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Vážení čtenáři,

fotbalové dění v hlavním městě je v plném proudu (konečně!) a my pro vás máme také radostnou zprávu. Speciál je tu pořád s vámi. Od sezony 2021–22 
ho budeme prezentovat v novém hávu – jako čtvrtletník se zbrusu novými a také vylepšenými rubrikami, na které jste byli léta zvyklí.

Podzimní vydání nám zdobí dáma. A ne ledajaká. Renáta Klíčová se rozhodla přijmout výzvu kandidovat a nakonec byla i zvolena do Výkonného výboru PFS. 
O své ideje se s vámi dělí v obsáhlém rozhovoru.

Prostor budou pravidelně dostávat i další lidé ze svazu, aby prozradili to, co vlastně pro pražský fotbal dělají. Nově se díváme na ikonická místa v hlavním 
městě a hledáme v něm i slavná jména. Prvním je Luboš Kubík – syn legendy, kterou netřeba dále představovat. Více prostoru dostávají i naši fotoreportéři.

To vše na 24 stranách, které se k vám tradičním způsobem dostanou i v zimě, na jaře a v létě. Pokud samozřejmě okolnosti dovolí.

Příjemné fotbalové čtení!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor
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R O Z H O V O R T E X T :  R O B E R T  S Á R A   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

ČISTĚ Z POHLEDU FUNKCIONÁŘSKÉ HIERARCHIE JE NEJVÝŠE POSTAVENOU ŽENOU V ČESKÉM FOTBALE. RENÁTA KLÍČOVÁ JE OD JARA ČLENKOU  
VÝKONNÉHO VÝBORU PFS, COŽ Z NÍ DĚLÁ JEDINOU ZÁSTUPKYNI NĚŽNÉHO POHLAVÍ NAPŘÍČ VŠEMI VÝKOŇÁKY – KRAJSKÝMI I CELOSTÁTNÍMI.

CHCI POZVEDNOUT ZÁKLADNU V PRAZE
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R O Z H O V O R

Je to téměř neuvěřitelný příběh oddané fotbalové mámy. RENÁTA KLÍ-
ČOVÁ přišla na hřiště v Hájích před dvaceti lety, když tu tehdy v místním 
klubu její pětiletý syn začínal kopat do balonu. Při jeho trénincích ale 
nemizela pryč ani nezúčastněně nevysedávala na tribuně. A tak zprvu 
pomáhala prckům se zavazováním tkaniček, utírala jim nos, aby se 
později stala prodlouženou rukou trenéra, když potřeboval vybrat 
příspěvky či zorganizovat odvoz na turnaj. A ač si její syn nakonec 
v mladších žácích vybral jiný sport, ona u trávníku zůstala – jako 
trenérka, schopná „náborářka“ i bafuňářka, která to teď dotáhla až 
do Výkonného výboru Pražského fotbalového svazu, kam ji doporučil 
sám předseda Dušan Svoboda. „Pohled ženského oka na fotbal je jiný, 
a když si nás chlapi dokážou vyslechnout, může to být ku prospěchu,“ 
říká Klíčová, jinak civilním povoláním ředitelka mateřské školy. A jak 
její profese i cesta k fotbalu napovídá, chce také na pražském svazu 
dohlížet především na nejmladší kategorie a náborové akce.

 J Hrávala jste jako holka fotbal?
Spíš jen pro legraci, ale jinak mám 
ke sportu blízko. Pocházím z Litví-
nova, takže jsem velký fanda hokeje. 
Jenže když synovi bylo pět let a my 
přemýšleli, jaký sport by byl pro něj 
nejvhodnější, bylo pro nás složité ho 
vozit z Jižního Města někam na zi-
máky. A tak jsme si vybrali fotbal, 
protože kousek od domu, kde jsme 
bydleli, bylo hezké hřiště, navíc děti 
při fotbale tráví spoustu času venku. 
Takže můj syn byl první a jediný dů-
vod, proč jsem se začala pohybovat 
ve fotbalovém prostředí.

 J A zůstala v něm už dvacet let.
Ano. Přivedla jsem syna na nábor, 
a protože jsem pedagog, mám k dě-
tem blízko, tak jsem nebyla úplně ro-
dič, který dítě předá na tréninku a jde 
si dělat svoje. Pokukovala jsem, občas 

zavázala tkaničku, odvedla na záchod, 
následně vybírala příspěvky, protože 
před dvaceti lety se ještě jelo v ho-

tovosti. Byly to první kroky a zaháč-
kování se, ale mohli za to i lidi z klubu 
v Hájích, protože mi byli sympatičtí. 
Ani v nejmenším bych nechtěla, aby 
na moje dítě někdo křičel nebo mi ex-
tra něco diktoval. A protože jsem asi 
poměrně akční člověk, tak zhruba po 
tři čtvrtě roce, co jsme na fotbal přišli, 

jsem začala vymýšlet, co by se dalo 
udělat, abychom klub zpropagovali. 
Pracovala jsem a pracuji v mateřské 
škole, tak mě napadla myšlenka na 
jednodenní turnaj školek, jenž by pro 
ně byl zpestřením na konci školního 
roku. Vedení klubu se to líbilo, stejně 
tak ředitelkám a učitelkám z mateř-
ských škol na Jižním Městě, a tak před 
dvaceti lety vznikl první turnaj, který 
nesl název Mateřina Cup. Až do loňské 
korony se konal každý rok a věřím, že 
zase budeme brzy pokračovat.

 J Turnaj pro školky? To zní jako 
poměrně unikátní nápad.
Byla to zajímavá myšlenka a během 
dalších let se mi ozvaly i mateřské 
školy mimo Jižní Město, že by měly 
zájem se zúčastnit.

 J Kdo byl víc zapálenější? Kluci, 
kteří už si často počítají góly 
a jsou obecně soutěživější?
Mám pocit, že při turnajích byly nej-
víc zapálené paní učitelky. I když jsou 
to „jen“ mateřské školy, kde lidé ob-
vykle drží ambice na uzdě, bylo zají-
mavé sledovat, jak učitelky fandily, že 

málem přišly o hlas. Řada školek se 
opravdu na turnaj systematicky při-
pravovala. Musím říct, že vždy hrálo 
poměrně dost holčiček, jsou dychtivé, 
ale většinou na rozdíl od kluků moc 
neřeší, když padne gól.

 J Ale co vím, tak to nebyl jediný fot-
balový projekt, za kterým stojíte.
Ano. V návaznosti na Mateřina Cup mě 
popíchli lidé z mateřských škol, že když 
už máme turnaj, že by bylo dobré se 
na něj i připravovat. Přitom původní 
myšlenka nebyla, že by mezi sebou 
měly děti soupeřit, ale aby se podívaly 
a zjistily, jaké to je hrát na trávě, vzaly 
si na sebe dres. Ale poptávka po pří-
pravě začala být velká, že jsme s ve-
dením klubu vymysleli projekt Fotbal 
do škol. To není až tak unikátní nápad, 

protože tou dobou – byť nezávisle na 
nás – vznikala třeba Atletika do škol, 
kterou podporoval i zastřešující svaz. 
Vzhledem k onomu zájmu jsme zavedli 
ve školkách kroužek fotbalu. Funguje to 
tak, že místo toho, aby děti šly dopole-
dne na procházku, mají fotbal. Vede ho 
licencovaný trenér z klubu, ale z legis-

S mladými fotbalisty pracuje Renáta Klíčová už desítky let.

Když jsem s dětmi, je mi to příjemné. Možná mi někdy ubývá sil, 
že se mi nechce vymýšlet cvičení, ale baví mě se s nimi na hřišti 
honit, plácnout si, jen tak si čutat, pomazlit se. Takže přítomnost 

dětí mi nikdy nevadila, což mi bylo asi dáno shůry.
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lativních hledisek je potřeba, aby tam 
byla také učitelka. Ten projekt děláme 
od roku 2012, někdy se podařilo mít 
zapojených deset školek, jindy patnáct, 
někdy osm. A musím říct, že akce zau-
jala třeba i školky z Moravskoslezského 
kraje, které chtěly vědět, jak to pro-
cesně funguje, jaká je právní odpověd-
nost a podobně.

 J Netajíte se, že podtextem pro-
jektů byl nábor dětí do klubu FC 
Háje. Jak jste byli a jste úspěšní?

Ano, chtěli jsme z toho jako klub vy-
těžit. A je to i jedna z vizí, kterou 
bych teď, když už jsem „bafuňář na 
svazu“, ráda realizovala. Jižní Město 
je svým způsobem město ve městě. 
Má přes 80 tisíc obyvatel, tudíž „ma-
teriálu“, se kterým se dá pracovat, je 
hodně. Háje projekty ukázaly, že se 
chtějí o děti starat, že jsou otevřené 

všem dětem, nejen talentům. Zpo-
čátku to zafungovalo velmi dobře, 
teď mám pocit, že důležitější roli, 
než aby dítě prošlo Mateřina Cupem, 
hraje dobré jméno klubu. Řeknou si 
o nás rodiče, kamarádi. Takže zpo-
čátku bylo období, kdy jsme z akcí 
vytěžili hodně dětí, pak přišlo ob-
dobí, kdy se mi zdálo, že jsme mohli 
být úspěšnější. Na druhou stranu je 
pravda, že projektem Fotbal do škol 
suplujeme rodiče. Že si děti odbu-

dou kroužek ve školce a nemusejí na 
něj pak odpoledne s mámou či tátou. 
Nicméně tím, že ty akce děláme, si 
klub drží prestiž, ví se o něm, a třeba 
když dítě vyjde ze školky, etabluje se 
ve škole, k nám zavítá.

 J Mluvili jsme o tom, že jste byla 
aktivní fotbalovou mámou, ale 
kdy se z vás stala funkcioná-

řka, která se objevila ve vedení 
klubu?
Šlo to ruku v ruce. Postupně jsem 
pomáhala trenérům víc a víc. Jednala 
jsem se sportovními kluby, kam jsme 
jezdili na soustředění, dala o sobě 
vědět skrz ony projekty. A pak zhruba 
před dvanácti lety přišla valná hro-
mada, kde se měnil výbor, a někdo 
mě do něj navrhl. Základna mě od-
hlasovala. Vždycky ale moje místo 
bylo spojené s dětmi a mládeží. 

Sport mě baví všeobecně, ráda kou-
kám na fotbal, byť na rovinu řeknu, 
že mi hokej přijde akčnější. Ale při-
znám, že mě zprvu nezajímalo vě-
dět, co je to ofsajd, různé taktiky. 
O ně u těch nejmenších nejde. Teď 
ale trénuji starší žáky, takže i věci, 
které dříve šly kolem mě, jsem se 
musela naučit.

 J V rodině mám učitelku z ma-
teřské školy a vím, že když při-
jde z práce, má dětí celkem dost. 
Vy ne?
Nechci, aby to vyznělo, jak jsem 
úžasná a báječná, ale jestli mi něco 
nevadí, jsou to děti. Přišlo mi přiro-
zené, že když jsem mívala dva mě-
síce prázdnin, že pojedu na dva, tři 
tábory či soustředění. Samozřejmě 
s přibývajícím věkem toho mám ně-
kdy dost, ale jsem nyní ve funkci ře-
ditelky, tak mi děti pomáhají zapo-
menout na papírování. Když jsem 
s nimi, je mi to příjemné. Možná mi 
někdy ubývá sil, že se mi nechce vy-
mýšlet cvičení, ale baví mě se s nimi 
na hřišti honit, plácnout si, jen tak si 
čutat, pomazlit se. Takže přítomnost 
dětí mi nikdy nevadila, což mi bylo 
asi dáno shůry.

 J Zmiňujete, že vás zajímají ty 
nejmladší kategorie. Do kdy jste 
byla tou vypomáhající fotbalo-
vou mámou, která kopíruje ka-
riéru syna?
Když někdo slyší, jak moc se po-
hybuji kolem fotbalu, musí si my-
slet, že syn hraje alespoň za Real 
Madrid. On přitom v deseti letech 
s fotbalem přestal. Šla jsem s ním 
do mladších žáků, a když se vrátila 
k těm nejmladším, on šel cestou ji-
ného sportu. Vybral si florbal, který 
hraje také manžel. Trochu mě to za-
mrzelo, nicméně nejsem vůbec am-
biciózní rodič. Pro mě je důležité, že 

R O Z H O V O R

Děti, které jsou ambiciózní, chtivé, u sportu i přes koronu vydržely. Děti, se kterými to 
bylo na hraně, zjistily, že být doma a nejít na trénink je pohodlné. Bojím se, že tyto děti 

se ke sportu už nevrátí. A že se ta skupina přesunula k těm trvale nesportujícím.

Renáta Klíčová se narodila v roce 1970 v Litvínově. Vystudovala pe-

dagogiku na vysoké škole a získala magisterský titul. Učila v mateř-

ské škole, dnes je ředitelkou mateřské školy na Praze 11. Je vdaná, 

má jednoho syna. V jeho pěti letech s ním přišla na trénink klubu FC 

Háje, kde se později sama stala trenérkou a funkcionářkou. Letos 

na jaře byla zvolena i do Výkonného výboru Pražského fotbalového 

svazu a je místopředsedkyní komise mládeže. Má ráda sport, ces-

tování a divadlo.

KDO JE

Z fotbalového hřiště se na jaře dostala až do výkonného výboru.



se umí postavit ke každému sportu, 
že ho to baví. A vždycky jsem mu ří-
kala, že fotbal nemusí hrát jako pro-
fík, ale zato ho může hrát všude – 
ve škole, s kamarády před barákem. 
A když ho umí, je to fajn. Však teď se 
mu ozvali bývalí spolužáci z gymplu, 
aby si s nimi šel zahrát Hanspaulku. 
Fotbal je v tomto super pojítko. Ale 
ještě k mému působení u dětí – já se 
vždycky na přelomu mladších a star-
ších žáků vracela k úplně nejmen-
ším, až teď poslední ročník, který 
mám, vedeme na žádost kolegy do 
dorostu. A musím říct, že je to fajn, 
protože je s nimi úplně jiná řeč.

 J Už víme, jak jste se stala na Há-
jích funkcionářkou, ale jak se z po-
máhajícího rodiče stala trenérka?
Za to mohou vesměs ostatní rodiče 
a ostatní trenéři. Před těmi dvaceti 
lety, když jsem k fotbalu přičichla, 
v něm nebylo moc žen, a abych ne-
musela poslouchat kecy: No jo, žen-
ská a ještě nám kecá do fotbalu, tak 
jsem si udělala licenci. Řekla jsem 
si, že když to chci dělat, ať na to 
mám i nějaké vzdělání. Už předtím 
jsem spoustu věcí od trenéra od-
koukala, ale hnacím motorem pro 
licenci byl pro mě klid, ať neslýchám, 
že tady trénuje někdo bez papírů. 
Skončila jsem u nejnižší třídy, pro-
tože nemám ambice. A teď ani ne-
mám ambice někomu něco doka-
zovat, že bych si musela dodělávat 
vyšší vzdělání.

 J Dnes už žen v pozicích trenérek 
výrazně přibylo. Jak je důležitý 
ten ženský prvek třeba u před-
přípravek a přípravek? Sama jste 
řekla, že někdy potřebují pomaz-
lit, což by u trenéra-muže půso-
bilo zvláštně, až nepatřičně.
Máte pravdu, že už se ve fotbale pohy-
buje hodně maminek, ze kterých se stá-
vají vedoucí družstev. Spousta trenérek 

je i ambiciózních, takže pracují u star-
ších dětí. Říkám, že jak by ve školství 
mělo být mnohem víc mužů, tak i ve fot-
bale by se u menších dětí měly objevo-
vat ženy. Možná je to jen nějaký vzorec, 
který máme zažitý, ale maminky častěji 
řeší tkaničky, utírají „nudle“, pomazlí se. 
Prvek ženského oka je na fotbal jiný, 
takže když si nás chlapi dokážou vy-
slechnout, je to ku prospěchu. Ovšem 

nejsem emancipovaný typ ženy, která by 
prosazovala, aby ve fotbale byla gende-
rová vyváženost.

 J Koneckonců děti mají plno žen 
ve školkách, základních školách.
Ano, přitom si myslím, že chlapi mají 
v práci s dětmi velkou výhodu.

 J V čem? V autoritě?
Přesně tak. Ve školství je přemnoženo 
žen, a když se objeví chlap, má větši-

R O Z H O V O R

I N Z E R C E

V civilu je paní Renáta ředitelkou mateřské školy.
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Paní Klíčová už dávno není obyčejnou fotbalovou maminkou.

nou na věci zdravý nadhled. Děti jsou 
obecně víc obklopené ženami, tudíž 
mužský element výrazně prospívá. 
Ve fotbale je to naopak a musím říct, 
že bych nechtěla, aby se to převážilo 
a bylo v něm víc žen než mužů. Já si 
prostě myslím – a ano, je to až kacíř-
ská myšlenka –, že je fotbal mužský 
sport. U nás je to dané tradicí, kte-
rou máme.

 J Celý život pracujete ve školství, 
dvacet let jste i součástí fotba-
lového klubu. Jak se za tu dobu 
proměnili rodiče?
Změnili se. Ale je to dané tím, že za 
dvacet let se proměnil celý svět, ať 
už jde o přístup k informacím, náro-
kování si požadavků. Však i můj vztah 
k rodičům se vyvíjí. Když mi bylo tři-
cet, jim taky. Byla jsem jednou z nich. 
Pak mi bylo čtyřicet a jim pořád třicet, 
teď je mi přes padesát a jim okolo 
třiceti osmi. Takže dřív to bylo na 
kamarádské bázi, teď spíš na zdra-
vém odstupu. Změnilo se to, že lidé 
mají dnes možnost si hodně infor-
mací sehnat, a teď nebudu hodnotit, 
jestli jsou získané informace dobré 
či špatné. Vzrůstá tendence vědět, 
jak se má trénovat, vychovávat. Bo-
jím se ale, že se víc rodičů přihlašuje 
o práva, ale zapomíná, že je tu také 
nějaká povinnost. Na druhou stranu 
dřív dali rodiče děti na fotbal, nic moc 
nechtěli řešit a pak třeba při zápase, 
šlo-li o hru, byli vůči dítěti i trenérovi 
kritičtí. To se posunulo. Samozřejmě 
mnohé definuje i velikost klubu – když 
jste malý, máte v něm padesát dětí, je 
to rodinné a většinu z rodičů osobně 

znáte. Když jich máte 400, nepojmete 
všechny rodiče. Abych to shrnula: Tím, 
jak se mluví o fotbale, o přístupu 
ve výchově, víc se vyzdvihují pozi-
tivní stránky dítěte. Přesto zůstává 
spousta „radilů“, kteří si něco přečtou 
a hned vědí, jak se to má dělat.

 J Musím říct, že se mi líbí váš 
pohled na fotbal, který je prostě 
trochu jiný než u zasloužilých 
funkcionářů. Co z těch dvaceti 
let zkušeností teď chcete prodat 
na pražském svazu?
Já jsem hlavně vždycky se smíchem ří-
kala, že nikdy nebudu bafuňář. Pak se 

stalo, že jsem dostala nabídku, kterou 
jsem dlouho, dlouho zvažovala. Jsem 
nadšenec, akční člověk, přišlo mi to 
jako super výzva. Jenže taky pozice 
ve výkonném výboru nese zodpo-
vědnost, není to na půl roku, ale na 
čtyři roky. A když někde budu vidět – 

a jako žena budu vidět asi víc –, tak 
si nechci utrhnout ostudu. Tak jsem 
nad tou nabídkou dumala, ale měla 
jsem hned jasno, že je pro mě důležitý 
menší fotbal, děti a mládež. Protože 
některé věci na Hájích děláme dlou-
hodobě a podle mě je děláme i dobře, 
tak jsem si říkala, že tu výzvu přijmu 

a že bych mohla zpropagovat fotbal 
u menších dětí. Pořád se totiž řeší, že 
obecně ubývá sportující mládeže. Že 
to, co jsme na Jižním Městě vyzkou-
šeli, bych přenesla na celou Prahu. 
A tak teď dávám na papír projekt 
Fotbal do škol, který chci nabídnout 
Praze jako celku. Budu samozřejmě 
postupovat po jednotlivých měst-
ských částech, ale díky funkci, kterou 
mám, asi půjde přijetí na radnicích 
lépe, než kdyby jim to přišel vykládat 
člen FC Háje. Mám v tomto projektu 
plnou podporu od předsedy výkon-
ného výboru Dušana Svobody i od vět-
šiny členů. Jak budu úspěšná, ukáže 
čas. Je to však prvotní věc, kterou chci 
udělat. Chtěla bych zvednout základnu 
fotbalu, což by posléze mohla ocenit 
i celá organizace FAČR.

 J Může vám pomoct i pilotní pro-
jekt, o němž nedávno mluvil šéf 
Národní sportovní agentury Filip 
Neusser a který cílí na podporu 
pohybových aktivit v mateřských 
a základních školách? Má na něj 
jít až 40 milionů korun.
Jsem z toho poněkud nešťastná. Mluví 
se o velkých penězích, ale jestli ve sku-
tečnosti budou… Nic konkrétního se ke 
mně, ať jako ředitelce mateřské školy 
či zástupkyni klubu, nedostalo. Obecně 
se ke mně informace z Národní spor-
tovní agentury dostávají špatně a mu-
sím si sama říkat a kontrolovat, jestli 
tam nějaká dotační výzva není. Úplně 
respektuji a chápu, že je tuze těžké 
vytvořit pravidla ke spravedlivému roz-
dělení peněz. Že je to téměř nemožné 
a nezávidím odborům a komisím, které 

R O Z H O V O R

To, co jsme na Jižním Městě vyzkoušeli, bych přenesla na celou Prahu. A tak teď  
dávám na papír projekt Fotbal do škol, který chci nabídnout Praze jako celku. Budu 

postupovat po jednotlivých městských částech, ale díky funkci, kterou mám, asi  
půjde přijetí na radnicích lépe, než kdyby jim to přišel vykládat člen FC Háje.

Projdou ve fotbalové vládě její návrhy?
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R O Z H O V O R

to mají na starost. Na druhou stranu 
mám někdy pocit, že se pozbývá sel-
ského rozumu. My třeba potřebujeme 
novou umělku, protože ta současná je 
stará skoro patnáct let. A já si říkám, 
proč se nějaký úředník, který o tom 
rozhoduje, nepřijde k nám na Háje po-
dívat. Aby viděl, kolik tam chodí dětí, 
kolik se hraje zápasů, nesáhne si na ni, 
aby si třeba uvědomil, že ta investice 
za to stojí. Abych ale jen nekritizovala 
– všem oddílům výrazně pomohla do-
tační výzva Můj klub, která původně 
vznikla na MŠMT. Navíc se víc a víc 
rozšiřují možnosti čerpání. Pražské 
kluby mají ještě výhodu, že přes PFS 
mohou získat peníze z dotačních pro-
gramů magistrátu. Bez financí z obou 
zmíněných programů by žádný praž-
ský klub nemohl fungovat. Ale někdy 
mi přijde, že klub by měl mít člověka 
jen na to, aby tyto granty zajišťoval. 
My třeba jezdíme na soustředění na 
Šumavu a vidím, jak je pro místní klub, 
který nemá tolik dětí ani funkcionářů, 
složité vše získat.

 J Ubyl po lockdownech počet 
sportujících dětí? Ztratily dří-
vější návyky?
Ta covidová doba určitě nebyla pro děti 
dobrá. Nemohly se setkávat, což pro 
ně po společenské stránce bylo možná 
horší než chybějící sportování. V našem 
klubu jsme relativně brzy začali vymýš-
let akce, motivovat děti, měli jsme on-
line tréninky a zkoušeli různé výzvy. Ale 
jak ta doba byla delší a delší, už je to 
přestávalo bavit. Když jsme se potkali 
na zoomu, bylo velké přemlouvání, aby 
si zapnuly kameru. Přitom jsem ani 

nechtěla řešit fotbal, jen jsem chtěla 
vědět, jak se mají, co je štve. Procen-
tuálně jsem to zatím nepočítala, ale 
pár dětí odpadlo. Nebyl to velký počet, 
nicméně odpadly děti „hraniční“, což je 
velký problém. Děti, které jsou ambici-
ózní, chtivé, u toho vydržely. Děti, se 
kterými to bylo na hraně, zjistily, že být 
doma a nejít na trénink je pohodlné. 
Bojím se, že tyto děti se ke sportu už 
nevrátí. A že se ta skupina přesunula 
k těm trvale nesportujícím.

 J O jakou věkovou skupinu máte 
největší obavy?
Malé děti donutí sportovat rodiče, ale 
ve skupině 12 až 16 let máme malé 
možnosti ovlivnění. Pyramida se může 
zúžit. Navíc se koronavirová omezení 
už projevují v tréninku. Ten, kdo dřel, 
tak se i v koroně udržel v kondici. Ten, 

kdo se na to vykašlal, tak je vidět na 
tréninku, že nestíhá, že rozdíl mezi 
těmi poctivými je velký. Problém tedy 
nebude u dětí pět, šest let starých, ale 
konec mladších žáků, dorost. Přitom 
ty potřebujeme udržet. A zase bych 
to rozdělila na výkonnostní okruh, tam 
asi děti budou. Ale u těch volnočaso-
vých, které to mají jen jako kroužek, 
budou trable. Však to platí také s tre-

néry. Pro ambiciózní děti je seženete, 
ale trenéry pro děti, které to mají jako 
volnočasovou aktivitu, je to velmi ob-
tížné, což je taky věc, která nás tlačí.

 J Střet těchto dvou směrů a pro-
blém, jak ho vyřešit, zaznívá 
i z jiných sportů. Nechybí tu větší 
zapojení škol? Zkrátka pro ambi-
cióznější sportovce by byl klub, 
pro ty volnočasové pak kroužek 
ve škole.
Zrovna před pár dny jsem to řešila 
a potíž je v tom, že my v Česku ne-
máme tradici sportovních školních 
klubů. Ano, na školách jsou kroužky fot-
balu, které fungují po vyučování, a i my 
na nich participujeme, ale pořád je to 
hodně organizované a spíš pro menší 
žáky. Do toho se osmákovi, deváťákovi 
nechce. V zahraničí jsou kupříkladu níz-

koprahové skupiny, kde se otevře tělo-
cvična, do které si každý může přijít 
cokoliv zahrát. Nicméně prioritně je to 
určené pro sociálně slabé skupiny. Ne-
budu lhát, sama nevím, jak tuto proble-
matiku nejlépe uchopit.

 J Co je vlastně nejdůležitější pro 
to, aby dítě chytil sport?
Jako první rodina a pak trenér, 
který ho na začátku vede. Aby se 

dítě dostalo ke sportu, musí impuls 
primárně přijít z rodiny. Ta dává zá-
klad, podporuje pohyb. Ano, může 
se stát, že je dítě z nesportovní ro-
diny, ve škole se chytne kamaráda, 
který ho ke sportu taky přivede. Ale 
rodina je klíčová. A následně onen 
trenér. Můžete mít krásný areál, ale 
když v něm nebudete mít lidi, které 
děti nadchnou, tak je sem stejně 
nenalákáte.

 J Zase díky vaší praxi můžete mít 
dobré srovnání. Jsou dnešní děti 
obéznější než ty před lety?
Často o tom diskutujeme a nemám 
jasná data. Ze školky si za poslední 
dva roky pamatuji tak tři výrazněji 
obézní děti, což mi nepřijde jako vy-
soké číslo. Ale je to školkový věk, na 
základní škole už může být větší ná-

růst. Já si ale třeba nevybavuji, že by 
mí rodiče chodili do posilovny, běhali, 
přitom rozhodně nebyli obézní. Teď 
jsou posilovny plné, řada lidí běhá. Za 
čím si ale stojím, je, že dětem ubyl 
přirozený pohyb. Vozíme je do školek, 
škol, na kroužky. Chybí jim přirozené 
lezení na stromy, různé hry. Často je 
jejich sportovní program až moc or-
ganizovaný. 

Pozice ve výkonném výboru nese zodpovědnost. A když někde 
budu vidět – a jako žena budu vidět asi víc –, tak si nechci utrhnout 

ostudu. Tak jsem nad tou nabídkou dumala, ale měla jsem hned 
jasno, že je pro mě důležitý menší fotbal, děti a mládež.

Fotbal Renátě učaroval. Jinak by mu tolik času nevěnovala.
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Konečně pohyb! Zástupci Pražského fotbalového svazu ocenili, že je po 
covidových opatřeních možné opět naplno rozběhnout soutěže. Ale to 
není zdaleka vše. Jeho vyslanci prezentovali činnost hned na několika 
různých rodinných festivalech, kde kluby i svazy lákají do svých řad 
nové zájemce o sport.

NA WANNADO
Pražský fotbalový svaz se v sobotu 
4. září zúčastnil již tradičního fes-
tivalu Wannado, který se stejně 
jako v minulých letech konal na 
Branické louce. Festival Wannado 
již desátým rokem podporuje nábor 
dětí do sportu. Fotbal tedy nemohl 
chybět!

Akce byla zaměřena především na 
děti, které se ještě nestačily roz-
hodnout, jakému sportu se budou 
chtít v následujících letech věno-
vat. Za doprovodu českých spor-
tovních ikon, kterými tentokrát byli 
Jaromír Jágr, Jan Železný, Gabriela 
Soukalová nebo Ondřej Moravec, 
tak měly děti příležitost okusit 

opravdu širokou škálu sportovních 
aktivit, mezi něž patří například bi-
atlon, lezení na stěnu, ragby nebo 
právě fotbal.
Prezentaci fotbalu na této akci spo-
lečně zaštítily Pražský fotbalový svaz 
a SK Slavia Praha, když si pro děti 
připravily hned několik zábavných fot-
balových aktivit.
Ty si tak mohly zahrát fotbálek 
1na1 ve fotbalové kleci, zastřílet 
si na branku nebo vyzkoušet bill-
ball. Pro rodiče zde byl k dispozici 
Grassroots trenér mládeže, se kte-
rým se mohli poradit ohledně vý-

běru vhodného fotbalového klubu. 
Trenéři zároveň rodičům poskytli 
veškeré potřebné informace, které 
by jim mohly pomoci při rozho-
dování o fotbalových začátcích 
svých dětí. A děti si navíc z festi-
valu kromě dobré nálady odnesly 
i drobnou pozornost od Pražského 
fotbalového svazu.

NA LADRONKAFESTU
V sobotu 11. září se v parku Ladronka 
uskutečnila akce Ladronkafest. Ná-
vštěvníci si kromě workshopů a sou-
těží mohli vyzkoušet fotbalové doved-

Z Á S T U P C I  P F S  T R A D I Č N Ě  B Y L I  S O U Č Á S T Í  WA N N A D O ,  L A D R O N K A F E S T U ,  K AV K Y 4 S P O R T  A  L E T O S  I  O LY M P I J S K É H O  F E S T I VA L U

R O D I N N É  ( A  S P O R T O V N Í )  A K C E

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

Pražský fotbal byl důležitou součástí Olympijského festivalu.
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M L Á D E Ž

nosti a ti nejmladší z nich i vstřelit 
svůj vůbec první gól v životě.
Na jeden z největších festivalů vol-
nočasových aktivit ve střední Evropě, 
který se uskutečnil po roční odmlce, 
zavítalo nakonec necelých deset ti-
síc návštěvníků všech věkových sku-
pin. Ti zde tak mohli kromě široké 
škály různých pohybových a spor-
tovních aktivit, vystoupení a sou-
těží otestovat své fotbalové umění 
u stanoviště Pražského fotbalového 
svazu.
Kromě střelby na branku nebo fotba-
lového slalomu to byla i hra 1na1 ve 

fotbalové kleci a velkou atrakcí byl ze-
jména pro ty nejmladší fotbalový ku-
lečník (billball), který vždy přiláká znač-
nou pozornost.
Rodiče si i zde navíc mohli zjis-
tit veškeré informace týkající se 
náboru dětí do fotbalových klubů 
v Praze a okolí. Po konzultaci se 
zkušenými trenéry se například do-
zvěděli, do jakého klubu v okolí je-
jich bydliště mohou své ratolesti 
zapojit nebo jaký je ideální věk pro 
začátek fotbalové cesty jejich dětí. 
Suvenýry od PFS byly zaslouženou 
odměnou.

NA KAVKY4SPORT
Sobota 18. září byla v parku Na Pan-
kráci dnem plným sportovních akti-
vit a zábavy. Návštěvníci akce Kav-
ky4sport si také zde mohli vyzkoušet 
jednotlivé sporty a zapsat sebe či své 
děti do vybraných klubů na Praze 4.
Součástí byla také prezentace klubu 
AFK Slavoj Podolí Praha a stánek 
i tradiční oblíbené atrakce, kterými 
se prezentoval Pražský fotbalový svaz.

NA OLYMPIJSKÉM FESTIVALU
V období od 23. července do 8. srpna 
se uskutečnil Olympijský festival, jehož 

součástí byl mezi padesátkou odvětví 
i Pražský fotbalový svaz. Hlavním cí-
lem byl návrat dětí ke sportu a k jeho 
naplnění pomáhali i Grassroots trenéři, 
kteří si pro návštěvníky připravili řadu 
soutěží. U stánku Pražského fotbalo-
vého svazu tak například nechyběly 
fotbalové šipky nebo fotbalová klec. 
Rodiče dětí si i zde mohli od trenérů 
zjistit veškeré informace ohledně ná-
boru dětí do klubů v Praze a okolí a do-
zvědět se, který je jejich bydlišti nejblíž. 
Děti za vyzkoušení atrakcí dostávaly od 
trenérů plno dárků (třeba klubové šály) 
a diplomy na památku. 

Již tradiční kulisy na Wannado. Klub AFP Podolí si na festivalu Kavky4sport připravil zajímavý program.

Na Ladronkafestu to bylo od PFS all inclusive. Grassroot trenér 
s informacemi a atrakce pro malé i větší zájemce o fotbal.
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Nelétá hlavou v oblacích, nevidí se v Barceloně nebo v Bayernu, spíš než 
potenciální velké fotbalové kariéře dává přednost studiím. Přitom talentu 
dostal PAVEL FALEŠNÍK do vínku dostatek. Čtrnáctiletý útočník, který 
v posledních zápasech naskakuje i ve středu zálohy, je jednou z klíčových 
postav starších žáků klubu SK Dolní Chabry. V něm s fotbalem začínal 
a rád by tam zůstal ještě hodně dlouho. Aby ne, když v oddílu na severním 
okraji Prahy našel trenéry a spoluhráče, kteří mu přirostli k srdci.

Speciál zastihl Pavla Falešníka kon-
cem září při zápase 4. kola. II. třídy 
starších žáků, kdy jeho Dolní Chabry 
hostily Čakovice. A lepší utkání na – 
pochopitelně jen letmé – posouzení 
jeho fotbalového talentu jsme si snad 

ani vybrat nemohli. Vždyť nejenže do-
mácí vyhráli 4:2, ale sám ofenzivní 
záložník přispěl k výhře gólem. Navíc 
vítězným. Protáhl se s míčem z pravé 
strany do vápna a z těžkého úhlu se 
trefil přesně k bližší tyči.

VOLNÝ PRŮBĚH
A to nastoupil se sebezapřením. Přes-
něji s nachlazením, kvůli kterému hrál 
v čepici. I přesto patřil k těm, kteří na 
hřišti vyčnívali. Hlava nahoře, kvalitní 
první dotyk, přehled o dění na hřišti, 
zrychlení, dobrá střela. Aby toho ne-
bylo málo, výhra posunula Chaberské 
do čela tabulky, takže po zápase, když 
usedl odpovídat na otázky Speciálu, 
měl Pavel Falešník zjevně dobrou ná-
ladu.
K fotbalu, s nímž začínal před pěti lety 
právě v Chabrech, ho přivedl kamarád. 

„Hrál za Ďáblice a ptal se, jestli ne-
chci hrát taky. Doporučil mi Chabry, 
že prý tu jsou fajn trenéři. Hodně mi 
tu dal kouč Tomáš Mrňavý, který mě 
do fotbalu dost namotivoval,“ vyprávěl 
usměvavý mladík a vyzdvihl některé 
spoluhráče. „Asi nejlíp se mi hraje 
s Michalem Škurkem, Petrem Sovou 
a Ondrou Balejem. S těmi se na hřišti 
domluvíme, vyhovíme si.“
Řada hráčů v jeho věku si maluje po-
hádkové kariéry, vidí se v top evrop-
ských klubech. To on se drží při zemi, 
k fotbalu má poměrně racionální pří-

P AV E L  F A L E Š N Í K  P AT Ř Í  K   TA H O U N Ů M  S TA R Š Í C H  Ž Á K Ů  D O L N Í C H  C H A B E R

H L AV N Í  J E ,  A B Y  M Ě  F O T B A L  B AV I L

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

SPARTA nebo SLAVIA SPARTA

RONALDO nebo MESSI RONALDO

ÚTOČIT nebo BRÁNIT OBOJE JE DŮLEŽITÉ

BLONDÝNY nebo BRUNETY BARVU VLASU NEŘEŠÍM

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE

R O Z ST Ř E L

Kam až to ve fotbale Pavel dotáhne?
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stup. „Pro mě je hlavní, aby mě bavil. 
Co se nějakých cílů týče, nechávám 
tomu volný průběh. V Chabrech se 
mi hodně líbí, takže tady určitě ještě 
dlouho zůstanu.“
V současnosti dává přednost studiu. 
Příští rok končí základní školu a rád 
by se dostal na gymnázium. „Ideálně 
U Libeňského zámku, to se mi moc 
líbí. A později bych chtěl vystudovat 
FTVS, viděl bych se třeba jako výži-
vový poradce,“ prozradil s tím, že dříve 
se věnoval i tenisu a atletice. „Chodil 
jsem na Duklu, atletiku jsem měl jako 

průpravu k fotbalu. Abych se zlepšoval, 
zrychloval,“ vysvětlil Pavel Falešník, pro 
kterého je vedle fotbalu velkým koníč-
kem i jeho stafordširský bulteriér Bany.

DOTAZNÍK
 J Nejlepší trenér:

Jindřich Trpišovský.
 J Fotbalový vzor:

Cristiano Ronaldo.
 J Oblíbený klub:

Juventus.
 J Neoblíbený klub:

Nemám.

 J Výsledek posledního zápasu 
starších žáků Dolních Chaber:
Teď jste mě zaskočil, bohužel nevím.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Bylo jich víc, ale z poslední doby asi zá-
pas se Satalicemi, kdy jsem dal čtyři góly.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Když hrál Liverpool v Lize mistrů doma 
odvetu proti Barceloně. Venku prohrál 
0:3 a doma vyhrál 4:0 a postoupil.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
PlayStation a na něm hlavně FIFA. 
A procházky se psem Banym.

 J Oblíbené jídlo:
Vyloženě oblíbené nemám, ale chut-
nají mi třeba steaky na přírodno. My-
slím, že obecně jím zdravě.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Muziku zase tolik neposlouchám, 
mám oblíbených spíš jen pár písni-
ček od různých interpretů.

 J Oblíbený film:
Hra o trůny.

 J Prospěch ve škole:
Naposled jsem na vysvědčení měl 
samé jedničky. 

M L Á D E Ž

„Nejsilnější Pavlovou stránkou je rychlost, práce s balonem v rychlosti a tréninková 
píle. Pokud není nemocný, nevynechá jediný trénink. Naopak zapracovat by mohl 
na výběru místa. Někdy je na hřišti tam, kde by být neměl a kde nemůže využít 
své schopnosti. Ale to je o zkušenostech. Musí se víc obehrát, aby věděl, kdy si má 
naběhnout, kdy zastavit, v jakém prostoru se pohybovat. A na to, jak je vysoký, by 
mohl zlepšit i hlavičky. Určitě ale patří k několika našim hráčům, kteří by mohli hrát 
i vyšší soutěž. Ovšem pokud kluci nemají ambici se fotbalem živit, je otázka, zda 
vůbec stojí za to vyšší soutěž hrát. Dojíždět, mít trénink čtyřikrát týdně… Ale herně na 
to Pavel určitě má.“

Jan Škurek, trenér starších žáků SK Dolní Chabry

OČIMA TRENÉRA

Kromě fotbalu má rád PlayStation. A procházky se psem.
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F O T O

P Ř E D S E D A  P F S  P O  R O Č N Í  PA U Z E  O D S TA R T O VA L  N O V O U  S E Z O N U  N A  T R A D I Č N Í M  B E E R F E S T U  V E  Š T Ě R B O H O L Í C H

S E Z O N A  2 0 2 1 –2 2  O D S TA R T O VÁ N A !

Fotbal v hlavním městě se stejně jako ve zbytku 
republiky zase hraje. To je v tuto chvíli nejdůležitější.

F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T. ,  PAV E L  J I Ř Í K  M L .
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F O T O

Ceny fair play Václava Drobného tentokrát 
brali zástupci IZS. Naprosto po zásluze.
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L I D É  Z  P F S T E X T :  M I C H A L  Š T U C A U R   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Projekt Fotbalové asociace České republiky s názvem Grassroots funguje 
už řadu let. Jeho smyslem je představit fotbal co největšímu počtu dětí 
a ambasadory této myšlenky jsou mimo jiné také trenéři DAVID PERL 
z Tempa a FILIP KRHUT z Braníka. „I přes covid, který nám podstatně 
zkomplikoval práci, se nám hlavní myšlenku Grassroots podařilo splnit,“ 
shodují se muži, kteří pracují také pro Pražský fotbalový svaz.

 J Co se vlastně skrývá pod po-
jmem Grassroots a jak dlouho se 
tomuto projektu věnujete?
David: Volně přeloženo se jedná 
o projekt „fotbal pro všechny“. Vše 
probíhá takzvaně na neprofesionální 
úrovni a je to v podstatě takový pod-
stavec pyramidy, kam by měl fotbal 
směřovat, tedy ideálně do profesi-
onálního fotbalu. Samozřejmě čím 
větší bude hráčská základna, tím více 
z toho budou moct profitovat skupiny 
výše. To je podle mého názoru ta 
hlavní myšlenka Grassroots. Osobně 
se projektu věnuji už více než tři roky, 
kdy se tato pozice rozjížděla. Musel 
jsem projít výběrovým řízením a dá se 
v podstatě říct, že jsem v tomto pro-
jektu zainteresovaný od jeho počátku.
Filip: Myslím, že David vystihl to nej-
podstatnější. Já sám jsem součástí 
tohoto projektu také tři roky. Nastu-
povali jsme s Davidem stejně.

 J Jak byste hodnotili dosavadní 
průběh projektu? Splnil podle vás 
cíl, za jakým byl vytvořený?
David: Ještě bych rád doplnil, že 
Grassroots běží delší dobu než zmí-
něné tři roky, ale naše pozice GTM, 
tedy Grassroots trenérů mládeže pro 
okresní fotbalové svazy, funguje právě 
ty námi zmiňované tři roky. Naše po-

zice byla navázaná na trenéry mlá-
deže krajských svazů, u nás v Praze 
tento post zastává Luboš Zákostel-
ský. Hlavní myšlenka byla, aby se 
trenéři víc dostali do klubů, a právě 
za tímto účelem vznikla naše po-
zice. Pokud jde o naplnění cílů, tak 
nám, stejně jako ostatním sportům, 
do toho skočil covid, který nám vzal 

z naší tříleté éry minimálně rok práce. 
Celá naše činnost byla navázaná na 
kluby a na školy, a jakmile se vše 
uzavřelo, tak jsme nemohli fungo-
vat. A i když se teď všechno otevřelo, 
stále narážíme na to, že ředitelé ne-
chtějí do svých prostor pouštět cizí 
osoby. Takže my se pokusíme se opět 
do těchto zařízení probojovat. A mys-
lím si, že i přes počáteční rozpaky se 
nám podařilo projekt rozjet a kluby na 
to slyší a jsou za naši činnost rády. 
Občas se nám stalo, že zpočátku byl 
z jejich strany takový ostych, že se 
nás bály pozvat, ale ve výsledku byly 
za naši činnost opravdu rády.

Filip: Je velká škoda, že naši práci 
v podstatě ze dne na den zastavil co-
vid, protože do té doby jsme ukázko-
vých tréninků ve škole udělali opravdu 
víc než dost, a na to se následně na-
balovaly i kluby. Také bylo složitější 
vše zvládnout časově, protože všichni 
pracujeme ve svých klubech jako tre-
néři, abychom se neustále zlepšovali. 
Protože pokud chce člověk něco uka-
zovat, tak myslím, že je zapotřebí to 
také umět, a to bez praxe úplně není 
možné. Zpočátku se jednalo o tré-
ninky přípravek a postupem času se 
do toho zapojovaly také žákovské 
a dorostenecké kategorie. Měli jsme 

T R E N É Ř I  G R A S S R O O T S  F I L I P  K R H U T  A  D AV I D  P E R L

NAPLŇUJE NÁS, KDYŽ VIDÍME, ŽE NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL

Grassroot trenér Filip Krhut
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L I D É  Z  P F S

tam také výběr holek U13, takže ak-
tivita se postupem času zvětšovala, 
a jsem rád, že to takhle funguje.

 J Pokud by měl některý z trenérů 
zájem se do Grassroots zapojit, 
jak je možné se stát jeho sou-
částí?
Filip: Je možné nás oslovit přes Lu-
boše Zákostelského nebo máme 
přímé kontakty na stránkách Praž-
ského fotbalového svazu (www.fot-
balpraha.cz - pozn. red.). Dále nás 
mohou případní zájemci vidět na 
různých akcích, na kterých fotbal ně-
jakým způsobem prezentujeme a dě-
láme zde nábor do pražských klubů, 
nebo případně na Dětském fotbalo-
vém poháru, který je zaštítěn na PFS 
a je určený pro první a druhou třídu 
základních škol. Případně nás mohou 
kontaktovat na jakémkoliv zápase. 
Určitě bych doporučoval se nebát 
a oslovit nás. My samozřejmě udě-
láme všechno, abychom tam přijeli. 
Snažíme se vždy jezdit ve dvou, aby-
chom se přiblížili podmínkám menších 
klubů, protože málo kde nastoupí pět 
trenérů, kde si každý hlídá něco ji-
ného. Je tam vždy jeden trenér, takže 
i my se snažíme podle toho pracovat 
a využíváme různé pomůcky jako míče 
nebo klobouky, které má ten daný klub 
k dispozici. Je to především pro to, 
abychom tam nepřijeli se super po-
můckami, udělali jedinečný trénink 
a vlastně to nepřiblížilo podmínky, 
které v tom klubu jsou. Následuje 
vždy potréninková diskuse, na kterou 
máme samozřejmě vyhrazený čas.

 J Jste také činovníky na PFS. Ja-
kou funkci zde zastáváte?
David: Naše pozice je taková zvláštní. 
My jsme externě na FAČR, ale tím, že 
jsme na pozici pro Prahu, tak zároveň 
působíme na PFS, kde působí komise 
mládeže, která se schází jednou mě-
síčně, a my čtyři jsme zde hosté (ještě 
Miroslav Navara a Jan Špinka), tudíž 
máme určité slovo i v těchto jednáních 
svazu. Luboš Zákostelský, který je náš 
patron, pak spadá přímo pod PFS.

 J Jaké přesné projekty práce 
s mládeží máte na starosti?
David: Já konkrétně pracuji na pro-
jektu „Neberte nám naši hru“, což 

je projekt pro nejmenší kategorie, 
které nehrají organizovanou soutěž. 
To je aktuálně ročník 2015 a původní 
myšlenka byla, že se odehraje jeden 
nebo dva turnaje za půl roku, kde se 
sejde třeba 16 týmů, a odehraje se 
zde turnaj, na kterém se hraje ve 
formátu 3 proti 3 na čtyři branky. Je 
to především proto, aby padalo více 
gólů, což je v tomto věku to nejdůle-
žitější. A proč právě projekt Neberte 
nám naši hru? My si po turnaji se-
zveme rodiče, kterých je tam vždy 
spousta, a bavíme se o tom, proč 
praktikujeme právě tento formát. 
Protože je kolikrát mnohem těžší 

pracovat s rodiči než se samotnými 
hráči.
Filip: Já bych ještě rád zmínil naše 
neligové výběry U10 a U11 a teď 
ještě řešíme, jak budeme rozjíždět 
kategorii U17. Jedná se o to, že jsou 
zde nominovaní kluci, kteří nejsou z li-
gových klubů nebo klubů, které mají 
statut sportovního střediska mládeže, 
takže jde o menší nebo střední kluby, 
a myslím si, že i pro samotné hráče je 
to pozitivní v tom, že mají dres Praž-
ského fotbalového svazu. To samé 
platí také pro trenéry, které na tyto 
srazy zveme. Myslím si, že se nám 
tato akce osvědčila a ty kluky to na-
bije a motivuje dál na sobě pracovat, 
někdo z nich se pak může do těch li-
gových klubů dostat.

 J Ve svých klubech vedete také 
mládež. Jaké věkové skupiny ma-
lých fotbalistů máte na starosti?
David: Já mám v současné době 
kategorii U12, tedy mladší žáky. 
U nás na Tempu nejsou nastavené 
nějaké tréninkové cykly, takže mně 
momentálně vyhovuje věk starší pří-
pravky a mladších žáků. Letos jedu 
druhý cyklus, kdy jsem předtím vedl 
ročník 2007, se kterým jsem byl tři 
roky, a poté si opět vzal zpět roč-
níky 2010. Pokud bych měl dodržet 
nějaký podobný cyklus, tak bych měl 
nyní kluky zase předat, ale myslím si, 
že jsem s nimi tak krátce, že bych 
chtěl pokračovat i dál. A navíc tato 
kategorie je mi nejblíž. Jsou to kluci, 
se kterými můžu koukat na video 
nebo rozebírat zápasy, ale ještě ne-Na hřišti, tam je místo Grassroots trenérů.

Covid trenérům zaměřujícím se na mládež hodil do práce překážky, i tak se ale dané cíle daří plnit.
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jsou v pubertě, takže ideální věková 
kategorie.
Filip: Já jsem z Braníka, kde mám 
na starosti celý sportovní úsek, a po-
slední dobou přemítám, jak bylo fajn, 
když měl člověk jeden tým a tomu 
se mohl věnovat naplno, užívat si to 
a nemuset řešit jiné věci. Aktuálně 
působím u žákovských kategorií, ale 
z minulých zkušeností bych vyzdvihl 
starší přípravku nebo starší dorost. 
Jsou to kategorie, se kterými lze po-
dle mého názoru nejlépe vyjít.

 J Jaký je váš největší sportovní 
úspěch v aktivní kariéře a jaký 
v trenérské?
Filip: V první řadě bych rád zmínil můj 
mateřský oddíl FC Rožnov pod Radhoš-
těm, ale jinak jsem nehrál žádnou vyšší 
ligu, takže v tomto ohledu asi nemá 
cenu moc něco víc rozebírat. Radost 
mám samozřejmě z toho, že jsem v žá-
kovských kategoriích fotbal vnímal 
a říkal si, proč je nás tady 20 hráčů 
v zástupu a jestli by nebylo snazší 
a efektivnější to udělat jinak. Nějakým 
způsobem mě to drželo až do doby, kdy 

jsem začal trénovat. A co se týká tre-
néřiny, mám radost, že se věnuji pri-
márně tomu. Samozřejmě jsem rád za 
každého hráče, kterého tréninky baví, 
těší se na ně a chce se fotbalu věnovat. 
A v neposlední řadě jsem rád, když teď 
vím o nějakých třech nebo čtyřech klu-
cích, které jsem trénoval, a oni se nyní 
věnují trenéřině. Za to jsem opravdu 
rád, když vím, že se mi podařilo rozšířit 
naše trenérské řady.
David: Na žádné trofeje nebo me-
daile nevzpomínám, ale já vždy dávám 
k dobru historku, že někdy ve starších 
žácích jsem byl pozvaný na Bohemku. 
To bylo v době, kdy jsem ještě hrával za 
Podolí, a vzpomínám na to, že jsem si 
centroval s Vaškem Kadlecem. A poté, 
když přestoupil Vašek do Sparty, jsem 
každému říkal, že to je ten kluk, se kte-
rým jsem si zatrénoval na Bohemce. 
Tohle je věc, která mi utkvěla v hlavě. 
Jinak já se také pohybuji především 
v nižších fotbalových úrovních, takže 
tady žádný nějaký větší úspěch nebyl. 
A co se týká trenérského úspěchu, je-
likož jsem začínal trénovat u ročníku 

2007, tak v současné době tito hráči 
půjdou do mladšího dorostu. Já budu 
čekat ještě tak čtyři roky, jestli se ně-
který z nich nedostane do ligy.

 J Jednou z funkcí trenéra je také 
jednání s rodiči hráčů. Jak přistu-
pujete ke komunikaci s nimi?
David: Já bych to chtěl vzít zase tro-
chu od začátku. Nejdůležitější je, jak 
si nastavíme spolupráci na samém 
začátku, protože tak to funguje i dál. 
A tady je právě ideální projekt „Ne-
berte nám naši hru“. U nás v klubu 
když rodiče přijdou, tak jim dáváme 
příručku, jak by se měl rodič fotba-
listy v klubu chovat, a zároveň s nimi 
máme nějaké počáteční schůzky, aby 
to slyšeli přímo od nás, od trenérů. 
Já osobně jako trenér starší přípravky 
vyžaduji pár schůzek do sezony, ale 
musím říct, že za dobu, kterou zde 
působím, jsem měl opravdu minimum 
problémů s rodiči. Všichni se snaží re-
spektovat pravidla, která si zde na-
stavíme. Protože pokud by to rodič 
nerespektoval, tak i kdyby byl kluk 
sebelepší fotbalista, nemá zkrátka 
v klubu co dělat. Práce s rodiči od za-
čátku se nám opravdu vyplácí. Samo-
zřejmě je zde taková ta stinná stránka 
komunikace s nimi, kdy jsem se třeba 
musel nedávno rozloučit s kluky, kteří 
zde působili šest či sedm let, a to je 
opravdu na trenéřině to nejtěžší.
Filip: Já si myslím, že je zapotřebí 
s rodiči mluvit na rovinu. Říkat jim 
věci tak, jak jsou. Pokud mi někdo za-
volá, tak mu řeknu všechno tak, jak to 
je. Bez zbytečných věcí navíc. A pokud 

jsou rodiče nastavení na tuto vlnu, že 
se dokážou s trenérem pobavit, může 
to fungovat. Myslím si, že v každém 
týmu a klubu se najdou miniskupinky 
rodičů, kteří nejsou schopni akcepto-
vat to, jak trenér mužstvo vede. To 
není nic proti ničemu, protože každý 
má na fotbal svůj vlastní názor, ale 
jak říkal David, pokud se dlouhodobě 
někdo nepřizpůsobí pravidlům, která 
má klub nastavená, může vzít dítě ně-
kam jinam a tam třeba jeho očeká-
vání splní. Není to samozřejmě vůbec 
jednoduché, obzvláště pro začínající 
trenéry především z řad mladších 
kluků. Když na ně nastoupí houf ro-
dičů, že se jim něco nelíbí, tak trenéři 
mohou skončit tak rychle, jak začali. 
Proto i takto bych rád apeloval na ro-
diče, aby se dokázali vcítit do trenérů 
a třeba jim i pomohli.

 J Mohli byste pro čtenáře odtaj-
nit nějaké zajímavosti nebo ko-
níčky ze svého života?
Filip: Já nemám žádné jiné koníčky 
než fotbal. Věnuji se mu maximálně, 
a když mám čas, tak se jdu podívat 
na zápasy nebo sleduji i jiné sporty. 
Také aktivně sleduji NBA.
David: Já se dokážu pro něco rychle 
nadchnout, ale nevydržím u toho 
dlouho, takže nějaké dlouhodobé ko-
níčky nemám. Ale musím zmínit to, 
že mě nadchlo hraní na piano, tomu 
se teď věnuji. Nebo jsem dostal k na-
rozeninám výtvarné pomůcky, takže 
to teď taky dělám. Ale jak jsem říkal, 
nevydržím u ničeho dlouho a fotbal je 
pro mě tou největší zábavou. 

Pro Davida Perla je fotbal největší zábavou.

Věk:  30 let
Hráčská kariéra: AFK Slavoj Podolí Praha, 
FC Tempo Praha
Trenérská kariéra: Tempo Praha

DAVID PERL
Věk:  29 let
Hráčská kariéra: FC Rožnov pod 
Radhoštěm, 1. Valašský FC
Trenérská kariéra: správce, 
sekretář

FILIP KRHUT

L I D É  Z  P F S
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Přináší nám emoce, a to pozitivní i ty negativní. Velká většina z nás 
fotbalových fanatiků zažila chvíle nervozity, očekávání a následných pocitů 
po úspěchu či neúspěchu. Jedním takovým může být třeba TIPOVÁNÍ.

Výše zmíněné ovšem neplatí jen o ti-
pování velkých zápasů. Těmi můžeme 
rozumět třeba mače milionářské Ligy 
mistrů, Evropské ligy, národních týmů 
nebo na poli nejsledovanějších pro-
fesionálních soutěží. Také v našem 
okruhu totiž probíhá unikátní tipo-
vačka zápasů pražských soutěží. 
O skvělou možnost poměřit vlastní 

znalosti o nižších ligách se stará 
platforma Tipeeto.
Fotbalové soutěže se momentálně 
nacházejí v polovině podzimní části 
neboli ve své první třetině. Laičtí 
i odbornější tipéři se v tomto roč-
níku mohli realizovat už ve více než 
osmdesáti zápasech. Co se týče 
hlavní tabulky za startovací období, 

tak absolutním lídrem je Petr Ko-
randa. Musí se mít ale na pozoru. 
V těsném závěsu za ním je totiž To-
máš Procházka, který má o pouhé 
dva body méně. O další dva body 
méně má na svém kontě duo Marek 
Grůša a Tomáš Vlasák.
Jestli by ale někdo na základě do-
savadních statistik mohl vyhlížet 
další vzestup, je to právě Vlasák. 
Ten totiž doposud nasbíral nejvíc 
přesných výsledků ze všech tipérů. 
Koranda pro změnu těží z přesně 

trefených vítězných týmů jednot-
livých duelů. „Nechceme konku-
rovat sázkovým kancelářím, jsme 
ucelenější řešení klasických tipo-
vaček, které známe všichni z práce 
nebo z fotbalových kabin. Je to ti-
pování bez rizika,“ uvedl Václav 
Hruška, který tipování na webu 
www.tipeeto.cz rozjel.
V dosavadním průběhu se jeho tipo-
vačky zúčastnila téměř stovka tipérů, 
kteří uložili přes 3000 tipů. Kdo z nich 
nakonec bude nejlepší? 

I  N A  V Ý S L E D K Y  N I Ž Š Í C H  F O T B A L O V Ý C H  S O U T Ě Ž Í  L Z E  „ S Á Z E T “

T I P O VÁ N Í  P O  P R A Ž S K U

Z A J Í M A V O S TT E X T :  J A N  S T R Ý H A L   F O T O :  A R C H I V

Tipeeto je online tiperská platforma. Na právě probíhající hry vtipně upozorňuje i její instagramový profil @tipeetocz.
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Náměstíčko, zeď nářků nebo místo setkání před utkáním. To vše splňuje 
ikonické místo na stadionu Bohemians 1905 ve Vršovicích. Abychom co 
nejlépe porozuměli tomu, proč je toto místo symbolem pro už několik 
generací fanoušků zelenobílých, pojďme nakouknout do historie, tedy 
do vzniku klubu z Vršovic. Je to historie hodná jednoho z nejznámějších 
pražských celků.

Původní vršovický Ďolíček vznikl za to-
várnou Waldes, kde se fotbal hrál již 
před první světovou válkou, a byl do-
movem tehdejšího mužstva AFK Vršo-
vice. Celková kapacita v té době činila 
rovných 6000 míst. Byl to dostatečný 
počet, aby uspokojil aktuální poptávku 
po fotbalu, proto se zde na každém 
utkání scházelo několik stovek, někdy 
také tisícovek fandů.
Záhy se tento stadion stal jed-
ním z nejoblíbenějších hřišť v Praze 
a okolí. Po roce 1925 se zde hrála 
nově vzniklá Asociační (první) liga. 
Někdy v té době začali pravidelně 
navštěvovat Ďolíček fandové zeleno-
bílých. Ti byli na počátku dvacátého 
století považováni za jedny z nejzavi-
lejších kritiků tehdy všeobecně ozna-
čovaných „kopálistů“.
A Vršovickým jejich první svatostá-
nek přirostl k srdci. Postupem času se 
z malého klubu z Vršovic stala nedo-
bytná tvrz, kterou nebylo jednoduché 
pokořit ani takovými týmy jako Sparta 
či Slavia. Jak rostla popularita samot-
ného zeleného sportu, rostl také vý-
znam klubu. Starý dobrý Ďolíček po-
stupně ztrácel krok s dobou a bylo 
zapotřebí ho modernizovat. Věhlasu 
klubu nejen v tuzemsku dopomohla 
především cesta do Austrálie v roce 
1927, kde si tým od pražského Bo-

tiče vysloužil pojmenování Bohemians 
a získal zde také siluetu klokana, který 
se už navždy vryl do symbolu klubu. 
Jak již bylo řečeno, Bohemka se stala 
obávaným soupeřem i pro pražská 
„S“ a především v zápasech s nimi 
praskal stadion ve švech. S ohledem 
na nebývalý nárůst fanouškovské zá-
kladny bylo zapotřebí rozšířit hlediště. 
Ten nejzásadnější problém ale spočí-
val v otázce „kam a za co“?
Do přestavby a modernizace nového 
svatostánku se tehdy pustil ředitel vr-
šovické Občanské záložny, komerční 
rada Zdeněk Danner. Ten byl v Praze 
znám jako velký patriot a byl to je-
den z největších přívrženců klokanů. 
V jednu chvíli dokonce zastával post 
předsedy klubu. Zasadil se především 
o zajištění financí pro vybudování sta-
dionu a jeho celkového zázemí a sou-
časně s tím dal také pokyn k výstavbě 
prostoru, kde se před každým utká-
ním i po něm scházeli fanoušci a ro-
zebírali sestavy, výsledek nebo si jen 
„zanadávali“ na fotbalový výkon svých 
oblíbenců.

PROBRAT TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Kroky řady z nich vedly jako první 
tam, kde se mohli osvěžit a probrat 
to nejdůležitější, tedy fotbalové dění 
v Praze. Ono místo dostalo lidově 

název plácek pod hlavní, náměstíčko 
anebo později bylo označováno jako 
zeď nářků. Všechna tato pojmeno-
vání se později přenesla rovněž do 
novinářského sektoru a v některých 
redakcích bylo při zmínce o stadionu 
Bohemians toto místo označováno 
jako prostor, kde vznikaly ty „nejlepší“ 
předzápasové sestavy a dělaly se roz-
bory po utkání.
Křest nového fotbalového místa 
v srdci Prahy se v roce 1932 neobe-
šel bez všeobecného veselí a nechy-
běli zde ani zástupci radnice. Otevření 
stadionu nemohlo ujít ani novinovým 
článkům nebo rozhlasovému vysílání. 
Všichni tehdy vynášeli nový stadion 
do nebes. V deníku Star se dokonce 
objevila zpráva, že Dannerův stadion 
včetně přilehlého prostranství patří 
mezi skvosty hlavního města.
Vršovický stánek zaujal stylovou čisto-
tou fotbalové klasiky a především fak-

tem, že první sedačky dělilo od hrací 
plochy pouze pár metrů. Význam této 
stavby zasáhl i nejvěrnější fanoušky, 
kteří se zpočátku nemohli se ztrátou 
svého milovaného Ďolíčku smířit. Brzy 
ale i oni podlehli kouzlu svatostánku 
a přišli mu na chuť.
Součástí stadionu není pouze atrak-
tivní fotbal, ale také celé zázemí, 
které nabízí a přitahuje fanoušky 
nejen tamního fotbalového klubu, 
ale také fandy z jiných klubů z celé 
Prahy. I oni hojně navštěvovali prostor 
se stánky s občerstvením pod hlavní 
tribunou jak před zápasem, v době 
poločasové přestávky, tak i po něm.
Další zásah do vzhledu stadionu z Vr-
šovic se udál na přelomu 60. a 70. let, 
kdy musela dřevěná tribuna ustoupit 
železobetonové konstrukci. Ta s se-
bou přinesla také rekonstrukci celko-
vého zázemí včetně ikonického plácku 
náměstíčka pod tribunou.

M Í S T O ,  K D E  S E  S C H Á Z E LY  A  S C H Á Z E J Í  C E L É  G E N E R A C E  F A N O U Š K Ů  Z E L E N O B Í LÝ C H

N Á M Ě S T Í Č K O  V   Ď O L Í Č K U

Legendární místo ve Vršovicích má i svou ceduli.

T E X T :  M I C H A L  Š T U C A U R   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T. ,  PAV E L  J I Ř Í K  M L . ,  M A R T I N  R O H R
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NOVÁ TRADICE
Přibližně v té samé době došlo mezi 
fandy vršovického klubu, a nejen nimi, 
k postupnému „přejmenování“ na sta-
dion u Botiče. Začali se s tím ztotož-
ňovat nejen fanoušci ostatních praž-
ských celků, ale také novináři. Zrodila 
se tak nová tradice, která přetrvala 
až do dnešní doby. Od té chvíle pro-
cházel stadion Bohemians dílčími 
úpravami, které přetrvávají až do 
současné doby. A pokud by v jedné 
z nejtěžších etap stadionu nezasáhla 
„vyšší moc“, zmizel by zajisté i histo-
rický duch stadionu, ale také místa, 
která jsou se zelenobílými spojena už 
více než 100 let.
Zachovat tradice, a nejen ty, přispě-
chali v nejkritičtějších dnech klubo-
vých dějin v roce 2005 věrní a obětaví 
fanoušci, kteří díky finančnímu i ma-
teriálnímu přispění nenechali svůj mi-
lovaný klub zaniknout. Byla by věčná 
škoda, kdyby byl jeden z nejslavněj-
ších tuzemských klubů ze dne na den 
vymazán z fotbalové mapy světa. Čas 
ale nikdo nezastaví a stadion a jeho 
okolí včetně námi zmíněného náměs-
tíčka, jež v současné době patří hlav-
nímu městu, volají po generální pře-
stavbě, po které by zřejmě už jen, byť 
omlazená, hlavní tribuna byla jediným 
nositelem historického poselství vršo-
vického stadionu.

NÁMĚSTÍČKO OČIMA 
VĚRNÝCH FANOUŠKŮ
Koho se ale dotkne plánovaná re-
konstrukce nejvíc, jsou fanoušci Bo-
hemians 1905. Především oni budou 
muset po mnoha generacích zapome-
nout na před a pozápasové setkání 
pod hlavní tribunou. Jedním z těch, 
kteří chodí do Ďolíčku od svého mládí, 
je rodák z Jižního Města Jiří Vestfál. 
„Na stadion u Botiče chodil už můj dě-
deček, který mě k Bohemians přivedl 
někdy v době, kdy jsem začal chodit do 
školy. Před každým zápasem jsme šli 
na limonádu a děda na pivo pod hlavní 

tribunu. Je to místo, které mám pevně 
spjaté s fotbalem, a nedovedu si před-
stavit, že teď, kdy chci poprvé vzít na 
utkání svou vnučku, bychom nešli na 
párek v rohlíku na moje milované ná-
městíčko. Doufám, že pokud se někdy 
v budoucnu bude náš milovaný Ďolí-
ček rekonstruovat, toto místo pro mě 
a mnohé mé kamarády zůstane ales-
poň částečně zachované a budou se 
zde moct potkat i nadcházející gene-
race fandů klokanů.“
Dalším podporovatelem zelenobílých, 
který se v roce 2005 podílel i na fi-
nanční podpoře svého milovaného 
klubu, je Michal Šach. „Poté, co se nám 
před 16 lety podařilo zachránit Bohe-
mians před jistým úpadkem, je pro mě 
spojení s klubem ještě intenzivnější. 
Beru to tak, že jsem něco od sebe vložil 
do klubu, který je v naší rodině zapsán 
po několik generací. Bohužel v současné 
době nestihnu chodit na každý zápas, 
protože jsem pracovně velmi vytížený, 
ale když mám čas a klokani hrají doma, 
nevynechám žádný. Návštěva mého ob-
líbeného Ďolíčku se samozřejmě nesmí 
obejít bez klobásy a piva, které si mu-
sím dát před i po utkání. Naše zeleno-

bílá parta na plácku pod hlavní tribunou 
vždy rozebere to nejdůležitější, a to náš 
milovaný klub. Pro mě osobně je toto 
místo spojeno s prvními vzpomínkami 
na fotbal, na který jsem začal s tátou 
chodit někdy v době, kdy jsem začal 
chodit do školy. Samozřejmě jsem před 
lety zaslechl zvěsti o tom, že se sta-
dion bude rekonstruovat, aby splňoval 
regule pro pořádání evropských pohárů. 
Bylo opravdu skvělé, kdyby se to sku-
tečně podařilo. Ale pokud by mělo dojít 
k tomu, že náš plácek zmizí, tak to bych 
nesl opravdu jen s těžkým srdcem. Budu 
doufat, že k tomu nedojde nebo že se 
plány ještě změní a náš prostor zůstane 
takový, jaký je. A i kdyby k tomu nako-
nec došlo, tak plácek zůstane navždy 
místem, kdy jsem poprvé nakoukl na li-
gový fotbal a poznal klub svého srdce. 
Pokud tedy plácek skutečně zmizí, určitě 
si v novém stánku najdeme místo, kde 
se budeme s kamarády a jejich dětmi 
setkávat. A třeba zde napíšeme svou 
vlastní historii.“

MODERNIZACE STADIONU
Tolik očekávaná a plánovaná největší 
modernizace stadionu u Botiče se 

blíží. V nejbližších letech dojde k cel-
kové přeměně venkovního i vnitřního 
vzhledu stadionu a jeho okolí. „Podle 
projektu, který vznikl roku 2011, do-
jde k celkové proměně našeho Ďolíčku. 
Mělo by dojít ke kompletní rekonstrukci 
jak stadionu a hrací plochy, tak tribun 
a celého zázemí. Bohužel tato rekon-
strukce se dotkne také fanoušky tolik 
oblíbeného místa pod hlavní tribunou, 
které je lidově označováno jako náměs-
tíčko nebo plácek. Po několika deseti-
letích tak s největší pravděpodobností 
zmizí naše ikonické místo, které je 
spjaté s historií klubu. Ale je zapotřebí 
tuto rekonstrukci udělat, aby stadion 
splnil podmínky podle manuálu UEFA 
pro stadiony čtvrté kategorie. Abychom 
mohli začít s přestavbou Ďolíčku, je za-
potřebí ještě dořešit změnu územního 
plánu, kdy by hlavní, tedy západní tri-
buna, zasahovala svým sklonem do 
biokoridoru Botiče, tedy právě přes 
prostor zmiňovaného náměstíčka. Ale 
to územní plán prozatím nedovoluje. 
Žádáme MHMP o výjimku, ale proza-
tím jsme úspěšní nebyli,“ říká Martin 
Kurka, který je hlavní kontaktní oso-
bou pro fanoušky. 

Náměstíčko dokážou zaplnit i děti.

Klasický obrázek z večerního zápasu Bohemians.
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Možná to bude zavánět otřepanou frází, ale o MICHALU MARSCHOVI 
zkrátka nejde neříct, že je srdcařem a jednou z duší Slavoje Suchdol. 
Jako důkaz snad postačí, že se do klubu na severu Prahy harcuje 
z Jeníkova nedaleko Teplic vlakem přes 100 kilometrů. Tam a zpět za 
nějaké tři hodiny. Prakticky denně. Řady suchdolské TJ rozšířil coby 
mladší dorostenec a vydržel v něm dodnes. Jako hráč sice v pražském 
fotbale nezanechal zásadní otisk, nicméně jako sekretář a správce 
bezpochyby ano.

Bylo mu 17 let, když poprvé oblékl 
modro-bílý dres Slavoje. „Předtím 
jsem nikde nehrál, s fotbalem jsem 
začal až tady. Ale za chlapy jsem na-
stoupil jen párkrát za béčko,“ vzpo-
míná chlapík, který se poměrně záhy 
stal členem výboru. „Začal jsem tam 
pomáhat v nějakých dvaceti. Ve vý-
boru bylo málo lidí, tak jsme se s tre-
néry dohodli, že se do toho pustím. 
A za nějaké dva roky ze mě byl se-
kretář.“

TŘI SESTUPY I POSTUPY
V klubu je už bezmála 37 let, tudíž 
s ním logicky prožil dobré i zlé. „Tři-
krát jsme postoupili do B třídy a třikrát 
sestoupili,“ bilancuje. „Jeden z těch tří 
úspěšných ročníků jsme druhou třídu 
dokonce vyhráli. To byla asi nejlepší se-
zona, co jsem tu zažil. Dala se dohro-
mady dobrá parta, šlapalo to. Hlavně 
díky Jardovi Paříkovi. Dělával rozhod-
čího, pak šel hrát k nám na Suchdol,“ 
vybavuje si i po letech.

Naopak krušné časy přišly krátce před 
revolucí v roce 1989. „To jsme sestou-

pili až do třetí třídy. Potom nastalo ob-
dobí, kdy tady vůbec nebyla mládež, 
fungovali jen chlapi. Trvalo to dlouho. 
K obratu k lepšímu hodně pomohlo, že 
se tady konečně udělalo travnaté hřiště. 
Byli jsme jeden z posledních klubů, který 
měl škváru,“ připomíná, že na Suchdole 
se na nevlídném povrchu hrálo až do 
roku 2010.
Suchdol je nyní stabilizovaným od-
dílem, v posledních letech se daří 

systematicky zaplňovat mládež. „Le-
tos jsme bohužel těsně před sezonou 
museli zrušit mladší žáky, ale jinak 
máme kromě staršího dorostu zapl-
něny všechny věkové kategorie,“ těší 
Michala Marsche.
Až do letošního května bydlel v Dejvi-
cích, takže to do areálu, který je lemo-
ván ulicemi Za Hřištěm a Suchdolská, 
měl kousek. To už neplatí. Přestěho-
val se do Jeníkova, obce poblíž Teplic. 

M I C H A L  M A R S C H  J E  D L O U H O L E T Ý M  S E K R E TÁ Ř E M  A  S P R ÁV C E M  S L AV O J E  S U C H D O L

Z A  R O K  S E  U V I D Í

R O L E 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.

Michal Marsch je jedním ze symbolů fotbalového Suchdola.
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„V Praze už mě to celkově přestalo bavit. 
Shon a stres,“ vysvětluje a dodává: „Roli 
hrálo i to, že mi loni zemřela maminka. 
Chtěl jsem prostě změnit prostředí. V Je-
níkově mám klid, navíc i kamarády.“

S REGISTRAČKOU DO KOZÍ
Kdekdo by v jeho kůži se správcováním 
a sekretařinou v Praze seknul. On ne. 
Téměř denně dojíždí vlakem do Prahy. 
„Někdy tři hodiny, ale někdy i pět nebo 
šest,“ hlásí. Kde k tomu hledá motivaci? 
„Vždycky jsem měl cíl postoupit s áčkem 
do A třídy a pak skončit. To se mi nepo-
dařilo a asi už ani nepodaří. Leda by na-
stala nějaká hodně velká reorganizace,“ 
směje se a už ve vážnějším tónu do-
dává: „S předsedou jsme se dohodli, že 
tady budu ještě rok a pak se uvidí.“
Mimochodem právě předseda Ladi-
slav Laška je jedním z důvodů, proč 
Michal Marsch v klubu nadále působí. 
„Kdyby tu nebyl on, tak už tu dávno nej-
sem,“ přiznává. A právě předseda na 
něj už před lety apeloval, aby si do 
svých funkcí vychoval nástupce. „Zkou-
šel jsem to, ale nikdo se k tomu nemá,“ 
krčí rameny sekretář a správce, který 
v Suchdole i trénoval. „Tři roky jsem 
byl u dorostu, to už je taky nějakých 
patnáct let zpátky.“
Vzhledem ke zkušenostem, které ve 
funkcionářské kariéře nabral, může 
porovnávat, jak se náplň jeho fotba-

lové činnosti změnila. „Dnes je to úplně 
o něčem jiném. Dřív jsem s každou re-
gistračkou chodil na svaz do Kozí ulice 
a tam jsem si musel vyčekat frontu. 
Dnes se všechno dělá elektronicky a bě-
hem pěti minut je hotovo,“ líčí s tím, 
že s nástrahami světa IT se vyrovnal. 
„Sice toho neumím moc, ale s tím, co 
potřebuji, jsem nikdy problémy neměl.“
Jiná je i práce správce. „Tam je hlavní 
rozdíl ve škváře a v trávě. Péče o škváru 

byla minimální, vlastně jen traverzou 
rozhrnujete louže a hladíte hřiště. Lidi 
v okolí nesměli větrat,“ směje se.
„Starat se o trávu je samozřejmě ná-
ročnější, ale nám o ni pečuje firma Eu-
rogreen. V těch základních věcech mě 
zaškolili. Když nastane nějaký problém, 
třeba plíseň, přijedou a vyřeší to. Každý 
rok nám hřiště regenerují, zavážejí hno-
jivo,“ vypočítává. „Já mám na starosti 
sekání, to je tak dvakrát, třikrát týdně. 

K tomu úklid šaten, praní dresů, péči 
o rozhodčí a podobné věci.“

OSLAVY 100 LET
Zkraje června, přesně 6. 6. 2021, pro-
běhly v Suchdole oslavy 100 let zalo-
žení klubu. „V sobotu hrálo naše áčko 
a béčko s Lysolajemi, respektive Stře-
šovicemi, a v neděli naše stará garda 
proti Amfoře. Dostali jsme 11:4, ale cel-
kově to byla vydařená akce. Přišlo tak 
přes sto lidí, proběhla autogramiáda, 
měli jsme i dobrou odezvu,“ shrnuje 
chlapík, který se ovšem slavnostního 
mače nezúčastnil. „To vůbec, jsem rád, 
že chodím. Před jedenácti lety mě na 
Letné na přechodu pro chodce porazilo 
auto. Rok jsem chodil o berlích a fotbal 
pro mě definitivně skončil.“
Na severu Čech, kam se přestěhoval, 
našel klid. A také možnost věnovat se 
svému největšímu koníčku – rybaření. 
„Tři kilometry od baráku mám zatopený 
důl Barbora, ten je na to ideální,“ věří 
muž, jehož největším úlovkem je deva-
desáticentimetrový candát. Sám říká, 
že kvůli fotbalu neměl uplynulých dva-
cet let na rybaření čas. Otázkou je, 
zda ho nyní najde, nebo ho okolnosti 
nasměrují zpátky k fotbalu. Vždyť 
na otázku, zda by Suchdolu pomohl, 
kdyby se v budoucnu ocitl v nesnázích, 
jen pokrčí rameny a se širokým úsmě-
vem řekne: „Asi ano…“ 100 kilometrů tam a zpět si dojede klidně i pro dres Bohemky.

Věk:  54 
Klub: TJ Slavoj Suchdol 
Post: správce, sekretář

MICH A L MA RSCH
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Narodil se ve francouzských Métách, první roky života vyrůstal 
v Norimberku, fotbal až do mladšího dorostu hrával za Pardubice, ale 
střední i vysokou školu si nakonec udělal v Americe. Tam si stejně jako 
kdysi jeho táta vydělával také ve zdejší nejvyšší fotbalové soutěži 
Major Soccer League (MLS), byť to na rozdíl od LUBOŠE KUBÍKA 
staršího nebylo za kopání do balonu, ale za práci v marketingovém 
oddělení týmu Philadelphia Union.

„Byl jsem na zkoušce ve druholigové 
rezervě Philadelphie a po třech mě-
sících mi řekli, že si mohu hledat jiné 
angažmá. Jenže zároveň jsem praco-
val na stáži u Union, kde mi nabídli 
místo v marketingu. A to bylo lomítko. 
Než abych se fotbalově plácal někde ve 
druholigových týmech, raději jsem sko-
čil po zajímavé práci a ukončil kariéru 
hráče,“ popisuje Kubík.
Je mu 28 let, a tak kdo zná fotbalový 
životopis jeho táty, jenž v roce 1988 
společně s Ivo Knoflíčkem emigroval, 
tuší, že místem jeho narození není 
Česko. Táta Luboš byl tehdy v Mé-
tách, odkud následně odešel do No-
rimberku, než se v roce 1995 vrátil 
do ligy v dresu Drnovic. Malý Luboš 
tak konečně vyrůstal v Česku, v Par-
dubicích, odkud rodina pochází, začal 
také s fotbalem, než jeho táta v roce 
1998 přijal – na tehdejší poměry cel-
kem exotické – angažmá ve Spoje-
ných státech, kde se rozjížděla dnes 
už etablovaná MLS.

„A pro cizince to byl ráj. Já měl šest, 
sedm roků, létali jsme za ním, abych se 
podíval do tamních škol, hrál tam i fot-

bal s mladými kluky. A tak jsem vždycky 
byl jednou nohou v cizině.“
Nicméně po třech letech Kubík starší 
ukončil kariéru, rodina se definitivně 
usadila v Česku a Kubík mladší stou-
pal v Pardubicích až do kategorie 
mladšího dorostu. Táta mu dával vol-
nost, a tak syn zkoušel třeba i tenis, 
hokej, golf. „Věděl, že to nebudu mít 
jednoduché, protože v Pardubicích se 
na mě každý díval jako na syna Lu-

boše Kubíka a leccos očekával. Nebyl 
jsem špatný, ale že bych to měl v noze 
jako táta, tak to ne. On mě do fotbalu 
nikdy nenutil, tlak jsem si spíš na sebe 
vytvářel já sám. On jen chtěl, ať dělám, 
co mě baví, ale ať to dělám pořádně,“ 
vypráví Kubík.
A tak přišel druhák na střední škole. 
Kubík tušil, že to přinejlepším do-
táhne do áčka Pardubic, které tehdy 
hrály druhou ligu, takže to žádný 
velký šlágr nebude.

LASO Z USA
A zhruba v té době jeho tátovi zase 
přiletělo laso z USA, kde se nej-
dříve stal asistentem kouče ame-
rického olympijského výběru, který 
hrál v Pekingu, a o dva roky později 
stejnou pozici zastával i u mužské 
reprezentace na světovém šampio-
nátu v Jihoafrické republice. Jedním 
z benefitů této štace bylo, že Kubík 
mohl pro celou svou rodinu získat 
tzv. zelenou kartu, tedy povolení pro 
cizince k trvalému pobytu v USA. „Já 
jsem toho chtěl využít. A tak jsem 
v šestnácti odešel do státu Iowa, kde 
byla výborná fotbalová akademie 
i český trenér. Člověk v tom věku po-
třebuje na takové rozhodnutí trošku 
koule. Věděl jsem, že to nebude jed-
noduché, ale taky jsem věděl, že to 
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FOTBALOVÝ SVĚTOBĚŽNÍK PO TÁTOVI

Nový fotbalový domov našel Luboš Kubík mladší v Prague Raptors.
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chci. Že mi to otevře jinou cestu. Měl 
jsem strach, ale zdravý strach. Říkal 
jsem si, že je to správný směr a že se 
při nejhorším po roce vrátím domů. 
Sebral jsem odvahu a odjel. Po dvou 
měsících jsem volal našim, že tady zů-
stanu, že je to přesně to, co chci,“ líčí 
Kubík svůj životní krok.
Tady dodělal střední, následně se 
dostal do Pittsburghu na California 
University of Pennsylvania, kde se mu 
zalíbil obor sportovní management. 
„Fascinovala mě MLS. Viděl jsem, že 
když tady taťka hrál, chodilo sice už 
dost lidí, ale ještě nebyl jediný tým, 
který by měl vlastní stadion. Teď chodí 
pravidelně 30 až 50 tisíc diváků, liga 
roste obrovskou rychlostí a já chtěl být 
toho součástí.“
Zároveň byl nadšený, že vzhledem 
k tradici sportovních univerzitních 
klubů mohl při studiu hrát „soccer“ na 
velmi slušné úrovni za zdejší školní 
tým. I to mu v Česku chybělo a chybí – 
že lze velmi těžko kombinovat profi-
kariéru se studiem vysoké školy. Že 
se povětšinou musíte rozhodnout pro 
jedno či druhé.
Univerzita ale nebyla jen teoretic-
kou výukou, a tak Kubík chodil na 
stáže do pittsburských profesionál-
ních týmů – poznal zákulisí u hokejo-
vých Penguins, baseballistů Pirates, 

ale nejvíc času trávil v klubu americ-
kého fotbalu Steelers. Dělal tu čtyři 
roky, během kterých byl na každém 
domácím zápase, a od té doby je 
i oddaným příznivcem Pittsburghu 
ve všech sportovních odvětvích. Což 
bylo úsměvné ve chvíli, kdy se po 
státnicích přesunul do Philadelphie, 
odvěkého pittsburského rivala, neboť 
obě města sídlí v Pensylvánii.
Že právě tady se lámala profesní Ku-
bíkova cesta, už víte. U Union strávil 
tři roky, zažil tu také angažmá Bořka 
Dočkala, ale hlavní jeho náplní bylo 
propojovat klub s mládežnickými 
celky v širokém okolí. Vytvářet komu-
nitu a především podhoubí pro to, aby 
děti měly chuť k návštěvě zápasů A-
-týmu. „Philly je obrovské město, které 
má silné sportovní kluby. Je tu ame-
rický fotbal, hokej, baseball, basketbal, 
a fotbal – pro ně soccer – byl vždycky 
až na pátém místě. A my ho chtěli do-
stat výš. Takže jsem jezdil po klubech, 
za trenéry mládeže, chodil do škol. Vy-
myslel jsem prvního maskota klubu 
i programy, abychom přitáhli děti na 
stadion. Brával jsem na setkání s se-
bou jednoho, dva hráče, aby je děti po-
znaly. Aby věděly, že jsou dostupní, že 
jsou to oni, komu mohou fandit. Hodně 
mě to naučilo,“ vypráví Kubík, jenž se 
zde spřátelil také s hokejistou Jaku-

IN
ZE

RC
E

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

INZERUJTE VE SPECIÁLU!
·  MOŽNOST JAK NA SEBE UPOZORNIT  

VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ

·  DISTRIBUCE MEZI PRAŽSKÉ KLUBY  
A NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ ADRESY

·  NÁKLAD: 5 500 KS

·  II. A III. OBÁLKA: 12 000 KČ [210 × 297 MM]

· IV. OBÁLKA: 15 000 KČ [210 × 297 MM]

· CELOSTRANA: 8 000 KČ [210 × 297 MM]

· PŮLSTRANA: 4 000 KČ [210 × 146 MM]

· PODVAL: 3 000 KČ [210 × 70 MM]

CENÍK:

Současné působiště si světoběžník náramně užívá.
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bem Voráčkem, který ve městě hrá-
val za Flyers.
Kubíka rovněž zaujalo, jak celá liga 
spolupracovala. Jednou či dvakrát do 
roka se sešli lidé z marketingových 
oddělení všech klubů MLS, sdíleli zku-
šenosti a radili se, co kde zabíralo. 
„Všichni chápali, že když půjde celá 
liga nahoru, pomůže to finančně všem. 
Tady si nedokážu představit, že by při-
šli lidé ze Slavie za lidmi ze Sparty a ří-
kali: Zkuste tohle, funguje to.“
Zajímavé je i přímé svědectví o fot-
balu v Americe. Naším evropským 
pohledem ho často považujeme za 
zdejší Popelku, která je ve stínu ame-
rického fotbalu, basketbalu či base-
ballu. A že je tu považovaný za spíš 
dívčí sport. „Není to ale pravda, 1. liga 
žen je ráda, že vůbec existuje. Občas 
přijde pár tisíc lidí, to na mužskou MLS 
jich chodí pravidelně desetitisíce. Žen-
ský fotbal zajímá Američany, jen když 
hraje nároďák a je v televizi. Jinak ni-
kdo neví, jaké jsou vůbec v ženské lize 
týmy. Nicméně fotbal jde v USA nahoru 
a už teď se lidé těší, jak tu bude v roce 
2026 mistrovství světa. To bude zna-
menat další velký boom. Aktuálně je 
mužská reprezentace v žebříčku FIFA 
na třináctém místě, takže už to není 

země, kde o fotbal není zájem, pro-
tože dokážou hrát vyrovnaný fotbal 
s jakoukoliv evropskou zemí. I týmy 
z MLS jsou velice kvalitní. Ano, Zlatan 
Ibrahimovič tu zazářil, ale když hrál 
Wayne Rooney, už to nebyl rozdílový 
hráč. I proto samotní Američané říkají: 
Pojďme přestat brát staré hráče z Ev-
ropy a raději dejme šanci mladým od 
nás,“ vypráví Kubík.

NÁVRAT DOMŮ
Ten po třech letech u Union dostal 
nabídku z mimosportovního sektoru 
a odešel pracovat na Manhattan, 
kde poznal kouzlo opravdového byz-
nysu. Následně se přestěhoval do 
Washingtonu, kde jedné firmě po-
máhal s vládními kontrakty i dostat 
se americkým společnostem na ev-
ropský trh a naopak.
V tomto oboru zůstal i poté, co se po 
necelých deseti letech rozhodli s pří-
telkyní (rovněž Češkou) vrátit domů. 
A jelikož v Americe postrádal pravi-
delné hraní fotbalu, protože tu pro-
stě nejsou „víkendové“ soutěže typu 
přeborů, tak ve chvíli, kdy věděl, že 
se stěhuje do Prahy, začal pátrat po 
možném angažmá. „Zprvu jsem uva-
žoval, že bych si zahrál i něco vyššího, 

ale pak jsem si uvědomil, že chci kopat 
hlavně pro zábavu. A zalíbili se mi Pra-
gue Raptors – jde o mezinárodní tým, 
dělají charitu.“
Napsal přímo majiteli Dazi Mossovi, 
Britovi, který se usadil v Praze, jenž 
popravdě netušil, že je Luboš Kubík 
nějaké věhlasné fotbalové jméno. 
Pozvali ho na zkoušku, byť covid ji 
poněkud oddálil, ale teď už Kubík za 
Raptors kope I. B třídu, ti ve skupině 
A patří ke špičce. A po třetině ode-
hraných mačů se 28letý záložník roz-
plývá nadšením. „Když jsem o klubu 
slyšel poprvé, ani jsem se nedíval, 
v jaké soutěži hraje. Já ani nevěděl, 
jak jdou po sobě. Zajímala mě ta me-
zinárodnost. I tak jsem si myslel, že tu 
bude pár Němců, ale překvapilo mě, ko-
lik je tady kluků a holek z různých zemí. 
Máme hráče ze Zimbabwe, z Nepálu. Je 
krásné poslouchat jejich příběhy, jak se 
do Prahy dostali. Každý z těch příběhů 
je unikátní, někteří hráli doma vyso-
kou soutěž, jiní ne. Ale v týmu máme 
dobrou chemii. Děláme rovněž věci pro 
charitu, takže jsem nedávno trénoval 
děti z dětského domova. To je skvělá 
iniciativa a mně dává smysl.“
Mimochodem ač teď Kubík pracuje 
u firmy, která pomáhá americkým 

a evropským firmám „přebrodit“ At-
lantik, tak i ve sportovním prostředí 
částečně zůstal. Spolupracuje se spo-
lečností US Sport&Study, která zpro-
středkovává dostat se (nejen) českým 
sportovcům na zámořské univerzity. 
Motivuje je svým příběhem, často 
klade otázky, zda mají i při slušné 
fotbalové kariéře připravený záložní 
plán. „Říkám jim, že když se dostanou 
do první či druhé ligy, je to pecka. Ale 
co když ne? Budou se tady plácat po 
divizích? Nebo je pro ně lepší jít do 
Ameriky, tam čtyři roky hrát za uni-
verzitu, získat titul bakaláře a pak se 
klidně vrátit domů?“
A tak nedávno pomohl do Ameriky 
několika klukům z menších praž-
ských klubů, příští rok pak za moře 
vyrazí minimálně dalších sedm 
hráčů. Díky financím, které uni-
verzity vydělávají, se mohou opřít 
o kvalitní zázemí a skvělé tréninkové 
podmínky. Však Kubík líčí: „Když jsem 
byl v Pittsburghu, přijel za mnou táta, 
který v té době zrovna dělal pro Sla-
vii, a říkal, že máme lepší zázemí než 
jejich áčko. I samotná kvalita ligy jde 
výrazně nahoru. A když se pak kluci 
z Ameriky vrátí, mohou předávat zku-
šenosti tady jako já.“ 

S L A V N Á  J M É N A

Na působení za mořem Luboš rozhodně nezapomněl.
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