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právě teď?

 Využij velkých slev 40–85 % 
 Veškeré zboží máme skladem 
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Na podzim dokázal PAVEL GREGOR senzačně dovést rezervu Admiry 
na první místo v Pražská teplárenská přeboru. Má za sebou ale i řadu 
životních přešlapů. Mohla za ně závislost na alkoholu. Už pátým rokem 
nad tímhle nejtěžším soupeřem vyhrává a tvrdí, že právě jeho příběh 
by mohl být inspirací pro každého, kdo má podobný problém. „Právě 
proto jsem se rozhodl o všem promluvit,“ říká osmačtyřicetiletý trenér.

 J Co bylo s Pavlem Gregorem 
poslední roky? Naskakoval jste 
a zase mizel ze scény. Teď to 
vypadá, že jste zpátky. Cítíte to 
podobně?
Ano. To období bylo docela dlouhé. 
Moje putování začalo, když jsem na-
stoupil do dospělého fotbalu jako tre-
nér. Ve stejnou chvíli jsem se rozváděl, 
začal jsem bydlet sám a všechno v té 
době krásně fungovalo. Dostal jsem 
nabídku trénovat Tempo. Dostavily 
se i výsledky a všechno vypadalo bá-
ječně. I v práci jsem byl velmi spoko-
jený, zpětně ale vím, že už tam začaly 
moje problémy s alkoholem, rekreační 
pití pro radost se stalo každodenní 
rutinou a postupně začal právě alko-
hol ovlivňovat moji kariéru pracovní, 
fotbalovou, ale i život. Všechny pády 
a krátkodobé vzestupy kopírovaly to, 
jak jsem se s alkoholem trápil. Pokud 
ale byla otázka na to, jestli jsem zpátky, 
tak už je to necelých pět let po poslední 
léčbě v Červeném Dvoře, kdy jsem se 
skutečně vrátil do normálního života. 
Ta byla vyvrcholením mojí dlouhodobé 
snahy zbavit se problémů s pitím.

 J A přišla i pomyslná dílčí od-
měna za váš boj, kdy jste s Admi-
rou vyhrál podzimní část přeboru. 
I když vaše kariéra je plná dob-
rých výsledků...

Jako hráč si nejvíce vážím toho, že 
jsem mohl hrát ve druhé federální lize 
za Brandýs nad Labem, vzpomínám 
rád i na Kladno. Jako trenér jsem těch 
pěkných věcí zažil opravdu hodně. Ne-
chtěl bych zapomenout na první se-
zonu v Tempu, kdy jsme opravdu zazá-
řili a porazili tehdy všechny aspiranty 
na postup – Kopaninu, Admiru a Me-
teor. To byla tehdy v Praze senzace. 
Na jaře jsme pak skončili čtvrtí, což je 
historicky nejlepší umístění Tempa. To 
bylo první potvrzení, že bych se mohl 
trénování věnovat do budoucna. Moc 

si vážím i sezony ve Vršovicích, kde 
jsme vyhráli první polovinu soutěže 
s jedinou remízou a celé to mužstvo, 
pak už beze mě, vyhrálo I. A třídu bez 
ztráty kytičky.

 J Nastartováno bylo i v Královi-
cích, že?
Když se tam zeptáte kohokoliv, řekne 
vám, že jsem měl vliv na vznik pozděj-
šího vítěze přeboru. To skvěle dotáhl 
Martin Hyský. Jako obvykle v té době 
jsme tým vybudovali a já to pak nebyl 
schopný dotáhnout do konce. No a asi 
největším úspěchem bylo vítězství se 
Střešovicemi proti Třeboradicím na 
Letné ve finále Teskahor poháru. Lze 
asi říct, že pokud jsem byl zdravý, vý-
sledky přicházely. Možná i proto mi 
funkcionáři dávali tolik šancí při mé 
tehdejší nespolehlivosti a neustálým 
problémům. Výsledky to přebíjely. 

Mohu jen moc poděkovat panu Be-
lladovi, Trhlíkovi, Janouškovi a nyní 
v Admiře panu Přitasilovi za šance. 
Našli se i další lidé, kteří mi dali šanci, 
i když věděli, že to s mým životem 
není v pořádku.

 J Jako hráč jste to dotáhl do 
druhé ligy. Myslel jste v tu chvíli 
i na nejvyšší soutěž?
Stoprocentně. Byla to druhá fede-
rální liga, kde byla obrovská konku-
rence s týmy ze Slovenska. Zaslechl 
jsem, že se kolem mě ochomýtala v té 
době Bohemka, ale nebylo to nic váž-
ného. Můžu říct, že mě celou kariéru 
provázelo štěstí, prakticky jsem nebyl 
nikdy zraněný.

 J Příhod a zážitků z druhé ligy mu-
síte mít mraky. Co se vám vybaví?
V Brandýse jsem spíš nakukoval do 
zápasů, nejlepší fotbal jsem hrál 
v Kladně. To jsem patřil k lídrům. Byl 
jsem technický hráč, ale uměl jsem 
se přizpůsobit tvrdé hře. Při angažmá 
v Lokomotivě Kladno jsme trénovali 
na škváře. Já byl zvyklý, že při tréninku 
se moc nepadá a my jsme hráli něja-
kou hru. Balon šel do autu, já jsem ho 
vypustil a vracel se do pozice. Trenér 
tehdy zakřičel: „Ještě jednou neuděláš 
skluz, ty zasr… Pražáku, a táhni domů!“ 
Od té chvíle jsem dělal skluzy a na-
konec mě dávali za vzor. V Kladně je 
bojovnost součástí DNA a já se ji sna-
žím dostat do svých týmů.

 J Když jste se dostal do druhé ligy, 
nezatočila se vám trochu hlava?
Určitě. Tehdy tam s námi byl třeba 
Pavel Karoch, dnešní spolukomen-
tátor fotbalových přenosů. To byla 

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

PAVEL GREGOR, TRENÉR ADMIRY B, V OTEVŘENÉ ZPOVĚDI O TOM, JAK JEHO ŽIVOT DLOUHÁ LÉTA NIČILA ZÁVISLOST NA ALKOHOLU

P Ř E S TAT  L É TAT  A  Z N O V U  S E  
NAUČIT  ROVNĚ CH ODI T

Pavel Gregor nyní vede lídra přeboru mužů – Admiru B.
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pro mě legenda. Trénovalo se tvrdě, 
třeba čtyřikrát denně. Mým trenérem 
byl pan Jelínek, co dělal asistenta tre-
néru Pospíchalovi. Byl hodný člověk, 
ale dával nám zabrat. Ve druhé lize 
jsem neukázal to, na co jsem měl, je-
likož jsem měl věčně pocit, že jsem 
unavený. Po trénincích jsem byl vy-
řízený. Měl jsem pocity, že jsem fot-
bal přestal mít rád, a myslel jsem si, 
že jsem jezdil do továrny. Profi fotbal 
je hodně tvrdý chlebíček, dřina a pak 
možná přijde úspěch.

 J Prý jste už jako hráč byl takový, 
že jste měl rád partu a po utkání 
rád poseděl.
V Brandýse to šlo mimo mě. Ale 
v Kladně už jsem se rád do akcí za-
pojoval a postupně už jsem byl jeden 
z těch, co ty akce vymýšleli. Někdy 
jsem byl společenský až příliš. Moje 
paní věděla, že když je nějaká akce, 
tak mě brzy doma nemůže čekat. 
Já vnímal sport jako kolektivní věc 
a věděl jsem, že když drží parta po-
hromadě, tak můžete porazit i lepší 
hráče. Tyhle věci se budují na hřišti, 
na soustředěních, ale i na různých ve-
čírcích. To už byla třetí liga, v devade-
sátkách platilo, že čím jste hrál výš, 
tak se víc slavilo. Nemůžu mimocho-
dem zapomenout ani na Český Brod, 
kdy jedním ze sponzorů klubu byl 
i kmotr Mrázek.

 J Měl jste s ním nějakou osobní 
zkušenost?
Chodil na zápasy, ale byl spíš ne-
nápadný. Přijel v mercedesu, odjel 
v mercedesu. Byla taková doba, kdy 
hráči byli přeplácení, ale zároveň se 

s nimi jednalo bez skrupulí. Když se 
šéfům něco nelíbilo, tak vás prostě 
vyhodili. Když se něco povedlo, tak 
létaly tisícovky v kabině. Doba byla 
divoká. I zábava byla obrovská. Tohle 
prostředí, kdy si člověk přestane vážit 
peněz, tak se mění žebříček hodnot. 
Peníze byly v té době pro mě měřít-
kem kvality. Dobře vím, že lidé by měli 
být odměňováni na základě dlouho-
dobé práce a ne díky emočnímu vzed-
mutí. Jsem rád, že jsem tu dobu zažil, 
ale byla to hrana profesionalismu.

 J Pak jste byl v Přední Kopanině. 
Jak vzpomínáte na tamější éru?
Měli ambice postoupit z přeboru do 
divize. Nabídka byla rozumná, ale ne-
věděl jsem, do čeho v Praze fotbalově 
jdu. I když jsem odchovanec Aritmy, 
tak jsem produktivní fotbalový život 
trávil okolo Prahy. Bylo to šťastné ob-
dobí, s mnoha lidmi se stýkám a našel 
jsem tam nejlepšího kamaráda Petra 
Fryka. Parta byla jednou ze základních 
věcí, proč se postoupilo.

 J I tady určitě přišla nějaká za-
jímavost...
Mívali jsme soustředění a šéf klubu 
Tomáš Cigánek hodně dbal i na re-
prezentaci klubu. Mě napadlo vzít si 
s sebou legíny po pratchyni, že bych 
je tam mohl využít. A stalo se, trenér 
Vesecký vyhlásil trénink na odrazo-
vou sílu. Vzal jsem si tričko a legíny, 

vypadal jsem jako baleťák. Tomáš Ci-
gánek koukal a prosil mě: To nesmíš. 
Já jsem odpověděl, že potřebuji mít 
svaly v teple. Kluci byli rádi, že bude 
legrace. Cigi to v rámci kolektivu vzal. 
Každý skok ho asi trýznil a ještě teď si 
vybavím jeho vyděšený pohled. V Ko-
panině byl ale každý schopný udělat 
legraci a vytěžila se z toho kamarád-
ství na celý život. Pak jsem odešel za 
trenérem Veseckým do Vlašimi. Tam 
už se naplno rozjížděl i společenský 
život, tam se slavit umělo.

 J Myslel jste už v té době na to, 
že budete trenérem?
Trenérem jsem byl naposledy v devate-
nácti, kdy jsem dělal mládež v Aritmě. 
Tam jsem měl v mužstvu Davida Kozoh-
orského, dalšího ze sporťáků v České te-
levizi. A protože jsem trénoval i Martina 
Hyského, tak jsem snad kromě Pavla 
Čapka vedl televizní sestavu. (směje se) 
Impulz k trénování přišel, až když jsem 
skončil ve Vlašimi. Bydlel jsem v Hole-
šovicích. Náhodně jsme se potkali s Ra-
dimem Trusinou, se kterým jsem se znal 
z Kopaniny, a on říkal, že Tempo shání 
trenéra, tak zda bych to nechtěl zku-
sit. Tehdy měli hrajícího trenéra Petra 
Dedka a chtěli mít někoho na lavici, aby 
to dirigoval. Šel jsem se podívat.

 J Měl jste hned jasno?
Na lavičce jsem nechtěl být jen jako 
okrasa, to by mě nebavilo. Nakonec 

jsem mužstvo převzal se vším všudy. 
Do týmu jsem přinesl energii, takže 
Tempo, které někdy hrálo až profe-
sorský fotbal, šlo najednou do zá-
pasu jako hladový buldok. A přišly 
první výsledky a já si říkal, že mě to 
baví. Dokonce víc než samotná fot-
balová kariéra.

 J Vážně byla radost větší?
Když s týmem pracujete a něco se 
povede, je radost větší než na tráv-
níku. Ale zároveň jsou daleko tvrdší 
prohry. Hráč třeba druhý den už nic 
neví, ale jako trenér jsem byl úplně vy-
řízený. Cítil jsem, že jako trenér mám 
ještě větší předpoklady než jako hráč. 
Jen jsem to ještě neuměl všechno po-
řádně uchopit a tahal to v té době 
především přes emoce. Každý zápas 
jsem udělal atmosféru, že šli hráči na 
plac jako omámení. To není dlouho-
době možné. Dokázal jsem asi něco 
podobného, samozřejmě v úplně ji-
ném měřítku, jako v lize František 
Straka. Ten umí zblbnout hráče. Těžil 
jsem z toho, co fungovalo na mě. Až 
se musím smát, co mi tehdy stačilo.

 J Řekl jste, že v pozici trenéra 
jste cítil vyšší ambice, než jste 
měl jako hráč. Jak vysoko tedy 
míříte?
Jsem realista, nemám profesionální 
licenci a je mi 48 let. Když se budu 
držet své filozofie – mít obrovské sny, 
reálné cíle a jít postupnými kroky, tak 
obrovské sny jsou o tom, že bych se 
rád trénováním uživil. Reálný cíl je, 
že bych si rád divizi nebo třetí ligu 
zatrénoval, a věřím, že bych obstál. 
Od každého trenéra, se kterým jsem 

Mix béčka, mladých hráčů i posil z áčka, to je tajemství lídra nejvyšší pražské soutěže.

V devadesátkách platilo,  
že čím jste hrál výš, tak se víc slavilo.
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přišel do styku, jsem si vybral nějaké 
cvičení. Pracoval jsem pod trenérem 
Koubkem, který hodně kopíroval tré-
ninky Zdeňka Zemana z Lazia Řím. 
Trenér Vesecký byl schopný vybudovat 
skvělou atmosféru. Nechci zapome-
nout ani na trenéra Nose. Naučil Ko-
paninu zónové bránění od pana Hře-
bíka. U trenéra Peřiny jsem se naučil 
daleko víc připravovat na konkrétní 
nebezpečí ze strany soupeře. Potvrdil 
jsem si, že poctivost a dřina je základ 
k tomu, aby vynikly nějaké vaše tre-
nérské schopnosti. Jdete svojí cestou, 
ale necháte se inspirovat.

 J Opravdu jsou tohle všechny 
týmy z nižších soutěží schopné 
vstřebat?
Všechny trendy kulhají, pokud je ne-
přizpůsobíte složení týmu. I já jsem 
udělal v minulosti chybu, když jsem 
chtěl implementovat něco, co frčí ve 
světě, na svůj tým, aniž bych analy-
zoval, jaké hráče mám v kádru. Poz-
ději jsem už poznal, že třeba Královice 
můžou hrát krásný ofenzivní fotbal. 
Ale musím jednoho hráče, v tomto 
případě Michala Krejču, předělat na 
zodpovědnou práci. Z křídla je defen-
zivním záložníkem a je to dodnes je-
jich nejzodpovědnější hráč. Ve Střešo-
vicích nebylo tolik tvůrčích hráčů, ale 
kluci byli schopní dřít, čtyřikrát týdně 
trénovat, tak jsme hráli britský styl. 
V Admiře, jak udeřila zima a šlo se na 
malé umělky, tak se člověk musel vrá-
tit k tomu, co se hrálo ve Střešovicích, 
přitom na velkých hřištích jsme hrá-

vali fotbal s rychlým přechodem do 
útoku, technický a myslím i pohledný.

 J Na soupeře se pečlivě připravu-
jete. V podzimním šlágru s Újez-
dem Praha 4 bylo také slyšet, že 
byla Admira B skvěle připravena 
po taktické stránce.
Zkusili jsme vsadit na to, že přehra-
jeme Újezd v jeho nejsilnějších zbra-
ních, tedy v agresivitě a standardních 
situacích. Věděl jsem, že ve zbytku bu-
deme minimálně vyrovnaní. A povedlo 
se. Ale k výhře 4:0 musí všechno za-
klapnout a mít i štěstí. Já jsem týmu 
říkal, pojďme ten zápas udělat takový, 
abychom na něj vzpomínali i za dva-
cet let. Byl jsem na tým hrdý. Vím ale, 
že nestačí říct hráčům, že budeme 
hrát rychlý jednoduchý přechod do 
útoku. Řídím se tím, co vyprávěl trenér 
Karel Brückner. Ten tvrdil: Neříkejte 
hráčům, co mají dělat, ale vysvětlete 
jim to. To je obrovský rozdíl.

 J Jak by se hráč Pavel Gregor 
uplatnil v týmu Pavla Gregora?
Záleželo by na fázi kariéry. V devate-
nácti bych měl trenéra Gregora moc 
rád. V pětadvaceti už by se mi nechtělo 
tolik trénovat. A když by mi bylo tři-
cet a domluvili bychom se na tom, že 
mám určitou roli v týmu, tak bych asi 
byl schopný i ty tréninky přežít. Trenér 
Gregor by měl největší problémy s hrá-
čem Gregorem mezi jeho 25. a 27. ro-
kem. To jsem si nenechal nic říct a cho-
val jsem se jako primadona.

 J Kde je podle vás kouzlo, že ve-
dete po podzimu přebor?

Na rozdíl od jara měla Admira B svůj 
kádr. Mohli jsme vystavět jeho kostru 
a vše se doplňovalo hráči áčka. Ale 
nebylo jich tolik jako na jaře. Tam jich 
chodilo hodně a v nadsázce to trochu 
vypadalo jako reprezentační sraz, ne-
měl jsem na výkonnost extrémní vliv. 
Kdyby nebylo tehdy jízdy s dorostem, 
tak by mě to ani nebavilo. Teď na 
podzim už to bylo ono.

 J Je znát symbióza s trenérem 
áčka Admiry Peřinou?
Je to poctivý a náročný trenér. Máme 
sice na nějaké věci jiný pohled, což je 
normální a osvěžující, ale v tom zásad-
ním se shodneme. Třeba v pohledu na 
hráče a jejich přínos pro tým. Myslím, 
že se oba snažíme o to, aby naše týmy 
hrály náročným stylem, a oba se opí-
ráme o vynikající připravenost hráčů.

 J Pohltil vás zase fotbal?
Už po návratu z léčebny. Na konci po-
bytu jsem se bavil s doktorem Dejm-
kem, který mi zachránil život, zda 
není pro mě riziko návrat do fotbalo-
vého prostředí spjatého s alkoholem. 
Střízlivý život byl a je pro mě zásadní. 
Ještě důležitější ale byla spokojenost. 
Až v Červeném Dvoře jsem pochopil, 
jak je důležitá spokojenost. Absti-
nence je dobrý sluha, ale musíte mít 
život, který vás baví. Já jsem věděl, že 
mi něco do spokojeného života chybí. 
A byl to fotbal. Přitom jsem se hodně 
bál, abych se nevrátil tam, kam už se 
vracet nechci. Tak jsme zkusili návrat 
na tři týdny. Začal jsem trénovat a cí-
til jsem, že je to návrat velké lásky. 

Fotbalový život nabízí šanci dávat 
si krátkodobé i dlouhodobé cíle, což 
jsem si v léčebně stanovil. Všechno do 
sebe zapadlo. Jsem vážně moc rád, že 
jsem se vrátil. Ale bál jsem se moc.

 J Pomalu se dostáváme k tématu 
alkohol. Ten vám nadělal spoustu 
problémů a ničil život. V takové 
chvíli člověka napadne, jak jste 
triumf v podzimní části přeboru 
s týmem oslavil?
Slavím tak, že mám obrovskou vnitřní 
radost. V kabině jsem klukům podě-
koval. Řekl jsem jim, ať si ten pove-
dený poločas pěkně oslaví. A nedě-
lají ostudu sobě ani mně. A šel jsem 
domů a koukal jsem se na fotbal. Když 
je člověk otevřený, tak lidé vědí, čím 
jsem si prošel. Kluci mě mají rádi ta-
kového, jaký jsem. I rok po návratu 
z léčebny, když jsme vyhráli na té 
Letné, tak to byla velká sláva. Sestra 
se mě ptala, co budu dělat, a já jí řekl, 
že nic. Že si dám medaili do kapsy, 
sednu do tramvaje a pojedu domů. 
Dřív mě každá výhra či porážka vy-
kolejila. Teď mám obrovskou radost, 
ale držím se v určitých mantinelech. 
Věřím, že ani na lavičce moje chování 
nepřekračuje normy. Po návratu z lé-
čení jsem dvakrát ustřelil s trenérem 
Vankem a trenérem Vašutem. Když 
jsem vychladl, tak jsem zvedl telefon 
a oběma jsem se omluvil, cítil jsem 
se trapně. To jsem se za sebe styděl. 
Oba to vzali v dobrém.

 J Berou vás evidentně i hráči, do-
kážete si je získat. Prý platilo, že 

R O Z H O V O R

Na první pohled působí trenér Gregor klidně... ... ale dovede se prý také rozvášnit, což už poznal nejeden kolega.

Věk:  48 let

Hráčská kariéra:  Aritma, Český Brod, Brandýs nad Labem, Lokomotiva Kladno, SK Kladno, Přední Kopanina, Vlašim

Trenérská kariéra:  Tempo, Střešovice, Královice, Vršovice, Střešovice, Admira B

Největší úspěch:  vítězství v Teskahor Cupu s týmem Střešovic

Zajímavost: O svých problémech s alkoholem napsal knihu, zatím ji ale nenabídl žádnému vydavatelství. 
S alkoholem se pral deset let, ničil jeho pracovní, soukromý i fotbalový život. Opakovaně se snažil léčit a poslední 
pokus před necelými pěti lety byl úspěšný. Rozhovor na téma závislosti na alkoholu poskytl hlavně jako inspiraci pro 
lidi, kteří mají podobný problém s tím, aby viděli, že je řešitelný.

PAVEL GREGOR

Dokázal jsem asi něco podobného, samozřejmě v úplně jiném měřítku,  
jako v lize František Straka. Ten umí zblbnout hráče.



se s nimi bavíte v přeboru třeba 
o Manchesteru United.
Mám svoji metodu. Před zápasem 
mám dvě tři příhody z mého života 
nebo co mě zaujme, třeba právě 
v Manchesteru United. Nebo řeknu 
vtip a udělám atmosféru. Pak dělám 
taktiku a standardní situace, to se mi 
osvědčilo. Když budete pořád říkat, že 
musíte hrát bojovně, tak vás nebudou 
poslouchat. Tady si kluci si zvykli, že 
uslyší historku a vezmou si nějakou 
filozofii vztaženou k tomu zápasu.

 J Jak to bylo třeba před šlágrem 
s Újezdem Praha 4?
Tam jsem říkal, jaký je rozdíl mezi 
sexem a hrou na umělé trávě. Kabina 
nevěděla. Já říkal, že je to stejné, že 
rozhoduje každý centimetr. Hrálo se 
na malé umělce a platí, že velké hři-
ště odpouští a malé ne. Druhá věc, 
co tým slyšel, byla, jak jsem byl se 
synem na večeři a bavili jsme se 
o tom, jak jednu jeho učitelku z gym-
názia docela nemilosrdně vyhodili, 
protože měla Alzheimera. Ptal jsem 
se, proč je to pro rodinu těžké, když 
mají někoho, kdo takhle začne zapo-
mínat. Klukům jsem řekl, že proto, že 
se ztrácejí společné zážitky. Zmizí to, 
co prožili s maminkou, a pak není na 
co navazovat. A řekl jsem jim, že po-
kud to proti Újezdu zvládneme, bu-

deme mít celý život na co vzpomínat. 
Kluci to vzali a hned po zápase na mě 
volali: Trenére, na tohle fakt budeme 
vzpomínat.

 J Co kdybyste přišel na to, že 
máte v týmu hráče s podobnými 
problémy s alkoholem, jako jste 
měl vy?
Já do léčebny jezdím stále, vidím, 
jak je alkohol velký problém. Ale to 
jsou i drogy a fotbalové prostředí 
je velmi náchylné k sázení. Když se 
mi něco nezdá, můžu to říct. Pomoci 
ale můžete jen člověku, který si svůj 
problém uvědomí a řekne si o po-
moc. S čistým svědomím můžu říct, 
že jeden můj svěřenec si řekl o po-
moc, pomohl jsem mu do léčebny 
a on to zvládl. Dodneška nehraje, 
je to skvělý člověk, stará se o ro-
dinu. Měl jsem z toho radost. Samo-
zřejmě je to závislost, a jak říká dok-
tor Dejmek, vyléčený jste definitivně, 
když se zaklapne víko rakve. Když se 
rozhodnete pro léčbu, je to první po-
zitivní krok po řadě těch špatných. Je 
ale důležité ho udělat.

 J Byl alkohol nejtěžším soupe-
řem, jakého jste v životě porazil?
Říkám teď o sobě, že jsem úspěšně 
abstinující alkoholik. Vědí to všude. 
Ale taky každý ví, že první pokusy ne-
byly úspěšné. Bez těch nevydařených 

bych to nezvládl. Setkání s doktorem 
Dejmkem a jeho týmem v Červeném 
Dvoře mi změnilo život. Jeho cílem 
není jen abstinence, ale spokojený 
život. A to nejdůležitější je zamě-
řit se na svůj charakter. Doktor měl 
pověst, že je přísný, tvrdý a lidé se 
ho báli. Já jsem za ním přišel s tím, 
že jsem minulé léčby prošel poctivě 
a nevedlo to k ničemu. A on mi v zá-
věru povídání řekl, že jsem nezodpo-
vědný hajzl z Prahy. Odpověděl jsem 
mu, že je hulvát. Vypadalo to, že se 
rozejdeme. Myslel jsem si, že se po 
mně začne vozit. Ale on nezačal. Na-
konec mi začal pomáhat.

 J Čím jste ho přesvědčil?
Věděl jsem, že čím víc budu aktivní, 
tím mi dá víc. Poznal jsem, že je to 
správný člověk. Já mu řekl, že pro 
spravedlivého trenéra jsem na hři-
šti udělal všechno, a on na to řekl, 
že není problém. Takže jsem na sto 
procent splnil léčbu. Když jsem vy-
cházel ven, tak jsem sportovní ter-
minologií věděl, že mám natrénováno, 
ale strašně jsem se bál. Věděl jsem, 
že už víc nemůžu udělat. Ale šlo to 
dobře. Po měsíci jsem získal práci 
v DHL Express a mám ji doteď. Za-
čal jsem na nejnižší pozici, budoval 
jsem si život. Srovnal jsem věci v ro-
dině a taky nezanedbával doléčování. 

A odměna byla, když jsme pak vyhráli 
na Spartě a na tribuně slzel táta se 
ségrou a smál se syn, tak na to jsem 
byl pyšnej. Jde to lépe a lépe. Ne-
mám chutě, ale obezřetnost je třeba 
nadosmrti.

 J Určitě jste o všem dlouho pře-
mýšlel. Našel jste moment, kdy 
jste se do těch problémů dostal?
Zvláštní je to v tom, že já jiné pro-
blémy neměl a nemám. Jsem neku-
řák. Nikdy jsem nehrál, nesázím. Já 
měl problém, že jsem cítil, že mi v ži-
votě něco chybí. Zásadní je fakt, že vy 
pak třeba kvůli té závislosti začnete 
zanedbávat život. Koníčky jdou pryč. 
Vím, že když půjdu do kterékoliv re-
staurace, tak tam najdu lidi, kteří pijí 
daleko víc, než jsem pil já. Ale ráno 
vstanou a jdou do práce. To já už 
jsem neměl, vypadával jsem z den-
ního rytmu. Zlomilo se to, když jsem 
přestal zvládat pití. Neplnil jsem spor-
tovní i pracovní povinnosti. Nezasta-
vilo mě nic.

 J Ani třeba vidina úspěchu?
Ne. Vždyť my jsme třeba s Vršovi-
cemi suverénně vedli po podzimu, 
nikdo nepochyboval o postupu, ale 
já jsem zvolil cestu alkoholu a nebyl 
jsem schopný se vrátit. Úplně vás to 
změní. Proto se mi v léčebně ulevilo. 
Kdyby měl někdo soudit podle toho, 

Reálný cíl je, že bych si rád divizi nebo třetí ligu zatrénoval, a věřím, že bych obstál.

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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Už to bude pět let, co Pavel přestal pít alkohol. Určitě nelituje.

jak se dařilo mým týmům, tak by asi 
nikdo neřekl, jaké problémy můžu mít. 
Moc si vážím toho, že předseda stře-
šovického klubu mi umožnil odejít do 
léčebny a počkal na mě. Můj problém 
byl, že jsem bojoval s alkoholem, ale 
chyběla mi vnitřní spokojenost. Nako-
nec jsem ale dospěl a našel ji. Zdá se 
to pozdě, asi ve 44 letech, ale pořád 
lepší než nikdy.

 J Cítil jste nějaký zlom, pomy-
slné dno?
Dno tomu vždy předchází a je hlubší 
a hlubší. Zdravotně jsem byl vyřízený. 
Člověk se zaměřoval pak už jen na 
svoji drogu. Jak sehnat alkohol, pe-
níze, nic jiného vás nezajímá. Naštěstí 
už pátým rokem jsem zpátky v nor-
málním životě. Pral jsem se s tím pro-
blémem deset let. I tehdy jsem chtěl 
moc přestat s pitím, ale nevěděl jsem, 
jak na to. Trápil jsem se. Potřeboval 
jsem to poslední ťuknutí, poznat ty 
správné lidi. Určitě to nebylo zbyteč-
ných deset let. Nejhorší na tom ale je, 
že závislý nejste vy, ale závislá je celá 
rodina, a já jsem rodinu málem zni-
čil. To štěstí je, že rodiče, syn, všichni 
blízcí, co nade mnou nezlomili hůl, mě 
teď mají takového, jaký jsem, to je 
největší odměna.

 J A tak jde říct, že střešovický 
Mourinho, jak se vám také říkalo, 
je definitivně zpátky. Kde se ta 
přezdívka vzala?
Určitě jsem ji nevymyslel já. (směje 
se) Přišel jsem do Střešovic, které 
byly na dně. Já jsem z nich za rok 
udělal mužstvo, které šlapalo. V tu 
chvíli asi zářil nejvíc trenér Mourinho, 
takže byl tehdy každý mladý trenér 
srovnávaný s ním.

 J Byl pro vás v něčem inspirací?
Stoprocentně. Je to můj oblíbený tre-
nér i teď. Má styl, vždycky poznáte, 
že je to jeho mužstvo. Umí vystupo-
vat, přes všechny projevy, třeba někdy 
i arogantní, tak mužstva ho zbožňo-
vala. Hráči šli za ním.

 J Stejně jako jdou za vámi.
Snad hráči, které jsem trénoval, vzpo-
mínají na tu dobu dobře. Tedy až na 
ty excesy. Kdykoliv přijdu do nového 
mužstva, tak říkám, jestli chcete vě-
dět, jaký jsem, zeptejte se hráčů, 
třeba i těch, které jsem vyhodil.

 J The Special One také s některými 
hvězdami nenašel společnou řeč...

Je to tak. Je fakt, že vždycky dám hráči 
hodně šancí, než se rozejdeme. Nic 
lepšího než cukr a bič nikdo nevymy-
slel. Žádné mužstvo pro vás neudělá 
víc, než když se ztotožní s vaší filozo-
fií. Všechna moje mužstva velmi tvrdě 
pracují. My musíme trénovat nejtvr-
ději. Hráči musejí být nejvíce zaan-
gažovaní. Pokud se dostaví výsledky, 
tak hráči vědí, že pro to něco udělali. 
Pravidla jsou nastavená stejně pro 
všechny. Měkkost a nedůslednost není 
to, co by lidi posouvalo. Při tvrdosti 
se nesmí vytratit laskavost a indivi-
duální přístup. Tvrdost sama o sobě 
nemá smysl.

 J Vypadá to, že při boji s alko-
holem jste hodně změnil pohled 
na svět. I proto jste se rozhodl 
o všem otevřeně mluvit?
Je dobré vědět, že i když má někdo 
takový problém, není to konec světa. 
Všechno se dá vyřešit. Je zvláštní 
třeba, kolik lidí potkám v normálním 
životě, nic se jim neděje, a přitom jsou 
pesimističtí. A žijí život, který já bych 
žít nechtěl. A pak třeba potkávám lidi 
v léčebně, kteří mají milionové dluhy, 
nemají kam jít, všichni nad nimi zlo-
mili hůl. Ale našli v sobě energii a za-
čali se krůček po krůčku vracet do 
života. A snaží se vystavět nový ži-
vot. To jsou strašně inspirující příběhy.

 J Řada lidí má možná z pobytu 
v léčebně podvědomý strach. 
Váš příběh ale pro ně může být 
inspirací.
O životě v léčebně můžu vyprávět 
dvěma způsoby. První je ten, že je to 
něco jako internační tábor, ale druhý 
je zase takový, že je to zábavné sou-
středění přátel. A oba pohledy budou 
vlastně správné. Před 10 lety byly 
léčebny neskutečně přísné, ale bylo 
tam i kamarádství. Nejtvrdší ze všeho 
je, že tam se skutečně běží o život. 
Není to legrace, není to hra. Všichni 
tam mají za sebou nějaký tvrdý boj 
a všichni mají strach, jaké to bude 
venku. Ale většina z nich se snaží 
z toho všeho dostat. Nejzdařilejší 
věc, která tady vznikla a všechno to 
charakterizuje, je film Ikarův pád. Tam 
závislost paralyzuje celou rodinu. A já 
ten film nejsem schopný dokoukat 
celý. Chybí mi v něm totiž moment, 
kdy sice přestanete létat, ale znovu 
se naučíte rovně chodit. 

R O Z H O V O R

Vyléčený jste definitivně,  
když se zaklapne víko rakve.
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V posledních letech se FIFA pustila do razantního boje s nesportovními 
projevy, ke kterým v rámci fotbalových utkání občas dochází, a v této 
souvislosti přijala řadu opatření a změn v Pravidlech fotbalu. První 
zásadní krok FIFA provedla v roce 2017. Rozhodla, že odpovídajícími 
kopy se budou trestat nejen přestupky a provinění mezi hráči, ale 
i přestupky a provinění hráčů vůči ostatním příslušníkům družstev 
a naopak. Jak probíhá následné NAVAZOVÁNÍ HRY?

Nejprve ale vysvětlení některých 
pojmů použitých v textu.
Přestupky a provinění
Za přestupek rozhodčí vždy nařizuje 
trest herní, tedy kop odpovídající po-
vaze přestupku, a rozhodčí může udě-
lit i trest osobní, kdežto za provinění 
se herní trest nenařizuje, ale uděluje 
se pouze trest osobní.
Příslušníci družstva
Příslušníky družstva jsou hráči a ná-
hradníci, ale také hráči vystřídaní nebo 
vyloučení a také všichni funkcionáři 
družstva, kteří byli v daném utkání 
uvedeni do Zápisu o utkání (vedoucí, 
trenér, asistenti trenéra, lékař, masér).
Všechny ostatní osoby, které se v prů-
běhu utkání mohou objevit na hrací 
ploše nebo v jejím okolí, např. pořa-
datelé, pracovníci médií, příslušníci 
policie nebo diváci, jsou v Pravidlech 
fotbalu uváděny jako „osoby cizí“ 
a přestupku se vůči nim hráči dopus-
tit nemohou (s jedinou výjimkou uve-
denou níže).
Všechny přestupky, za které se naři-
zují kopy (PK, PVK nebo NVK), jsou 
vyjmenovány v pravidle 12.
Do roku 2017 musely být splněny tři 
předpoklady, aby rozhodčí za přestu-
pek mohl nařídit odpovídající kop: 
k přestupku muselo dojít na hrací 
ploše, muselo k němu dojít v době, 

kdy míč byl ve hře, a přestupek byl 
proveden hráčem vůči hráči soupeře.

Od 1. 7. 2017 je vše poněkud jinak. 
Nezměnilo se sice nic na tom, že pře-
stupku se lze dopustit pouze v době, 
kdy je míč ve hře, jinak ale platí:
 přestupek může být proveden na 

hrací ploše nebo i mimo hrací plochu
 přestupku se může dopustit hráč nejen 

vůči hráči soupeře, ale vůči komukoliv 
z příslušníků obou družstev (a naopak)

 za přestupek provedený hráčem 
proti příslušníkovi vlastního družstva 
lze nařídit pouze NVK
 příslušníci družstev (s výjimkou 

hráčů) se vzájemně mezi sebou 
mohou dopustit pouze provinění, za 
vzájemný konflikt náhradníků druž-
stev rozhodčí herní trest přijmout 
nemůže, odpovídající osobní tresty 
ale udělí

 platí, že za „verbální provinění“ nelze 
nařídit PVK (PK), nýbrž pouze NVK
Místem přestupku je vždy to místo na 
hrací ploše, kde k němu dojde, exis-
tují také ale tzv. „přestupky na vzdá-
lenost“. O ty se jedná v případě, že 
příslušník družstva po někom hodí ně-
jaký předmět, např. míč (brankář) nebo 
kopačku. Potom je místem přestupku 

to místo na hrací ploše nebo mimo 
ni, kde k udeření osoby došlo, nebo 
to místo, kde k němu mělo dojít, ale 
napadený stačil včas uhnout.
Níže jsou přehledně uvedeny všechny 
situace, které mohou nastat, a jejich 
řešení.

PŘESTUPKY NA HRACÍ PLOŠE
Přestupek hráče na hrací ploše
  vůči hráči soupeře = PVK (PK) nebo 
NVK

  vůči příslušníkům družstva soupeře 
(s výjimkou hráčů soupeře) = PVK (PK)
  vůči příslušníkům vlastního druž-
stva = PVK (PK)

  vůči rozhodčímu = PVK (PK)
  vůči osobě cizí = MR v místě, kde byl 
míč v okamžiku přerušení hry

Přestupek příslušníka družstva 
(s výjimkou hráče) na hrací ploše
  vůči hráči soupeře = PVK (PK)
  vůči rozhodčímu = PVK (PK)
  vůči hře (aktivně ovlivní hru) = PVK 
(PK)

  vůči příslušníkům družstva soupeře 
(s výjimkou hráčů) = PVK (PK)

  vůči příslušníkovi vlastního druž-
stva = PVK (PK)

  vůči osobě cizí = MR v místě, kde byl 
míč v okamžiku přerušení hry

PŘESTUPKY MIMO HRACÍ PLOCHU
Za přestupky mimo hrací plochu roz-
hodčí podle povahy přestupku nařídí 
PVK nebo NVK. Pokud by se ale jed-
nalo o přestupek, za který má roz-
hodčí nařídit přímý volný kop a došlo 
k němu mimo hrací plochu ve „vyšra-
fovaném“ území (viz obrázek), nařídí 
rozhodčí pokutový kop.

SE RIÁ L PRA ŽSKÉ H O  FOTBA LOVÉ H O  SPECIÁLU 
O  FOTBA LOVÝC H  PRAVIDLECHN A V A Z O V Á N Í  H R Y

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.

Jaké provinění této standardní situaci předcházelo?
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Přestupek hráče mimo hrací plochu
 vůči hráči soupeře = PVK na bran-

kové čáře nebo PK nebo NVK nebo na 
pomezní čáře
 vůči příslušníkovi družstva soupeře 

(kromě hráčů soupeře) = PVK na bran-
kové čáře nebo PK nebo NVK nebo na 
pomezní čáře

 vůči rozhodčímu = PVK na brankové čáře 
nebo PK nebo NVK nebo na pomezní čáře
 vůči příslušníkům vlastního druž-

stva = NVK na brankové nebo na 
pomezní čáře, pokud se nejednalo 
o kousnutí nebo plivnutí
vůči příslušníkům vlastního družstva = 
PVK (PK) v případě plivnutí nebo kousnutí

 vůči osobě cizí = míč rozhodčího 
v místě, kde byl míč v okamžiku pře-
rušení hry
Přestupek příslušníka družstva 
(s výjimkou hráče) mimo hrací 
plochu
 vůči hráči soupeře nebo vůči rozhod-

čímu nebo tím, že je ovlivní = PVK (PK) 
na brankové nebo na pomezní čáře
 vůči příslušníkům družstva soupeře 

(s výjimkou hráče soupeře) = NVK na 
brankové nebo na pomezní čáře
 vůči příslušníkům vlastního druž-

stva = NVK na brankové nebo na po-
mezní čáře
 vůči osobě cizí = MR v místě, kde byl 

míč v okamžiku přerušení hry
Vstup příslušníka družstva na 
hrací plochu
 jestliže ovlivní hru = PVK (PK) 

v místě, kde ovlivnil hru
 jestliže neovlivní hru = NVK v místě, 

kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Každé pravidlo má ale svoji výjimku, 
která se tomto případě týká osoby 
cizí. Jestliže rozhodčí přeruší hru za 
přestupek vůči osobě cizí, navazuje ji 
vždy míčem rozhodčího. Výjimkou je 
ale případ, že hráč by na osobu cizí 
plivl nebo ji dokonce kousnul; v tomto 
případě by rozhodčí nařídil přímý volný 
popřípadě pokutový kop. 

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

Ani v prostoru za brankou není radno dělat přestupky.

Je to penalta!

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

SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH

ZÁŘÍ HRA RUKOU

ŘÍJEN FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP
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PŘEBOR je nejvyšší a nejsledovanější soutěží v hlavním městě, která 
budí emoce nejen kvůli čtyřem sestupujícím. Po loňské parádní jízdě 
Újezdu Praha 4 už je boj o první místo vyrovnanější, v soutěži přibylo 
gólů, ale i žlutých karet. Zároveň se snížil počet vyloučených. Jak 
vypadaly důležité statistiky a ukazatele podzimní části?

TABULKA
Nejdůležitější ukazatel kvality pře-
borových mužstev. Dva týmy v Praž-
ská teplárenská přeboru velice po-
zitivně překvapily. Nejvíc Admira B, 
která prošla první část soutěže ve 
velkém stylu. Od nejlepší obrany (20 
obdržených gólů) se odrazila k titulu 
přeborového půlmistra se ziskem 33 
bodů. Rezerva třetiligového celku je 
první o skóre před největším favori-
tem a obhájcem prvenství z Újezdu 
Praha 4. Oba celky na podzim dva-
krát prohrály, pro Újezd byla ovšem 
obzvlášť bolestivá porážka právě ve 
vzájemném zápase s Admirou, kdy 
doma podlehl 0:4.
„Kluci si po posledním zápase s radostí 
zakřičeli: Tak jsme první, no a co!? Já na 
to vždycky říkám: No a co? Jsme teprve 

v poločase,“ říká Pavel Gregor, trenér 
Admiry B. „Každý zápas je pro nás fi-
nále, každý soupeř je těžký.“
Admira těží i z dobré provázanosti 
s A-týmem. „První místo je možná pro 
někoho překvapením, ale já si myslím, 
že se tam sešly tři výrazné faktory. 
Chodí hrát kluci z áčka, kteří mají v re-
zervě herní praxi. Mají hodně zápasů 
odkopaných v divizi, do hry vnášejí zku-
šenost a kvalitu. Druhým faktorem je 
vhodné doplnění rezervy hráči úspěšné 
devatenáctky. Mladí kluci jsou opravdu 
talentovaní a s tou zkušeností, o které 
jsem mluvil, došlo k symbióze. Tře-
tím faktorem je, že jsou dobře vedení, 
dobře trénují. Pravidelně a hodně. Jsou 
výborně organizovaní. Trenér Gregor 
namíchal skvělý koktejl z těch tří věcí 
a výsledek je takový, jaký je. První místo 

je pro všechny odměnou a myslím si, že 
zaslouženou,“ pravil František Peřina, 
trenér třetiligového áčka Admiry.
Že bude vysoko Újezd Praha 4, to se 
čekalo. Se suverénem minulé sezony, 
kdy triumfoval stylem start-cíl, se 
musí samozřejmě počítat. Spíš velmi 
překvapil razantní vstup do soutěže 
ze strany Újezdu nad Lesy. Nováček 
přeboru ztrácí z bronzové pozice na 
vedoucí duo pouze čtyři body. A to se 
nečekalo. „Pohled na tabulku a počet 
bodů je určitě příjemný. Neberu nás 
jako nováčka, spíš jsme tým, který si 
na rok z přeboru odskočil, ale se sou-
těží má zkušenosti a po roce jsme 
zpátky,“ hodnotí trenér Josef Šimek. 
„Máme trochu jiné mužstvo a pro sou-
peře jsme byli nečitelní. Taky se nám 
moc dobře povedlo poskládat tým. Až 
na pár zápasů se nám dařilo. Nejsem 
těmi výsledky ale překvapený, protože 
jsem týmu věřil. Teď nezbývá, než si od-
počinout a pak se pořádně připravit na 
jaro, které bude ještě daleko těžší než 
podzim. Nechodíme s nosy nahoře, ne-

létáme v oblacích. Takové situace končí 
špatně,“ varuje Šimek.
Velkým tahákem a oporami byli sa-
mozřejmě bratři Lukáš a David Jaro-
límové. „Jsou bez debat přínosem. Da-
vid Jarolím má návyky ze špičkových 
soutěží, kterými prošel. Jeho klid v ro-
zehrávce, to je paráda. Doufám, že si 
všeho všímají kluci na hřišti, ale i ti na 
lavičce. Já být v roli hráče, tak bych se 
určitě díval a snažil se něco naučit, kde 
se pohybuje, jak se pohybuje,“ povídá 
Šimek. „Třetí místo je pro nás po pod-
zimu skvělý začátek. Určitě se o něja-
kém útoku na vedoucí duo nebavíme, 
žádné takové hlasy jsem neslyšel. Ono 
se může stát, že přijde situace, kdy pro-
hrajete třikrát za sebou a všechno bude 
jinak. Pak se velmi rychle zapomíná na 
něco, co bylo po podzimu.“
V závěsu číhají tradičně silné Králo-
vice (27 bodů) a nevyzpytatelný Vy-
šehrad B (25). Na silné a ambiciózní 
trio Dukla JM, Třeboradice a Přední 
Kopanina tak zbyl jen střed tabulky 
se shodným počtem 22 bodů. „Je to až 

P R A Ž S KÁ  T E P L Á R E N S KÁ  P Ř E B O R  N EJ E N  V  Č Í S L E C H .  V  P R V N Í  P O LO V I N Ě  S O U T Ě Ž E  PA D LO  O  5 4  G Ó LŮ  V Í C  N E Ž  P Ř E D  R O K E M

P Ř E B O R  V E R Z E  P O D Z I M  2 0 1 9 .  J A K Ý  B Y L?

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

Veselí Admiry versus smutek Újezdu Praha 4. Gólová radost Dukly, nejvíce skórujícího týmu přeboru.
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neuvěřitelné, jak je přebor vyrovnaný. 
Byl jsem překvapený řadou výsledků,“ 
řekl Šimek.
Nejméně klidnou zimu budou mít Ko-
lovraty, Žižkov B, Radotín a Hostivař. 
Tyhle čtyři celky jsou momentálně na 
sestupových pozicích. Hostivař (11 
bodů) čeká velmi náročné jaro, ale 
třeba Kolovraty ztrácejí pouze šest 
bodů na 6. příčku. „Vyrovnanost sou-
těže dělá z každého zápasu speciální 
událost. Jaro bude super atraktivní, ko-
nec tabulky je vždycky našlapaný a teď 
to bude napínavé i vepředu. Pravděpo-
dobně to nebude o jednom mužstvu, 
ale třeba o pěti. Myslím, že se mají 
všichni fanoušci na co těšit,“ říká tre-
nér Gregor.

GÓLY
Těmi se v přeboru nešetří. Před ro-
kem padlo na podzim 475 branek, 
tentokrát 529, tedy o 54 víc! To dělá 
úžasný brankový průměr 4,4 gólu na 
zápas. V 5. kole soutěže střelci nasá-
zeli dokonce 47 přesných zásahů, což 
udělalo neuvěřitelné číslo 5,87 gólu 
na zápas.
Nejvíce do této sbírky přinesli fotba-
listé Dukly Jižní Město, kteří nastří-
leli 46 gólů. Dukla se tak dostala na 
zápasový průměr 3,06 gólu. Více než 
třetinu branek Dukly má na svědomí 
Ondřej Kotlík, autor 17 branek.
Ovšem jeden kanonýr byl lepší než 
on: Daniel Urban, kapitán Přední Ko-
paniny a extrémně spolehlivý střelec. 
V minulém ročníku Pražská tepláren-
ská přeboru ovládl střeleckou soutěž 
se 36 góly. Teď je přesně na polo-
vině. A to ještě neproměnil penaltu 
proti Třeboradicím. Za podzim zvládl 
tři hattricky, v průměru dal 1,2 gólu 
na zápas a zařídil téměř 60 procent 
všech branek svého týmu.
V jedné disciplíně byl ale Kotlík úspěš-
nější: povedlo se mu skórovat čtyři-
krát v jednom utkání. Stejný výkon 

zvládli ještě Gračko (Kolovraty), Hejný 
(Žižkov B) a Rossmann (Motorlet B). 
Celkem bylo na podzim 17 hattricků, 
kromě Urbana dokázal tenhle výkon 
zopakovat aspoň jednou pouze zmiňo-
vaný Gračko. Dalšími střelci hattricků 
byli: Císařovský, Bužík (oba Radotín), 
Pospíšil (Královice), Lukič (Motorlet 
B), Kadlec, Viktorin (oba Třeboradice), 
Sus (Královice), Michálek (Admira B), 
Vít (Újezd nad Lesy).

K fotbalu ale patří i vlastní góly. Těch 
bylo 11. Tři vlastence si dali hráči Krá-
lovic i Třeboradic - Adjei dokonce rov-
nou dva. Nejvíc z vlastních gólů těžil 
Újezd nad Lesy, jehož soupeři stříleli 
do vlastní sítě celkem třikrát.

KARTY
Na podzim rozhodčí rozdali přesně 
500 žlutých napomenutí, což je o 49 
víc než před rokem. Lehkou převahu 
mají v této statistice hráči hostují-
cích týmů (234:266). Zato vylouče-
ných bylo o sedm méně – 19. No-

vinku, karty pro funkcionáře na 
lavičce, odnesl červenou jen trenér 
Motorletu Michael Lukič v hektickém 
závěru zápasu 10. kola Motorlet B – 
Újezd Praha 4.
Ze statistik žlutých karet zaujme, že 
více než 10 procent vyfasovali fot-
balisté Kolovrat (59). Pro porovnání - 
Třeboradice za celou minulou sezonu 
nastřádaly 63 žlutých karet. Na disci-
plíně ale výrazně zapracovaly, podzim 

zakončily jako nejméně napomínané 
mužstvo jen s 19 kartami.
Pokud by se žluté karty sčítaly a disci-
plinárně trestaly, celkem by si v pod-
zimní části soutěže odpočinulo 48 
hráčů. Tři zápasy by zmeškal Boček 
z Kolovrat (9 ŽK) a Ptáček z Královic 
(8 ŽK). V jednom zápase by si odpo-
činulo dalších 46 hráčů. Žlutou kartou 
bylo napomenuto také osm trenérů: 
Janoušek (asistent Královice), Vašut 
(trenér Zličín), Peřina (asistent Admira 
B), Lafek (asistent Dukla JM), Třešňák 
(asistent Újezd Praha 4), Hottek (trenér 

Žižkov B), Slezáček (trenér Kolovraty), 
Novák (trenér Třeboradice).
Podzim bez vyloučení odehrála Ad-
mira B, Hostivař, Podolí, Radotín 
a Třeboradice. Admira B a Hostivař 
zvládly bez vyloučení i celý minulý 
ročník. Na opačné straně stojí Dukla 
JM s Kolovraty – shodně po třech vy-
loučených. Damián Farkaš z Dukly 
musel předčasně ze hřiště dokonce 
dvakrát, jako jediný v přeboru.

PENALTY
Pokutových kopů bylo nařízeno cel-
kem 41, ale Královice, Radotín 
a Uhelné sklady nezahrály na podzim 
ani jednu penaltu. U Uhelných skladů 
je to extrémní skok, protože za ce-
lou minulou sezonu kopaly penalt de-
set. Sedmkrát měly na podzim tuto 
výhodu Třeboradice s Vyšehradem 
B, oba celky proměnily šest pokusů. 
Penaltovým králem se stal Alexandr 
z Vyšehradu B, který z této standardní 
situace skóroval pětkrát. Po třech gó-
lech dali Červenka z Třeboradic a Kot-
lík z Dukly JM. Přední Kopanina nedala 
tři penalty ze šesti.
Nejvíce penalt bylo nařízeno proti re-
zervě Viktorie Žižkov B – pět. Čtyři-
krát čelily této výhodě soupeře Dukla 
JM, Motorlet B a Újezd Praha 4. Ani 
jedna penalta nebyla nařízena pouze 
proti Hostivaři.
Dvakrát zkazil střelcům radost brankář 
Radotína Saladiaki Hubínek z Králo-
vic. Ten tak zlikvidoval obě penalty, 
které byly na podzim proti jeho týmu 
nařízeny.

BRANKÁŘI S NULOU
Tato statistika je hodně ovlivněná tím, 
že v Pražská teplárenská přeboru padá 
opravdu hodně gólů. Nejlépe jsou na 
tom se čtyřmi čistými konty Bojčuk 
z Újezdu Praha 4 a Tlustý z Dukly JM. 
Aspoň na tři nuly dosáhl exligista Bla-
žek v brance Újezdu nad Lesy. 

T É M A

Daniel Urban –  top střelec z Přední Kopaniny. Nejvíce žlutých karet nasbíral Miroslav Boček z Kolovrat.

V přeboru bylo na podzim nařízeno 41 pokutových kopů.
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Ve fotbalové galaxii nemají místo jen hráči, trenéři, rozhodčí 
a funkcionáři, ale i ti, kteří fotbal sledují, protože ho milují. Platí to 
jak pro diváky, tak pro novináře a fotografy. Skrz objektiv, uzavřena 
do vlastního světa, jej pozoruje a vizuální svědectví o něm podává 
i MARTINA KLÁNOVÁ. Ta se sice focením nejpopulárnějšího sportu 
neživí, nicméně je jejím největším koníčkem. A jelikož oba její synové 
fotbal hrají, logicky se zaměřuje prakticky výhradně na jejich zápasy. 
Mladší, devatenáctiletý Martin ze Slavoje Vyšehrad se sice rozhovoru 
pro Speciál z časových důvodů nezúčastnil, nicméně jeho maminka 
a bratr VÁCLAV, útočník Uhelných skladů, poskytli poutavé a tak 
trochu netradiční fotbalové povídání.

 J Martino, do telefonu jste mi ří-
kala, že se u vás prakticky vše 
točí kolem fotbalu. Jak se přihodí, 
že s ním žena tak sroste?
Martina: Přišlo to pozvolna. Od 
první chvíle, co naši kluci kopli do 
míče, s nimi prožíváme všechny ra-
dosti spojené s fotbalem. Strávila 
jsem s nimi strašně moc času, jak co 
se týče tréninků, tak zápasů. Víkendy 
u nás vždy byly ve fotbalovém duchu, 
což se stalo takovým rituálem.

 J Sama jste někdy fotbal hrála?
M: Ne, ale mám za sebou několikale-
tou volejbalovou kariéru v dresu extra-
ligového týmu Textilana Liberec, takže 
disciplínu mám v sobě. Jinak strašně 
ráda hraju nohejbal, přijde mi to jako 
výborná společenská zábava. Ale vý-
kony nikterak nevynikám. (usmívá se)

 J V kolika letech jste přihlásili 
Václava na fotbal?
M: Asi v pěti. Do Řeporyjí.
Václav: Úplně první trénink jsem měl 
na Motorletu. Pamatuji si, že jsem se 
tam rozbrečel. Běžel jsem za tátou, že 
už fotbal nechci nikdy v životě hrát. 
(usmívá se) Moc dětí, moc impulzů… 
Potom to chtělo nějaký čas, asi tři 
neděle, abych se z toho dostal. A pak 
jsem šel do Řeporyjí.

 J Rodiče často dětem suplují tre-
néry. Jak to bylo u vás?

M: Do toho se zapojoval spíš man-
žel. Ovšem trenéři ho z toho obvykle 
rychle vyvedli, že si to budou koučovat 
sami. Ale pro oba syny byl vzorem. 
Sám hrával dorosteneckou celostátní 
ligu za Chomutov, takže jim k fotbalu 
měl co říct.

 J Patříte k těm rodičům, kteří při 
zápase radí od zábradlí?
M: Když budu mluvit za sebe, tak za 
fotoaparátem mám absolutně svůj 
svět a na podobné věci vůbec ne-
mám čas. Soustředím se na výrazy 
v obličejích, na atmosféru, ostatní 
nechávám na trenérech.
V: Táta míval potřebu do toho trené-
rům trochu fušovat. Nastaly i chvíle, 
kdy jsem to nenesl úplně dobře, ale 
naučil jsem se pouštět to jedním 
uchem dovnitř a druhým ven. Teď už 
k tomu nedochází vůbec, on se táta 
za ty roky trochu zklidnil. (usmívá se) 
Nechává mě hrát tak, jak to cítím. 
A když už má nějaké připomínky, tak 
mi to řekne v klidu po zápase.

 J Váš bratr Martin, rovněž útoč-
ník, tu sice není, takže nemůžeme 
mluvit za něj, ale jak byste vás 
dva fotbalově charakterizoval? 
V čem jste podobní a v čem na-
opak odlišní?
V: Martin je na tom teď pohybově 
lépe, je rychlejší, víc atleticky připra-

vený. Já jsem spíš útočník typu Jana 
Kollera, míč sklepnu, podržím. Martin 
je víc do náběhu.

 J Hráli jste vlastně někdy spolu 
v jednom týmu?
V: Na jaře 2016 jsme se setkali ve 
Viktorii Žižkov. Martin tam nastoupil 
na zimní přípravu do A-týmu a pak po-
kračoval s U-19. Za áčko jsme si spolu 
zahráli jedno utkání. A také jsme na-
stupovali proti sobě. Nejdřív když byl 
Martin v Jirnech a teď ve Vyšehradu. 
Já proti němu pokaždé hrál za Uhelky.

 J Na hřišti jste se asi moc nepo-
tkávali, když jste oba útočníci…

V: Víceméně jen při rozích a při stan-
dardních situacích.

 J Došlo k nějakým soubojům, str-
kanicím?
V: Fyzické souboje si nevybavuji, spíš 
jsme se před zápasem navzájem do-
bírali. Takové to klasické bratrské 
hecování.

 J Podařilo se mamince zvěčnit 
oba syny na jedné fotce?

M: Byla to velká výzva, ale podařilo. 
Zachytila jsem moment při nástupu, 
kdy se oba psychicky připravovali na 
zápas a vzájemně se podporovali.

 J Jak byste syny fotbalově po-
psala vy?
M: Myslím, že sedí to, co řekl Venda. 
Jeho zároveň vnímám jako většího 
kliďase, Marťas je horká hlava. Když 
se mu něco nedaří, dokáže se na hři-
šti sám na sebe dost zlobit. Ovšem 
i Venda se umí opravdu rozčílit.

 J Takže i mimo fotbal platí, že 
váš mladší syn je temperament-
nější?

M: On je spíš introvert, drží věci 
v sobě a pak třeba vybuchne. Venda 
je klidnější jak na hřišti, tak obecně 
povahově.

 J Sedí to, Václave?
V: Asi ano. Ale zase není to tak, že 
Martin je bouřlivák, který by pořád 
řval. I když je fakt, že na hřišti mu 
stačí málo, aby se vytočil. Což ho ně-
kdy možná zbytečně vykolejí a ublíží 

M A R T I N A  K L Á N O V Á  P R O P A D L A  F O C E N Í ,  M A P U J E  P Ř E D E V Š Í M  Z Á P A S Y  S Y N Ů  M A R T I N A  A  V Á C L A V A

F OT BA L O VÝ  S V Ě T  V  O BJ E KT I V U  Ž E N Y

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

Věk:  26 
Klub: SK Uhelné sklady Praha 
Post: útočník

VÁCLAV KLÁN
Věk:  51 
Hobby: fotografka

MA RT INA  KLÁ NOVÁ
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R O D I N A

to jeho výkonu. Ale určitě to není pra-
vidlem.

 J Hodně sourozenců to má tak, že 
naschvál fandí jinému týmu než 
ten druhý. Ideálně největšímu ri-
valovi. Platí to i u vás?
V: Vlastně ano. Já jsem odjakživa spar-
ťan. A vždy budu, i teď, v horších ča-
sech. Martin sice nemá žádný klub, je-
hož by byl zarytým fanouškem, ale vím, 
že fanouškem Sparty není. (usmívá se)

 J Čím se vlastně živíte?
V: Všichni pracujeme v rodinné deve-
loperské firmě, každý tam máme na 
starosti víc věcí.
M: I já v ní pracuji, fotografování je 
zatím jen můj obrovský koníček.

 J Nepřemýšlela jste, že byste ho 
povýšila třeba i na podnikání? 
Abyste díky němu vydělala něja-
kou korunu?
M: Ráda bych se k tomu někdy do-
pracovala.

 J Jak jste se vlastně k focení do-
stala?
M: Už jako malá holka, protože moje 
mamka je fotografka z povolání, takže 
jsem vlastně vyrůstala ve fotokomoře. 
(usmívá se) Odmala jsem pozorovala 
všechny věci související s tehdejším 
upravováním fotek, už tenkrát mě to 
ohromovalo a tušila jsem, že mě fo-
cení bude bavit. S přibývajícím věkem 
jsem zkoušela různé fotoaparáty a asi 
nejvíc mě posunul fotokurz, který jsem 
si udělala před dvěma lety. Absolvo-
vala jsem ho, abych získala jistotu 
v nastavování přístroje. Abych se, když 
při zápase nastane nějaká situace, do-
kázala rychle rozhodnout. Hodně mi 
to pomohlo, myslím, že u mě po tom 
kurzu nastal progres.
V: Já myslím, že velký zlom byl, když 
tě jednou nechtěli pustit na přebo-
rový zápas, ne?

M: To je pravda. Nechtěli mě pustit 
a já jsem se zapřela, že to už nikdy 
nechci zažít. Díky kurzu a s ním spo-
jeným získáním průkazky fotograf/fo-
toreportér jsem dostala volnost a do-
stanu se prakticky na jakékoliv hřiště.

 J Focení fotbalu je specifické. 
Dá se naučit předem, nebo mu-
síte postupovat metodou pokus, 
omyl?
M: Určitě se naučit dá. Člověk musí 
vnímat zákonitosti nastavení. Důležitý 
je expoziční trojúhelník, ten se musí 
akceptovat, aby fotka měla nějaký 
smysl. A při sportovním focení je zá-

sadní hlídat si čas. Laicky jde o to, jak 
je otevřená závěrka. Čím je kratší čas, 
tím je zaručenější, že snímek nebude 
rozmazaný.

 J Co vás vlastně na focení fot-
balu nejvíc baví?
M: Intenzivně vnímám atmosféru na 
zápasech, zejména těch přeborových. 
Nejen na hřištích, ale i okolo, napří-
klad co se děje mezi diváky. A jak už 

jsem zmínila, asi nejvíc mě baví vý-
razy v obličejích hráčů. Emoce, ra-
dost, zklamání, to vše se dá na fotce 
zachytit.

 J Máte uložené nějaké své top 
snímky?
M: Mám. I díky Vendovi, který mi chtěl 
udělat radost a letos v květnu mě vzal 
do Itálie na Juventus Turín, který hrál 
doma derby s FC Turín. Výrazy Cris-
tiana Ronalda patří k mým nejoblíbe-
nějším. Nadchl mě i samotný stadion 
a zázemí pro média, které je neuvě-
řitelné. Úžasný byl i nedávný zápas 
Slavie s Interem Milán. Poprvé jsem 

fotila Ligu mistrů a bylo to nádherné. 
Ta atmosféra se ani nedá popsat, se-
děla jsem přímo pod kotlem Slavie 
a bylo to hodně emotivní.

 J Fotografové sportovních de-
níků jsou pod časovým presem 
uzávěrky, musejí stihnout upra-
vit a poslat fotku třeba do 30. 
minuty prvního poločasu. To by 
vás případně neodrazovalo?

M: Naopak by mě to lákalo, je to ob-
rovský adrenalin. Vnímám práci fo-
tografů na takto velkých zápasech 
a velmi mě to motivuje.

 J Je možné si vaše fotky někde 
prohlédnout, ukládáte je někam?
M: Mám alba na webu rajče, hlavně 
kvůli svým klukům, aby si je mohli 
stáhnout a podívat se na ně. V na-
prosté většině fotím právě jejich 
zápasy, a protože momentálně 
oba hrají v přeboru, soustředím 
se hlavně na něj. Jako fanoušek 
a vlastně i jakýsi kronikář se sna-
žím neminout žádné jejich utkání, 
což se povětšinou daří.

 J Václave, nebýval jste zpočátku 
nervózní, když jste věděl, že na 
vás máma celé utkání míří ob-
jektivem?
V: Vůbec, protože jsem byl odma-
linka zvyklý, že je na každém zápase. 
Naopak jsme se s kluky z Uhelek 
naučili, že když dáme gól, běžíme 
k mamce.
M: Na tyto momenty se vždycky těším.
V: Samozřejmě to ale nejde pokaždé, 
někdy člověka po gólu pohltí euforie, 
takže na to zkrátka zapomene. A ně-
kdy je prostě moc daleko.

 J Už jste prozradil, že fotbalovou 
kariéru jste začal v Řeporyjích, 
respektive v slzách na Motorletu. 
Jak se odvíjela dál?
V: Řeporyje mi daly největší chuť 
k fotbalu, byl tam dobrý kolektiv i tre-
nér. Potom mé kroky vedly do Mo-
torletu, takže jsem se vrátil tam, kde 
jsem de facto začínal. A tam nastal 
asi největší posun v tom smyslu, že 
jsem si začal říkat, že fotbal chci dě-
lat na vyšší než jen rekreační úrovni. 
Poté jsem rok byl v Bohemians a pak 
jsem šel do Sparty, kde jsem strávil 
zbytek mládežnické kariéry.

Takto dokáže jednoho ze svých synů – Martina – zachytit paní Klánová.

Opora Úhelných skladů Václav Klán.
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 J A ta dospělá?
V: V mužích jsem byl chvilku ve St-
řížkově. Ten v té době bojoval o po-
stup do první ligy, takže jsem chodil 
za béčko, které hrálo, tuším, pražský 
přebor. Tam jsem se spíš rozehrával 
a následně si mě Martin Frýdek, který 
mě trénoval ve Spartě, vzal s sebou 
do druholigové Vlašimi. Strávil jsem 
tam rok a půl, ale druhou část an-
gažmá už jsem moc nenastupoval, 
takže jsme se s vedením dohodli, že 
půjdu do třetí ligy do Vltavínu.

 J I tam působil Martin Frýdek, že?
V: Ano, ale nepotkali jsme se. Ale 
na Vltavín vzpomínám rád, byla tam 
skvělá parta, vyhovovaly mi tréninky. 
Navíc přišla euforie, protože se nám 
podařilo postoupit do druhé ligy. Ale 
v té už bylo znát, že jsme fungovali na 
poloamatérské úrovni. Tréninky jsme 
někdy mívali jen odpoledne, kluci cho-
dili do práce. I tak jsme si ten rok 
užili. A moje další angažmá bylo ve 
Zbrojovce Brno.

 J Ta v té době hrála první ligu?
V: Ano, já s ní vlastně prožíval ty nej-
lepší časy. Trénoval nás Václav Ko-
tal, v tabulce jsme byli nahoře, hráli 
jsme o poháry. Ale na hrotu byl Kuba 
Řezníček a dostat se přes něj do se-
stavy bylo nemožné, dával gól snad 
každý zápas.

 J Takže prvoligový start jste si 
nepřipsal?
V: To zase ano, mám dva. Jeden byl 
v Olomouci, kde jsem jako útočník na-
stoupil na posledních asi deset minut 
na pozici stopera. Drželi jsme totiž 
remízu a já měl v obraně uskákat To-
máše Chorého.

 J Maminka jezdila do Brna fotit?
M: Neměla jsem přístup na hřiště, 
takže jsem fotila jen z tribuny, což 
mi hrozně drásalo nervy.

 J Z Brna jste přestoupil kam?
V: Na Žižkov, do třetí ligy. Tam jsem 
se právě potkal s bráchou. Ale asi po 
roce a půl už jsem začínal cítit, že 
mě to táhne spíš do rodinné firmy, 
že z profesionálního fotbalu odejdu.

 J Dáváte si ještě nějaké fotba-
lové cíle?
V: Pro mě bylo hodně těžké právě to 
rozhodování, jestli skončit na profesio-
nální úrovni a věnovat se firmě. Přece 

jen věnujete fotbalu prakticky celý život 
a najednou si během jednoho dne řek-
nete, že na to kašlete a budete se sou-
středit hlavně na práci. Ale určitě toho 
rozhodnutí nelituji, jsem rád, že jsem ho 
udělal. Nicméně abych odpověděl: Neří-
kám, že už nikdy nebudu hrát vyšší sou-
těž, ale upřímně si nemyslím, že bych 
fotbal ještě dělal profesionálně a věno-
val se čistě jemu. Cítím odpovědnost 
vůči firmě, v práci vidím budoucnost.

 J Momentálně tedy hrajete za 
Uhelné sklady, váš bratr za Vy-
šehrad. Jak maminka řeší, když 
zápasy synů kolidují?
M: To je pokaždé obrovské dilema. 
Snažím se nikomu nenadržovat a být 
spravedlivá.
V: A spravedlivě trochu nadržuje tomu 
mladšímu. (směje se)

 J Martino, máte nějaký fotogra-
fický sen?

M: Dva jsem si letos splnila, Juventus 
i Liga mistrů byly neuvěřitelné zážitky. 
Budu se těšit na jakoukoliv další výzvu, 
chci se dál zlepšovat a posunout se.

 J A co třeba fotit něco jiného než 
fotbal?
M: Lákají mě dokumentární fotogra-
fie. Ale ty vlastně pořizuji i při fot-
bale, když fotím, co se děje na tribuně. 
Všechny ty děti, co se tam motají, mi-
nipříběhy, které se odehrávají.

 J Pozorujete u synů, že podědili 
vaši vášeň k focení?
M: Občas mě až překvapuje, jak jsou 
v tomto ohledu oba šikovní. Když jsme 
třeba byli na dovolené a půjčili si můj 
foťák, udělali výborné snímky. Myslím, 
že určitě mají na fotografování talent.

 J Václave, vy máte děti?
V: Ne.

 J Kdybyste je někdy měl, vedl 
byste je k fotbalu?

V: Asi každý chlap, který byl sám 
fotbalista a narodí se mu dítě, tedy 
kluk, chce vidět, že se fotbalu také 
věnuje a že ho baví. Já bych za to 
byl rád.

 J A vedla by babička vnoučata 
k fotografování?
M: Babička, to mi zní zvláštně. (směje 
se) Myslím, že ano. Focení je něco, 
co mě těší, co mě naplňuje a co bych 
ráda předala někomu dalšímu. 

Situací, kdy Klánovi nastoupili proti sobě, nebylo mnoho. Ale Martina si je uniknout nenechala.

R O D I N A

Maminka a syn, Martina a Václav.
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Za sametového podzimu 1989 bylo zřejmé, že v kvalifikační skupině 
MS 1990 se bude postupový chléb lámat ve dvou říjnových střetnutích 
na Spartě. K prvnímu přiletěli Portugalci. Úkol byl nad slunce jasný: 
máme-li si zachovat naději na cestu do vrcholného turnaje šampionátu 
v Itálii, musejí oba body (tolik v té době stále ještě vynášela vítězství) 
zůstat v Praze!

Čtvrt hodiny před koncem zápasu 
hosté vyrovnali na 1:1. Sparťanský 
gólman Jan Stejskal sice kryl střelu 
z přímého kopu, ale mokrý míč mu 
vyklouzl z rukavic na břevno – a proti 
následující dorážce už byl bezmocný... 
V té chvíli byla v jedenatřiceti tisí-
cích přímých diváků i v jejich nezjis-
titelném mnohonásobku u obrazovek 
hodně malá dušička.

Ale dobře to dopadlo. Co bylo dál, po-
věděli jsme si nedávno v medailonu 
Michala Bílka: sparťanský velmistr ko-
pací techniky, který nám předtím zjed-
nal náskok perfektní penaltou za faul 
ve velkém vápně na Jozefa Chovance, 
sedm minut před posledním hvizdem 
stejně chladnokrevně a precizně pro-
vedeným přímým kopem stanovil ko-
nečný výsledek 2:1!

To se stalo v pátek 6. října. Devate-
náct dní nato se na Spartě představili 
i Švýcaři a naši je vyklepli 3:0. Ten-
tokrát na svém domovském stadionu 
skórovali Tomáš Skuhravý a Michal 
Bílek a výsledek zpečetil Ĺubomír 
Moravčík ze slovenské Nitry.
Bylo vymalováno! Teoreticky ještě 
stále mohli na náš úkor postoupit 
Portugalci, ale to by nás museli v Li-
sabonu porazit rozdílem nejméně čtyř 
gólů! Nic sice není nemožné – ale to-
hle si naši přece museli ohlídat.
A také ohlídali. Suverénně! Ve středu 
15. listopadu na Stadionu světel, 
sídle slavné Benfiky, dokonale sou-
středěnou obranou nedovolili sou-

peři ani nejtěsnější výhru. Bezgólo-
vou remízou, kterou v závěru udržel 
skvěle chytající Stejskal, došli do cíle 
víc než ročního snažení: spolu s Bel-
gií se prosadili do italských soubojů 
24 mužstev.

KONEC JEDNÉ ÉRY, START NOVÉ
Dva dny poté se v Praze prudce oto-
čilo kolo dějin. Tak se stalo, o čem se 
ještě po návratu z výpravy z Lisabonu 
zatím nikdo neodvážil ani snít: zápas 
s Portugalskem, poslední v roce 1989, 
se do historické listiny mezistátních 
zápasů našeho fotbalu zapsal jako 
poslední pod hlavičkou Českosloven-
ské socialistické republiky (ČSSR).

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 :  Z  Č S S R  D O  Č S F R  Z A  P Y R E N E J E M I

V  Č A S E C H  D Ě J I N N É H O  Z L 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

Ivo Knoflíček, jedna ze dvou slávistických hvězd, které se roku 1988 staly posledními ilegálními fotbalovými emigranty z této země před listopadem 1989.

Současný trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý v listopadu 1989 
jako kapitán Rudé hvězdy Cheb, týmu totalitního ministerstva vnitra, 

který se postavil na stranu bojovníků za svobodu a demokracii.

Naším nejzkušenějším borcem v mezistátních zápasech 
kolem 17. listopadu 1989 byl Jozef Chovanec. Proti 
Portugalsku hrál své 39., proti Španělsku 40. utkání.

Tomáš Skuhravý alias Bomber v reprezentačním 
dresu z italského šampionátu.
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Nezměrná euforie, která po pádu to-
talitního režimu ovládla celou naši 
zemi, se bohužel v první sérii mezi-
státních mačů pod novým názvem 
státu Československá federativní re-
publika (ČSFR) neodrazila ve hře muž-
stva ani v jeho výsledcích.
Nejprve se znovu vydalo na Pyrenej-
ský poloostrov, tentokrát do španěl-
ského Alicante. Únorová prohra 0:1 
v přátelském utkání sama o sobě ne-
musela moc mrzet. Takový výsledek 
tam přece mohl a dodnes může - kdy-
koli potkat kterýkoli z předních světo-
vých týmů. A navíc, zatímco u nás te-
prve vrcholila zimní kondiční příprava, 
liga hostitelů jela v plném tempu.
Jenže když se také u nás znovu rozjely 
boje o body, následovaly další porážky: 
v Brně s Egyptem 0:1(!), v Londýně s An-
gličany 2:4, Düsseldorfu s mužstvem 
SRN 0:1. Referát o tomto posledním 
zápasu před světovým šampionátem 

(a s jeho příštím vítězem) na stránkách 
týdeníku Gól vyústil do krutého posudku: 
„Nakonec vše vyznělo jako modelované 
utkání, v němž si naši reprezentanti měli 
vyzkoušet pevnost obranných řad a sou-
peř naopak různé varianty útočné hry...“ 
Neveselé čtení, že?
Pozitivem přípravných zápasů bylo, že 
se do kádru pro světový šampionát 
vrátili slávističtí exulanti Luboš Kubík 
a Ivo Knoflíček. V roce 1988 opustili 
výpravu klubového zájezdu na Západ 
a stali se tak posledními (což ovšem 
tenkrát nikdo netušil) ilegálními emi-
granty československého fotbalu. Jejich 
naděje na okamžité skvělé uplatnění se 
ale nevyplnily. UEFA vyřkla strohé ne 
a oba naši donedávní osvědčení repre-
zentanti směli dlouhý čas pouze tréno-
vat v anglickém Derby County.
Až po roce byla Knoflíčkovi povolena 
hra za hamburský klub St. Pauli a Ku-
bíkovi za italskou Fiorentinu. Po lis-

topadu 1989 mohli opět obléci dresy 
své vlasti, fanoušci to považovali za 
samozřejmost, ale trvalo nějaký čas, 
než zdánlivě jednoduchá záležitost 
dozrála i v našem tehdejším fotba-
lovém ústředí.

ÚCTYHODNÁ PRAŽSKÁ BILANCE
Ze 22 hráčů, se kterými trenér Jozef 
Vengloš a jeho poradce Václav Ježek 
odcestovali na mistrovství světa do 
Itálie, tvořilo nadpoloviční většinu tři-
náct mužů buď stále nebo donedávna 
z pražských týmů. V brance to byl Jan 
Stejskal, který tam potom odchytal 
všech pět zápasů, v obraně Július Bielik, 
František Straka a Michal Bílek. Samí 
sparťané, stejně jako záložníci Ivan Ha-
šek a Václav Němeček. Dalšími muži 
středu pole byl jejich donedávný spo-
luhráč Jozef Chovanec (teď z holand-
ského PSV Eindhoven), původní slávi-
sta Luboš Kubík a Jiří Němec z Dukly. 

A do výčtu Pražanů patřili i všichni čtyři 
útočníci Tomáš Skuhravý (Sparta), Ivo 
Knoflíček (byť právě ze St. Pauli), Milan 
Luhový (původně z Dukly, teď ze špa-
nělského Sportingu Gijón) a Stanislav 
Griga, který z Letné odešel do rotter-
damského Feyenoordu.
Sílu pražského fotbalu dokládaly také 
sestavy z kvalifikačních zápasů i ze 
šampionátu. V základní jedenáctce kva-
lifikace nastupovalo téměř bez výjimky 
osm pražských borců. A další střídali. 
V osmi zápasech kvalifikace nastříleli 
Pražané včetně legionářů dvanáct z cel-
kového počtu patnácti gólů!
V Itálii pak proti USA, Itálii a Ra-
kousku hrálo vždy celkem devět, proti 
Kostarice a SRN osm hráčů, které mů-
žeme plným právem považovat za re-
prezentanty hlavního města.
Prostě i tenkrát na fotbalových hřištích 
platilo, co zpívávala Ljuba Hermanová: 
Praha je Praha, to máte marné...  

KUDY VEDLA CESTA DO ITÁLIE
Do kvalifikace MS 1990 vykročila 
československá reprezentace v říjnu 
1988 vítězstvím 2:0 v lucemburském 
Eschi. Náš první gól v této soutěži 
vstřelil Hašek. Ještě téhož roku jsme 
v Bratislavě hráli s Belgií jen 0:0 
a následujícího jara jsme jí v Bruselu 
podlehli 0:2. Po povinném pražském 
vypořádání 4:0 s Lucemburskem nás 
pak ve hře o postup do vrcholného 
turnaje udržela červnová výhra 1:0 
nad Švýcary. Po Chovancově roho-
vém kopu přizvedl hlavou míč Hašek 

a Skuhravý ho dopravil za brankovou 
čáru hrudí.
O zbývajících třech utkáních, která nám 
otevřela bránu do vrcholného turnaje na 
italských stadionech, jsme si pověděli už 
v úvodu tohoto vzpomínání.

PAVAROTTIHO ŠŤASTNÁ RUKA
Půl miliardy televizních diváků z ce-
lého světa sledovalo v sobotu 9. pro-
since 1989 přenos z římského Paláce 
sportu, kde se losoval šampionát. 
Dva tucty míčků se jmény států, je-
jichž mužstva prošla kvalifikačními 

síty, byly podle výkonnosti rozděleny 
do čtyř obřích číší. Náš míček vytáhl 
slavný operní tenor Luciano Pavarotti. 
Skupina A v Římě a Florencii s Itálií, 
USA a Rakouskem sice nenabízela 
moc veliké naděje na prvenství, ale 
vyhlídky na postup z druhé pozice byly 
zcela reálné.
Také se naplnily. Po výhrách nad USA 
5:1 a nad Rakouskem 1:0 a prohře s Itá-
lií 0:2 náš tým pak v osmifinále vyřadil 
Kostariku 4:1, ale ve čtvrtfinále podlehl 
pozdějším německým mistrům světa 
0:1 – gólem z dost sporné penalty.

DESATERO PRAŽSKÝCH GÓLŮ
Ano, všech deset československých gólů 
na šampionátu nastříleli borci z týmů 
metropole (i když dva z nich už půso-
bili v cizích službách). Plnou polovinu 
dal sparťan Skuhravý (dva Američa-
nům a tři Kostaričanům), který si tam 
vystřílel přezdívku Bomber a angažmá 
v Janově. Dva připojil jeho klubový ko-
lega Bílek z pokutových kopů proti Ame-
ričanům a Rakušanům. O zbylé tři se 
postarali proti USA další letenský borec 
Hašek a nedávný duklista Luhový a proti 
Kostarice ještě exslávista Kubík. 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Ivan Hašek, kapitán Sparty a reprezentace (na snímku z derby „S“), patřil k prvním sportovcům, kteří v převratných dnech po 17. listopadu 1989 podpořili demonstrující studenty a obyvatele metropole.
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Supersenioři mezi pražskými fanoušky dodnes chovají ve zlatém fondu 
paměti jednoho z posledních českých centrhalvů klasického stylu, pánů 
středu pole, kteří spolu se středními útočníky tvořívali hru mužstev. Ve 
druhé polovině 40. let minulého století se na Bohemce ještě válelo na 
černé škváře z nedaleké michelské plynárny a vysoké čelo VÁCLAVA 
JÍRY bývalo už od prvních minut orazítkováno koláči jejích otisků.

Skvělý centrhalv a kapitán, novopečený 
doktor práv, v letech 1948 a 1950 jako 
šéf málem dvakrát dovedl zelenobílé 
k mistrovskému titulu. Napodruhé je o něj 
připravil až ve druhé půli utkání posled-
ního kola s Teplicemi gól z penalty!
V dresu se lvíčkem na prsou debuto-
val v ryze pražské jedenáctce, která na 
jaře 1947 porazila na Letné tehdy vý-
tečný tým Jugoslávie 3:1, a patřil k nej-
lepším. Jenže tehdy se u nás, nejprve 
v reprezentaci a postupně i v lize, začal 
prosazovat W-M systém. V defenzivě 

podstatně změnil rozestavení i role 
hráčů. Málokoho přitom napadlo, že 
nové úkoly vyžadují přestavbu mužstev. 
Třeba když původní dvojčlenné obrany 
převzaly od krajních halvů střežení kří-
del soupeře, někteří stokiloví beci se je 
marně snažili stíhat.
Techničtí, tvořiví centrhalvové byli me-
chanicky „přeškolováni“ na stopery. 
Právě v Jírově případě to byl krutý ne-
smysl. Slovenský fotbal na rozdíl od čes-
kého neupadl za druhé světové války do 
mezinárodní izolace. Díky tomu si W-M 

osvojil dříve a pozice reprezentačního 
středního obránce se na čas stala do-
ménou slovenských stoperů.
Václav Jíra si pak už připsal jen dva 
mezistátní zápasy, zato i tady v roli 
kapitána. To když byli roku 1952 Bo-
hemians (pod vnuceným názvem ČKD 
Stalingrad) pověřeni dvojnásobnou 
reprezentací v Albánii.

FOTBAL NA CELÝ ŽIVOT
Ještě roku 1955 se čtyřiatřicetiletý hráč 
aktivně podílel na druholigovém dostihu 
Bohemky s Hradcem, po kterém při rov-
nosti bodů rozhodl o postupu Východo-
čechů do nejvyšší soutěže pouze o 16 
setin gólu lepší brankový poměr.
Když potom svlékl dres, okamžitě se 
ujal trénování klubového béčka. Vedl 
je deset let s výjimkou podzimu 1963, 

kdy na krátkou dobu zaskočil u ligo-
vého áčka.
Na lavičce státní reprezentace po-
prvé působil v roce 1962, kdy s muž-
stvem odcestoval na světový šampio-
nát v Chile jako neprávem zapomínaný 
pomocník (cosi mezi asistentem a po-
radcem) trenéra Rudolfa Vytlačila. 
Sám vedl národní mužstvo od listo-
padu 1963 do května 1965 v celkem 
sedmi zápasech; také k vítězství 4:3 
nad týmem SRN na jeho domácí půdě.
To už se léta věnoval funkcionářské čin-
nosti na mezinárodním poli. Postupně 
dozrál v nepochybně nejúspěšnějšího 
diplomata naší fotbalové historie. A po 
listopadu 1989 se stal prvním předse-
dou svazu, který po desetiletích totality 
vyšel ze svobodné volby. V jeho čele pak 
stál až do své smrti. 

Post: střední záložník, střední obránce
Hráčská dráha: 1931 Union Vršovice, 1936 Nuselský SK, 1942 SK Nusle, 1943 liga, 1945 Bohemians (do roku 1955)
Mezistátní utkání: šest v letech 1947 až 1952
Ligová bilance: 209 zápasů a čtyři góly v éře 1943 až 1954
Trenérská kariéra: 1956 Bohemians B, 1963 krátce Bohemians A; 1962 pomocník Rudolfa Vytlačila u týmu 
vicemistrů světa na MS v Chile, 1963 až 1965 trenér reprezentace
Funkcionářská činnost: 1955 člen řídícího výboru Středoevropského poháru, předseda mezinárodní komise 
fotbalového ústředí tehdejšího ČSTV, 1968 člen výkonného výboru UEFA, 1971 předseda technické komise FIFA, 
1978 místopředseda UEFA, 1990 předseda Československého fotbalového svazu (do roku 1992)
Zvláštní ocenění: jméno Václava Jíry nese každoročně udělovaná cena za zásluhy o rozvoj našeho fotbalu, 
výchovu mládeže a fair play

VÁCLAV JÍRAMM2. 7. 1921–9. 11. 1992

H I S T O R I E

VÁCLAV JÍRA HRÁČ, TRENÉR, PREZIDENT
Na tribuně svého milovaného Ďolíčku už jako úspěšný diplomat československého fotbalu.

Ligový debutant v dresu  
SK Nusle v ročníku 1943-44.

Václav Jíra, poslední reprezentační centrhalv staré české fotbalové 
školy, 31. srpna 1947 na Spartě před utkáním s Polskem (6:3).

V ligovém souboji s košickým Karolem Dobaiem na 
podzim 1950 (1:1). Vlevo v pozadí je obránce Jiří Rubáš.

Na lavičce národního mužstva po boku Jozefa Marka, kterému tým 
předal na jaře 1965 po prvních dvou zápasech kvalifikace MS 1966.
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Abnormální rychlost, pracovitost a vzorný, poctivý přístup k fotbalu. 
To jsou vlastnosti, které zdobí čtrnáctiletého MAXMILIANA PIŠTORU, 
hrotového útočníka starších žáků Libuše. Jestli by naopak mohl někde 
přidat, je to klid na míči a v zakončení. Pakliže se mu to podaří, dost 
možná nasází během jediného zápasu víc než čtyři góly, jako se mu to 
podařilo před lety proti Zličínu.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Začalo to jako u každého kluka ko-
páním míče doma o zeď. Mě to sa-
mozřejmě moc bavilo, ale máma zas 
tak nadšená nebyla. S dědou jsem 
koukával  na fotbal v televizi, a tak 
mě napadlo zkusit to také, což se mu 
dost zalíbilo. Moc si jako fanda fot-
balu přál, abych to zkusil.

 J Důležité kroky v kariéře:
Jednoznačně účast v divizi starších žáků.

 J Nejoblíbenější trenér:
Jürgen Klopp z Liverpoolu.

 J Fotbalový vzor:
Kylian Mbappé.

 J Oblíbený klub:
Je více klubů, které se mi líbí, ale nej-
oblíbenějším je Manchester City.

 J Neoblíbený klub:
Vyloženě neoblíbený klub nemám.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Libuše:

Bohužel prohra 2:4 s Braníkem.
 J Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:

Ve starší přípravce s favorizovaným 
Zličínem, který byl mezi nejlepšími 
týmy soutěže a bojoval o první místo. 
Vstřelil jsem čtyři góly a vyhráli jsme 
8:7.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Ten mezi Manchesterem City a Qeens 
Park Rangers v roce 2013.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Obránce a spolukapitán Filip Kozák.

 J Sportovní cíl:
První liga.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
O tom jsem zatím nepřemýšlel, v sou-
časnosti se věnuji hlavně fotbalu.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Aktivně pouze fotbal.

 J Mimosportovní zájmy:
Rekreačně i jiné sporty, například 
jízda na kole nebo plavání.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Nejlepší relax je pro mě bazén.

 J Oblíbené jídlo:
Svíčková s knedlíkem.

 J Oblíbená hudba:
Nemám vyhraněný styl, ale líbí se mi 
český rap.

 J Oblíbený film:
Žádný konkrétní, ale rád koukám na 
komedie.

 J Prospěch ve škole:
Lepší průměr.

 J Počet přátel na Facebooku:
Momentálně 153. 

„Jednoznačně největšími Maxovými přednostmi jsou rychlost, která je na jeho věk abnormální, a pracovitost. Během probíhající sezony nevynechal snad jediný tré-
nink, vždy odevzdá ne 100, ale 110 procent, a i proto je kapitánem. Jestli by měl naopak na něčem zapracovat, tak na vyhodnocování situací a klidu na míči. Během 
zápasu se totiž dostane do deseti šancí, ale promění třeba jen jednu. Nyní je ještě těžké předvídat, kam až by to mohl dotáhnout, krizový věk má teprve před sebou. 
Ale bude-li ve fotbale pokračovat a bude pracovat tak jako doposud, tak by měl mít velký potenciál.“

Richard Kořínek, trenér starších žáků SK Libuš

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  M A X M I L I A N A  P I Š T O R Y

A Ž  S E  Ú T O Č N Í K  M A X M I L I A N  P I Š T O R A  Z K L I D N Í  V  Z A K O N Č E N Í ,  B U D E  P R O  B R A N K Á Ř E  J E Š T Ě  V Ě T Š Í M  P O S T R A C H E M

R Y C H L Í K  Z  L I B U Š E

Kapitán starších žáků Libuše Maxmilian Pištora je pořádný rychlík.

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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Jednou z odměn pro finalisty DĚTSKÉHO FOTBALOVÉHO POHÁRU je 
nástup s hráči před zahájením ligového utkání a odvetné poločasové 
střetnutí. Ani tento rok tomu nebylo jinak. Děti ze ZŠ Generála F. Fajtla 
a ZŠ Mikulova se zúčastnily zápasu mezi Bohemians Praha 1905 
a 1. FK Příbram.

Děti měly obrovskou radost a den 
si náramně užily. Ještě aby ne, když 
mohly na hrací plochu nastupovat 
s hráči, jako jsou Milan Havel, Jan 
Rezek či Jakub Podaný. Snad i proto 
u některých z nich byla znatelná ner-
vozita. Není se čemu divit, nastoupit 
před téměř pětitisícovkou diváků se 
jim nepoštěstí každý den.

ODVETA JE BĚŽNÁ
Při poločasové přestávce přišla na řadu 
odveta z letošního finále Dětského fot-
balového poháru. Před hlavní tribunou 
Ďolíčku nastoupily obě školy v dresech 
se lvíčkem Bruncvíkem, které obdržely 
jako odměnu za účast ve finále.
Odveta byla především v režii bran-
kářů, kteří shodně podali excelentní 

výkon. Za svá záda nepustili ani jeden 
gól, a tak poločasové utkání skončilo 
0:0. Výsledek však nebyl to hlavní. Dů-
ležitý byl především zážitek. A s odmě-
nou byli všichni spokojení, jak potvrzuje 
Kristýna Fabianková ze ZŠ Mikulova: 
„Děti si to moc užily a určitě budou mít 
na co vzpomínat,“ řekla. „Účast ve finále 
DFP byla pro nás obrovským úspěchem, 
a to, že jsme se dokázali dostat až sem, 

je pro nás taková třešnička na dortu. 
Jsem ráda, že se to podařilo uskutečnit. 
Určitě se přihlásíme také do dalšího roč-
níku, abychom měli možnost si to celé 
zopakovat.“
A kdo ví, třeba některé ze zúčastně-
ných dětí bude v budoucnu oblékat 
dres právě některého z prvoligových 
klubů. I takové příběhy může psát 
Dětský fotbalový pohár. 

Nejúspěšnější týmy DFP 2019 s profíky před ligovým zápasem mezi Bohemians a Příbramí.

M L Á D E Ž T E X T :  P F S   F O T O :  B O H E M I A N S  P R A H A  1 9 0 5

J A K  V Í T Ě Z O V É  D Ě T S K É H O  F O T B A L O V É H O  P O H Á R U  D Ě L A L I  D O P R O V O D  N A  L I G O V É M  U T K Á N Í  B O H E M I A N S  P R A H A  1 9 0 5  –  1 .  F K  P Ř Í B R A M

O D M Ě N A  P R O  Š A M P I O N Y

Z A P OJ T E  I  VY  S V OJ I  Z Á K L A D N Í  Š KO LU  D O  D Ě TS K É H O 
F OT B A LO V É H O  P O H Á R U  2 0 2 0 ! 

PŘIHLÁŠKY STÁLE BĚŽÍ NA WEBU  FOTBALPRAHA.CZ/PROJEKTY  V SEKCI DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR...



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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Posledním tématem z našeho seriálu z licence bude jeden z principů, 
který je hojně požadován od trenérů směrem k hráčům v utkáních, 
a tím je PŘEPÍNÁNÍ. Primárně se bavíme o přepínání mezi obranou 
a útokem, nebo je možné uvádět zejména v přípravkových a následně 
i dospělých kategoriích útokem a útokem na míč.

Proč je třeba princip přepnutí zasa-
zovat co nejčastěji do tréninku? Jak 
často ho do tréninku vkládat? Od jaké 
kategorie? To jsou jen jedny z mála 
otázek, které se k danému tématu 
vážou.
Na první z nich je jednoduchá odpo-
věď. Chtějí-li trenéři po hráčích v zá-
pasech, aby rychle přepínali, když ztratí 
míč nebo ho získají, je třeba přepnutí 
dostat do tréninku. Zkrátka aby hráči 
přepínali automaticky. Lze udělat tré-
ninky, kdy se přepnutí objeví v 90 % 
hrách a cvičeních. Nevědomě či vě-
domě pak hráči získávají návyk: ztra-
tím balon, chci ho co nejrychleji získat.

OD HRY NA BABU
Od jaké kategorie princip přepnutí 
vkládat? V podstatě od nejmenších. 
Hra na babu je jednoduchou ukáz-
kou, kde se přepnutí objevuje. Když 
hráč s babou chytí utíkajícího hráče, 
předává mu babu a hned utíká pryč. 
Naopak hráč, který babu dostal, se 
jeho či někoho jiného hned snaží chy-
tit. Jak na to?
Je třeba se zamyslet nad tím, jaká 
cvičení a hry se na tréninku obje-
vují a čím končí. Zda tam, kde se 
přepnutí neobjevuje, je možné ho 
dostat. Často se to stává u bago-
vek, respektive u baga jako tako-
vého. Čím často končí bago? Dote-
kem hráče uprostřed. Toto je obvyklá 
forma, kterou trenéři praktikují 
(i když nastává výrazná změna, kdy 

více a více trenérů přebírá inspiraci 
právě z licencí a nastavují podmínky 
baga už tak, že se přepíná).
Jak to vyřešit? Je více možností, jed-
nou z nich je ta, že hráč či hráči upro-
střed získají míč a někam ho vyváží. 
Útočící hráči tak mají šanci po ztrátě 
ještě míč získat. Další variantou je, 
že se v prostoru mezi bagy pohybuje 
trenér (např. tři skupiny, kdy se bago 
hraje 3na2) a hráči uprostřed se mění 
jen v případě, kdy nahrají míč tre-
nérovi.
Princip přepnutí je také třeba začlenit 
do souboje 1na1. Tak aby útočící hráč 
při ztrátě automaticky získával míč 
zpět, zatímco obránce při zisku míč 
vyváží a rozehrává (tak jako se to děje 

ve velkém fotbale v zápasech). Tímto 
prvkem se může natáhnout čas jed-
notlivých dvojic v soubojích a mohou 
vznikat větší prostoje, to je možné 
vyřešit jinou organizací, buď vytvoře-
ním více stanovišť, případně vpuště-
ním více dvojic najednou.

VÍCE MÍČŮ
Přepnutí je možné vložit také do stře-
leckých cvičení např. v podobě doha-
zování míčů od trenéra. Hráč tak po 
zakončení přepíná a soustředí se na 
další míč, který může přijít různými 
způsoby: po centru ze strany, vzdu-
chem zpoza brány či zpětnou nahráv-
kou na vápno...
Důležité je, aby dohození přišlo po za-
končení prvního míče a po následné 
dorážce, neboť je vhodné dohrát první 
míč do konce. Je to stejné jako s pře-
pínáním. Chceme-li, aby hráči dohrá-
vali akce ve vápně a dobíhali odra-
žené míče, je třeba jim to umožnit 

v tréninku. Další míč(e) přichází tedy 
po dokončení první akce.
Nejpřirozenějším způsobem, jak roz-
víjet přepínání, je hra samotná. Hra 
téměř v jakékoliv podobě. Házená, 
fotbal, basketbal. Pokud je možné se 
co nejvíce v tréninku přiblížit zápasu, 
učí se hráči více na nevědomé úrovni 
a dostávají do sebe návyky, které se 
pak v zápase přirozeně objeví.
Je třeba se jen zamyslet, čím se ukončují 
cvičení a hry v tréninku. Je možné dostat 
přepnutí do cvičení, kde zatím přepnutí 
není? Je možné nastavit organizaci tak, 
aby docházelo k opakovanému přepí-
nání, a přitom byla většina hráčů v po-
hybu a zapojená do tréninku?
Na vedlejší straně je uvedeno pár 
příkladů, cvičení a her, kde se pře-
pínání objevuje. Některé příklady 
se objevily již v předchozích dílech, 
byly uvedeny k jiným souvislostem, 
přesto budou prezentovány i k to-
muto tématu. 

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

PRINCIPY PŘEPÍNÁNÍ
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Organizace:  Vymezený prostor před brankou, půlkruh, průměr cca 10 metrů.

Postup:  Hráči hrají ve vymezeném prostoru 2na2 s tím, že jeden tým zakončuje, druhý brání. Trenér roze-
hrává na útočící hráče (v tomto případě červený tým) 10 míčů. Když obránci získají míč, zakončují 
do malých branek mimo vyznačený prostor. Trenér může hráčům dávat míč libovolně, po zemi, 
vzduchem, před obránce, za obránce...

Varianty:  Hrajeme v přečíslení či v podčíslení přidáním hráče.

Koučink:  Kam si hráči nabíhají? Jakým způsobem zakončují (před obráncem, snaha o obejití, vykombino-
vání situace a dostatečný prostor před zakončením)?

C V I Č E N Í  4 :  S T Ř E L B A  V E  V Á P N Ě  2 N A 2

Organizace:  Hřiště 20 × 20 metrů, dva trenéři.
Postup:  Hrají dvě baga (může i více) 3na2 ve vymezeném prostoru. Pětice jsou určeny a hrají proti sobě, 

mohou se v prostoru prolínat. Cílem tří hráčů je držet míč, aby ho dvojice nezískala. Dvojice je ozna-
čena rozlišovákem, který drží v ruce (aby při výměně mohli rozlišovák rychle vyměnit a hra plynula). 
Cílem dvojice je získat míč a přihrát ho jednomu z trenérů. Tím se dvojice vymění a jde hrát s jed-
ním hráčem z původního týmu ve třech. Trenéři se pohybují v prostoru.

Varianty:  Hra trojice na počet přihrávek. Trenérovi je možné dát pouze přihrávku po zemi/vzduchem. 
Místo trenérů použijeme branky a hráči zakončují do branek.

Koučink:  Jaké hráči volí přihrávky směrem k trenérovi? Krátké, dlouhé? Dochází k rychlému přepnutí tro-
jice při ztrátě? Kam si hráči nabíhají v závislosti na druhém bagu?

C V I Č E N Í  3 :  B A G O  3 N A 2

Organizace:  Dvě otočené malé branky (florbalové či menší), čtyři překážkové dráhy (žebříky, mety atd.). Pro-
stor cca 10 × 10 metrů.

Postup:  Na pokyn trenéra vybíhají hráči, provádějí koordinaci přes žebřík, překážky a přebírají míč. Cílem 
je vstřelit branku, branky jsou otočené tak, aby nemohli hráči střílet z větší dálky. Prvně hráči hrají 
dva míče uprostřed hřiště, po zakončení druhého míče trenér dává do hry míč třetí a dohrává se 
situace 2na2.

Varianty:  Trenér vhazuje třetí míč po vstřelení první branky. Místo fotbalu házená či ragby, gól platí jen hlavou.

Koučink:  Kam si hráči přebírají míč?  Hraje se situace dvakrát 1vs1? Pokud ano, vnímají se dvojice navzá-
jem z hlediska prostoru? Co se děje po vstřelení první branky? Jak spoluhráči komunikují?

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

T R É N I N K

Organizace:  Brankář, dva zástupy hráčů. Slalomová dráha, překážková dráha a připravené míče mezi me-
tami (alespoň čtyři). Hráči po souboji připravují míč mezi mety.

Postup:  Hráči 1 a 2 startují ve stejný okamžik. Hráč 1 probíhá slalom a zakončuje. Hráč 2 mezitím 
provádí rychlé nohy a přeskoky a přebírá míč. Hráč 1 po zakončení brání, hráč 2 se snaží obejít 
hráče 1 a zakončuje. V případě zisku míče hráče 1 se souboj dohrává do velké branky a zakon-
čuje hráč 1.

Varianty:  Různé druhy slalomu, překážek. Postavení z druhé strany na střelbu levou nohou. Při zisku bránícího 
hráče se hráč snaží vyvést míč na úroveň stojících met se stojícími míči.

Koučink:  Kam si hráč 2 navádí míč při převzetí? Jak rychle přepíná hráč 1 po zakončení? Co se děje při 
zisku/ztrátě míče? Jak hráči reagují?

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

Organizace:  Prostor cca 16 × 20 metrů, oddělení půlící čáry, dva týmy po šesti hráčích.

Postup:  Hraje se ve vymezeném prostoru cca 16 × 20 metrů ve dvou týmech po šesti. Cílem je udržet míč 
v obdélníku svého týmu. Na útočnou polovinu můžou tři hráči z druhého týmu, kteří se mohou 
libovolně měnit. Při zisku míče se snaží hráči dostat míč na svoji polovinu, kam přebíhají tři hráči 
z týmu, který ztratil míč.

Varianty:  Za pět přihrávek bod.

Koučink:  Jak dlouho vydrží hráči napadat? Jak jsou aktivní? Jak hráči s míčem pracují se šířkou hřiště? Na-
tahují ho? Kolik přihrávek po sobě udělá tým, který má míč v držení?

Organizace:  Hřiště 40 × 30 metrů rozdělené do devíti zón, šest menších branek, dva týmy po sedmi hráčích.

Postup:  Hrajeme hru 7na7 (případně jiný počet, ale spíše větší) v devíti zónách. Úkolem týmu, který nemá 
míč, je stlačování prostoru, může být maximálně ve dvou zónách do šířky a ve dvou zónách do 
délky. Trenér může rozehrát nový míč do hry, dochází k přepínání a vnímání prostoru a postavení, 
kde se hráči nacházejí a kam mají jít. 

Varianty:  Kolik hráčů soupeře je mimo zóny, za tolik platí gól.

Koučink:  Jak jsou zapojeni do hry všichni hráči? Není jeden hráč na pomezí zón, a tím pádem moc neběhá? 
Jak rychle hráči přepínají?

C V I Č E N Í  5 :  H R A  6 N A 6  S  P Ř E L É V Á N Í M

C V I Č E N Í  6 :  H R A  7 N A 7  T Ě Ž I Š T Ě  H R Y

C V I Č E N Í  V  P R A X I
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V mnohých klubech nezůstane během osmileté etapy kámen na kameni, 
jinde je změn méně. TJ SLAVOJ SUCHDOL patří do druhé skupiny, ovšem 
představa, že by se v tomto sympatickém oddílu od srpna 2011, kdy 
jsme ho ve Speciálu představili poprvé, nic nezměnilo, by byla mylná. 
Zásadním rozdílem je rozkvět mládeže, vedení dnes už pozvolna vyhlíží 
dobu, kdy budou zaplněny všechny věkové kategorie. Většímu přílivu 
nejmenších fotbalistů zásadně napomohlo vybudování travnatého 
hřiště, z něhož se Suchdolští těší už téměř deset let.

Nejdřív to, co zůstalo při starém. 
Nebo spíš ti než to. Slavoj dál táhne 
trojlístek srdcařů, bez něhož by klub 
těžko mohl fungovat. Vše z pozice 
předsedy zaštiťuje Ladislav Laška, 
který v oddíle působí už od roku 1970. 
K ruce má sekretáře a správce v jedné 
osobě Michala Marsche a ekonoma 
Petra Vorla.

DESETILETÁ PROPAST
Toho jsme mimochodem předsta-
vili ve Speciálu v roce 2013. „Stará 
se o pokladnu, má na starosti dotace 
a podobné záležitosti. Nejen že v nich 
umí skvěle chodit, ale věnuje tomu 

spoustu času,“ vypráví předseda. „A je 
obdivuhodné, že i když je mu 59 let, 
pořád chodí hrát za B-tým,“ dodává.
Zásadní osobou pro klub je i Michal 
Marsch. „Obsáhne toho strašně moc, 
bez něj by tu Slavoj možná ani nebyl. 
Už jsem mu několikrát říkal, že by si 
měl vychovat nástupce, protože léta 
přibývají. Ale to platí i pro mě,“ usmívá 
se. „Ale na naše místa se zatím nikdo 
nehrne,“ přiznává.
A teď to, co se změnilo. Zásadně 
a k lepšímu. Mládež. Zatímco v roce 
2011 disponoval Suchdol jen jedním 
žákovským a jedním přípravkovým 
týmem, dnes tu mládežnických vý-

běrů funguje hned šest. Od školičky 
po mladší dorost. „Mládež je pro nás 
naprosto stěžejní, vnímáme ji jako zá-
klad celého klubu,“ vysvětluje Ladislav 
Laška. „Vždyť kdo tady bude dělat fot-
bal, až my tu už nebudeme?“
Předseda poukazuje na fakt, že bě-
hem let vznikla mezi jednotlivými vý-
běry takřka desetiletá propast. „Mlá-
dež zkrátka nebyla, proto mají oba naše 
týmy mužů věkově vyšší průměr,“ pro-
zrazuje s tím, že v rozmachu mládeže 
hrálo a hraje stěžejní roli travnaté hři-
ště. „Jakmile jsme ho dokončili, lidé tu 
začali mít o fotbal větší zájem.“
Omladina potřebuje trenéry, jejichž 
práci si předseda pochvaluje. „Patří 
jim velké díky. Za to, co pro mladé od-
vádějí, zaslouží absolutorium. Všechno 
dělají ve svém volném čase a prak-
ticky zadarmo,“ vzkazuje s tím, že 
právě shánění trenérů nebylo nej-
snazší. „Nakonec jsme to vyřešili 
z vlastních zdrojů. V naprosté většině 
k nám přišli trénovat rodiče, kteří tu 

měli nebo mají děti, případně jejich 
známí a kamarádi.“

SVĚTLO V TUNELU
Je s podivem, že většímu přísunu dětí 
do klubu nepomohla nová výstavba, 
která v Suchdole nadále probíhá. „Té-
měř všechno jsou to potomci staroused-
líků, mnohdy už jsou to děti jejich dětí. 
Často k nám malé kluky přivede babička 
s dědou,“ prozrazuje s tím, že vedení si 
částečně poradilo i s tradičním stra-
šákem mládežnických trenérů.
A sice tím, že malí fotbalisté o ví-
kendu nedorazí na zápas, jelikož je 
rodiče odvezou na chatu nebo na 
chalupu. „Vyřešili jsme to tak, že na-
příklad přípravky hrají domácí zápasy 
v pátek. I kvůli tomu jsme na hřišti 
zmodernizovali umělé osvětlení. Děcka 
odehrají zápas a můžou ještě ten večer 
odjet na chalupu.“
Na podzim 2011 působili Suchdolští 
v I. B třídě, do níž postoupili v předchá-
zející sezoně. Od té doby zažili sestup, 

S L A V O J  S U C H D O L  TA Ž E N Ý  T R O J I C Í  S R D C A Ř Ů  S I  U Ž Í V Á  R O Z K V Ě T U  M L Á D E Ž E

Z A C E L U J Í  D E S E T I L E T O U  P R O P A S T

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: 1921

Vývoj názvu klubu: SK Suchdol, Sokol 
Slovan Suchdol, Slavoj Suchdol,  
Tělovýchovná Jednota Slavoj Suchdol

Úspěchy: pražský přebor (1973 až 1975)

Současnost: II. třída, skupina A

Počet týmů: dva mužské (A-tým – II. třída, 
skupina A, B-tým – III. třída, skupina A),  
ml. dorost, st. žáci, ml. žáci, st. přípravka,  
ml. přípravka, školička

TJ SLAVOJ SUCHDOL

Sekretář a správce Michal Marsch.Předseda Ladislav Laška.
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ho. „Ve druhé lize je Bohouš Nádení-
ček, to je náš odchovanec. Občas se 
přijde podívat na zápas. Je fakt, že 
u nás tolik gólů zase nenastřílel, byl 
tu jen v žácích. Ale jeho táta je tady 
pořád místopředsedou fotbalového 
oddílu,“ doplňuje Marsch s tím, že ze 
Suchdola to pak ještě dotáhl v minu-
losti třeba do Viktorie Žižkov Franti-
šek Škovránek.

Bez ohledu na věk a slávu pak Sla-
voj oslavil se všemi své kulaté výročí. 
Kdo by čekal, že na jeho hřiště při-
jede Sparta, Slavia nebo třeba výběr 
internacionálů, tak by se spletl. Klub 
pojal oslavy devadesátin po svém. 
Prim v něm hráli nejmladší fotbalis-
té. „V rámci oslav si zahrály zápas 
všechny naše týmy a naši nejmladší si 
zahráli jako první. Je to velká radost, 
vidět ty malé kluky při hře,“ shodují 
se Suchdolští. „Mladší přípravka si 
zahrála proti Aritmě, stejně jako sta-
rá garda. Mladší žáci pak proti Stře-
šovicím. Béčko nastoupilo proti týmu 
právníků,“ vzpomíná na program 
oslav Marsch.

Jediného mimopražského soupeře 
pak mělo áčko Slavoje – Čistou u Ra-
kovníka. „Je to takový náš spřátelený 
oddíl. Jezdíme k nim na turnaj. Loni 
jsme ho vyhráli a letos jsme tam skon-
čili poslední,“ kroutí hlavou Marsch 
a přidává jednu zajímavost z oslav. 
„Za starou gardu si zahrál Karel 
Novák, kterému už je přes sedmdesát 
let.“

Radost ale dělá funkcionářům Sla-
voje mládežnický fotbal. V minulé 
sezoně zkoušel klub udělat nábor 
a povedlo se. „Prvořadé bylo to roz-
jet. Na nábor mladší přípravky přišlo 
třicet dětí, musím přiznat, že to bylo 

hodně milé překvapení. I když si mys-
lím, že je pravděpodobné, že u toho 
všechny děti nezůstanou,“ realisticky 
konstatuje Marsch. „Mladších žáků 
jsme měli původně sedm, ale šli jsme 
do rizika. Máme rozjednané, jak tu si-
tuaci řešit.“

Současné snažení bere sekretář su-
chdolského klubu jen jako první krok. 
„Rádi bychom do budoucna měli 
týmy, které na sebe budou navazovat. 
Každý rok budeme dělat nábor. Pokud 
tohle dokážeme, bude to ohromné 
plus,“ dodává.

Nečekaný nával malých fotbalo-
vých adeptů přiměl klub, aby v červ-
nu připravil v rámci oslavy Dne dětí 
i premiérovou akci pro nejmenší. 
„Snažili jsme se vše pojmout tak, aby 
děti soutěžily třeba v oblékání dresů, 
prostě to bylo vše se sportovní temati-
kou. Podobnou akci dělají u nás třeba 
hasiči, ale ti předvádějí dětem tech-
niku. My jsme to směřovali ke sportu 
a k fotbalu,“ doplňuje Marsch.

Pravdou také je, že fotbalistům 
v klubu dělají konkurenci jen oddíly 
plavání a ledního hokeje. Nedaleko 
je ale Česká zemědělská univerzita, 
kde se věnují kromě fotbalu také tře-
ba florbalu a basketbalu. „Nějaký čas 
jsme s nimi spolupracovali, ale to už 
skončilo. Teď se hlavně chceme do-
mluvit s Tomášem Cigánkem z Před-
ní Kopaniny, zda by se k nám mohly 
vrátit některé děti, co by chtěly hrát 
u nás. Je nám jasné, že je přilákalo 
zpět dobudování travnatého hřiště. To 
je vážně taky naše další ohromná vý-
hra,“ dodává.

Nálepky klubu, který má posled-
ní škvárové hřiště v Praze, se Slavoj 
Suchdol zbavil už před rokem a ve-
dení nováčka pražské I. B třídy si 
změnu nemůže vynachválit. „Když 
jsme chtěli do vyšší soutěže, tráva 
byla nutnost,“ uvědomuje si sekre-
tář Slavoje Suchdol Michal Marsch.

V současnosti má hřiště v Suchdole 
parádní pažit, ty tam jsou doby, kdy se 
na zdejší škváře válely nejen nižší sou-
těže, ale i hanspaulská liga. „Byli jsme 
snad jediná škvára v hlavním městě, 
fotili nás kvůli tomu do novin,“ vzpo-
míná na nedávnou minulost Marsch.

V klubu se hodně dlouho mluvilo 
o tom, že by škvárový povrch vyměnil 
umělý trávník „Trvalo to asi patnáct 
let, jenže na umělku nebyly prostředky. 
My nemáme žádného Abramoviče, aby 
nám ji zaplatil,“ vysvětluje funkcio-
nář, v čem byl problém.

„Jednu výhodu to ale celé možná 
mělo. Když jsme hráli s nějakým béč-
kem, tak sem přijeli hrát opravdu je-
nom fotbalisté rezervy. Posilám z áčka 
se na škváru vůbec nechtělo,“ pou-
smál se Marsch. Současné klady hřiště 
s přírodní trávou ale převyšují zmíněné 
„přednosti“ z minulosti. „Rekonstruk-
ci hrací plochy včetně studny proved-
la firma Řápek Vše pro Vaši zahradu 
ve vysoké kvalitě a za slušnou cenu. 
Pomáhá nám i nyní se servisem,“ ne-
skrýval spokojenost Marsch.

Slavoj Suchdol podle funkcionářů 
kope od svého založení na stejném 
místě. „Jsme tady od začátku. Sou-
částí areálu je stará budova, zvaná 
Dřevák, kde je možné se občerstvit, 
stejně jako šatny. Budovu sem k hřišti 
převezli vcelku. Co se týče zázemí, tak 
v budoucnu uvažujeme o rekonstruk-
ci. Zbývá jen sehnat nějaké finance 
na renovaci šaten,“ naznačuje Marsch 
nejbližší úkol pro vedení klubu, který 
nesouvisí s výsledky na hřišti.

Fanoušci se prý v pohodě vejdou 
okolo hřiště, leckdo by si ale řekl, že 
by areálu třeba menší tribunka slušela. 

„Záleželo by, jak by se upravovalo zá-
zemí a šatny, třeba by se to nějak řešit 
dalo. Ale na tyhle úvahy je brzy. Vždyť 
na naše zápasy chodí tak padesát divá-
ků,“ upozorňují Suchdolští.

Rekordní návštěvou prý bylo 300 
lidí a do areálu je nepřilákala ani Spar-
ta, ani Slavia, ale souboj s celkem Kyjí, 
kdy šlo o postup ze třetí třídy. „Tehdy 
šlo o všechno, dokonce na ten zápas 
svaz delegoval tři rozhodčí, takže bylo 
vidět, jak důležitý ten zápas byl,“ smě-
je se Marsch.

I když příznivců nemá klub na-
pohled moc, s nadsázkou lze říct, že 
Slavoji Suchdol drží či drželi palce 
fanoušci z celé Prahy. „Jezdila k nám 
starší manželská dvojice až z Bohnic. 
Měla určité vazby k Suchdolu a nene-
chala si ujít fotbalové zápasy. Chodila 
nás povzbuzovat i na zápasy venku,“ 
upozorňuje sekretář klubu. Štafetu prý 
nyní převzal další fanoušek, jenž žije 
na Suchdole. „Ota chodí pravidelně, 
je to velký fanoušek. Dokonce k výro-
čí nechal udělat klubu nějaké šály, má 
fotbal hodně rád,“ doplňuje.

Zatímco týmům z nižších pražských 
soutěží se na škvárové hřiště Slavoje 
Suchdol příliš nechtělo, do areálu si 
našly cestu celky z nejvyšší soutěže. 
„Už je to pěkných pár let, co sem po-
prvé vlétli hráči Baníku Ostrava. Ani 
se nikoho nezeptali, prostě se u nás 
chtěli rozcvičit před zápasem se Spar-
tou. Tak jsme si to s nimi vysvětlili 
a nebyl a není žádný problém,“ líčí 
Marsch.

A jakmile se hřiště pokrylo zeleným 
pažitem, míří do Suchdola s oblibou 
i mládežnické reprezentační výběry. 
„Máme dohodu s fotbalovým svazem, 
tedy nyní asociací, že u nás budou 
trénovat mládežnické národní týmy. 
Takže u nás byly k vidění výběry trené-
ra Csaplára i Hřebíka,“ líčí Marsch. 
A zájem se nakonec objevil i u za-
hraničních výběrů. „Byla u nás dívčí 
reprezentace Turecka do 17 let a taky 
mladí Italové,“ doplňuje funkcionář 
Suchdola.

Oslavit devadesátiny, to se musí. 
A ve fotbale třeba nejlépe postu-
pem. Slavoji Suchdol tenhle plán 
vyšel náramně, když se v uplynu-
lé sezoně prohnal druhou třídou 
a může se těšit na vyšší soutěž. Ra-
dost klubovému vedení nekalí ani 
fakt, že k maximální metě Slavoje, 
kterou je městský přebor, chybí 
ještě pořádný kus cesty. „Bylo by 
hezké, kdybychom se časem doká-
zali posunout třeba do I. A třídy, ale 
hlavní úkol pro nejbližší sezonu je 
jiný, rádi bychom se udrželi jako 
nováček v první B třídě,“ pozname-
nal sekretář Michal Marsch.

Dárek v podobě postupu ke kulati-
nám nejspíš nikdo nečekal, o to pří-
jemnější je překvapení, že tým skuteč-
ně dokončil soutěž na prvním místě. 
„Před rokem jsme se ve druhé třídě 
zachránili díky gólu, který padl vlastně 
půl minuty před koncem zápasu mezi 
Modřany a PSK Union. Tehdy jsme to 
neměli ve vlastních rukách,“ vysvětlu-
je sekretář Slavoje, proč se atak špičky 
tabulky tak úplně v klubu nečekal.

Jenže k týmu přišel nový trenér 
Jindřich Smrčina z Aritmy, z Vokovic 
si přivedl i několik posil a tým začal 
mašírovat soutěží. Na špici tabulky mu 

konkurovaly vlastně jen Klánovice, 
ale i ty nakonec s přehledem Suchdol-
ští nechali na druhém místě. „Nakonec 
to dopadlo skvěle a mohli jsme slavit. 
A zase nám pomohl PSK Union, když 
připravil Klánovice o body,“ chválí si 
pomoc jednoho ze soupeřů Marsch.

Jednoduchá sezona to ale pro Slavoj 
nebyla. Klub dokázal před rokem vybu-
dovat nové travnaté hřiště, což zname-
nalo hodně nákladnou investici. Stejně 
jako konkurenti si přitom nežije nad 
poměry, ale spíš počítá každou koru-
nu. O to je prý úspěch cennější. „Když 
se někdo podívá na tabulku a vidí de-
setibodový rozdíl mezi námi a druhým 
týmem, tak si může myslet, jaká to byla 
pohoda, ale my jsme měli fakt hodně 
zraněných,“ ohlédl se za uplynulou 
sezonou sekretář klubu. I proto se ani 
Suchdolští nedívají na vyšší soutěže 
a třeba po přeboru, který je klubovým 
maximem ani nepošilhávají. Uvažují 
v reálných možnostech.

Klub na nejvyšší pražskou soutěž 
nemá nejspíš hráče ani finance. „Moc 
soukromníků, kteří by podporovali 
finančně fotbal, tady nemáme, samo-
zřejmě zkoušíme firmy oslovovat, ale 
úspěšní moc nejsme. Spíš než peníze 
vám dají třeba věci do tomboly. Obec 
nám dává jen povinných patnáct tisíc 

na celou TJ,“ přiznává smutnou prav-
du funkcionář klubu.

Výš se Slavoj Suchdol nehodlá hnát 
nějak na sílu. Dobře ví, že třeba v násle-
dující sezoně může nastat v pražských 
soutěžích pořádný průvan. Díky rozší-
ření přeboru na osmnáct týmů postou-
pilo po uplynulé sezoně víc týmů (se 
Suchdolem nakonec postoupily i Klá-
novice), jenže až se za rok vše srovná, 
o to víc bude padáků. „Dá se čekat, že 
v následujícím roce bude v pražských 
soutěžích od začátku pořádně veselo,“ 
je smířený s realitou Marsch. „Proto 
musíme pracovat na hráčském kádru, 
musí se dořešit hostovačky fotbalistů, 
kteří u nás v minulé sezoně působili,“ 
hlásí klubový sekretář. „My se nikam 

neženeme, když budeme ve zlatém 
středu tabulky, tak budeme spokojení. 
Hlavní cíl je se udržet.“

Modrobílí dobře vědí, že vyšší sou-
těž může výsledkově bolet a tým nebu-
de tolik vítězit. Otázkou je, jak se tým 
plný třicátníků srovná s vyšší kvalitou. 
„Máme dva týmy dospělých, je tu hod-
ně starších kluků, co mají fotbal rádi. 
Ale v těch dvou týmech je jen sedm 
kluků, co jsou našimi kmenovými hráči 
a je jim do třiceti let,“ dělá si starosti 
Marsch a naznačuje, že mu na posílení 
áčka hodně záleží.

Klub, který se po celou dobu trvání 
pohybuje v nižších soutěžích, přitom 
měl hráče, kteří psali i českou fotba-
lovou historii. „Nejznámější je Jiří 
Ječný. Ten si zahrál za Duklu, Spar-
tu a byl i v národním mužstvu. Kopal 
i s Masopustem,“ hlásí hrdě sekretář 
suchdolského klubu.

Slavoj má zástupce ve vyšších sou-
těžích i nyní, byť ne zatím tak známé-

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!
Dobová fotka Slavoje SuchdolDÁREk jak MÁ býT

TEXT: René Machálek - editor agentury Mediafax / FOTO: Ondřej Hanuš

SLavoj SUchDoL oSLavIL DEvaDESÁT LET poSTUpEM z DRUhé TřÍDy
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SLavoj SUchDoL
Rok zaLoŽEnÍ: 1921

vývoj nÁzvU kLUbU: SK Suchdol 
(v místě působí i konkurenční oddíl Spartak 
Suchdol), Sokol Slovan Suchdol, Slavoj Su-
chdol.

ÚSPĚCHy: Klub působil nejvýše v praž-
ském přeboru, a to v letech 1973 až 1975

SoUČaSnoST: I. B třída

poČET TýMŮ: dva týmy mužů („A“ – I. B 
třída, „B“ – III. třída), stará garda, mládežnic-
ké týmy – mladší žáci a mladší přípravka

STaDIon Tj SLavoj SUchDoL
ADRESA: Suchdolská 41, Praha 6–Suchdol, 
165 00

DopRavnÍ SpojEnÍ: autobus 107, 147 
a 359 od metra trasy A (Dejvická) do za-
stávky Internacionální a odtud zhruba dvě 
minuty pěšky. Z Únětic autobusem 359 
do zastávky Internacionální a odtud zhruba 
dvě minuty pěšky.

poČET hřIšť v aREÁLU: hlavní hřiště 
s travnatým povrchem

KAPACITA: maximální návštěva na zápase 
dosud byla 300 lidí

KLUB

Dnešní areál – konečně s trávou

opětovný postup a nyní opět kopou ve II. 
třídě. Vyšší soutěži by se nebránili, nic-
méně na tu je prý zatím čas. „Souvisí to 
s tím, že se pořád potýkáme s následky 
té zmiňované desetileté díry v mládeži. 
Takže dnes nám za áčko hrají chlapci, 
kterým je přes čtyřicet let, protože noví 
hráči zkrátka nedorostli, nebyli.“
Vedení už ale vidí světlo na konci tu-
nelu. „Věřím, že se blíží doba, kdy budeme 
mít zaplněny všechny výběry. Tím by se 
rázem vyřešilo doplňování obou dospě-
lých týmů a pak by byl reálnější i postup 
do B třídy,“ přemítá Ladislav Laška.
A co takhle si potom troufnout na 
ještě vyšší stupínek? „A třída? Tak to 
má opravdu ještě hodně času,“ usmívá 
se. „Navíc každá sranda něco stojí 
a vyšší soutěž znamená větší náklady,“ 
má jasno a v této souvislosti hlásí, že 
klub je, podobně jako mnohé další, živ 
ze členských příspěvků a dotací. „Ob-
čas nějaký ten sponzorský dar a něco 
máme i z reklam umístěných na ohradě 
kolem hřiště.“ strANA 18 / SRPEN 2011 strANA 19 / SRPEN 2011

ho. „Ve druhé lize je Bohouš Nádení-
ček, to je náš odchovanec. Občas se 
přijde podívat na zápas. Je fakt, že 
u nás tolik gólů zase nenastřílel, byl 
tu jen v žácích. Ale jeho táta je tady 
pořád místopředsedou fotbalového 
oddílu,“ doplňuje Marsch s tím, že ze 
Suchdola to pak ještě dotáhl v minu-
losti třeba do Viktorie Žižkov Franti-
šek Škovránek.

Bez ohledu na věk a slávu pak Sla-
voj oslavil se všemi své kulaté výročí. 
Kdo by čekal, že na jeho hřiště při-
jede Sparta, Slavia nebo třeba výběr 
internacionálů, tak by se spletl. Klub 
pojal oslavy devadesátin po svém. 
Prim v něm hráli nejmladší fotbalis-
té. „V rámci oslav si zahrály zápas 
všechny naše týmy a naši nejmladší si 
zahráli jako první. Je to velká radost, 
vidět ty malé kluky při hře,“ shodují 
se Suchdolští. „Mladší přípravka si 
zahrála proti Aritmě, stejně jako sta-
rá garda. Mladší žáci pak proti Stře-
šovicím. Béčko nastoupilo proti týmu 
právníků,“ vzpomíná na program 
oslav Marsch.

Jediného mimopražského soupeře 
pak mělo áčko Slavoje – Čistou u Ra-
kovníka. „Je to takový náš spřátelený 
oddíl. Jezdíme k nim na turnaj. Loni 
jsme ho vyhráli a letos jsme tam skon-
čili poslední,“ kroutí hlavou Marsch 
a přidává jednu zajímavost z oslav. 
„Za starou gardu si zahrál Karel 
Novák, kterému už je přes sedmdesát 
let.“

Radost ale dělá funkcionářům Sla-
voje mládežnický fotbal. V minulé 
sezoně zkoušel klub udělat nábor 
a povedlo se. „Prvořadé bylo to roz-
jet. Na nábor mladší přípravky přišlo 
třicet dětí, musím přiznat, že to bylo 

hodně milé překvapení. I když si mys-
lím, že je pravděpodobné, že u toho 
všechny děti nezůstanou,“ realisticky 
konstatuje Marsch. „Mladších žáků 
jsme měli původně sedm, ale šli jsme 
do rizika. Máme rozjednané, jak tu si-
tuaci řešit.“

Současné snažení bere sekretář su-
chdolského klubu jen jako první krok. 
„Rádi bychom do budoucna měli 
týmy, které na sebe budou navazovat. 
Každý rok budeme dělat nábor. Pokud 
tohle dokážeme, bude to ohromné 
plus,“ dodává.

Nečekaný nával malých fotbalo-
vých adeptů přiměl klub, aby v červ-
nu připravil v rámci oslavy Dne dětí 
i premiérovou akci pro nejmenší. 
„Snažili jsme se vše pojmout tak, aby 
děti soutěžily třeba v oblékání dresů, 
prostě to bylo vše se sportovní temati-
kou. Podobnou akci dělají u nás třeba 
hasiči, ale ti předvádějí dětem tech-
niku. My jsme to směřovali ke sportu 
a k fotbalu,“ doplňuje Marsch.

Pravdou také je, že fotbalistům 
v klubu dělají konkurenci jen oddíly 
plavání a ledního hokeje. Nedaleko 
je ale Česká zemědělská univerzita, 
kde se věnují kromě fotbalu také tře-
ba florbalu a basketbalu. „Nějaký čas 
jsme s nimi spolupracovali, ale to už 
skončilo. Teď se hlavně chceme do-
mluvit s Tomášem Cigánkem z Před-
ní Kopaniny, zda by se k nám mohly 
vrátit některé děti, co by chtěly hrát 
u nás. Je nám jasné, že je přilákalo 
zpět dobudování travnatého hřiště. To 
je vážně taky naše další ohromná vý-
hra,“ dodává.

Nálepky klubu, který má posled-
ní škvárové hřiště v Praze, se Slavoj 
Suchdol zbavil už před rokem a ve-
dení nováčka pražské I. B třídy si 
změnu nemůže vynachválit. „Když 
jsme chtěli do vyšší soutěže, tráva 
byla nutnost,“ uvědomuje si sekre-
tář Slavoje Suchdol Michal Marsch.

V současnosti má hřiště v Suchdole 
parádní pažit, ty tam jsou doby, kdy se 
na zdejší škváře válely nejen nižší sou-
těže, ale i hanspaulská liga. „Byli jsme 
snad jediná škvára v hlavním městě, 
fotili nás kvůli tomu do novin,“ vzpo-
míná na nedávnou minulost Marsch.

V klubu se hodně dlouho mluvilo 
o tom, že by škvárový povrch vyměnil 
umělý trávník „Trvalo to asi patnáct 
let, jenže na umělku nebyly prostředky. 
My nemáme žádného Abramoviče, aby 
nám ji zaplatil,“ vysvětluje funkcio-
nář, v čem byl problém.

„Jednu výhodu to ale celé možná 
mělo. Když jsme hráli s nějakým béč-
kem, tak sem přijeli hrát opravdu je-
nom fotbalisté rezervy. Posilám z áčka 
se na škváru vůbec nechtělo,“ pou-
smál se Marsch. Současné klady hřiště 
s přírodní trávou ale převyšují zmíněné 
„přednosti“ z minulosti. „Rekonstruk-
ci hrací plochy včetně studny proved-
la firma Řápek Vše pro Vaši zahradu 
ve vysoké kvalitě a za slušnou cenu. 
Pomáhá nám i nyní se servisem,“ ne-
skrýval spokojenost Marsch.

Slavoj Suchdol podle funkcionářů 
kope od svého založení na stejném 
místě. „Jsme tady od začátku. Sou-
částí areálu je stará budova, zvaná 
Dřevák, kde je možné se občerstvit, 
stejně jako šatny. Budovu sem k hřišti 
převezli vcelku. Co se týče zázemí, tak 
v budoucnu uvažujeme o rekonstruk-
ci. Zbývá jen sehnat nějaké finance 
na renovaci šaten,“ naznačuje Marsch 
nejbližší úkol pro vedení klubu, který 
nesouvisí s výsledky na hřišti.

Fanoušci se prý v pohodě vejdou 
okolo hřiště, leckdo by si ale řekl, že 
by areálu třeba menší tribunka slušela. 

„Záleželo by, jak by se upravovalo zá-
zemí a šatny, třeba by se to nějak řešit 
dalo. Ale na tyhle úvahy je brzy. Vždyť 
na naše zápasy chodí tak padesát divá-
ků,“ upozorňují Suchdolští.

Rekordní návštěvou prý bylo 300 
lidí a do areálu je nepřilákala ani Spar-
ta, ani Slavia, ale souboj s celkem Kyjí, 
kdy šlo o postup ze třetí třídy. „Tehdy 
šlo o všechno, dokonce na ten zápas 
svaz delegoval tři rozhodčí, takže bylo 
vidět, jak důležitý ten zápas byl,“ smě-
je se Marsch.

I když příznivců nemá klub na-
pohled moc, s nadsázkou lze říct, že 
Slavoji Suchdol drží či drželi palce 
fanoušci z celé Prahy. „Jezdila k nám 
starší manželská dvojice až z Bohnic. 
Měla určité vazby k Suchdolu a nene-
chala si ujít fotbalové zápasy. Chodila 
nás povzbuzovat i na zápasy venku,“ 
upozorňuje sekretář klubu. Štafetu prý 
nyní převzal další fanoušek, jenž žije 
na Suchdole. „Ota chodí pravidelně, 
je to velký fanoušek. Dokonce k výro-
čí nechal udělat klubu nějaké šály, má 
fotbal hodně rád,“ doplňuje.

Zatímco týmům z nižších pražských 
soutěží se na škvárové hřiště Slavoje 
Suchdol příliš nechtělo, do areálu si 
našly cestu celky z nejvyšší soutěže. 
„Už je to pěkných pár let, co sem po-
prvé vlétli hráči Baníku Ostrava. Ani 
se nikoho nezeptali, prostě se u nás 
chtěli rozcvičit před zápasem se Spar-
tou. Tak jsme si to s nimi vysvětlili 
a nebyl a není žádný problém,“ líčí 
Marsch.

A jakmile se hřiště pokrylo zeleným 
pažitem, míří do Suchdola s oblibou 
i mládežnické reprezentační výběry. 
„Máme dohodu s fotbalovým svazem, 
tedy nyní asociací, že u nás budou 
trénovat mládežnické národní týmy. 
Takže u nás byly k vidění výběry trené-
ra Csaplára i Hřebíka,“ líčí Marsch. 
A zájem se nakonec objevil i u za-
hraničních výběrů. „Byla u nás dívčí 
reprezentace Turecka do 17 let a taky 
mladí Italové,“ doplňuje funkcionář 
Suchdola.

Oslavit devadesátiny, to se musí. 
A ve fotbale třeba nejlépe postu-
pem. Slavoji Suchdol tenhle plán 
vyšel náramně, když se v uplynu-
lé sezoně prohnal druhou třídou 
a může se těšit na vyšší soutěž. Ra-
dost klubovému vedení nekalí ani 
fakt, že k maximální metě Slavoje, 
kterou je městský přebor, chybí 
ještě pořádný kus cesty. „Bylo by 
hezké, kdybychom se časem doká-
zali posunout třeba do I. A třídy, ale 
hlavní úkol pro nejbližší sezonu je 
jiný, rádi bychom se udrželi jako 
nováček v první B třídě,“ pozname-
nal sekretář Michal Marsch.

Dárek v podobě postupu ke kulati-
nám nejspíš nikdo nečekal, o to pří-
jemnější je překvapení, že tým skuteč-
ně dokončil soutěž na prvním místě. 
„Před rokem jsme se ve druhé třídě 
zachránili díky gólu, který padl vlastně 
půl minuty před koncem zápasu mezi 
Modřany a PSK Union. Tehdy jsme to 
neměli ve vlastních rukách,“ vysvětlu-
je sekretář Slavoje, proč se atak špičky 
tabulky tak úplně v klubu nečekal.

Jenže k týmu přišel nový trenér 
Jindřich Smrčina z Aritmy, z Vokovic 
si přivedl i několik posil a tým začal 
mašírovat soutěží. Na špici tabulky mu 

konkurovaly vlastně jen Klánovice, 
ale i ty nakonec s přehledem Suchdol-
ští nechali na druhém místě. „Nakonec 
to dopadlo skvěle a mohli jsme slavit. 
A zase nám pomohl PSK Union, když 
připravil Klánovice o body,“ chválí si 
pomoc jednoho ze soupeřů Marsch.

Jednoduchá sezona to ale pro Slavoj 
nebyla. Klub dokázal před rokem vybu-
dovat nové travnaté hřiště, což zname-
nalo hodně nákladnou investici. Stejně 
jako konkurenti si přitom nežije nad 
poměry, ale spíš počítá každou koru-
nu. O to je prý úspěch cennější. „Když 
se někdo podívá na tabulku a vidí de-
setibodový rozdíl mezi námi a druhým 
týmem, tak si může myslet, jaká to byla 
pohoda, ale my jsme měli fakt hodně 
zraněných,“ ohlédl se za uplynulou 
sezonou sekretář klubu. I proto se ani 
Suchdolští nedívají na vyšší soutěže 
a třeba po přeboru, který je klubovým 
maximem ani nepošilhávají. Uvažují 
v reálných možnostech.

Klub na nejvyšší pražskou soutěž 
nemá nejspíš hráče ani finance. „Moc 
soukromníků, kteří by podporovali 
finančně fotbal, tady nemáme, samo-
zřejmě zkoušíme firmy oslovovat, ale 
úspěšní moc nejsme. Spíš než peníze 
vám dají třeba věci do tomboly. Obec 
nám dává jen povinných patnáct tisíc 

na celou TJ,“ přiznává smutnou prav-
du funkcionář klubu.

Výš se Slavoj Suchdol nehodlá hnát 
nějak na sílu. Dobře ví, že třeba v násle-
dující sezoně může nastat v pražských 
soutěžích pořádný průvan. Díky rozší-
ření přeboru na osmnáct týmů postou-
pilo po uplynulé sezoně víc týmů (se 
Suchdolem nakonec postoupily i Klá-
novice), jenže až se za rok vše srovná, 
o to víc bude padáků. „Dá se čekat, že 
v následujícím roce bude v pražských 
soutěžích od začátku pořádně veselo,“ 
je smířený s realitou Marsch. „Proto 
musíme pracovat na hráčském kádru, 
musí se dořešit hostovačky fotbalistů, 
kteří u nás v minulé sezoně působili,“ 
hlásí klubový sekretář. „My se nikam 

neženeme, když budeme ve zlatém 
středu tabulky, tak budeme spokojení. 
Hlavní cíl je se udržet.“

Modrobílí dobře vědí, že vyšší sou-
těž může výsledkově bolet a tým nebu-
de tolik vítězit. Otázkou je, jak se tým 
plný třicátníků srovná s vyšší kvalitou. 
„Máme dva týmy dospělých, je tu hod-
ně starších kluků, co mají fotbal rádi. 
Ale v těch dvou týmech je jen sedm 
kluků, co jsou našimi kmenovými hráči 
a je jim do třiceti let,“ dělá si starosti 
Marsch a naznačuje, že mu na posílení 
áčka hodně záleží.

Klub, který se po celou dobu trvání 
pohybuje v nižších soutěžích, přitom 
měl hráče, kteří psali i českou fotba-
lovou historii. „Nejznámější je Jiří 
Ječný. Ten si zahrál za Duklu, Spar-
tu a byl i v národním mužstvu. Kopal 
i s Masopustem,“ hlásí hrdě sekretář 
suchdolského klubu.

Slavoj má zástupce ve vyšších sou-
těžích i nyní, byť ne zatím tak známé-

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!
Dobová fotka Slavoje SuchdolDÁREk jak MÁ býT
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SLavoj SUchDoL oSLavIL DEvaDESÁT LET poSTUpEM z DRUhé TřÍDy
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SLavoj SUchDoL
Rok zaLoŽEnÍ: 1921

vývoj nÁzvU kLUbU: SK Suchdol 
(v místě působí i konkurenční oddíl Spartak 
Suchdol), Sokol Slovan Suchdol, Slavoj Su-
chdol.

ÚSPĚCHy: Klub působil nejvýše v praž-
ském přeboru, a to v letech 1973 až 1975

SoUČaSnoST: I. B třída

poČET TýMŮ: dva týmy mužů („A“ – I. B 
třída, „B“ – III. třída), stará garda, mládežnic-
ké týmy – mladší žáci a mladší přípravka

STaDIon Tj SLavoj SUchDoL
ADRESA: Suchdolská 41, Praha 6–Suchdol, 
165 00

DopRavnÍ SpojEnÍ: autobus 107, 147 
a 359 od metra trasy A (Dejvická) do za-
stávky Internacionální a odtud zhruba dvě 
minuty pěšky. Z Únětic autobusem 359 
do zastávky Internacionální a odtud zhruba 
dvě minuty pěšky.

poČET hřIšť v aREÁLU: hlavní hřiště 
s travnatým povrchem

KAPACITA: maximální návštěva na zápase 
dosud byla 300 lidí

KLUB

Dnešní areál – konečně s trávou

K L U B

Travnaté hřiště, k tomu malý, rovněž travnatý plácek. Tak to na Slavoji 
vypadá už léta. Oproti roku 2011 se však areál dočkal úprav, tou nej-
zásadnější jsou nové šatny pro domácí i hostující tým a pro rozhodčí, 
a k tomu kantýna. S jejich výstavbou souvisí i nová kanalizace, kterou 
klub vybudoval svépomocí. A byť prostory ohraničené ulicemi Suchdolská, 
Na Vrchmezí a U Hrocha působí skromně, nezřídkakdy tu můžete narazit 
i na české reprezentanty a reprezentantky.

Příběh vzniku nových šaten, které 
vyrostly v roce 2013, je poměrně 
neobvyklý. „Vedle našeho hřiště stojí 
dům a jeho obyvatelé chtěli kus na-
šeho pozemku. Vyřešili jsme to tak, že 
jsme jim ho dali a oni nám výměnou 
kompletně udělali šatny a zrekonstru-
ovali kancelář,“ líčí předseda Ladislav 
Laška. „Takže jsme sice přišli o kus po-
zemku, ale za nové šatny jsme nedali 
ani korunu.“
Další suchdolskou zajímavostí je 
skutečnost, že tu najdete dvoje stří-
dačky, na každé straně hřiště jedny. 
„Pozor, ty staré nejsou střídačky, ale 
VIP tribuna,“ směje se předseda a už 
vážněji dodává: „Co se týče nových 
střídaček, ale třeba i tréninkových 
branek, vše nám zaplatilo ruzyňské le-
tiště. To nám přispívá už asi sedm let 

v rámci grantového programu Dobré 
sousedství.“
Jde prý o jakousi náhradu za to, že 
nad Suchdolem funguje čilý letecký 
provoz. „A také za to, že tady má vyrůst 
nová přistávací dráha. Samozřejmě se 
to týká i dalších okolních klubů, ale já 
považuji spolupráci s letištěm za bez-
vadnou,“ vzkazuje.
Na suchdolském hřišti se čas od času 
připravují věhlasnější týmy než Slavoj. 
„V nedalekém hotelu bývají ubytovány 
mládežnické reprezentační výběry. A to 
i dívčí. A ty trénují právě u nás. Stejně tak 
tu míváme i ligové mančafty. Když hrají 
v Praze a ubytují se právě v tom hotelu, 
chodí se sem rozběhat. Měli jsme tu i Pl-
zeň. A všichni si naše hřiště pochvalují.“
Při otázce na případné budoucí 
úpravy v areálu nezmiňuje Ladislav 

Laška žádné dílčí záležitosti, nýbrž 
jednu poměrně zásadní. Není totiž 
vyloučeno, že se klub časem přestě-
huje. „Od roku 2006 soutěžíme s ma-
gistrátem o jeden suchdolský pozemek 
o rozloze deset tisíc metrů čtverečních. 
Postavili bychom tam kompletně nové 

hřiště výměnou za pozemek, na kterém 
působíme dnes,“ vypráví.
„Všechny podklady jsme dávno dodali, 
ale celé se to táhne už skoro čtrnáct 
let, takže je těžké předvídat, jestli to 
skutečně nastane. Takže zatím jsme 
a budeme doma tady.“ 

NASTANE VELKÉ STĚHOVÁNÍ?

Název: Hřiště TJ Slavoj Suchdol

Adresa: Suchdolská, Praha 6 – Suchdol, 165 00

Dopravní spojení:  dvě minuty chůze od autobusové zastávky  
Internacionální (linky 107, 147, 160 a 359)

Počet hřišť v areálu:  jedno s travnatým povrchem, jedna malá 
travnatá plocha

AREÁL SLAVOJ SUCHDOL

Mládežnické kategorie se pomalu ale jistě zaplňují. Skromné zázemí klubu v Suchdole.
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ho. „Ve druhé lize je Bohouš Nádení-
ček, to je náš odchovanec. Občas se 
přijde podívat na zápas. Je fakt, že 
u nás tolik gólů zase nenastřílel, byl 
tu jen v žácích. Ale jeho táta je tady 
pořád místopředsedou fotbalového 
oddílu,“ doplňuje Marsch s tím, že ze 
Suchdola to pak ještě dotáhl v minu-
losti třeba do Viktorie Žižkov Franti-
šek Škovránek.

Bez ohledu na věk a slávu pak Sla-
voj oslavil se všemi své kulaté výročí. 
Kdo by čekal, že na jeho hřiště při-
jede Sparta, Slavia nebo třeba výběr 
internacionálů, tak by se spletl. Klub 
pojal oslavy devadesátin po svém. 
Prim v něm hráli nejmladší fotbalis-
té. „V rámci oslav si zahrály zápas 
všechny naše týmy a naši nejmladší si 
zahráli jako první. Je to velká radost, 
vidět ty malé kluky při hře,“ shodují 
se Suchdolští. „Mladší přípravka si 
zahrála proti Aritmě, stejně jako sta-
rá garda. Mladší žáci pak proti Stře-
šovicím. Béčko nastoupilo proti týmu 
právníků,“ vzpomíná na program 
oslav Marsch.

Jediného mimopražského soupeře 
pak mělo áčko Slavoje – Čistou u Ra-
kovníka. „Je to takový náš spřátelený 
oddíl. Jezdíme k nim na turnaj. Loni 
jsme ho vyhráli a letos jsme tam skon-
čili poslední,“ kroutí hlavou Marsch 
a přidává jednu zajímavost z oslav. 
„Za starou gardu si zahrál Karel 
Novák, kterému už je přes sedmdesát 
let.“

Radost ale dělá funkcionářům Sla-
voje mládežnický fotbal. V minulé 
sezoně zkoušel klub udělat nábor 
a povedlo se. „Prvořadé bylo to roz-
jet. Na nábor mladší přípravky přišlo 
třicet dětí, musím přiznat, že to bylo 

hodně milé překvapení. I když si mys-
lím, že je pravděpodobné, že u toho 
všechny děti nezůstanou,“ realisticky 
konstatuje Marsch. „Mladších žáků 
jsme měli původně sedm, ale šli jsme 
do rizika. Máme rozjednané, jak tu si-
tuaci řešit.“

Současné snažení bere sekretář su-
chdolského klubu jen jako první krok. 
„Rádi bychom do budoucna měli 
týmy, které na sebe budou navazovat. 
Každý rok budeme dělat nábor. Pokud 
tohle dokážeme, bude to ohromné 
plus,“ dodává.

Nečekaný nával malých fotbalo-
vých adeptů přiměl klub, aby v červ-
nu připravil v rámci oslavy Dne dětí 
i premiérovou akci pro nejmenší. 
„Snažili jsme se vše pojmout tak, aby 
děti soutěžily třeba v oblékání dresů, 
prostě to bylo vše se sportovní temati-
kou. Podobnou akci dělají u nás třeba 
hasiči, ale ti předvádějí dětem tech-
niku. My jsme to směřovali ke sportu 
a k fotbalu,“ doplňuje Marsch.

Pravdou také je, že fotbalistům 
v klubu dělají konkurenci jen oddíly 
plavání a ledního hokeje. Nedaleko 
je ale Česká zemědělská univerzita, 
kde se věnují kromě fotbalu také tře-
ba florbalu a basketbalu. „Nějaký čas 
jsme s nimi spolupracovali, ale to už 
skončilo. Teď se hlavně chceme do-
mluvit s Tomášem Cigánkem z Před-
ní Kopaniny, zda by se k nám mohly 
vrátit některé děti, co by chtěly hrát 
u nás. Je nám jasné, že je přilákalo 
zpět dobudování travnatého hřiště. To 
je vážně taky naše další ohromná vý-
hra,“ dodává.

Nálepky klubu, který má posled-
ní škvárové hřiště v Praze, se Slavoj 
Suchdol zbavil už před rokem a ve-
dení nováčka pražské I. B třídy si 
změnu nemůže vynachválit. „Když 
jsme chtěli do vyšší soutěže, tráva 
byla nutnost,“ uvědomuje si sekre-
tář Slavoje Suchdol Michal Marsch.

V současnosti má hřiště v Suchdole 
parádní pažit, ty tam jsou doby, kdy se 
na zdejší škváře válely nejen nižší sou-
těže, ale i hanspaulská liga. „Byli jsme 
snad jediná škvára v hlavním městě, 
fotili nás kvůli tomu do novin,“ vzpo-
míná na nedávnou minulost Marsch.

V klubu se hodně dlouho mluvilo 
o tom, že by škvárový povrch vyměnil 
umělý trávník „Trvalo to asi patnáct 
let, jenže na umělku nebyly prostředky. 
My nemáme žádného Abramoviče, aby 
nám ji zaplatil,“ vysvětluje funkcio-
nář, v čem byl problém.

„Jednu výhodu to ale celé možná 
mělo. Když jsme hráli s nějakým béč-
kem, tak sem přijeli hrát opravdu je-
nom fotbalisté rezervy. Posilám z áčka 
se na škváru vůbec nechtělo,“ pou-
smál se Marsch. Současné klady hřiště 
s přírodní trávou ale převyšují zmíněné 
„přednosti“ z minulosti. „Rekonstruk-
ci hrací plochy včetně studny proved-
la firma Řápek Vše pro Vaši zahradu 
ve vysoké kvalitě a za slušnou cenu. 
Pomáhá nám i nyní se servisem,“ ne-
skrýval spokojenost Marsch.

Slavoj Suchdol podle funkcionářů 
kope od svého založení na stejném 
místě. „Jsme tady od začátku. Sou-
částí areálu je stará budova, zvaná 
Dřevák, kde je možné se občerstvit, 
stejně jako šatny. Budovu sem k hřišti 
převezli vcelku. Co se týče zázemí, tak 
v budoucnu uvažujeme o rekonstruk-
ci. Zbývá jen sehnat nějaké finance 
na renovaci šaten,“ naznačuje Marsch 
nejbližší úkol pro vedení klubu, který 
nesouvisí s výsledky na hřišti.

Fanoušci se prý v pohodě vejdou 
okolo hřiště, leckdo by si ale řekl, že 
by areálu třeba menší tribunka slušela. 

„Záleželo by, jak by se upravovalo zá-
zemí a šatny, třeba by se to nějak řešit 
dalo. Ale na tyhle úvahy je brzy. Vždyť 
na naše zápasy chodí tak padesát divá-
ků,“ upozorňují Suchdolští.

Rekordní návštěvou prý bylo 300 
lidí a do areálu je nepřilákala ani Spar-
ta, ani Slavia, ale souboj s celkem Kyjí, 
kdy šlo o postup ze třetí třídy. „Tehdy 
šlo o všechno, dokonce na ten zápas 
svaz delegoval tři rozhodčí, takže bylo 
vidět, jak důležitý ten zápas byl,“ smě-
je se Marsch.

I když příznivců nemá klub na-
pohled moc, s nadsázkou lze říct, že 
Slavoji Suchdol drží či drželi palce 
fanoušci z celé Prahy. „Jezdila k nám 
starší manželská dvojice až z Bohnic. 
Měla určité vazby k Suchdolu a nene-
chala si ujít fotbalové zápasy. Chodila 
nás povzbuzovat i na zápasy venku,“ 
upozorňuje sekretář klubu. Štafetu prý 
nyní převzal další fanoušek, jenž žije 
na Suchdole. „Ota chodí pravidelně, 
je to velký fanoušek. Dokonce k výro-
čí nechal udělat klubu nějaké šály, má 
fotbal hodně rád,“ doplňuje.

Zatímco týmům z nižších pražských 
soutěží se na škvárové hřiště Slavoje 
Suchdol příliš nechtělo, do areálu si 
našly cestu celky z nejvyšší soutěže. 
„Už je to pěkných pár let, co sem po-
prvé vlétli hráči Baníku Ostrava. Ani 
se nikoho nezeptali, prostě se u nás 
chtěli rozcvičit před zápasem se Spar-
tou. Tak jsme si to s nimi vysvětlili 
a nebyl a není žádný problém,“ líčí 
Marsch.

A jakmile se hřiště pokrylo zeleným 
pažitem, míří do Suchdola s oblibou 
i mládežnické reprezentační výběry. 
„Máme dohodu s fotbalovým svazem, 
tedy nyní asociací, že u nás budou 
trénovat mládežnické národní týmy. 
Takže u nás byly k vidění výběry trené-
ra Csaplára i Hřebíka,“ líčí Marsch. 
A zájem se nakonec objevil i u za-
hraničních výběrů. „Byla u nás dívčí 
reprezentace Turecka do 17 let a taky 
mladí Italové,“ doplňuje funkcionář 
Suchdola.

Oslavit devadesátiny, to se musí. 
A ve fotbale třeba nejlépe postu-
pem. Slavoji Suchdol tenhle plán 
vyšel náramně, když se v uplynu-
lé sezoně prohnal druhou třídou 
a může se těšit na vyšší soutěž. Ra-
dost klubovému vedení nekalí ani 
fakt, že k maximální metě Slavoje, 
kterou je městský přebor, chybí 
ještě pořádný kus cesty. „Bylo by 
hezké, kdybychom se časem doká-
zali posunout třeba do I. A třídy, ale 
hlavní úkol pro nejbližší sezonu je 
jiný, rádi bychom se udrželi jako 
nováček v první B třídě,“ pozname-
nal sekretář Michal Marsch.

Dárek v podobě postupu ke kulati-
nám nejspíš nikdo nečekal, o to pří-
jemnější je překvapení, že tým skuteč-
ně dokončil soutěž na prvním místě. 
„Před rokem jsme se ve druhé třídě 
zachránili díky gólu, který padl vlastně 
půl minuty před koncem zápasu mezi 
Modřany a PSK Union. Tehdy jsme to 
neměli ve vlastních rukách,“ vysvětlu-
je sekretář Slavoje, proč se atak špičky 
tabulky tak úplně v klubu nečekal.

Jenže k týmu přišel nový trenér 
Jindřich Smrčina z Aritmy, z Vokovic 
si přivedl i několik posil a tým začal 
mašírovat soutěží. Na špici tabulky mu 

konkurovaly vlastně jen Klánovice, 
ale i ty nakonec s přehledem Suchdol-
ští nechali na druhém místě. „Nakonec 
to dopadlo skvěle a mohli jsme slavit. 
A zase nám pomohl PSK Union, když 
připravil Klánovice o body,“ chválí si 
pomoc jednoho ze soupeřů Marsch.

Jednoduchá sezona to ale pro Slavoj 
nebyla. Klub dokázal před rokem vybu-
dovat nové travnaté hřiště, což zname-
nalo hodně nákladnou investici. Stejně 
jako konkurenti si přitom nežije nad 
poměry, ale spíš počítá každou koru-
nu. O to je prý úspěch cennější. „Když 
se někdo podívá na tabulku a vidí de-
setibodový rozdíl mezi námi a druhým 
týmem, tak si může myslet, jaká to byla 
pohoda, ale my jsme měli fakt hodně 
zraněných,“ ohlédl se za uplynulou 
sezonou sekretář klubu. I proto se ani 
Suchdolští nedívají na vyšší soutěže 
a třeba po přeboru, který je klubovým 
maximem ani nepošilhávají. Uvažují 
v reálných možnostech.

Klub na nejvyšší pražskou soutěž 
nemá nejspíš hráče ani finance. „Moc 
soukromníků, kteří by podporovali 
finančně fotbal, tady nemáme, samo-
zřejmě zkoušíme firmy oslovovat, ale 
úspěšní moc nejsme. Spíš než peníze 
vám dají třeba věci do tomboly. Obec 
nám dává jen povinných patnáct tisíc 

na celou TJ,“ přiznává smutnou prav-
du funkcionář klubu.

Výš se Slavoj Suchdol nehodlá hnát 
nějak na sílu. Dobře ví, že třeba v násle-
dující sezoně může nastat v pražských 
soutěžích pořádný průvan. Díky rozší-
ření přeboru na osmnáct týmů postou-
pilo po uplynulé sezoně víc týmů (se 
Suchdolem nakonec postoupily i Klá-
novice), jenže až se za rok vše srovná, 
o to víc bude padáků. „Dá se čekat, že 
v následujícím roce bude v pražských 
soutěžích od začátku pořádně veselo,“ 
je smířený s realitou Marsch. „Proto 
musíme pracovat na hráčském kádru, 
musí se dořešit hostovačky fotbalistů, 
kteří u nás v minulé sezoně působili,“ 
hlásí klubový sekretář. „My se nikam 

neženeme, když budeme ve zlatém 
středu tabulky, tak budeme spokojení. 
Hlavní cíl je se udržet.“

Modrobílí dobře vědí, že vyšší sou-
těž může výsledkově bolet a tým nebu-
de tolik vítězit. Otázkou je, jak se tým 
plný třicátníků srovná s vyšší kvalitou. 
„Máme dva týmy dospělých, je tu hod-
ně starších kluků, co mají fotbal rádi. 
Ale v těch dvou týmech je jen sedm 
kluků, co jsou našimi kmenovými hráči 
a je jim do třiceti let,“ dělá si starosti 
Marsch a naznačuje, že mu na posílení 
áčka hodně záleží.

Klub, který se po celou dobu trvání 
pohybuje v nižších soutěžích, přitom 
měl hráče, kteří psali i českou fotba-
lovou historii. „Nejznámější je Jiří 
Ječný. Ten si zahrál za Duklu, Spar-
tu a byl i v národním mužstvu. Kopal 
i s Masopustem,“ hlásí hrdě sekretář 
suchdolského klubu.

Slavoj má zástupce ve vyšších sou-
těžích i nyní, byť ne zatím tak známé-

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!
Dobová fotka Slavoje Suchdol DÁREk jak MÁ býT

TEXT: René Machálek - editor agentury Mediafax / FOTO: Ondřej Hanuš

SLavoj SUchDoL oSLavIL DEvaDESÁT LET poSTUpEM z DRUhé TřÍDy

bEz škvÁRy 
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nikam se neženou

prostor pro děti

Umělka ne!

baník se nebál

ve vyšších soutěžích

SLavoj SUchDoL
Rok zaLoŽEnÍ: 1921

vývoj nÁzvU kLUbU: SK Suchdol 
(v místě působí i konkurenční oddíl Spartak 
Suchdol), Sokol Slovan Suchdol, Slavoj Su-
chdol.

ÚSPĚCHy: Klub působil nejvýše v praž-
ském přeboru, a to v letech 1973 až 1975

SoUČaSnoST: I. B třída

poČET TýMŮ: dva týmy mužů („A“ – I. B 
třída, „B“ – III. třída), stará garda, mládežnic-
ké týmy – mladší žáci a mladší přípravka

STaDIon Tj SLavoj SUchDoL
ADRESA: Suchdolská 41, Praha 6–Suchdol, 
165 00

DopRavnÍ SpojEnÍ: autobus 107, 147 
a 359 od metra trasy A (Dejvická) do za-
stávky Internacionální a odtud zhruba dvě 
minuty pěšky. Z Únětic autobusem 359 
do zastávky Internacionální a odtud zhruba 
dvě minuty pěšky.

poČET hřIšť v aREÁLU: hlavní hřiště 
s travnatým povrchem

KAPACITA: maximální návštěva na zápase 
dosud byla 300 lidí

KLUB

Dnešní areál – konečně s trávou
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Fotbalové kvality MARTINA HOLASE asi nejlépe charakterizuje fakt, 
že byť mu před nedávnem bylo 36 let a má za sebou čtyři(!) operace 
pravého kolene, jako krajní záložník A-týmu Slovanu Kunratice dál 
neúnavně sprintuje po lajně od vápna k vápnu a na svůj post nikoho 
mladšího nepustí. V civilu dělá řidiče, přesněji kurýra pro zásilkovou 
firmu. A i když je to hlavně po psychické stránce mimořádně náročná 
profese, on ji má vlastně rád. I proto, že díky ní potkal svou životní 
lásku Lucii.

S míčem se seznamoval před domem, 
kde si kopal s kamarády. Když mu bylo 
jedenáct let, všiml si ho jistý mládež-
nický trenér Slavie. „Že prý na mě už 
nějakou dobu kouká z okna a líbí se mu, 
jak hraju. Dal mi telefonní číslo a řekl, 
ať přijdu na trénink žáků. To byl tehdy 
můj nejšťastnější den v životě,“ pro-
zrazuje. Do Slavie ale nešel, u rodičů 
měla přednost škola a víkendové po-
byty na chatě.

DOKONALÉ JARO
Nakonec si doma fotbal vydupal, ov-
šem prvním klubem, v němž se zare-
gistroval, nebyla Slavia, nýbrž Sparta, 
které odmala fandí. „První trénink 
jsem absolvoval na hlavním stadionu 
na Letné, byl tam i Horst Siegl,“ vzpo-
míná. „A po měsíci mi řekli nashleda-
nou. Přece jen jsem neměl žádné fot-
balové základy, ostatní kluci byli oproti 
mně natrénovaní. Takže jsem šel hrát 
za Háje.“
Do čtrnácti let znal jen tréninky. „Potom 
už jsem nemusel s rodiči o víkendech na 
chatu, protože mě v Praze začala hlídat 
babička. Takže jsem najednou hrál zá-
pasy a dostal se do základní sestavy,“ 
popisuje začátky kariéry, které ovšem 
přibrzdilo zranění. Poprvé se ozval 
pravý meniskus. Po operaci a zota-

vení skončil na Hájích a přesunul se 
do tehdy vzniklého klubu Inferno.
Na toto období vzpomíná rád. „Vy-
hrávali jsme zápasy i v devíti lidech. 
Hezky se to sešlo, sedli jsme si, poctivě 
trénovali,“ sumíruje. Když s Infernem 
porazili B-tým Kunratic, dostal právě 

od nich nabídku na přestup. „Přišel 
za mnou pan trenér Mňuk a nabídl mi, 
jestli nechci hrát A třídu za ně. A já 
souhlasil. To mi bylo asi osmnáct.“
Ve Slovanu se rychle zabydlel v A-
-týmu a po pár letech dosáhl na svůj 
fotbalový vrchol – postup do pře-
boru. „Na to nikdy nezapomenu. Na 
jaře 2011 jsme první zápas ve Střešo-
vicích remizovali 2:2 a pak už jsme do 
konce sezony všechno vyhráli,“ hlásí. 
„Z pátého místa po podzimu jsme sko-
čili na první a vyhráli ještě s náskokem. 
Dokonce jsme se všemi týmy měli lepší 
vzájemné zápasy. Byla to prostě neu-
věřitelná sezona, s trochou nadsázky 

jsme vedli už při nástupu na hřiště. 
Když jsme dostali gól, věděli jsme, že 
tři dáme. Vynikající spoluhráči, šlapalo 
nám to.“

MIČINEC? RESPEKT
I přes velký klubový úspěch Slovan 
opustil a odešel do Tempa. „V Kunra-
ticích se to tehdy rozhádalo, odešlo 
hodně lidí. Tempo hrálo také přebor, 
ale hned jsme z něho spadli. Ovšem 
povedlo se nám vyhrát pražský pohár, 
otočili jsme zápas proti Vršovicím. Jenže 
mně v tom utkání někdy v pětatřicáté 
minutě znovu prasklo koleno…“
Sotva se z náročné operace vylízal, 
při sálovém fotbale si zranění obnovil. 
„Doktor mi řekl, že mě během půl roku 
nemůže operovat znovu, a já od té doby 
už na žádném zákroku nebyl. Nějakých 
pět let mě to bolí, ale hrát zvládám, 
jen si musím koleno pokaždé pořádně 
zatejpovat,“ přiznává. „A vždy je lepší 
být ve velké zátěži, protože se koleno 
obalí svalstvem,“ upozorňuje.
Dnes už zase kope za Slovan, ve kte-
rém ho trénuje bývalý reprezentant 
Tibor Mičinec. „Mám obrovský re-
spekt k jeho zkušenostem a kvalitám. 
V přístupu k fotbalu, v profesionalitě, 
ve všem. Škoda že jsem ho nepotkal 
jako mladý kluk, protože by mě posu-
nul o míle dopředu. Kdoví, třeba bych 
to dotáhl dál.“
Pod trenérem Mičincem se na vlastní 
žádost vrátil na pozici pravého zálož-
níka. „A pěkně jsem si tím naběhl. On 
totiž vyžaduje, aby hráč na tomto po-
stu jezdil po lajně devadesát minut od 
vápna k vápnu, a když nemůže, střídá,“ 
vypráví chlapík, který si až na bran-

K U N R A T I C K Ý  U N I V E R Z Á L  M A R T I N  H O L A S  D Ě L Á  K U R Ý R A  V  Z Á S I L K O V É  F I R M Ě

P R Á C E  M I  D A L A  L Á S K U

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

Martin a Lucie velmi rádi cestují. Byli už i v Číně.
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káře vyzkoušel všechny posty a do-
dnes je tak schopen na nich kdykoliv 
zaskočit.
I v šestatřiceti je dál v základní se-
stavě. „Mladí kluci mě z ní pořád ještě 
nevyšoupli. Až to nastane, půjdu do B-
-týmu hrát nižší soutěž, protože s fot-
balem končit nehodlám. I přítelkyně Lu-
cie mě v tom podporuje, ať prý hraju, 
dokud můžu chodit,“ usmívá se.

70 KM ZA 13 HODIN
Martin Holas odmaturoval na Střední 
průmyslové škole dopravní a už po 
ukončení studií měl jasno v tom, co 
bude dělat. Tedy spíš nedělat. „Nehodlal 
jsem sedět v kanceláři, nejsem ten typ. 
Chtěl jsem dělat prakticky cokoliv, ale 
hlavně venku,“ podotýká s tím, že osud 
mu přihrál profesi řidiče. „Rozvážel jsem 
nejrůznější zboží od zeleniny po noviny, 
od Slovenska po Německo. A potom jsem 
nějakou dobu dělal osobního řidiče pro 
prominentní zahraniční klienty.“
Nyní už téměř čtvrtým rokem pra-
cuje jako kurýr pro zásilkovou službu 
GLS. „Je to řehole, která se šoféřinou 
nemá vlastně nic společného. Jezdíte od 
vchodu ke vchodu, máte na starosti sto 
adres, denně vyřídíte sto telefonátů,“ na-
stiňuje. „Je to nejsložitější práce, co jsem 
kdy dělal. A to jsem jezdil tisíc kilometrů 
na jeden zátah. Tady najedu sedmdesát, 
ale trvá to i třináct hodin.“
Spíš než o řízení je jeho džob o orga-
nizování. „Vlastně celou dobu jen te-
lefonujete s klienty a domlouváte, kdy 
kam pojedete. Samozřejmě to není fy-
zicky jednoduchá práce, protože taháte 
pytle se psím žrádlem, pneumatiky, 
těžké balíky,“ přibližuje. „Ale náročné 
je to v první řadě psychicky. Vyhovět 
zákazníkovi, trefit se na jeho požadavek 
a ještě u toho být příjemný.“
Právě úslužnost a ochota provázená 
úsměvem jsou podle něj v této profesi 
zásadní. „Opakovaně se mi potvrzuje, že 

jak se já chovám ke klientům, tak se oni 
chovají ke mně. Takže i když třeba první 
setkání bylo z nějakých důvodů nepří-
jemné, ta další už jsou vlídnější,“ upo-
zorňuje. „Lidé vědí, že přijedu já, já zase 
vím, za kým jedu. Zvykneme si na sebe. 
A když si někdo objednává často, tak by 
byl sám proti sobě, kdyby se obden hádal 
s řidičem, co mu zásilku doveze.“

ZA ČAJI DO ČÍNY
I tak občas prý narazí na kverulanta, 
proto je důležité zůstat nad věcí. „Mu-
síte být v bublině, která nesmí prask-
nout. Jinak byste se opupínkovali, ne-
chali auto stát uprostřed silnice a jeli 
domů metrem. Protože někdy je to 
opravdu tak stresující, že jste na pokraji 
psychických sil,“ přiznává. „A když už na 
vás někdo řve, tak to musíte spolknout 
a jet na další adresu, jako by se nic 
nestalo. Můžu sice za volantem vzteky 

řvát, ale k čemu to je, když mě nikdo 
neslyší?“ směje se.
Náročnou práci je logicky nutné kom-
penzovat kvalitním odpočinkem. „Přes 
týden času na odreagování moc ne-
mám, od toho jsou víkendy. S přítelkyní 
jezdíme vlakem po hradech a zámcích 
ve středních Čechách, na to se vždycky 
těším. A další relax je samozřejmě fot-
bal, na kterém si vyčistím hlavu. Na 
hřišti, ať už při tréninku nebo při zá-
pase, nechám všechny pracovní stresy 
a druhý den můžu normálně fungovat.“
Ač je jeho zaměstnání sebevíc těžké, 
jedno zásadní plus se mu už nikdy 
neodpáře. Díky němu totiž našel ži-
votní lásku. „Lucinku jsem potkal, když 
jsem jí zavážel balíčky do práce. Dělala 
ve skladu s čaji, měla tam na starosti 
i sportovní halu,“ vypráví, jak se dali 
dohromady. „Nikdy jsem nepoznal ně-
koho tak charakterního, tak uvědomě-

lého, s takovým přístupem k životu. Ona 
je prostě dokonalý člověk,“ vzkazuje se 
zasněným úsměvem.
I díky své drahé polovičce letos vyra-
zili dál než do středních Čech. Rov-
nou do Číny! „Byla to vlastně pracovní 
cesta, přítelkyně tam byla na dvou stá-
žích. Ukazovali jí, jak probíhá celý pro-
ces výroby čínského čaje, od růstu až 
po zpracování,“ povídá.

SEBEPOZNÁNÍ
V Číně strávili čtrnáct dní a pochopi-
telně měli čas i sami na sebe. „Byla 
by hloupost být v Číně a nevylézt z ho-
telu. Takže jakmile jsme měli možnost, 
chodili jsme na výlety. A protože tam 
nesmíte řídit, jelikož potřebujete čínský 
řidičák, vyráželi jsme po vlastní ose,“ 
vzpomíná. „Šli jsme někam a pak zase 
zpátky. Když už jsme se cítili trochu otr-
kaní, jeli jsme i metrem. Odjeli jsme na 
druhou stranu města, tam chodili po 
parcích a pak zase jeli zpátky.“
Zatímco svou životní budoucnost vidí 
pevně spojenou se svou milou, v té 
pracovní nemá zcela jasno. „Vždycky 
si dávám za cíl přežít Vánoce. Poka-
ždé před nimi chci skončit a popravdě 
ani nevím, proč jsem to ještě neudělal. 
Na druhou stranu v jiné práci budou 
zase jiné problémy a já mám tu svou 
současnou svým způsobem i rád. Dala 
mi jakési sebepoznání, protože jsem si 
v ní sáhl na dno, což mě posunulo dál. 
A hlavně mi dala lásku. Člověka, se kte-
rým chci být do konce života.“ 

Holas dělá kurýra. Chtěl totiž pracovat hlavně mimo kancelář.

INZERCE

Věk:  36 
Klub: SK Slovan Kunratice 
Post: pravý záložník, univerzál

MA RT IN H O LAS

C I V I L

I ve 36 letech je stále členem základní sestavy Kunratic.
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