i s po čertech rychlým a nebez-
pečným Ferencem Benem, jedním z nej-
lepších útočníků bohaté maďarské fot-
balové historie, to nebylo znát.
Za Migasova donedávného leten-
ského klubového mazáka a „šéfa“, 
třiatřicetiletého Andreje Kvašňáka, 
teď už ovšem legionáře v belgickém 
Melechenu, hovořilo samo o sobě jeho 
předchozích 43 mezistátních duelů. 
I toho večera sehrál lídr týmu a tvůrce 
hry svou navyklou roli.
A to nejlepší nakonec: trumfem, 
který Marko tenkrát nečekaně vy-
táhl z rukávu, se stal pravý křídelní 
útočník Slavie František Veselý, jen 
čtyři dny po utkání šestadvaceti-
letý. Hrál čtrnáctý zápas, ale dres 
se lvíčkem na prsou oblékl předtím 
naposledy už před půldruhým rokem 
v Brazílii. Jeho post patřil ve všech 
zápasech kvalifikační skupiny jme-
novci ze Sparty Bohumilovi. A náhlá 
změna způsobila Maďarům potíže, 
se kterými si nedokázali poradit.

MALÝ PRŮVODCE PĚTI GÓLY
Atmosféra doma před marseillskou ba-
ráží byla jednoznačná: musíme! Moti-
vaci postoupit na úkor dávného rivala 
umocnila i skutečnost, že maďarská ar-
máda se 21. srpna 1968 ráda nerada 
podílela na zákeřném vpádu Sovětů 
a spol. do naší země, která se vydala 
na tehdy ještě neuskutečnitelnou cestu 
návratu k demokratické společnosti.
Evropský sportovní tisk byl ovšem 
zdrženlivější, a když už, tak opatrně 
favorizoval spíše Maďary. Co se však 
potom dělo na hřišti, nejlépe charak-
terizovala jedna z knih z historie na-
šeho fotbalu trefným titulkem KON-
CERT KUJONŮ Z PRAŽSKÝCH „S“.
Dravé průniky Franty Veselého k bran-
kám soupeřů byly v naší lize všeobecně 
známé a obávané. Často ho bylo možné 
zastavit pouze za cenu faulu a pokuto-
vého kopu (popravdě: nejednou tako-
vou situaci dovedl obratně přifilmovat). 
V závěru prvního dějství ho zkosil Ke-
lemen a píšťalka Francouze Machina 
nemlčela. K penaltě se zprvu nikdo moc 
nehrnul. Čemu se divit v tak osudovém 
střetnutí? Nakonec to na sebe vzal An-
drej. Uvážlivě potěžkal vodou nasáklý 
míč – a pak ho nekompromisně levač-

kou poslal do sítě v levém horním rohu 
Szentmihályiovy branky.
Ve druhé části hry už naši měli její 
otěže pevně v rukou. V 57. minutě se 
Franta na rohu velkého vápna uvol-
nil nečekanou kličkou, tvrdě vypálil 
a bylo to 2:0. Jen sedm minut poté si 
na hranici pokutového území vynutil 
faul a Adamec nádherně falšovaným 
míčem proměnil trestný kop v gól, po 
kterém už nebylo o čem pochybovat. 
Ale ještě nebyl konec. O čtvrtý úspěch 
se postaral z dálky Karol Jokl. To pro 
změnu po Frantově přihrávce.
Pak už jen Maďaři poupravili výsle-
dek na 4:1 pro nás – z penalty po na-
prosto zbytečném, klukovském faulu 
kanonýra Interu Ladislava Petráše, 
kterého sudí již několikrát napomínal 
a teď ho dokonce vyloučil.
Jen zápas skončil, letěl se Andrej obe-
jmout s trenérem, a ten pak i se svým 
asistentem Jánem Huckem létal nad 
hlavami radostí poblázněných hráčů. 
Po osmi letech jsme se vraceli do zá-
věrečného turnaje mistrovství světa!
Za pár dnů od toho večera uběhne půl 
století. Kdo ale tenkrát zápas sledoval 
na televizní obrazovce, má ho stále 
v živé paměti. 

NÁVRAT NA VELODROM
Týkal se jediného z třinácti hráčů, kteří 
tak suverénně přehráli Maďary. Kvaš-
ňák tam poprvé nastoupil ve významné 
mezinárodní soutěži už roku 1960 – 
v semifinále prvního kontinentálního 
šampionátu (ještě pod hlavičkou Po-
háru Evropy) v roce 1960. Prohráli jsme 
s mužstvem Sovětského svazu zbytečně 
vysoko 0:3. Naši pak v Marseille sehráli 
také zápas o třetí místo, ve kterém jsme 
porazili francouzské hostitele 2:0. To už 
ale Andrej nehrál, trenér Rudolf Vytlačil 
nebyl spokojen s jeho výkonem a na-
hradil ho rychlejším Pavolem Molnárem. 

Pouhé dva roky poté si však proti vůli 
ústřední trenérské rady doslova vynu-
til Andrejovu dodatečnou nominaci pro 
mistrovství světa v Chile. A rozhodně 
nelitoval.

BRUSEL NA SKLONKU ROKU 1961
Už tehdy jsme si cestu do Chile vynutili 
také až v baráži se Skoty. Ve skupině 
jsme je smetli z trávy bratislavského 
Tehelného Pole 4:0, ale pak jsme jim 
v Glasgově podlehli 2:3. V utkání pravdy 
na bruselském Heyselu byl po 90 minu-
tách hry stav 2:2. Teprve v prodloužení 
rozhodly o našem postupu góly Tomáše 

Pospíchala z 95. a Andreje Kvašňáka ze 
101. minuty!

ANDREJ SI VŽDYCKY VÍ RADY
Tvrdíme tu, že Viktor si na Velodromu 
udržel čisté konto. Ale jak to, když zá-
pas skončil 4:1? Ve chvíli, kdy nás za 
Petrášovu klukovinu po zásluze postihla 
penalta, Kvašňák se zčistajasna neuvě-
řitelně rozpohyboval. Napřed cválal za 
sudím a chvíli s ním zmateně gestikulo-
val. A když se nemohli domluvit, řítil se 
k naší lavičce. Co si přesně řekl s tre-
nérem, nevíme. Jisté je, že v té chvíli byl 
brankář Dukly odvolán ze hřiště a proti 

penaltě se v té zimomřivé chvíli postavil 
zcela nerozhýbaný jeho reprezentační 
souputník Alexander Vencel ze Slovanu 
Bratislava.
Taková změna chvíli před koncem již roz-
hodnutého utkání byla rozumně vysvět-
litelná pouze zraněním, pro které by Ivo 
nemohl pokračovat ve hře. O nic tako-
vého nešlo. Byla za tím Andrejova bouda. 
Už ve snaze vybudit v mužstvu potřebnou 
optimistickou atmosféru uzavřel v něm 
před zápasem řadu sázek o láhev whisky, 
že Viktor bude toho dne neprůstřelný!
Kdoví, třeba by si poradil i s penaltou. 
To ale Andrej nehodlal svěřit osudu… 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Slavia s hrdinou z Marseille ve druhé polovině šedesátých let: zleva Ledecký, Hildebrandt, Smolík, Kadraba, Píša a Uldrych, před nimi Lála, Beran, VESELÝ, Nepomucký a Františkův švagr Tesař.
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Rozstřel ze značky pokutového kopu dospěl do stavu 8:8. Míč si postavil 
devátý střelec Italů, pravý bek Franco Collovati z milánského AC. 
V hledišti neapolského Stadionu Svatého Pavla v té chvíli snad nikdo 
ani nedýchal. Pumelice k pravé tyči – ale ještě o zlomeček vteřiny dříve 
tam byl světlovlasý gólman v zeleném svetru. Chytil! Tvrdá rána mu 
vyklouzla z rukou, ale JAROSLAV NETOLIČKA se po míči znovu vrhl 
a definitivně ho zneškodnil na brankové čáře!

Bratislavský obránce Jozef Barmoš pak 
vsítil i naši devátou penaltu. Squadra 
azzurra byla na lopatkách, třetí místo 
na italském šampionátu v roce 1980 
patřilo Československu!
Rodák z Opavy v klukovských letech 
v ostravské Porubě dlouho vypadal 
spíše na budoucího muzikanta. Hrál 
na housle, na akordeon. Ale jeho pra-
vým osudem se posléze stala fotba-
lová branka.
Narukoval do juniorky pražské 
Dukly a brzy se stal Viktorovým 
náhradníkem v jejím prvoligovém 
týmu – a co víc, také jeho vníma-
vým a vděčným žákem. Když Ivo po 
triumfu našeho fotbalu na ME 1976 

jednou provždy odložil gólmanské 
rukavice, zcela zákonitě převzal 
jeho post. Na Julisce pak spolu 
s Karlem Stromšíkem vytvořil bá-
ječnou brankářskou dvojici.
Nástup do předních pozic ligové 
scény věru neměl snadný. Fanoušci 
jej stále srovnávali s jeho předchůd-
cem ve svatyni armádního mužstva. 
Jenomže vedle Viktora mohli v celých 
českých fotbalových dějinách obstát 
pouze dva muži – František Plánička 
a docela nedávno Petr Čech.
Spravedlivější než hlas lidu za bari-
érami k němu v té době byla čísla 
a fakta. Ta hovořila jasnou řečí: v ligo-
vém ročníku 1976–77 vychytal Neto-

lička ve 26 utkáních svých rekordních 
11 nul – a především oslavil svůj první 
mistrovský titul. A rok poté v 28 zá-
pasech udržel čisté konto devětkrát! 
To už mu přišli na chuť i nejkritičtější 
fanoušci.
Uchazečů o následnictví po Vikto-
rovi v reprezentaci bylo víc než dost. 
A jakých borců! Byl tu jeho letitý sou-
putník z bratislavského Slovanu Ale-
xander Vencel starší, Pavol Michalík 
z ostravského Baníku, Stanislav Se-
man z Košic, Dušan Kekéti z Trnavy, 
Zdeněk Hruška od klokanů... Toho 
v březnu 1978 v řecké Soluni Neto-
lička vystřídal do druhé půle a stejně 
jako on si ohlídal nulu. Naši vyhráli 
1:0. O tři týdny později v Budapešti 
už odchytal celých devadesát minut. 
Tam jsme však podlehli 1:2.
V šesti zápasech kvalifikace pro 
mistrovství Evropy v roce 1980 há-
jil branku třikrát. Kapituloval jen jed-
nou. K závěrečnému turnaji do Itálie 
odcestoval jako jednička.

NA ITALSKÉM VÝSLUNÍ
Ve skupině, jejímuž vítězi se otevřela 
cesta rovnou do finále a druhý tým 
čekal zápas o bronz, udělal v úvodním 
střetnutí se SRN jedinou chybu. Protřelý 
Karl-Heinz Rummenigge bystře odhadl 
jeho špatné postavení a hlavičkou dal 
jediný gól mače. Proti Řekům (3:1) do-
stal příležitost Seman, avšak proti Ho-
lanďanům (1:1) trenér Jozef Vengloš už 
zase dal důvěru Jaroslavovi a ten mu ji 
oplatil bravurním výkonem.
V normální hrací době potýkání 
o třetí místo s Italy znamenal jediný 
míč v jeho síti remízu 1:1. Způsob, ja-
kým likvidoval jeden vysoký centr do 
našeho velkého vápna za druhým, se 
dočkal všeobecného uznání. A potom 
přišla ta rozhodující penalta.
S reprezentací se loučil slavně: v srpnu 
1981 v utkání s výběrem UEFA na počest 
osmdesátin našeho fotbalového svazu. 
Do druhé půle vystřídal Semana. Gól ne-
dostal ani jeden z nich, krásnou podíva-
nou korunovalo vítězství jubilantů 4:0! 

Post:  brankář 
Hráčská dráha:  1960 VOKD Poruba, 1973 Dukla Praha, 1983 Vítkovice, 1985 TSV München 1860 (SRN), 1986 Vít-

kovice, 1988 KSC Hasselt (Belgie), 1989 Bohumín, 1990 Saba FA (Malajsie), 1993 Slavoj Bruntál 
Mezistátní utkání:  15 v letech 1978 až 1981, účastník ME 1980 (3. místo) a člen zlatého týmu na OH 1980; 6 zápasů 

v reprezentační juniorce v letech 1974 a 1975, 1 v olympijské reprezentaci
Ligová bilance:  160 prvoligových zápasů s 50 vychytanými nulami,  mistr ligy v letech 1977, 1979 a 1982; roku 

1981 vítěz Československého poháru
Ligová bilance:  Karviná, Vítkovice, Frýdek-Místek, Vysočina Jihlava, Dětmarovice; působil také jako manažer Vítkovic

JAROSLAV NETOLIČKAMM*3. 3. 1954

H I S T O R I E

JAROSLAV NETOLIČKA VYSTOUPIL Z VIKTOROVA STÍNU
Dramatická situace v ligovém mači ve vršovickém Ďolíčku. Z Netoličkových spoluhráčů jsou tu oba stopeři: Luděk Macela a Václav Samek (s číslem 3).

Jaroslav Netolička, brankář, který dozrál po boku Iva Viktora.



LISTOPAD 2019 19

Fyzické dispozice a hlavně ukázkový přístup jej předurčují k tomu, aby 
to ve fotbale někam dotáhl. ONDŘEJ LIPTÁK dává fotbalu vskutku 
hodně, vždyť na hřišti Újezdu Praha 4 byste ho našli minimálně pětkrát 
týdně. A k tomu v brance starších žáků podává natolik nadstandardní 
výkony, že jej zmerčila Viktoria Žižkov a zlákala ho na letní přípravu. 
Byť za ni čtrnáctiletý gólman, jemuž nikdo neřekne jinak než Lipi, 
odchytal několik zápasů, rozhodl se vrátit do milovaného Újezdu. Ví, 
že na přestup do většího klubu má dost času.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Láska k pohybu a skutečnost, že fot-
balový stadion jsem měl blízko bydli-
ště. A také to, že táta fotbal dříve hrál.

 J Důležité kroky v kariéře:
Za nejdůležitější považuji zkušenost z 
přestupu do Viktorie Žižkov, kde jsem 
absolvoval letní přípravu a nastoupil 
v několika utkáních. Následně jsem se 
rozhodl vrátit zpět do Újezda s tím, 
že na přestup do většího klubu ne-
budu spěchat.

 J Nejoblíbenější trenér:
Karel Vykusa, který mě tady v Újezdu 
trénoval od začátku. Se žádným tre-
nérem tu ale nemám problém.

 J Fotbalový vzor:
Nemám individuální fotbalový vzor. 
Ale jelikož jsem brankář, jistě by to 
byl někdo z tohoto postu.

 J Oblíbený klub:
Hned po Újezdu Praha 4 bych zařadil 
Barcelonu.

 J Neoblíbený klub:

Jelikož jsem fanoušek Sparty, odpo-
věď je jasná.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Újezdu P4 v sezoně:
Prohra 0:4. Na zápase jsem ale ne-
mohl být, v té době jsme hráli i my. 
Jinak pokud mám čas, na zápasy na-
šeho A-týmu chodím.

 J Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:
Asi letošní duel s FC Háje, vyhráli 
jsme 5:3. A protože je to místní 
derby, vždy se počítá dvakrát. I z 
článků, které vydaly na svých strán-
kách Háje, je jasné, že jim ten zápas 
ležel v žaludku.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Pěkných zápasů jsem viděl hodně, 
ale vždy mě nejvíc potěší, když vidím 
hrát Barcu.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Těžko bych někoho vybíral. Jsme jedna 
parta a jsme všichni na jedné lodi. S 
některými chodím i do stejné školy, 
takže se vídáme i mimo fotbal.

 J Sportovní cíl:

Dostat se do nejvyšší soutěže v 
Česku. Vše další by bylo navíc, ale 
potěšilo by mě.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Tím si ještě nejsem vůbec jistý, zatím 
nemám nic vybraného. V rodinných 
šlépějích asi nepůjdu, táta je auto-
klempíř a máma švadlena.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Jinému sportu se nevěnuji, jen chodím 
občas s tátou nebo i sám běhat.

 J Mimosportovní zájmy:
Rád hraju na playstationu, nejraději 
FIFU.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Asi ležení na gauči u televize, ve které 
běží nějaký fotbalový zápas.

 J Oblíbené jídlo:
Svíčková.

 J Oblíbená hudba:
Hudbu moc neposlouchám, nemám vy-
hraněný styl. Buď se mi líbí, nebo nelíbí.

 J Oblíbený film:
Okresní přebor.

 J Prospěch ve škole:
Průměrný.

 J Počet přátel na Facebooku:
Nemám Facebook, preferuji skutečné 
přátelství. 

„Lipi je klíčovým hráčem týmu, se kterým doslova žije. Nedávnou byl na zkušené ve Viktorce Žižkov, odkud se však na vlastní žádost vrátil s tím, že chce chytat za 
Újezd. V bráně podává nadstandardní výkony, čemuž napomáhají nejen jeho fyzické dispozice, ale zejména přístup k fotbalu. Co se tréninku a zápasu týče, měl by 
být motivací pro ostatní. Na hřišti je minimálně pět dnů v týdnu, dvakrát má trénink se svým týmem starších žáků, jednou brankářský trénink a jednou trénink kon-
diční. O ty se dětem v Újezdu starám já. Je na nich nejlépe poznat, co hráč od fotbalu očekává a co je ochoten pro něj udělat. Lipiho docházka i přístup jsou zatím 
nejlepší napříč celým klubem. Velký vliv na to má jednoznačně jeho táta, který mu dělá trenéra a zároveň u nás v klubu působí jako vedoucí žákovských družstev.“

Pavel Mindžak, vedoucí mládeže SK Újezd Praha 4

OČIMA TRENÉRA

M L Á D E ŽT E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  A R C H I V  O N D Ř E J E  L I P TÁ K A ,  S K  Ú J E Z D  P R A H A  4

B R A N K Á Ř  S TA R Š Í C H  Ž Á K Ů  Ú J E Z D U  P R A H A  4  O N D Ř E J  L I P TÁ K  N A  P Ř E S T U P  D O  V Ě T Š Í H O  K L U B U  N E S P Ě C H Á

Ú J E Z D U  D A L  P Ř E D N O S T  P Ř E D  V I K T O R K O U

„Lipi“ roste ve velkého gólmana.

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L
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Pokračování poutavých fotbalových BESED znamenalo epizodu na ZŠ 
Jitřní. Tam před několika desítkami žáků hostoval s mikrofonem, povídal 
o své kariéře a odpovídal na otázky přítomných bývalý reprezentant 
a současný kapitán B-týmu Sparty Lukáš Vácha.

Hlavnímu bodu programu a deba-
tování předcházely dvě ukázkové 
hodiny pod vedením Grassroots 
trenérů mládeže Pražského fotba-
lového svazu, při kterých si přítomní 
učitelé i děti mohli vyzkoušet, jaké to 
je zažít trénink pod trenérem z jiné 
branže. A také načerpat nápady do 
další práce.

FOTBAL, NEBO ŠACHY?
Samotná beseda se nesla v pozitiv-
ním duchu, děti zásobovaly Váchu 
překvapivými otázkami. Pro příklad: 

„Proč patří šachy mezi sport?“ Anebo 
směřovaly své dotazy k fungování na 
Instagramu a dalším sociálním sítím, 
kde je Lukáš velmi aktivní.
Projektový manažer PFS Pavel Šulek 
komentuje nejčerstvější z besed slovy: 
„Myslím si, že se tentokrát našla určitá 
harmonie mezi hostem a žáky. Věřím, že 
se nám povedlo zacílit na žáky mladší 
osobností, která je dobře vryta do je-
jich myšlenek o fotbale a zároveň je jim 
věkově blíž. To byl jeden z cílů, které 
jsme si stanovili, a jsem rád, že se ho 
povedlo takto naplnit.“

SELFIE V HLAVNÍ ROLI
Ihned po besedě následovalo předání 
maličkostí, které Pražský fotbalový 
svaz tradičně připravil pro přítomné 
žáky, a také autogramiáda, během níž 
byl ohromný zájem o „selfíčko“ s Lu-
kášem a také samozřejmě o pode-

psané kartičky, které ochotně rozdal 
všem přítomným.
„Jsme rádi, že u toho můžeme být. Jsme 
si dobře vědomi, co takové chvíle pro 
děti znamenají a že jim to může po-
moci s motivací ke sportu,“ doplnil 
k akci Šulek. 

Specialista na sociální sítě musel udělat společné selfie. Vácha si akci PFS užil.

O dotazy na Lukáše během besedy nebyla nouze.

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

Z  P R O J E K T Ů  P R A Ž S K É H O  F O T B A L O V É H O  S V A Z U

B E S E D A  S  V Á C H O U



PŘIHLÁŠKY
NA 10. ROČNÍK

SPUŠTĚNY!

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR JE NEJVĚTŠÍ HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ 
PRO ŽÁKY A ŽÁKYNĚ I. A II. TŘÍD PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 

ZAPOJTE SE TAKÉ!

PŘIHLASTE VAŠI ŠKOLU NA  WWW.FOTBALPRAHA.CZ/PROJEKTY
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DRIBLINK, vedení míče, OBCHÁZENÍ jsou v dnešní době jedny z nejdů-
ležitějších částí výbavy každého hráče. S přechodem na malé formy 
her se zvýšila četnost provádění pokusů, kdy hráče obehráváme, ať 
už použitím kličky, či že se hráči vyhneme nalezením volného prostoru. 
Zvýšila se také časoprostorová náročnost, kterou se děti přirozeně učí 
zvládat na malých hřištích od nejmenšího věku.

Obcházení patří mezi útočné herní 
činnosti jednotlivce a učí se odmala. 
Řada trenérů vnímá obcházení jako 
jednu z nejnáročnějších činností na 
naučení. Toto tvrzení může podložit 
i statistika světových hráčů, kde se 
pohybuje úspěšnost obejití soupeře 
1na1 na hranici 40 procent u nejú-
spěšnějších hráčů (např. Lionel Me-
ssi). Tedy zvládnout dvakrát obejít 
bránícího hráče z pěti pokusů je po-
važováno za vysoký nadstandard na 
top úrovni.

CÍLENĚ, NEBO NEŘÍZENĚ
V jakém věku začít rozvíjet dovednost 
obcházení? Obcházení je úzce spo-
jeno s vedením míče a učíme jej od 
předpřípravky. A to buď formou neří-
zenou, kde nám v tom pomůže volná 
hra 1na1, či cíleným učením doved-
ností. Při zkoumání obcházení svě-
tových hráčů si lze povšimnout, že 
převažují situace, kdy hráč s míčem 
prvním dotekem či dalšími doteky vy-
hledá volný prostor a dostává se za 
hráče jiným prostorem než napřímo. 
Situace, kdy hráč jde přímo na brání-
cího hráče, jsou méně časté.
Z tohoto důvodu je třeba učit děti roz-
manité dovednosti. A to jak při vedení 
míče, které úzce souvisí s obcháze-
ním, tak cíleně kličky. U obcházení 
mimo hráče jsou to například rychlé 
změny směru, zaseknutí míče, pře-
vzetí různými částmi nohy tak, že si 

vytvořím prvním dotekem prostor od 
bránícího hráče.
Co se týče kliček, dá se začít klama-
vými pohyby, zasekávačkou, přeslapo-
vačkou a pokračovat do dalších kliček, 
například „zidanovka“ nebo koloběžka.
V tréninku je proto třeba nastavovat 
podmínky, kdy útočící hráč(i) má(mají) 
možnost se bránícímu (bránícím) vy-
hnout, ale i cíleně podmínky, kdy je 
třeba projít skrz hráče. Čím více způ-
sobů obcházení se na tréninku dětem 
ukáže, tím mají větší příležitost si vy-
brat své způsoby, které jim budou vy-

hovovat nejlépe. Příkladem může být 
Arjen Robben, který umí více způsobů 
obejití, ale vytrénoval se a je známý 
především navedením na hráče 
a rychlým posunutím míče vlevo do 
středu hřiště.
Při cíleném učení obcházení zejména 
v období předpřípravky a mladší pří-
pravky je doporučováno zvýhodnit 
útočníky. Dovednost obcházení úzce 
souvisí se sebedůvěrou a snahou 
kluků opakovat danou dovednost. 
S ohledem na to, že může být spíše 
jednodušší bránit než obcházet, je 
třeba hledat cesty, jak mohou být 
hráči s míčem úspěšnější, aby si ob-
cházení neznechutili. U dětí zpravidla 
nefunguje, když je jim sděleno, aby 
bránily na 50 procent či na tři čtvr-
tiny. Neumějí si to představit. Proto 
hledáme další cesty, jak zvýhodnit 

útočníky či trochu znevýhodnit brá-
nící hráče.

NEPODCENIT PŘÍPRAVU
U přípravek je možnost využití více men-
ších branek. Ať už v kruhovém hřišti či 
více branek vedle sebe. Také je možné 
posunout bránícího hráče dále od útočí-
cího, aby neměl tolik času se připravit na 
bránění. Je to o umu trenéra, aby doká-
zal nastavit tzv. optimální výzvu, o které 
jsme psali v předchozích číslech.
U starší přípravky je třeba se více zamě-
řit i na dovednost bránění. Respektive 
správného postavení a řešení i individu-
álně taktických detailů. Tím učíme hráče 
jak správně bránit, tak útočícím tím zvy-
šujeme obtížnost při obcházení. Protože 
kdyby hráči útočili na nesprávně bránící 
obránce, jejich dovednosti v obcházení 
by se nijak výrazně neposouvaly. 

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

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

DRIBLINK A OBCHÁZENÍ
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T R É N I N K

Organizace:  Dvě otočené malé branky (florbalové či menší). Dva koordinační žebříky (možno nahradit 
metami či jinými pomůckami). Prostor cca 10 × 10 metrů.

Postup:  Hráči na pokyn trenéra startují, přebíhají koordinační žebřík a provádějí souboj 1na1 se zakon-
čením do otočených branek. Po zakončení vybíhá další dvojice.

Varianty:  Gól v prvních pěti vteřinách platí do vzdálenější branky. Trenér uvádí míč do hry namísto toho, 
aby míč byl již při začátku mezi brankami (může nahrát po zemi, vyhodit do vzduchu…). Trenér 
po zakončení dohazuje míč – přepínání.

Varianty:  Pozorujeme, zda hráči spíše hledají volno či jdou více do kliček. Jak se hráč uvolňuje? Jak si 
kryje míč? Jak hráč bez míče napadá?

C V I Č E N Í  2 :  S O U B O J  1 N A 1  O T O Č E N É  B R A N K Y

Organizace:  Na vymezeném prostoru uděláme čtyři branky z tyčí. Počet hráčů 8 až 12 (může být i více). 
Polovina hráčů s míčem, polovina bez.

Postup:  Hráči s míčem získávají bod za provedení míče skrze branku z tyčí. Hráči bez míče se snaží 
konstruktivně získat míč, v případě zisku provádějí míč skrze branku. Za provedení hráči získá-
vají bod, cvičení probíhá soutěžní formou. Hráči nejsou rozděleni do dvojic, jsou rozřazeni na 
začátku cvičení půl hráčů s míčem, půl bez. Může tedy docházet k variantě, kdy není hráč s mí-
čem napadán a naopak kdy se jiný hráč s míčem dostane do podčíslení (např. 1na2, 1na3).

Varianty:  Hráči jsou rozděleni do dvojic a hrají jen mezi sebou 1na1. Bod platí po kličce na hráče. Bod ne-
platí dvakrát za sebou do stejné branky. Hráči jsou rozděleni na dva týmy a mohou si vypomáhat.

Koučink:  Kde máš obránce? Jakou nohou si vedeš balon a proč? Jakým způsobem odebíráš útočníkovi 
míč? V jakém jsi postavení? Pozorujeme, zda hráči spíše vyhledávají obcházení či si navádějí 
míč do volna a obránci se tak vyhýbají.

C V I Č E N Í  1 :  P R O B Í H A N Á  S  M Í Č E M

Organizace:  Na vymezeném prostoru cca 20 × 15 metrů branka 5 × 2 metry, v ní brankář a dvě malé 
branky.

Postup:  Modrý hráč přihrává červenému, ten přebírá míč, následuje souboj 1na1. Pokud červený hráč 
přejde přes modrého, zakončuje na velkou bránu, v případě, že modrý získá míč, zakončuje 
do dvou malých branek. Při opětovném zisku dochází k přepnutí a dohrání akce. 

Varianty:  Gól slabší nohou platí za dva. První přihrávka jde vzduchem. Bránící hráč po přihrávce udělá 
určený cvik.

Koučink:  Kam směřuje první dotek a jak je dlouhý? Jaká je razance a přesnost přihrávky? Kam si na-
vádí útočící hráč míč? Dochází k rychlému přepnutí při zisku/ztrátě míče?

C V I Č E N Í  3 :  S O U B O J  1 N A 1  N A  V E L K O U  A  D V Ě  M A L É  B R A N K Y

Organizace:  Na vymezeném prostoru cca 20 × 20 metrů osm malých branek.

Postup:  Dvě skupiny po šesti rozdělené na dvě trojice hrají na dvou hřištích souboj 1na1. Hřiště se 
prolínají. Na každém hřišti se útočí na dvě branky. Startuje tým modrých přihrávkou na zele-
ného hráče, který zahajuje cvičení vyběhnutím. Probíhá souboj 1na1. Mezitím už může začít 
souboj z druhé strany, kdy červený hráč nahrává žlutému. Hraje se do zakončení, při ztrátě/
zisku míče následuje přepnutí.

Koučink:  Kam nabíhá hráč z druhého týmu, když už na hřišti jeden souboj probíhá? Kam směřuje první 
a další dotek? Dokážou hráči s míčem sledovat prostor, aby se nesrazili s druhou dvojicí? 
Dochází k rychlému přepnutí při zisku/ztrátě míče?

C V I Č E N Í  4 :  D V A  S O U B O J E  1 N A 1  –  N A  4  B R A N K Y

Organizace:  Hřiště cca 20 × 15, šest branek z kuželů, met či tyčí. Dva týmy po třech hráčích.

Postup:  Hra 3na3 hráči bez brankáře, každý tým má tři branky bez sítě (mety, kužele, tyče). Gól platí 
pouze po provedení míče skrze branku u nohy hráče.

Varianty:  Před vstřelením gólu je potřeba udělat kdekoliv na hřišti kličku na soupeře.

Koučink:  Kdy volíte průnik? V jakém počtu se hráči dostávají do finálních situací?

Legenda: Rovná čára = běh bez míče Přerušovaná čára = přihrávka Vlnitá čára = běh s míčem

C V I Č E N Í  5 :  H R A  3 N A 3  S  P R O V E D E N Í M

C V I Č E N Í  V  P R A X I
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Šest let je průměrné stáří počítače v české domácnosti. Zhruba šesti let 
se dožívá králík. A šest let je také doba, za kterou se fotbalový klub může 
ze dna vyhrabat zpátky na výsluní. V tomto případě je oním oddílem 
AFK SLAVOJ PODOLÍ a výsluním nejen vytoužený pražský přebor, ale 
i celková kondice, v níž se momentálně nachází. Přitom právě před 
šesti lety, rok po prvním představení na stránkách Speciálu, se ocitl 
v nezáviděníhodné situaci.

V srpnu 2012 hovořili tehdejší klu-
boví představitelé o jasně vytyčeném, 
dlouhodobém cíli. Tím byl postup do 
přeboru, po němž bažili přes deset let. 
A čekali až do roku 2018. Během to-
hoto období se toho ve Slavoji Podolí 
událo požehnaně.

ZÁSADNÍ SCHŮZKA
V první řadě se klub z Kavčích hor do-
stal do krize, která začala u mládeže. 
„V roce 2012 působily naše mládež-
nické týmy v divizních soutěžích. Starší 
žáci divizi dokonce vyhráli a logicky je 
čekal postup do první ligy,“ vzpomíná 
místopředseda Karel Dvořáček.
Jenže postup se, nikoliv vinou klubu, 
nekonal. „Došlo k reorganizaci soutěží 
a nutnosti splnění vyhlášených pod-
mínek. Ty jsme nesplňovali, takže náš 

tým byl z divize odhlášen a jeho místo 
zaujal klub, který podmínky splňoval. 
Přitom byl v přeboru dorostu poslední,“ 
objasňuje sekretář Lukáš Michl.
Nastala řetězová reakce a malé ze-
mětřesení. „Část trenérů i s dětmi za-
reagovala tím, že odešla do klubů, které 
působily v ligových soutěžích. Činnost 
u nás ukončili i tři členové výboru,“ při-
bližuje místopředseda. „Zůstalo nás tu 
pár srdcařů. Říkali jsme si, jak to teď 
půjde dál. A jestli vůbec. Klesli jsme na 
dno,“ přiznává s tím, že během pár 
týdnů se počet týmů smrskl z 16 na 
osm…
Pánové z vedení, v němž kromě zmí-
něných dvou působí ještě Michal Hla-
dík, Josef Peterka, Vlastibor Vejvoda 
a Josef Vítovský, ale nehodili flintu do 
žita. Namísto toho vytvořili krizový 

plán, jehož prvním bodem bylo nasto-
lení spolupráce s ostatními kluby na 
Praze 4. „Věděli jsme, že to mezi nimi 
při přetahování hráčů často jiskřilo. 
Abychom tomu předešli, zorganizovali 
jsme společně se zastupitelem Prahy 4 
a velkým příznivcem fotbalu a Slavoje 
Vyšehrad Karlem Šplíchalem schůzku 
s ostatními kluby, tedy s Vyšehradem, 
Braníkem a Tempem.“
Setkání bylo plodné. „Dohodli jsme 
se, že každý klub bude operovat ve své 
vymezené lokalitě. Začali jsme spo-
lupracovat se spádovými mateřskými 
a základními školami, při kterých jsme 
zřídili sportovní kroužky. V praxi je to 
o tom, aby se děti v první řadě věno-
valy sportu. A aby se mu věnovaly co 
nejblíže domovu. Potom, jestli budou 
chtít pokračovat, si mohou vybrat, jestli 
budou chtít hrát třeba volejbal, basket-
bal nebo fotbal. A samozřejmě si také 
vyberou, za jaký klub chtějí hrát.“

CO V TICHU VZEŠLO…
Ovoce to přineslo všem, každému 
z oddílů na Praze 4 se rozrostla mlá-
dežnická základna. Slavoj Podolí nevy-

jímaje. „Do té doby jsme spolupracovali 
s jednou základní školou a dvěma spá-
dovými školkami. Nyní je to sedm škol 
a deset školek. Jen letos v září se nám 
do kroužků přihlásilo 348 dětí, které 
vedou naši trenéři s A nebo B licencí 
UEFA,“ těší Karla Dvořáčka.
Klub jde zkrátka dětem naproti. „Uvě-
domili jsme si, že pokud je nepovedeme 
ke sportu už v předškolním věku, těžko 
se nám na fotbal přihlásí,“ podotýká 
Karel Dvořáček. „Díky zavedenému sys-
tému jsme se z počtu 140 členů klu-
bové mládeže před šesti lety dostali 
na současných 300,“ sumíruje a po-
sílá díky do škol a školek, které se 
Slavojem spolupracují.
Obrození Slavoje Podolí dokazuje, že 
pokud se sejde parta nadšenců, kteří 
si stanoví jasné cíle a postupně je 
plní, lze dokázat i zdánlivě nemožné. 
„S nadsázkou se dá parafrázovat můj 
oblíbený citát: kdo setrvá, zlé přetrvá. 
A také že co v tichu vzešlo, zdárněji 
prospívá, protože hlučný začátek tichý 
konec mívá. Vždy jsme se totiž místo 
velkých slov a gest snažili hlavně ko-
nat,“ shrnuje Karel Dvořáček.

A F K  S L AV O J  P O D O L Í  S E  B Ě H E M  Š E S T I  L E T  V Y H R A B A L  Z  K R I Z E ,  R E S TA R T O VA L  M L Á D E Ž  A  D R U H Ý M  R O K E M  S I  U Ž Í VÁ  P Ř E B O R

C E S T A  N A  D N O  A  Z A S E  Z P Á T K Y

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

Rok založení:  2003 sloučením tradičních 
klubů FK Slavoj Praha (zal. 
1909) a AFK Podolí (zal. 1912)

Současnost:  pražský přebor
Počet týmů:  dva mužské („A“ – Pražský 

přebor, „B“ – I. B třída, sku-
pina A), starší dorost, starší 
žáci, dva týmy mladších žáků, 
dva týmy starší přípravky, dva 
týmy mladší přípravky, před-
přípravka, dívky

AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA

... je vedení Podolí velmi pyšné. Po právu.Na nové sociální zařízení a nejen to...
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Navíc je třeba podotknout, že vše, co 
členové výkonného výboru pro klub 
vykonávají, se snaží dělat s jakýmsi 
generačním přesahem. „Základem 
úspěchu je sehraný tým lidí. My ve vý-
boru, dobrovolní trenéři, vedoucí muž-
stev s vhodnými charakterovými vlast-
nostmi. V těch by mladí měli mít vzory. 
Potom se lépe společensky uplatní, bu-
dou myslet a jednat v duchu fair play,“ 
nastiňuje místopředseda. „A pak 
z nich třeba vyrostou naši budoucí ná-
sledovníci. Vždyť i my jsme putovali po 
pomyslné ose hráč – trenér – funkcio-
nář,“ dodává Lukáš Michl.
Shrnuto do jedné věty: Ve Slavoji Po-
dolí nyní panuje naprostá spokoje-
nost: „Máme kvalitní herní plochy i zá-
zemí, početnou a neustále doplňovanou 
mládež, zajištěné financování. Hrajeme 
přebor, který jsme mimochodem vyko-
pali i díky návratu našeho odchovance 
Karla Kristena, a rádi bychom tuto 
soutěž udrželi, protože má náboj a je 
skvěle prezentovaná. Momentálně se 
zkrátka nacházíme asi v nejlepším ob-
dobí, v jakém kdy náš klub byl,“ shodují 
se funkcionáři. 

SRPEN 201222

Kulatiny a hned stoleté oslavil 
v červnu fotbalový klub AFK Sla-
voj Podolí Praha – jeden z největ-
ších klubů v Praze 4, který musel 
i v roce svého velkého jubilea zapo-
menout na návrat do nejvyšší praž-
ské soutěže, o který už léta marně 
usiluje. To ale neznamená, že by 
v Podolí úctyhodnou stovku vůbec 
neoslavili.

„Žádné slavné soupeře jsme si ale 
nepozvali. Amfora nebo stará gar-
da reprezentace u nás hrály už dřív, 
takže jsme nyní udělali radost sami 
sobě. V hlavním utkání dne proti sobě 
nastoupily týmy složené z bývalých 
hráčů AFK Podolí a Slavoje Praha 
ve věku nad 45 let. Další utkání se 
hrála po celý den,“ říká člen výboru 
a jeden z organizátorů oslav Ladislav 
Čmelík.
Než mohl klub slavit stovku, musel 
vybojovat řadu bitev na hřišti i mimo 
něj a provázela je řada zajímavostí. 
FK Sparta Podolí vznikl v roce 1912, 
a to díky velkému zájmu o fotbal, 
když existenci klubu povolila tehdejší 
politická správa. Z historických doku-
mentů je ale patrné, že první dresy, ko-
pačky a branky získal podolský klub 
z policejní stanice, a to jako náhradu 
poté, co se hráči Karlu Havelkovi ztra-
til během zápasu svetr.

 Zase ten Havelka… 
Fotbal měl v této době ale také své 
odpůrce. O tom svědčí i příhoda, kdy 
se při utkání s SK Braník zranil opět 
Karel Havelka. Ten se posléze rozho-
dl navštívit lékaře Čermáka, který jej 
ale odmítl ošetřit, protože byl zarputi-
lým odpůrcem kopané. Činnost klubu 
pak byla přerušena první světovou 

válkou. Po jejím skončení se však po-
kračovalo.
Dalším těžkým okamžikem byl pro 
podolský klub rok 1934, kdy musel 
opustit hřiště na Dvorecké louce, 
kde hrál od svého vzniku. V tu chvíli 
vyznavačům míče kopaného pomohl 
tehdejší starosta Prahy XV František 
Raichl, jenž stál v čele klubu. Hlavně 
jeho zásluhou byl získán pozemek 
na Kavčích horách, kde bylo vybudo-
váno nové hřiště (1936).
V sezoně 1939–40 si AFK Podolí vy-
bojoval postup do I. A třídy a výkony 
týmu byly takové, že na zápasy cho-

dilo kolem tisíce až 1500 fanoušků, 
o čemž se v dnešní době může zdát 
nejen fotbalistům v Podolí, ale i vět-
šině druholigových oddílů. V poz-
dější době se také hráči Podolí Žák 
a Sýkora posunuli do pražské Sparty 
a Kedles s Nápravníkem a Davíd-
kem zamířili do Viktorie Žižkov. 
Dvě stovky fandů v tomto období 
chodily i na podolský dorost, který 
v roce 1941 postoupil až do finále po-
hárové soutěže proti Spartě. Duel se 
hrál jako předzápas derby pražských  
„S“ a sledovalo jej víc než třicet tisíc 
diváků.

 maRNá SNaha 
 o Přebor 
Největšího úspěchu pak dosáhl klub 
v roce 1999, kdy vybojoval postup 
do městského přeboru. Jenže jak-
mile z této nejvyšší pražské soutěže 
sestoupil, už se mezi elitu hlavního 
města neprobojoval. „Lámeme si 
s tím stále hlavu, čím to je, že se nám 
už více než deset let nedaří vyhrát  
I. A třídu, ale zatím marně,“ nazna-
čuje dlouholetý člen oddílu, bývalý 
hráč, trenér a funkcionář Ladislav 
Čmelík.
AFK Slavoj Podolí by pražský přebor 
určitě slušel. „Nedaří se nám vycho-
vat pro áčko hráče z mládežnických 
kategorií, kteří by měli podolský klub 
v srdci, byli klubisty. Chce to vytvořit 
partu, která fotbalem bude žít. Je mi 
jasné, že je to všechno v Praze slo-
žitější než mimo hlavní město. Tam 
po fotbale kluci posedí, rozeberou 
zápas, dají si nějaké to pivko. Tady  
je to jiné, hráči po zápase spěchají 
k rodinám, za zábavou nebo do prá-
ce,“ přemítá Čmelík s tím, že mož-
ným důvodem také mohou být za-
čátky domácích zápasů v sobotu 
v 10.15.
„Tento termín má vliv i na počet fa-
noušků, kteří k nám chodí. Je jich 
hodně málo, takže podpora pro hráče 
od fanoušků není moc veliká“ mrzí 
zkušeného funkcionáře a okamži-
tě láká fanoušky k návštěvě zápasu 
do areálu na Kavčích horách. „Vyra-
zit k nám mohou celé rodiny. Když se 
ženy nebudou chtít podívat na zápas, 
mohou využít k procházce hezkého 
prostředí, v němž se náš areál nachá-
zí. Věřím ale tomu, že k nám budou fa-
noušci chodit hlavně na dobrý fotbal 
a nejen s rodinou na vycházku.“

klub

vZPoMínky na tisícovÉ 
návŠtěvy
afk slavoJ Podolí oslavil sto let 
teXt: rené MacHálek foto: ondřej Hanuš

Rok založení: 1912  Vývoj názvu klubu: FK Sparta Podolí, AFK Podolí, 
Sokol Podolí, Baník Podolí, TJ Podolí, AFK Podolí Praha, AFK Slavoj 
Podolí Praha  Úspěchy: v nejslavnější novodobé éře si klub zahrál dvě 
sezony pražský přebor  Současnost: I. A třída, skupina B  Počet týmů: 
tři týmy mužů („A“ – I. A třída, skupina B, „B“ – I. B třída, skupina A, 
„C“ – II. třída, skupina C, starší dorost, starší žáci – jeden tým, mladší žáci 
– dva týmy, starší a mladší přípravka po dvou týmech

 afk slavoJ Podolí PraHa 

Na Podolí dříve chodily houfy diváků.
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I když je vrcholem fotbalistů z Po-
dolí účast v městském přeboru, při-
lákal klub do svých řad na různě 
dlouhou dobu celou řadu osobností. 
Najdeme mezi nimi například jeden 
z největších talentů českého fotba-
lu současnosti Ladislava Krejčího, 
jenž v podolském klubu začínal ka-
riéru. Momentálně válí za Spartu, 
která si jej cení na 150 milionů ko-
run. V klubu hrál i jeho otec a Krej-
čího dědeček několik sezon áčko 
Podolí úspěšně trénoval.

Osobnosti působily v Podolí už v dáv-
né historii. Tým trénoval třeba Mirko 
Paráček, sportovec-atlet, fotbalista, 
kouč, ale také básník a beletrista. Jako 
sprinter se stal sedmkrát mistrem re-
publiky v bězích na 100 a 200 metrů 
i ve sprinterském trojboji. 
V dorostenecké kategorii nastupoval 
v obraně podolského týmu také známý 
DJ Petr Salava, manažer fotbalového 
týmu známých osobností Amfora, 
s nímž objel celý svět. Mladší dorost 
v klubu naopak připravoval z pozice 
kouče současný trenér Příbrami David 

Vavruška. Jednu sezonu pak vedl jako 
hlavní kouč A mužstvo Podolí také 
Petr Packert, jenž si během kariéry 
zahrál za pražskou Duklu či vršovic-
ké Bohemians. V roli trenéra pak vedl 
třeba výběr Československa do 21 let 
či slavný řecký Panathinaikos.
Největší sportovní úspěch klubu, kte-
rým byl postup do přeboru (1999), je 
neodmyslitelně spojen s působením 
někdejšího československého repre-
zentanta Františka Jakubce. Ten si 
na klubové úrovni zahrál za Bohe-
mians Praha, v zelenobílém dresu pak 
slavil i mistrovský titul a za „klokany“ 
si zahrál i semifinále tehdejšího Pohá-
ru UEFA. V klubu nyní připravuje B 
mužstvo a také se stará o přípravu nej-
mladších klubových nadějí.
Z hráčů, kteří váleli v první lize, si 
za Podolí zahrál mimo jiné také Pavel 
Medynský, současný asistent kouče 
v prvoligovém Hradci Králové.
Speciální místo mají v sestavě Podolí 
také sportovní novináři. V současnosti 
za „béčko“, pokud mu to čas dovolí, 
nastupuje například redaktor České 
televize David Kozohorský.

Fotbalovou radost začali hráči Po-
dolí rozdávat v roce 1912 na hřišti 
na Dvorecké louce v takzvaných 
Modrých lázních. Branky tehdy 
tvořily jen tyčky a kousky zbytků 
rybářských sítí. Když se pak střelec 
opřel do míče, museli pro něj hrá-
či do Vltavy na vypůjčené pramici. 
Na rybáře si podolští fotbalisté pře-
stali hrát po roce 1935, kdy přesídli-
li na Kavčí hory, kde působí dodnes.

„Nejdřív jsme měli jedno velké škváro-
vé hřiště, to bylo snad největší v Praze. 
Postupem času jsme vybudovali po-
dobná hřiště dvě,“ vzpomíná na po-
čátky na „Kavkách“ člen klubového 
výboru a jedna z postav podolského 
fotbalu Ladislav Čmelík. Klub se na-
konec dočkal i travnatého koberce, 
nejprve přírodního a poté i moderního 
umělého. Ten doplnilo i osvětlení.
Podolskému klubu rovněž zprvu pro-
spěla výstavba areálu České televize, 
protože fotbalisté koncem osmdesá-
tých let získali pro své potřeby zděnou 
budovu bývalé Konstruktivy. „Postu-
pem času jsme začali její horní patro 
pronajímat a povedla se nám vcelku 
nevídaná věc. Díky dobrému hospoda-
ření a příjmu z pronájmů jsme dokon-
ce naspořili peníze, které jsme použili 
na nový travnatý povrch,“ vrací se 
ve vzpomínkách k příjemným momen-
tům klubové historie Čmelík a připo-
míná velkou zásluhu tehdejšího před-
sedy Miroslava Kaňky, bez kterého 
by klub nejspíš své zázemí a zděnou 
budovu nikdy nezískal.
Pozemky, kde klub působí, ale po sa-

metové revoluci získala Česká televi-
ze. Nejprve za ně fotbalisté Podolí pla-
tili symbolickou korunu, jenže nájem 
postupně narůstal a dnes šplhá k sumě 
160 000 korun ročně. „Snažili jsme se 
pozemky vykoupit, ale nedaří se to ani 
za tržní cenu. Část pozemků pod hřišti 
a pozemky pod naší budovou patří ČT 
a my tak paradoxně platíme peníze stá-
tu, místo aby stát finančně podporoval 
nás,“ kroutí hlavou Čmelík.
Po fotbalové stránce sice Podolí chybí 
přebor, ale dlouho se pyšnil výtečnou 
prací s mládeží. V dobách největšího 
rozkvětu měl klub tři týmy dospělých 
a čtrnáct mládežnických celků. Teď 
je to ale s mládeží čím dál složitější. 
„Hodně nám ublížilo uzavření mlá-
dežnických soutěží. Naši starší žáci 
měli v roce 2010 právo jít do první 
ligy, a místo toho se po uzavření sou-
těží ocitli v přeboru. První ligu dnes 
mohou hrát jen kluby, které splňují 
určitá, celkem přísná kritéria. My je 
nesplňujeme, a tak nám mladí fotba-
listé odcházejí za vyšší soutěží jinam. 
Z osmnácti hráčů, kteří tehdy divizi 
žáků vyhráli, jich hned dvanáct odešlo. 
Mladší dorost se nám úplně rozpadl,“ 
smutní funkcionář Podolí.
I tak se ale dál snaží lákat mladé talen-
ty k fotbalu, když klub spolupracuje se 
ZŠ Bítovská. „Jediná cesta pro kluby 
je mít přípravky přímo někde u školy. 
Když je hřiště daleko, je problém tam 
děti dostat. Ochota rodičů je menší, 
mají hodně pracovních starostí a ne-
mají tolik času. Přesto se snažíme pra-
covat s dětmi i dál, ale je to čím dál 
složitější.“

Název: areál na Kavčích horách  Adresa: Na Hřebenech II/1062, Praha 
4-Podolí  Dopravní spojení: metrem do stanice metra C Pražského po-
vstání a odtud autobusem 148 do zastávky Kavčí hory a odtud pár minut 
pěšky do areálu klubu, případně ze stanice metra Pankrác autobusem 188 
do stejné zastávky  Počet hřišť v areálu: dvě hřiště, jedno hlavní s trav-
natým povrchem, druhé s umělým povrchem

 stadion afk Podolí 

Galerie ZnáMýcH tváří 
aneb od kreJČíHo Po salavu

Pro MíČ na PraMici

Areál na Kavčích horách působí 
sympaticky…

… stejně jako místní občerstvení.

K L U B

Pomyslná renesance Slavoje Podolí přinesla paradoxně, ale zároveň 
i logicky komplikace. Jedny sprchy a jedny toalety pro 300 dětí, trenéry, 
rozhodčí i návštěvníky areálu zkrátka přestaly stačit. Proto se klubové 
prostory sousedící s Českou televizí dočkaly mnoha zásadních i dílčích 
úprav. Ti, kteří sem už pár let nezavítali, by zejména při pohledu na 
kompletně rekonstruovanou restauraci možná ani nevěřili, že je to 
stejné místo, jemuž před časem hrozilo z hygienických důvodů zavření.

Při zotavování areálu hrály pocho-
pitelně hlavní roli finance. „V tomto 
ohledu musím poděkovat magistrátu, 
Městskému úřadu Praha 4 a PFS za sys-
tém dotací, který je odvislý od úspěšnosti 
klubů, množství dětí, počtu trenérů a je-
jich kvalifikace,“ vypočítává Karel Dvo-
řáček. „Díky tomu jsme například šatny 
a zázemí pro rozhodčí rekonstruovali bě-
hem pěti let z dotací s naší spoluúčastí, 
ale bez nutnosti úvěru,“ vysvětluje.
Řada úprav proběhla v Podolí formou 
svépomoci. „Hodně jsme toho udělali 
sami při brigádách. Scházeli jsme se tu 
i o víkendech a makali jsme,“ popisuje Lu-
káš Michl a dodává, že jedněmi z hlav-
ních tahounů byli místopředseda Josef 
Peterka a trenér Michal Skružný.
Novotou dnes září i místní hospůdka. 
„Vybavení restaurace působí na první 

pohled možná skromně, ale nabízí nej-
modernější vybavení. A když se v před-
zahrádce zatopí v kamnech...,“ zasní se 
místopředseda. „Kompletní přestav-
bou prošly i pánské a dámské toalety, 
nechybí ani sociální zařízení pro inva-
lidy, máme i bezbariérový vstup,“ do-
dává sekretář.
Restaurací ani kabinami – ty hráč-
ské nyní mají nové sprchy i sociální 
zařízení pouze pro fotbalisty, ty roz-
hodcovské zase vlastní vstup a rov-
něž vlastní sprchy a toalety – to ale 
neskončilo. Pomyslným kamínkem 
v botě byl totiž stav hracích ploch. 
„Před čtyřmi lety jsme kvůli tomu do-
konce přišli o licenci na konání zápasů 
na naší umělce. Nemohli jsme se divit, 
po čtrnácti letech užívání už byla tvrdá 
jako beton,“ přiznává Lukáš Michl.

Všechna utkání se tedy konala na 
travnatém hřišti, které ale vzhledem 
k počtu mládežníků dostávalo zabrat. 
„Proto jsme rekultivaci a dosetí tráv-
níku začali provádět dvakrát během 
jara, což se nám osvědčilo. A i díky 
naší úspěšné práci s mládeží, o níž už 
se dobře ví, jsme dostali dotaci na ha-
varijní stavy. Věříme, že teď se na naše 
hřiště budou opět těšit i naši soupeři,“ 
hlásí Karel Dvořáček.

Nového koberce, na který si klub ten-
tokrát už musel vzít úvěr, se dočkalo 
i hřiště s umělým povrchem. Na za-
čátku listopadu proběhla jeho ates-
tace. „Konečně máme opět možnost 
trénovat po celý rok venku, na kvalitním 
povrchu, což je ideální situace.“
Nicméně funkcionáři nespí na vav-
řínech a už plánují další vylepšení. 
V současné době spřádají plány jak 
vylepšit osvětlení na nové UMT. 

NA KAVČÍCH HORÁCH TO ZÁŘÍ NOVOTOU

Název: areál na Kavčích horách

Adresa: Na Hřebenech II/1062, Praha 4 – Podolí

Dopravní spojení:  pět minut chůze od autobusové zastávky Kavčí 
hory (linky 134 a 188)

Počet hřišť v areálu:  jedno s travnatým povrchem, jedno s umě-
lým povrchem

STADION AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA

Vstup do šaten. Travnaté hřiště. Restaurace/klubovna.

Dřívější podmínky byly v areálu mnohem skromnější.
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Sazemi umazaný hasič vynáší v náručí z hořícího domu spoře oděnou 
dívku a přítomný dav mu aplauduje a oslavuje ho jako hrdinu. Tak 
s něčím takovým na JIŘÍHO KALCOVSKÉHO nechoďte. Protože jestli 
tomuto bývalému fotbalistovi, později rozhodčímu a dnes delegátovi 
něco vadí, tak skutečnost, že média a veřejnost si jeho profesi idea-
lizují, až romantizují. „Nejsme žádní supermani, ale úplně obyčejní kluci 
s obyčejnými problémy,“ podotýká.

Hráčskou, přesněji brankářskou kari-
éru spojil s dnes již neexistujícím klu-
bem TJ Břevnov (později FC Dragoun 
Břevnov). „Prožil jsem tam většinu fot-
balových let, která byla nádherná. Bý-
valo to tak, že jsem v sobotu dopoledne 
odehrál jeden zápas, pak jsme šli na tah 
a domů jsem se vrátil až v neděli ráno. 
A odpoledne zase na fotbal,“ usmívá se.

ARITMA I HRUSICE
Rád vzpomíná i na angažmá v Aritmě. 
„Trénoval nás tenkrát Tomáš Kubr, to 

byla bomba. Potom jsem šel ještě na 
štaci do Hrusic, protože jsme se s man-
želkou Renatou odstěhovali poblíž. By-
dlíme tam dodnes, máme zemědělskou 
usedlost, chováme koně. A v Hrusi-
cích, kde byla stejně jako na Břevnově 
a Aritmě skvělá parta, jsem kariéru de-
finitivně ukončil.“
U fotbalu však chtěl zůstat, a tak se 
stal rozhodčím. „Někdo na to má žalu-
dek, někdo ne. Řekl jsem si, že to zku-
sím. A vydržel jsem až do loňska, takže 
skoro jedenáct let,“ popisuje s tím, že 

píšťalky se vzdal ze zdravotních dů-
vodů. „Kolena už nesloužila tak jako 
dřív. A abych odpískal zápas a nabě-
hal při něm jen tři, čtyři kilometry, to 
nebylo nic pro mě. Vždy jsem zvyklý dě-
lat všechno naplno, a když už to nešlo, 
nemělo to pro mě smysl,“ přiznává.
Ani potom se ale milovaného sportu 
nehodlal vzdát. „Volba delegáta byla 
vlastně automatická. Vybudoval jsem 
si jako rozhodčí určitou pozici a bylo mi 
nabídnuto, jestli bych to nechtěl zkusit. 
Zamlouvalo se mi to, protože v práci 
s mladými rozhodčími vidím smysl.“
Co vlastně má jako delegát na starosti? 
„Rozdíl oproti rozhodčím je v tom, že oni 
jsou tam jen kvůli utkání, kdežto delegát 
je spíš funkcionář. Přijdu na utkání, popo-
vídám si s místními činovníky a od oka-
mžiku, kdy rozhodčí přijdou na stadion, 
sleduji jejich práci,“ nastiňuje.

Právě hodnocení sudích je podstatou 
jeho práce. „Sleduji, co během zápasu 
na hřišti vyvádí,“ usmívá se. „To jsou 
tak dvě třetiny práce. Tu zbylou zabere 
sepsání zprávy o utkání. V té shrnu vý-
kon rozhodčího, eventuálně situace, 
které se na hřišti odehrály. Vyloučení, 
penalty a podobně.“

ZÁKLADNA NA ARGENTINSKÉ
Zatímco hráči i rozhodčí mají omeze-
nou „životnost“, delegáta může člo-
věk směle dělat třeba až do důchodu. 
„Žádné cíle, jak dlouho bych u toho 
chtěl vydržet, si nedávám. Všechno 
závisí na mojí rodině, máme dvě dcery, 
desetiletou Lucii a sedmiletou Lenku. 
Obě závodně jezdí na koni a tomu pod-
řizují v podstatě všechno. Jakmile by 
mi fotbal začal omezovat rodinný život, 
tak s ním skončím,“ má jasno. „Dál to-

H A S I Č  J I Ř Í  K A L C O V S K Ý  S E  N E C H T Ě L  V Z D Á T  F O T B A L U ,  T A K  S E  S T A L  D E L E G Á T E M

„ K O U P E L“  V E  D V O U  T I S Í C Í C H  S T U P N Í C H

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

Kalcovský je povoláním hasič.Vzpomínka na doby, kdy Jiří ještě pískal.
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tiž platí, že kdybych něco nemohl dělat 
naplno, tak to dělat nebudu.“
Hasič, tedy povolání, jemuž se Jiří 
Kalcovský věnuje už téměř 20 let, 
patří k vysněným profesím mnoha 
dětí. U něj to tak ale nebylo. „Jako 
malý jsem chtěl dělat pilota. Ale bo-
hužel jsem neměl tak dobrý zrak, aby 
mě vzali. Místo toho jsem vystudoval 
chemii pro farmaceutickou výrobu, je-
nomže sedět někde v laboratoři u pa-
pírů, to není nic pro mě.“
Proto si našel práci, v níž nemá nouzi 
o fyzickou aktivitu. „Sport a pohyb 
jsou pro mě jedny z nejdůležitějších 
věcí v životě. Odmala jsem se věnoval 
několika sportům, a to i závodně,“ upo-
zorňuje s tím, na fyzickou přípravu má 
v práci řádem vyhrazený čas. „Z těch 
čtyřiadvacetihodinových směn jsou to 
nějaké dvě hodinky. Máme k dispozici 
posilovnu, běhací pás. Někdo toho vy-
užívá, někdo ne. Já relativně ano,“ hlásí 
a dodává, že si přidává i sám. „Dvě ho-
diny jednou za tři dny by mi nestačily.“
Kolem místa, jež je jeho pracovištěm, 
jste pravděpodobně už mnohokrát 
projížděli. Je to totiž známá hasičská 
stanice v Argentinské ulici, stařičká 
dřevěná budova, u níž se člověk diví, 
že jsou široké hasičské vozy jejími úz-
kými vraty vůbec schopny projet. „Po-
stavili ji za Hitlera, v roce 1941. Měla 
být provizorní, jen na pár let. A nakonec 
stojí dodnes, skoro 80 roků s minimál-
ními úpravami,“ prozrazuje.
Jenže dlouho stát nebude, momen-
tálně už probíhá její kompletní re-
konstrukce a nahradí ji zbrusu nová. 
„Je nám trošku smutno, že zmizí. Měli 
jsme ji moc rádi, má své specifické 
kouzlo. A bez zajímavosti není ani to, 
že patří mezi tři nejvytíženější v re-
publice. Máme tu skoro dva tisíce zá-
sahů ročně.“

NAHÁ VE SKŘÍNI
Jak už padlo v úvodu, Jiří Kalcovský 
nerad slyší, když jsou hasiči vykreslo-
váni jako hrdinové současnosti. „Když 
slyším toto slovní spojení, úplně se mi 
ježí chlupy. Opravdu nejsme něco víc. 
To, s čím přicházíme do kontaktu, je 
nutné brát jako realitu. Sice tvrdou, sy-
rovou, ale pořád realitu,“ upozorňuje. 
„K životu přece patří štěstí stejně jako 
neštěstí. A my se zkrátka setkáváme 
spíš s tím neštěstím.“
Právě o setkávání se s neštěstím v práci 
opravdu nouzi nemá. „Bylo pár zásahů, 
na které člověk vzpomíná, protože byly 
opravdu tvrdé. Z poslední doby si vybavuji 
červnový požár v Holešovicích. Pán měl 
v bytě nějaké výbušniny a ty nám explo-
dovaly před čumákem. Vyvalila se proti 
nám ohnivá koule, později se spočítalo, 

že jsme byli necelé dvě vteřiny ve dvou 
tisících stupních Celsia.“
Záhy však i takto drsný zážitek zlehčuje. 
„Když se to přes nás přehnalo, tak nám 
bylo docela teplo,“ směje se. Mimocho-
dem právě smysl pro humor, mnohdy 
poměrně černý, je hasičům vlastní. 
„Smích je v naší práci důležitý, děláme si 
tady srandu vlastně ze všeho. Humorem 
vyvažujeme to, že naše profese není až 
tak pozitivní. Stejně tak hasiči nesmějí 
počítat, kolik lidí se jim podařilo zachrá-
nit a kolik ne. To bychom se zbláznili.“
Úsměvné jsou sem tam i některé zá-
kroky. „Jednou v létě nás třeba poslali 
k ženě, která volala, že je doma zavřená 
ve skříni. Což jsme moc nechápali. Když 
jsme dorazili do bytu, vylezlo z toho, 
že paní uklízela vestavěnou skříň nad 
dveřmi a smekly se jí štafle. Bála se ty 

dva metry seskočit. A hlavně, byla úplně 
nahá,“ chechtá se.
Občas prý vyjíždějí i k obligátním koč-
kám a jiným zvířatům na stromech. 
„Třeba k papouškům. Přijedete, podí-
váte se na něj, zkusíte za ním vylézt 
a papoušek uletí. A celá hasičská jed-
notka se vrací na stanici.“

MINIMALIZOVAT RIZIKO
Podobně jako neplánuje, jak dlouho 
ještě bude dělat delegáta, neřeší ani 
případný konec u hasičů. „Tahle práce 
není omezena věkem, limit je čistě fy-
zický. Dokud to zvládáte, tak to dělat 
můžete. Samozřejmě že čím je člověk 
starší, tím je to náročnější. Na druhou 
stranu má víc zkušeností a dělat hasiče 
je hlavně právě o zkušenostech.“
Zkušení harcovníci si na sebe zkrátka 
umějí dát větší pozor než mladí kluci. 
„Když je to někde opravdu hodně ne-
bezpečné, tak tam samozřejmě stejně 
jít musíte, ale jste extrémně opatrní,“ 
tvrdí s tím, že hasičem se nestanete 
za čtyři, pět let. „Je to proces na deset, 
patnáct roků. A i tak vás potom něco 
může zaskočit.“
I díky nasbíraným zkušenostem může 
uklidňovat manželku i dcery, které se 
o něj prý občas strachují. „Říkají, že 
se bojí. Na to jim odpovídám, že není 
čeho,“ krčí rameny. „Myslím, že jsou 
i nebezpečnější povolání. U nás riziko 
samozřejmě existuje, ale zkušenostmi 
se dá minimalizovat.“ 

Zachraňují životy, ale supermani prý nejsou. Na to slovo je Jiří Kalcovský dokonce vysazený.

INZERCE

Věk:  47 
Post: delegát

J IŘÍ  KA LCOVSKÝ

C I V I L

Poctivá práce delegáta.
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VÝBĚR REPREZENTAČNÍHO TRENÉRA JAROSLAVA ŠILHAVÉHO. SENIORSKÝ FOTBAL JE URČENÝ PRO HRÁČE NAD ŠEDESÁT LET. HRAJE SE NA ČTVRTINĚ KLASICKÉHO 
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S PĚTI HRÁČI V POLI A JEDNÍM BRANKÁŘEM. HLAVNÍM ROZDÍLEM OPROTI KLASICKÉMU FOTBALU JE ZÁKAZ BĚHÁNÍ.
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