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Milí čtenáři,
těchto pár řádků píšu v době, kdy nikdo z nás neví, jak dál bude vypadat letošní sezona a vlastně i situace ve společnosti minimálně v příštích týdnech. Důvodem je samozřejmě šířící se pandemie koronaviru.
Není to příjemné pro nikoho z nás a já rozhodně nemám chuť slavit. Co? Přece jubilejní 100. vydání
Pražského fotbalového speciálu, které právě držíte v ruce nebo čtete v elektonické verzi na internetu.
To je ta nenápadná, ale symbolická stovka na titulní straně i tady dole pod textem.
Dovolte mi prosím alespoň skromně poděkovat všem ze svazu, kteří jeho vydávání umožnili, a zejména
všem, kteří se na jeho podobě za více než 10 let podíleli. Je to vlastně velmi úzký tým lidí, který mimo vlastní
práci psal tisícovky řádků o fotbale v hlavním městě, nafotil tisíce obrázků, přečetl a zalomil tisíce stran.
Věřím, že do druhé stovky vykročíme veseleji a hlavně s možností sportovat a hrát fotbal na jakékoliv úrovni.
Mějte se dobře a buďte zodpovědní i opatrní!
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ROZHOVOR

TEXT: ROBERT SÁRA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., MARTIN SEKANINA

FERRARI NEPOTŘEBUJI.
PENÍZE DÁM RADĚJI DO FOTBALU
VLADIMÍR ŠMICER BÝVAL IKONOU LIVERPOOLU I SLAVIE, ALE POSLEDNÍ DEKÁDU K NĚMU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ DOLNÍ CHABRY.
KLUBU Z I. A TŘÍDY „ŠTÍSTKO“ ŠÉFUJE A NOVĚ JE TEĎ TAKÉ TRENÉREM

ROZHOVOR

Vladimír Šmicer získává první zkušenosti jako hlavní kouč.

Vyhrál Ligu mistrů i Pohár UEFA, je vicemistrem Evropy a fotbalem si při
štacích v Anglii a Francii vydělal velké peníze. Mohl by se teď povalovat
v houpacím křesle, mít čestnou funkci v prvoligovém klubu nebo rovnou
ve Fotbalové asociaci a po fotbalech chodit v nažehlených oblecích. Jenže
místo posezení ve VIP lóži stojíme s VLADIMÍREM ŠMICEREM v sobotu
odpoledne u klandru v areálu vokovické Aritmy a společně s dalšími osmi
diváky sledujeme béčko Dolních Chaber ve druhé nejnižší pražské soutěži.
Jeho sedmnáctiletý syn Jiří zatím sedí
na střídačce a proti FC Ambassadors
dostane šanci až v závěru mače. Vladimír tu však je hlavně proto, aby
okoukl, kdo ze zálohy klubu z pražského předměstí může brzy povýšit
do hlavního týmu v I. A třídě. Ten totiž
od začátku září trénuje. „Bylo to přání
předsedy klubu, tak jsem moc neměl
na vybranou,“ řekne Šmicer a hned se
na jeho tváři objeví typický úsměv.
Tím šéfem dolnochaberského oddílu
je rovněž on, a jak dokáže i následující rozhovor, rozhodně není v klubu
jen nastrčenou reklamní tvářičkou, ale
člověkem, který pro něj dýchá i mu
finančně pomáhá. „Raději dám peníze
do chaberského fotbalu, než abych si
kupoval Ferrari či Porsche,“ vypráví
Šmicer, jedna z největších osobností,
která se v pražském fotbale pohybuje.
J
Když se řekne Vladimír Šmicer, tak mi okamžitě naskočí
nároďák, Liverpool, Slavia, ale
hned za nimi i Dolní Chabry, jako
byste k nim patřil odjakživa. Kdy
to spojení začalo?
V roce 1996, kdy jsem tam koupil barák. Ale začal jsem v něm bydlet až

po 11 letech, když jsem se definitivně
vracel z Bordeaux. Hrál jsem v tu dobu
za Slavii, nicméně jsem věděl, že až
jednou skončím profesionální fotbalovou kariéru, spojím další fotbalový
život právě s Chabry.
J
To se tam už na váš konec museli klepat, ne?
Měl jsem tu kamarády, takže jsem
vždycky v létě za ně jako profík rela-

balon všemi hráči Liverpoolu. A oni
fakt vyhráli. Takže jsem musel nechat podepsat 16 míčů, což bylo něco
strašného. Jeden den jsem jich přinesl
osm a kluci v kabině křičeli: Hele, to
si děláš srandu, ne? Když jsem druhý
den dorazil s dalšími osmi, už si mysleli, že s nimi kšeftuji. Peklo. Pak jsem
je vyfoukl a celou krabici poslal do
Česka. Vím, že je kluci pořád mají,
a kdyby je dali na trh, budou mít velkou cenu. My v tom roce 2001 vyhráli
s Liverpoolem pět pohárů a měli fakt
silný manšaft.
J
Až tedy přišel rok 2009, vy
ukončil kariéru ve Slavii a konečně jste se oficiálně ocitl
v dresu Dolních Chaber.

jsme venku a on nám připískával. Po
20 minutách už to Ivan nevydržel, šel
za ním a povídá: Prosím tě, začni to
foukat normálně, nebo tady dostaneme všichni do držky.
J
Co soupeři, chtěli se na vás vyhecovat? Pamatuji si vyprávění
herců Vetchého a Trojana, kteří
taky nastupovali v nižších soutěžích a docela dostávali naloženo
od diváků i protihráčů.
Musíte hrát chytře, protože když
z někoho chcete dělat blbce, začnete to vodit, dávat mu housle, dostanete nakopáno. Je to o respektu,
který k soupeři máte. Když hrajete
jednoduše, nic nevymýšlíte, tak nemáte problém. Samozřejmě se v ka-

Samozřejmě do klubu dávám i nějakou finanční podporu,
protože to upřímně dám raději do areálu, než bych si
kupoval Ferrari či Porsche.
tivně „načerno“ hrál přáteláky, turnaje
a už se těšil, jak si po kariéře s nimi
zakopu také soutěž. Vybavím si, jak
jsem tu musel splnit i jednu sázku.
Chabry v roce 2001 vyhrály Pražský
fotbalový pohár a díky tomu se kvalifikovaly do hlavní soutěže. Měly před
sebou zápas s Admirou, kterou kdyby
porazily, půjdou na Spartu. A já klukům slíbil, že když se jim to podaří,
tak každému z nich dám podepsaný

A hned jsem si řekl, že si musíme
udělat nějaký dobrý tým, aby nás to
bavilo. Takže za nás hrál tchán Láďa
Vízek, Ivan Hašek, Patrik Berger,
Erich Brabec i Jirka Rosický, zkrátka
úplný „dream team“. Kamkoliv jsme
přijeli, mělo to atmosféru, i když je
pravda, že ne vždycky byla přátelská.
On v té době dělal Ivan Hašek předsedu svazu, takže jsme někam přijeli
a rozhodčí se mu chtěl zavděčit. Hráli

ždém manšaftu najde hráč, který na
vás přitvrdí, chce vás trefit. Do toho
lidi od klandru křičí: Netancuj kolem
něj, zajeď do něho, takže se kluci nechají vyhecovat. Ale tím, jak jsem fotbal hrál dlouho, už u soupeře poznám,
kdo do toho chodí, kdo je magor, kdo
kope kolem sebe. Nikdy jsem tak nezažil nic likvidačního.
J
Po zápase přišlo společné focení, autogramy?
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Nechceme konkurovat Admiře, Spartě, Slavii. My jsme tu od toho, abychom
děti přivedli k fotbalu, nadchli je pro něj, a když náš klub přerostou, ať jdou dál.
To je náš úkol, nechceme si hrát na nějaký velkoklub.
Byli rádi, že si proti nám zahráli. Nic
nám nedarovali, motivovali jsme je,
nechtěli se nechat obejít a už vůbec
prohrát. Byli vyhecovaní, ale pak jsme
si po zápase podali ruce. Já nepatřím
k těm, který by do jiného kopal, naštvaně nadával, a myslím, že mě tak
v té soutěži brali. Občas si pořád chodím zahrát za naše béčko a i tady to
probíhá s velkým respektem z obou
stran.
J
Jedna věc je chodit si zahrát
pro žízeň, aby člověk po kariéře
nepřibral. Jiná věc je ale šéfovat
klubu. Kdy jste s tím začal?
Po jediném roce v Chabrech za mnou
přišli, že se volí nový předseda, jestli
bych ho nechtěl dělat. Říkali: Tady
s tím nikdo jiný nehne. A já viděl staré
kabiny, špatné podmínky, moc to tu
nefungovalo, tak jsem souhlasil. Dělal
jsem sice u nároďáku, ale věděl jsem,
že reprezentační akce jsou jednou za
měsíc a že bych to měl časově zvládnout. Stal jsem se předsedou, zažil
první složitý rok, kdy jsme se rozkoukávali, ale pak dali dohromady velmi
slušný tým. Často cestuji, takže jsem
potřeboval kolem sebe lidi, kteří mi
pomohou či toho udělají víc než já.
Já byl spíš na rozhodovací věci. Samozřejmě do klubu dávám i nějakou
finanční podporu, protože to upřímně
dám raději do areálu, než bych si kupoval Ferrari či Porsche. Raději peníze
utratím v chaberském fotbalu.
J
Což je vidět. Zázemí vašeho
stadionu se mění k lepšímu.
Ano, hned jsme spřádali plány, že postavíme nové kabiny, protože jsme
měli na hřišti nedůstojné buňky. Čtyři
roky jsme žádali o grant a dotace na
nové šatny. První roky, když jsme nebyli mezi vybranými, jsme prožívali
velké zklamání. Ale zůstali jsme trpěliví, rok co rok jsme vypisovali žádosti
znovu, čekali na svou šanci, až se na
nás skutečně dostalo.
J
Přitom by si člověk řekl, že když
je ve vedení klubu Šmicer, který
zná v českém fotbale kdekoho,
půjde to snadněji.
Taky jsem si myslel, že to dostaneme
rychleji. (úsměv) Ale ono je to dvojsečné. Asi se taky báli, aby se neříkalo: No jo, přišel Šmicer, tak jim to

hned přiklepli. Nicméně po třech letech jsem si říkal, jestli už něčemu
neškodím já. Že se někdo může bát,
jestli to nedostávám z nějaké protekce, tak to raději dali jinému. Člověk si ale musí uvědomit, že není sám,
že klubů, které něco potřebují, je víc.
J
Navíc jste asi nežádali o pár set
tisíc, že?
Přesně tak. Byl to projekt za 15 milionů, z toho byly tři miliony naše spoluúčast a pomohl nám pražský magistrát. Přes léto ale do hřiště cpeme
hodně peněz, přispívá nám i obec
a vrací se to na podzim, kdy ho máme
v dobrém stavu. Nicméně máme dost
týmů, takže v přestavbě areálu pokračujeme dál. Dali jsme si horizont
patnácti let, kdy vše chceme dokončit. Nejprve jsme museli začít se zázemím, které bylo v katastrofálním
stavu. Kabiny jsme zbořili, postavili
nové s menší klubovnou, která slouží
i jako hospoda. Nechtěli jsme nic
velkého, protože v Chabrech máme
tři hospody a nemělo smysl budovat
čtvrtou. Přidělali jsme krásnou pergolu a teď si chceme dva, tři roky počkat, pošetřit peníze, abychom mohli
spolufinancovat projekt, kdy chceme
otočit hřiště a postavit 70metrovou
umělku na trénování. Máme asi 130
dětí, od listopadu do února nemáme
kde trénovat, přitom jde o pět měsíců,
které se v Praze celkem dají přežít
venku. Není tu taková zima, aby to
nešlo. Teď chodíme po tělocvičnách,
půjčujeme si umělku. Nicméně zase
to bude stát pár milionů.
J
Lidé se čím dál častěji stěhují
na okraj Prahy, případně za ni.
Takže si umím představit, že i zájem o fotbal u vás roste. Je to tak?
Je, máme hafo dětí. Teď se tu stavějí
nové Chabry, počet lidí vzroste z pěti,
šesti tisíc na dvanáct. To je dobrá
zpráva, protože náš cíl je, abychom
se stali sběrovou oblastí. Podchytíme
mladé a ti lepší pak mohou jít do nedaleké Admiry či dalších klubů. Jsme s takovou rolí spokojení. Nechceme konkurovat Admiře, Spartě, Slavii. My jsme
tu od toho, abychom děti přivedli k fotbalu, nadchli je pro něj, a když náš klub
přerostou, ať jdou dál. To je náš úkol,
nechceme si hrát na nějaký velkoklub.

To zní velmi rozumně.
Ano. Chceme podporovat ty, kteří
zůstanou, aby měli rádi Chabry, a je
nám ve finále jedno, jestli hrajeme I.
A třídu nebo přebor. Chceme, aby hráli
zdejší kluci, aby se místní sešli na fotbal a aby s námi společně klubem žili.
Mohl bych sem natahat hráče, kopat
přebor, divizi, jenže proč? Co by to
mělo za smysl? Já chci, aby se Dolní
Chabry chodily koukat na kluky, které
znají. Aby se na fotbale scházela komunita a bavila se.
J
Pomáhá právě tady vaše tvář
a jméno? Když jako rodič budu
vědět, že klubu velí osobnost vašeho formátu, že vás skutečně
mohu potkávat u hřiště, tak pro
mě bude mít oddíl rozhodně větší
kredibilitu.
Byl bych rád, kdyby si to lidi takhle
řekli. A právě kvůli dětem mě moc
těší, že se podmínky v areálu zlepšují. Že je za námi vidět nějaká práce
a nemusím se stydět. Když jsem byl
předsedou a viděl staré kabiny, tak
mi stydno bylo. I proto tvrdím, že
místo toho, abych hrál spokojeně
přebor se třemi, čtyřmi lidmi, které
musíte platit, dám raději peníze do
stadionu. Každý by měl dělat to, na
co má, a nehrát si na něco jiného. Nesnáším typy zbohatlých podnikatelů,
kteří vtrhnou na nějakou vesnici, začnou platit hráče, vyvíjet tlak na rozhodčí a z přeboru se rázem vidí v lize.
J
Ty příběhy taky většinou špatně
končí.
Přesně tak! A je to jenom tím, že si kluby
neuvědomují roli, kterou mají plnit. Nechci si hrát na Slušovice či Blšany. Jsem
šéfem klubu, kde teď i trénuji, hrávám za
béčko. Mám kluka v dorostu a ta práce
mě tu baví. Rád si na stadionu sednu,
koukám na zápasy, třeba i žáčků. Kamarádi u nás mají malé děti, takže mi dělá
radost, že v areálu jsou lidé, že to tu žije.
Sednou si, dají si kafe a udržujeme tím
místní společenský život.
J
Musejí také být rádi, že jste
nezůstal anonymním občanem,
ne? Často se stává, že se hvězdy
„skrývají“ ve svých domech
a místní je téměř neznají.
Ono je to potřeba a díky tomu, že
jsme otevřeným klubem, nás podpoJ

ruje obec. Starostka vnímá, že jsme
oddíl, který rozhodně nepatří mně,
ale je sdružením členů. My na hřiště
pouštíme děti ze školy, když pořádají
akce, a radnice vidí, že peníze, které
od nich dostaneme, jsou vidět. Že si
je nikdo nenechává u sebe, neplatíme
hráče v áčku. Jdou do areálu. Nedávno
jsme udělali hezký dětský koutek, pořádáme s obcí letní kina. Symbióza
mezi obcí, klubem a lidmi tu je. Navíc
místní moc dobře vědí, že v Chabrech
bydlí Láďa Vízek, velká osobnost československého fotbalu, Patrik Berger
a já. Bavím se o Chabrech v televizi,
novinách a i díky fotbalu jsou mezi
lidmi v Praze víc známé, což mě těší.
J
Fotbalem jste si vydělal, dobře
investoval. Mohl jste teď s nadsázkou ležet na kanapi, být třeba
čestným předsedou ve Slavii. Ale
i tak jste šel dělat „venkovský“
fotbal. Proč?
Mně se líbilo, že to, co se v klubu bude
dělat, mám absolutně ve své režii, pod
svou kontrolou. Že když si vybuduji
tým pěti, šesti lidí, tak to, co si řekneme na výboru, skutečně uděláme.
A já mám moc to ovlivnit. Ve Slavii
bych samozřejmě takové pravomoci
neměl. Tam bych musel zpočátku
hodně poslouchat, učit se. V Chabrech jsem věděl, že se budu muset
učit taky, ale rozhodující slovo mám já
a jsem skutečně výkonná moc. Ve Slavii by to nebylo a neumím si představit, že bych šel do jiného klubu. Nicméně jsem moc potěšen, že mě ve
Slavii berou jako legendu, vyjdou mi
s prvním posledním vstříc a mám tam
hodně privilegované postavení. Takže
to nakonec dopadlo ideálně. Na Slavii
se chodím dívat na top úroveň, zajdu
za kluky do kabiny, pokecám s trenéry
a vidím se s vedením. Fanoušci mě
mají rádi. A když něco dělám, tak je
to u nás v Chabrech, a já jsem s tímto
stavem maximálně spokojen.
J
Co je na té šéfovské práci nejtěžší?
Sehnat trenéry k mládeži. Pražský
fotbalový svaz nám na ně přispívá,
ale stejně je to práce pro lidi, kteří
musejí být srdcaři. Často pomáhají
jako asistenti tátové, jindy dělávají
vedoucí družstev a bez takových hr-

KDO JE VLADIMÍR ŠMICER
Vladimír Šmicer se narodil 24. května 1973. S fotbalem začínal v rodných Verneřicích na severu Čech.
S profesionálním fotbalem začínal ve Slavii, se kterou postupně získal tři tituly. Po úspěšném evropském šampionátu r. 1996 přestoupil do francouzského Lens a později do vysněného Liverpoolu, kde
se s Milanem Barošem stali prvními českými vítězi Ligy mistrů. Štístko, jak zněla roky Šmicerova přezdívka, dal dokonce ve finále soutěže i gól a pak v rozstřelu proměnil penaltu. V národním týmu odehrál
81 zápasů, dal 27 branek. Později u reprezentace působil jako manažer. Je ženatý, manželka Pavlína je
dcerou olympijského vítěze Ladislava Vízka.
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ROZHOVOR
dinů by to nešlo. Ale sehnat dobré
trenéry je nejtěžší úkol. A je to problém celého fotbalu i českého sportu.
Všichni mluví o důležitosti pyramidy,
takže je velmi klíčové, co děti hned
na počátku naučíte. Tam budujete
základ, a proto je nesmírně zásadní
k těm nejmladším najít někoho, kdo
jim správně a poučně řekne, co mají
dělat. Já měl kliku, že když mi bylo
šest, vzal si nás děda, který hrával
druhou ligu a trénoval nás. Učil nás
placírku, šajtli a věděl, co dělá. Teď
máte kolikrát u nejmenších nadšené
babičky, maminky – díky samozřejmě
za ně –, ale často to není ono.
J
Na druhou stranu slýchám
chválu napříč sportovními oddíly
třeba na program Můj první klub,
který přináší peníze pro tyto trenéry.
Ano. I já musím říct, že podpora od
fotbalové asociace či Pražského fotbalového svazu je skvělá. Je tu projekt Létající trenéři, že když má někdo
problém u nejmladších kategorií, ozve
se a oni přijedou udělat ukázkový trénink. Je řada dalších programů a kdo
se zajímá, objeví množství možných
dotací a podpory. Funguje i to, že
trenéři mládeže mohou chodit na
kurzy, vzdělávat se a zlepšovat. Lidi
z asociace si uvědomují důležitost, že
čím erudovanějšího trenéra budeme
mít, tím budeme vychovávat víc talentů. Jde to ruku v ruce. Když kluka
začnete fotbalové věci, které by měl

Golf je velkým koníčkem Vladimíra.

umět v osmi, pořádně učit ve třinácti,
čtrnácti, tak už je pozdě. Něco doženete, ale to by musel být hodně talentovaný. Nicméně i z méně talentovaných můžeme při správném tréninku
a vedení vypilovat šikovnější fotbalisty, jen se to musejí učit od šesti,
sedmi let.
J
Dolní Chabry hrávaly přebor,
poslední sezony bojovaly o po-

stup zpět. Teď je říjen a klub se
v I. A třídě trápí. Jste předposlední, máte za sebou sérii porážek. Jaké jsou vlastně ambice
týmu?
Poslední dvě sezony jsme měli smůlu.
Před rokem a půl jsme už postoupili,
oblékli jsme si postupová trička a slavili. Poslední tři kola jsme pak hráli
kluky, kteří předtím nedostávali tolik

minut, a ztratili jsme čtyři body. A ty
se potom ukázaly jako nesmírně klíčové. Týden před losováním soutěží
jsme se totiž dozvěděli, že Olympia
Radotín nechce hrát ČFL a přihlásila se do pražského přeboru. Tudíž
z I. A třídy nepostupují čtyři celky, dva
z každé skupiny, ale jen tři. A nám na
ten třetí chyběly dva body. To bylo
velké zklamání, hlavně pro kluky. PřiINZERCE

ROZHOVOR

Úvod trenérského angažmá se nevyvedl. Ale co není, může být.

Když na čerstvém vzduchu bude stát 100 lidí, budou mít klidně roušky, tak jsou v mých očích podmínky
daleko příznivější než v uzavřeném metru, kde je to často hlava na hlavě. Nedává mi žádnou logiku,
abychom zakazovali stát lidem venku u klandru a dívat se na fotbal. Tím koronavir rozhodně nezastavíme.
šel postup, jenže ve skutečnosti jsme
zůstali v I. A třídě. Letos na jaře jsme
zase měli pět bodů na třetího, už se
v přeboru viděli, jenže tentokrát přišel covid-19, takže jsme opět nepostoupili. Dvakrát jsme tedy byli jednou
nohou v přeboru, proto jsme se před
touto sezonou chlácholili, že do třetice to vyjde. A hele – jsme předposlední. Fotbal je zvláštní.
J
Trápí to vedení?
My jako výbor nedáváme áčku cíle, že
musí postoupit. Chceme, aby se hráči
fotbalem bavili, a když uvidíme, že je
kvalita dobrá, podpoříme je. Děláme
všechno pro to, aby měli odpovídající
podmínky, aby fotbalové a servisní
věci byly na úrovni. Ovšem cíle jsou na
mužstvu. Klukům opakujeme: Hrajte
pokaždé na vítězství, a když to na
konci sezony dá postup, půjdete dál.
A když sestoupíme, stane se. Nikdo
vás střílet nebude.
J
Jaké tedy jsou ambice?
Ambice si tedy u nás vytváří tým
a trenér. My jako vedení máme ambici, abychom měli hezký areál, který
funguje. Aby každý, kdo sem přijde, byl vítaný, měl potřebné zázemí
a hráči nadšení. Jsou to tři roky, co
jsme hráli přebor, ještě po třech jarních kolech byli pátí, šestí. Pak se
nám ale zranilo šest klíčových hráčů
a my najednou prohráli deset zápasů
z deseti. A spadli jsme. Uklidňoval
jsem kluky, že je to jen fotbal a nic se
neděje. Že budou mít možnost vrátit
se zpátky. Moc chtěli, protože přebor
je svou kvalitou dobrá soutěž, vysílá
se, píše se o vás. Ale nyní se to vyvinulo tak, že budeme mít problém se
záchranou.
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Říkal jste, že ambice si u vás stanovuje tým a trenér. Jako byste
zapomněl, že teď jím jste vy.
No jo. Petr Klouček, který tým vedl
čtyři roky, najednou na vlastní žádost
po čtyřech kolech odešel. Nás to
překvapilo, byli jsme v šoku. Zároveň
jsem řekl: Po čtyřech kolech nikoho
nového shánět nebudu, vezmu to sám.
A stal jsem se takovým koronavirovým trenérem.
J

kendu i zápasy. Kluci byli spokojení,
že tím koučem budu já, protože mě
znají. Ale bilance zní děsně – čtyři
zápasy a čtyři porážky. Z toho jsem
odkoučoval dva duely, protože u dalších dvou jsem nemohl být. Měl jsem
koronavirus. Máme pět kluků dlouhodobě zraněných a je to znát. Navíc třeba proti béčku Aritmy jsme
nedali penaltu v poslední minutě,
jindy naopak v poslední dostali.

Fotbal ho znovu pohltil natolik, že chodí sledovat i zápasy chaberského béčka.

Co to znamená?
Je koronavirus, nikam nemohu létat, protože hodně jezdívám s Liverpoolem nebo vyrážím za svými
zálibami. Ale teď mám prostě čas
úterý a čtvrtky vést tréninky a o víJ

Zatímco minulé dvě, tři sezony se
většinou zápasy v závěru překlopily
v náš prospěch, teď je to proti nám.
Ale aby bylo jasno – rozhodčí pískají
dobře, žádný zářez. Po osmi kolech
jsme předposlední, protože si to za-

sloužíme, na soupeře jsme neměli.
A vím, že do konce podzimu to budeme mít těžké.
J
Tak snad trenér bude mít dál
důvěru předsedy.
Když koukám do zrcadla, tak ji zatím
cítím. (smích) Ale není sranda prohrávat, zvlášť my na to nebyli v I. A třídě
zvyklí. Jsme smutní, leží na nás deka,
ale věřím, že sezonu ještě otočíme.
J
Zároveň nyní začíná období,
kdy se sport musí kvůli epidemiologickým opatřením obejít
bez diváků. Jaký bude fotbal před
prázdnými tribunami?
Já jsem rád, že diváci teď nepřijdou
na naše zápasy, protože to není
nic ke koukání. Ale vážněji – je to
moc smutné. Nejen v Chabrech, ale
na vesnicích a v menších městech
obecně platí, že je fotbal společenská událost. Na naše domácí zápasy
chodí 150 lidí a není u nás jiný sport
na podobné úrovni, kam by mohli
zajít. Bez nich to bude smutné. Já
prázdné tribuny nerad vidím na
profesionální i amatérské úrovni
a obecně jsem hodně proti koronavirovému zavírání venkovních zápasů.
Rozumím, že v hale je riziko nákazy
vyšší. Ale když na čerstvém vzduchu
bude stát 100 lidí, budou mít klidně
roušky, tak jsou v mých očích podmínky daleko příznivější než v uzavřeném metru, kde je to často hlava
na hlavě. Nedává mi žádnou logiku,
abychom zakazovali stát lidem venku
u klandru a dívat se na fotbal. Tím
koronavirus rozhodně nezastavíme.
Zato na něj mohou koukat z hospody
a nalévat se bez roušky pivem. To je
prostě nesmysl.

P R AV I D L A

TEXT: JAN HORA, ČLEN PRAVIDLOVÉ KOMISE FAČR

1 7 U STA N O V E N Í
První soutěž ve hře zvané fotbal byla uspořádána v roce 1848 v anglické
Cambridge. Zpočátku samozřejmě ještě bez pravidel a bez rozhodčích,
spoléhalo se na džentlmenství hráčů. Brzy se ale přišlo na to, že hře
plné tělesných kontaktů je potřeba vtisknout nějaký řád, a proto pan
John Charles Thring v roce 1862 vytvořil první PRAVIDLA FOTBALU,
která měla řešit sporné herní situace; ta měla pouhých osm ustanovení.
Hned v roce 1863 byla ale v Anglii
ustavena Anglická fotbalová asociace, která organizovala regionální
soutěže a která k tomu účelu vydala
Pravidla hry football, která již měla 15
ustanovení. S vývojem hry se samozřejmě vyvíjela a ve všech aspektech
i měnila jednotlivá ustanovení pravidel fotbalu, týkající se značení hrací
plochy, vlastní hry i jejího řízení.
Až do roku 1873 totiž neexistovali
rozhodčí. Utkání tehdy „řídili“ a sporné
situace řešili nehrající kapitáni družstev, protože ale docházelo k tomu,
že se ani oni nedokázali domluvit,
bylo dohodnuto, že dají na názor jiné,
naprosto nezávislé osoby. A tak byla
ustavena osoba tzv. „poradce“ (anglicky Referee), který na žádost kapitánů družstev přerušil hru a sdělil jim
k situaci „svůj názor“.
Osoba poradce byla družstvy naprosto respektována: družstva se de
facto zavazovala, že rozhodnutí poradce budou uznávat i v případech,
že se jim nebude líbit (tím fakticky
vznikla funkce rozhodčího, který je
neodmyslitelným aktérem nejen fotbalu, ale každé jiné sportovní činnosti). Poradce hru přerušoval máváním šátku nebo voláním. Používání
píšťalky bylo (velmi kuriózně) zavedeno až v roce 1887: Pan Joseph
Hudson, rozhodčí z Nottinghamu, se
nemohl domoci přerušení hry mává-
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ním šátku ani voláním, proto použil
svoji píšťalku na psa. Nápad se ujal,
od roku 1887 byli píšťalkou už vybaveni všichni rozhodčí.
Ještě stojí za zmínku, že až do roku
1882 musela družstva rozhodčího
k vyslovení jeho názoru vyzvat. Teprve
v roce 1892 dostal rozhodčí pravomoc rozhodnout sám podle vlastního
úsudku s tím, že jeho rozhodnutí je
konečné.
V roce 1892 byla také pravidla fotbalu prvně přeložena a vydána v Čechách. Jejich autorem byl pan Josef
Klenka a Pravidla fotbalu vyšla ve
Sborníku župy Podbělohorské.
Do konečné podoby se pravidla fotbalu dostala až v roce 1938. Stanley
Rous, bývalý hráč a později významný
fotbalový funkcionář, který za zásluhy
o fotbal dokonce získal titul sir (titul sir je na úrovni titulu rytíř nebo
baronet) sestavil pravidla fotbalu do
podoby, která přetrvala dodnes. Tato
pravidla fotbalu obsahují 17 platných
ustanovení, která řeší vše, co nějak
souvisí s hrou.

PRAVIDLO 1 – HRACÍ PLOCHA
Pravidlo 1 stanovuje rozměry a značení hrací plochy. Pro praxi je důležitá
„způsobilost“ povrchu hrací plochy pro
hru. Pokud stav povrchu hrací plochy
je takový, že by mohl ohrozit zdraví
hráčů, nebo rozhodčí usoudí, že hra
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SERIÁL PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU
O FOTBALOVÝCH PRAVIDLECH

jako taková se na něm provozovat
nedá, prohlásí hrací plochu za pro
hru nezpůsobilou.

PRAVIDLO 2 – MÍČ
Pravidlo 2 definuje parametry, které
míč musí splňovat. Platí, že tyto parametry musí splňovat před zahájením hry, a jestli se potom na mokrém
terénu jeho váha zvýší, není to ještě
důvod míč ihned vyměnit.

PRAVIDLO 3 – POČET HRÁČŮ
Pravidlo 3 upravuje počet hráčů a náhradníků. V soutěžním řádu musí být
pro každou soutěž stanoveno, kolik
náhradníků smí být do utkání nasazeno (od tří do nejvýše dvanácti).
Pravidlo také stanovuje, že klesne-li
počet hráčů družstva pod sedm, tak
utkání končí. Pravidlo dále definuje
proceduru střídání: náhradník musí
být mimo hrací plochu připraven
u středové čáry, v přerušené hře střídaný hráč hrací plochu opustí, a teprve potom na ni náhradník může
vstoupit. Procedura střídání je ukončena vstupem náhradníka na hrací
plochu.

PRAVIDLO 4 – VÝSTROJ HRÁČŮ
Hráč na sobě smí mít jenom tzv.
„povinnou“ výstroj, tj. dres, trenýrky,
štulpny, kopačky a chrániče holení,
a nesmí mít na sobě nic, co by mohlo
ohrozit bezpečnost jeho samého nebo
bezpečnost ostatních hráčů. Nesmí
proto na sobě mít žádné jiné předměty jako hodinky, náušnice, náhrdelníky, náramky, prsteny, a to ani
v případě, že tyto předměty budou
překryty nějakou páskou.

PRAVIDLO 5 A 6 – ROZHODČÍ
A OSTATNÍ ROZHODČÍ
Pravidlo 5 upravuje práva a povinnosti rozhodčího. Tato problematika
je poměrně obsáhlá, proto jí (a Pravidlu 6 – Ostatní rozhodčí) bude věnováno další pokračování tohoto seriálu
o pravidlech fotbalu.

PRAVIDLO 7 – DOBA HRY
Doba hry je pro jednotlivé fotbalové
kategorie stanovena Soutěžním řádem nebo Rozpisem příslušné soutěže. Podstatné je, že rozhodčí je promarněnou dobu hry povinen nastavit.
Ale je dobré připomenout, že jestliže
je signalizováno nastavení doby hry
např. o tři minuty a v průběhu nastavené doby hry dojde k dalšímu promarnění doby hry, má rozhodčí právo
dobu hry znovu nastavit.

PRAVIDLO 8 – ZAHÁJENÍ
A NAVAZOVÁNÍ HRY
Hra se zahajuje výkopem a výkopem
se také navazuje vždy po dosažení
branky. Při výkopu musejí být všichni
hráči na své polovině hrací plochy,
s výjimkou hráče, který výkop provede. Hráč provádějící výkop smí míč
kopnout kterýmkoliv směrem a míč
je ve hře, jakmile se po kopu zjevně
pohne. Přímo z výkopu může být dosaženo branky.
Pravidlo 8 také pojednává o tzv. míči
rozhodčího. Míčem rozhodčího se navazuje hra, jestliže ji rozhodčí přeruší
a nemůže ji navázat některým ze způsobů uvedených v Pravidlech fotbalu,
např. volným kopem, vhazováním nebo
kopem od branky. Míč rozhodčího se
provádí vždy pro některého z hráčů
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Rozhodčí činí v každém zápase desítky rozhodnutí podle pravidel.

toho družstva, jehož hráč se míče dotkl
jako poslední. Provede se tak, že rozhodčí míč pustí z ruky na zem pro příslušného hráče, přičemž všichni ostatní
hráči musejí být nejméně čtyři metry
od místa provádění míče rozhodčího
vzdáleni. V pokutovém území se míč
rozhodčího provádí vždy pro brankáře.

PRAVIDLO 9 – MÍČ VE HŘE
A MÍČ ZE HRY
Pravidlo uvádí tři případy, kdy je míč
ze hry. Buď rozhodčí přeruší hru, nebo
míč opustí hrací plochu, nebo se míč
dotkne rozhodčího a v důsledku toho
některé z družstev buď založí slibnou
útočnou akci, nebo míč po kontaktu
s rozhodčím jde přímo do branky,
nebo míč získá družstvo, které ho
předtím v držení nemělo.
Často se bohužel stává, že hráči se
domnívají, že míč již opustil hrací plochu, a diví se, že hra pokračuje. Míč
je totiž stále ve hře i v případě, že
je ještě – třeba jen svojí nepatrnou
částí – nad pomezní nebo nad brankovou čárou.

Branky je dosaženo, jestliže nepoškozený míč celým svým objemem přejde do prostoru branky. Branku rozhodčí uzná, jestli míč skončí v brance
přímo ze hry, z přímého volného kopu
nebo z pokutového kopu, z výkopu,
z kopu z rohu nebo z kopu od branky.
Rozhodčí branku neuzná, jestliže míč
skončí v brance přímo z nepřímého
volného kopu, z vhazování míče nebo
po míči rozhodčího (po míči rozhodčího se míče musí dotknout alespoň
dva hráči, aby branka platila).

PRAVIDLO 11 – OFSAJD
Pravidlo 11 o ofsajdu bylo rozebráno
a popsáno v 9. části tohoto seriálu
o pravidlech fotbalu.

PRAVIDLO 12 – PŘESTUPKY
A PROVINĚNÍ
Pravidlo 12 o přestupcích a proviněních bylo podrobně rozebráno a popsáno v částech 2, 5, 6 a 7 tohoto
seriálu o pravidlech fotbalu.

PRAVIDLO 13 – VOLNÉ KOPY
Pravidlo o přestupcích a proviněních
bylo rozebráno a popsáno v částech 3
a 4 tohoto seriálu o pravidlech fotbalu.

PRAVIDLO 10 – URČENÍ
VÝSLEDKU UTKÁNÍ
Dříve se toto pravidlo jmenovalo „Dosažení branky“. Bylo přejmenováno
proto, že se v něm pojednává i o prodloužení doby hry o 2 × 15 minut
v případech, že po skončení utkání je
nutno znát jeho vítěze, a uvádí také
zásady pro provádění kopů z pokutové značky, pokud se jimi má rozhodnout o vítězi utkání.

PRAVIDLO 14 – POKUTOVÝ KOP
Pravidlo 14 o nařízení a provádění pokutového kopu bylo rozebráno a popsáno v osmé části tohoto seriálu
o pravidlech fotbalu. Aktuálně se přímo
nabízí pozastavit se u tohoto pravidla
v souvislosti s utkáním Midtjylland –
Slavia. Obecně se drobné porušení pra-

vidla brankářem (předčasné opuštění
brankové čáry) toleruje, jestliže je ale
počínání brankáře kontrolováno (systém TBČ, technologie sledování brankových čar) a videorozhodčí je tím na
porušení pravidla upozorněn, nemá jinou možnost, než z toho vyvodit důsledky. To by mělo být mementem i pro
naše rozhodčí v tom smyslu, aby proceduře provádění pokutového kopu věnovali větší pozornost.

PRAVIDLO 15 – VHAZOVÁNÍ MÍČE
Míč má být vhozen z místa, kde přes pomezní čáru opustil hrací plochu. Jestliže
vhazující hráč míč vhodí z jiného místa,
ať už z místa směrem „dopředu“ nebo
z místa směrem „dozadu“, má rozhodčí
přerušit hru a vhazování míče nechat
provést hráčem druhého družstva. Rozhodčí má také kontrolovat postavení
nohou vhazujícího hráče. Ten při vhazování musí být oběma nohama na zemi
a ani jednou nohou nesmí překročit pomezní čáru do hrací plochy. I při těchto
porušeních pravidla 15 má opakované
vhazování provést soupeřící družstvo.

PRAVIDLO 16 – KOP OD BRANKY
Kop od branky lze provést z kteréhokoliv místa uvnitř brankového území. Míč
je ve hře, jakmile se zjevně pohne. Pokud se v momentě provádění kopu od
branky zdržuje v pokutovém území soupeř
nebo hráč soupeře do pokutového území
vstoupí dříve, než míč bude ve hře, a následně se dotkne míče nebo se pokusí
zahrát míčem dříve, než míč bude ve hře,
nechá rozhodčí kop od branky opakovat.

PRAVIDLO 17 – KOP Z ROHU
Kop z rohu se zásadně provádí
z toho rohového čtvrtkruhu, který je
blíž k místu, kde míč přes brankovou
čáru opustil hrací plochu. Míč je ve
hře, jestliže byl kopnut a zjevně se
kterýmkoliv směrem pohnul, a přitom není nutné, aby opustil rohové
území. Hráč provádějící kop z rohu
nesmí manipulovat s rohovým praporkem nebo ho odstranit. Hráči
soupeře musejí až do provedení
kopu z rohu setrvat ve vzdálenosti
nejméně 9,15 m od rohového čtvrtkruhu, tzn. 10,15 m od pomezní nebo
od brankové čáry.

V MINULÝCH ČÍSLECH VYŠLO
SRPEN PŘEHLED ZMĚN V PRAVIDLECH
ZÁŘÍ

HRA RUKOU

ŘÍJEN

FAULY/PŘÍMÝ VOLNÝ KOP

LISTOPAD NEPŘÍMÝ VOLNÝ KOP
PROSINEC NAVAZOVÁNÍ HRY
ZIMA

DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

BŘEZEN TAKTICKÉ FAULY A JEJICH TRESTÁNÍ
DUBEN

POKUTOVÝ KOP

ZÁŘÍ
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R O KY P R Á Z D N A KO N Č Í .
NA BŘEVNOVĚ SE PROBOUZÍ FOTBAL!
TRADIČNÍ A VYHLÁŠENÁ FOTBALOVÁ ADRESA OPĚT OŽÍVÁ. BŘEVNOV SE VRACÍ NA FOTBALOVOU MAPU METROPOLE
V místech, kde se před lety hrála až třetí liga a kolem zábradlí se tísnily
stovky diváků, kteří chodili na dva tamní kluby TJ Břevnov a Slavoj
Břevnov, probouzejí místní nadšenci po 14 letech nečinnosti fotbal.
Nový klub ponese jméno UNION BŘEVNOV.

o fotbal, mělo by to být také společenské místo pro všechny Břevnováky,“
plánuje Šálek.

Psal se rok 2006 a místo velké slávy
přišel smutek a rozčarování. V době,
kdy se mělo slavit stoleté výročí TJ
Břevnov, přišel jeho zánik. Tehdejší
majitel Pavel Dragoun prodal licenci
na třetí nejvyšší soutěž do Mladé
Boleslavi, která do soutěže nasadila
svou rezervu, a populární místo pod
strahovským vysílačem definitivně
osiřelo, jelikož i druhý z břevnovských
klubů – Slavoj – už v té době rovněž
neexistoval. Zanikl kvůli nedostatku
financí v roce 1994, jeho hráči odešli do Uhelných skladů, někteří z nich
dodnes působí v nedalekých Košířích.
Hřiště bývalé TJ, později FC Dragoun
Břevnov, a prostory oblíbené hospody
vedle něj se proměnily v zázemí dělníků, kteří se podíleli na výstavbě luxusních rezidencí v okolí. Nedaleká
hrací plocha bývalého Slavoje se
zase stala noclehárnou bezdomovců.
A o lukrativní pozemky mezi sídlem
Fotbalové asociace ČR a známým
parkem Ladronka sváděli – a stále
svádějí – boje movití developeři.
Proto se o budoucnost těchto míst
začaly zajímat dva břevnovské spolky
– Zelený Břevnov a Tejnka. „Nechtěli
jsme se smířit se zánikem obou hřišť,
které se nacházejí na velmi lukrativním
území. Víme, že kolem něj krouží různí
dravci. Nejvíc sil napínáme k tomu, abychom plochu bývalého Slavoje zachovali pro fotbal, což by se rovnalo malému zázraku. Ale věříme, že se nám to

Odvahy, chuti pracovat a vizí mají
břevnovští patrioti dost, ale zatím jim
chybí to hlavní: hřiště. Plocha, kde se
na Břevnově naposledy hrál fotbal, tedy
bývalá TJ, později Dragoun, už je v soukromých rukách a pokračování fotbalu
je bez chybějící vůle současného majitele vyloučené. Proto se Šálek a spol.
zaměřili na bývalé hřiště Slavoje, které
místní znají pod přezdívkou „PUŠ“,
která vznikla z názvu Poštovní úřad
šekový ještě za první republiky.
„Od pozemku se vše odvíjí, děláme
všechno, abychom uzavřeli smlouvu
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podaří,“ říká Marek Šálek, předseda
sousedského spolku Tejnka a zakládající člen pětičlenného přípravného
výboru Unionu Břevnov, který teprve
bude žádat o registraci na Fotbalové
asociaci ČR. „Fotbal má na Břevnově
velkou tradici. V hospodě u rohového
praporku to vždycky žilo, pořádaly se
tam koncerty, oslavy, svatby, lidé se
bavili, děti si kopaly na hřišti, z Ladronky se stavovali kolemjdoucí na pivo…
I tohle je náš sen, vrátit na Břevnov
fotbalové hřiště, kam by si místní chodili užít prima odpoledne. A nejde jen

VŮLE POMOCI NECHYBÍ

Podepsáním petice příchozí zájemci novému klubu pomohli.

na používání pro Union,“ povídá Šálek. Hřiště patří Magistrátu hlavního
města Prahy, se kterým už jedná radnice Prahy 6 o zápůjčce nebo dlouhodobém pronájmu. „Radnice Prahy 6
se k tomu přihlásila, cítíme, že je tam
opravdu vůle pomoci znovuzrození
břevnovského fotbalu. A je to vzácný
příklad, kdy jsou koalice s opozicí zajedno,“ těší Šálka.
Na konci září proběhla přímo na hřišti akce, na níž byl symbolicky založen Union Břevnov. Za účasti téměř
pěti stovek lidí byly představeny nové
dresy, došlo také na exhibiční zápas
bývalých fotbalistů Břevnova bez
ohledu na to, jestli hájili barvy TJ či
Slavoje. „Byl to hodně silný moment, až
dojemný,“ popisuje Šálek. „Po zápase
se všichni sešli u nástěnky s historickými materiály o obou klubech a vyměňovali si vzpomínky,“ doplňuje Michal Chylík, zakladatel spolku Zelený
Břevnov a další člen přípravného výboru Unionu.
V něm jsou zástupci z řad TJ i Slavoje.
„I proto jsme zvolili název Union, navazujeme na tradici obou klubů a chceme
všechny spojovat,“ vysvětluje Chylík,
který má s kolegy představu, že by
se na „Puši“ mohlo podařit vybudovat
plnohodnotné sportoviště se šatnami.
„Rádi bychom do projektu zapojili také
další břevnovské subjekty a volnou kapacitu sportoviště pak dali k dispozici
ostatním zájemcům o sport z řad místního obyvatelstva či sportovních oddílů
a spolků.“
Za spolky vedené Chylíkem a Šálkem,
které usilují o obnovu fotbalu na Břevnově, nestojí žádný zámožný mece-
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Na Břevnově to bylo příjemné „fotbalové“ odpoledne.

náš. Nutné náklady na rekonstrukci
hřiště, které se předběžně odhadují
na 10 až 20 milionů korun, se budou
muset sehnat jinde. „Doufáme v podporu místní samosprávy i magistrátu,“
říká Chylík. „Hřiště je na skvělém místě,
stranou, obehnané stromy. Je tam prostor na zázemí i občerstvení, kde by
byly nabízené služby veřejnosti, sousedům. Dostat hřiště do užívání je teď
naše hlavní snaha a hodně živá věc.“
Otázkou je, jak dlouho bude trvat jednání a schvalování nutných investic,
jako je nový povrch hřiště či aspoň
základní šatny. „Řešíme varianty, že
bychom začali jen s nějakými kontejnery, co se zbytku a vedení klubu týče,
máme ve svých řadách bývalé předsedy
klubů, správce, trenéry, kteří mají hodně
zkušeností. Zároveň jsme měli schůzky
v okolních klubech, Košířích či Střešovicích. Těmto klubům patří dík za to, že
s námi svoje zkušenosti sdílely,“ uvedl
Šálek. „Máme taky svůj merch: samolepky, roušky s logem, trička. Pracujeme
na spuštění webu, kde by se tyhle věci
měly dát koupit,“ upozorňuje.

OHLAS V OKOLÍ
Každá koruna se počítá. Zároveň by se
hodila jakákoliv podpora z řad soukromých subjektů v okolí, které by mohl
břevnovský fotbal zajímat. „Na otevírací akci nám hodně pomohl Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha.
Bylo s nimi skvělé jednání, naší myšlence fandí, mít třeba právě pivovar na
dresech, to by Unionu slušelo,“ usmívá
se Šálek.
Iniciativa spolku má v okolí velký
ohlas. „Vzbudili jsme docela velký zájem,“ přikyvuje Chylík. „Už nám píší rodiče, kdy můžou přivést děti, kdy jsou
tréninky, chtějí kontakt na trenéry. Tak
daleko ještě bohužel nejsme, ale je to
náš další úkol. Chtěli bychom zájem rodičů a dětí podchytit hned na začátku
a přes zimu musíme rozčísnout, jestli
už na jaře zkusíme mít přípravky pod
hlavičkou Unionu.“
Klubu už se hlásí zájemci nejen z řad
rodičů, kteří by měli chuť trénovat.

„Pár chlapů už nám nechávalo kontakt, s tímhle by problém být neměl,“
věří Šálek, jenž už také s kolegy absolvoval několik schůzek s Otmarem
Literou, odborníkem na mládež z Fotbalové asociace ČR, kde působí jako
Grassroots trenér mládeže pro Prahu.
Jeho hlavním úkolem je vzdělávat
další trenéry a předávat rady, jak začínající fotbalisty sportem zaujmout.
„Povzbuzuje nás a říká, ať neváháme
a rozjedeme to,“ povídá Šálek. „Pokud
by to nešlo na našem hřišti, mohli bychom začít třeba i na nějakých školních
plochách. Důležité je začít.“
Časem v Unionu plánují i mužský
A-tým. „Tuhle ambici určitě máme,
bez toho by to nešlo. Aby měl klub ve
čtvrti sílu a věhlas, musí mít mužský
tým. Když se bavíme s místními harcovníky, tak nám říkají, že pokud se
podaří dotáhnout hřiště, tak se nemáme bát, že bychom mužstvo dospělých nesložili,“ tlumočí Šálek obecný
názor. „Jsme hlavně rádi, že se podařilo odvrátit plán, který byl na stole
posledních zhruba 20 let, v němž byl
záměr prodloužit Tomanovu ulici vedoucí kolem Ladronky tak, že by rozřízla kromě fotbalového hřiště také
areál lukostřelců a ragbistů. Roky
nám říkali, že je na Praze 6 dost fotbalových stadionů, tréninkový areál
Sparty na Strahově, stadion Evžena
Rošického, stadion na Julisce, ale my
jsme argumentovali, že jsou to jen
areály pro elitní fotbalisty. Nenechali
jsme se odbýt a chceme vybudovat
místo, které bude přístupné z ulice
pro všechny, kteří si chtějí jít kopnout
pro radost. Snad jsme na dobré cestě.
Touhle vidinou jsme hodně nakopnutí,“
vypráví Šálek.
V jednu chvíli snaha všech místních
dobrovolníků vypadala téměř beznadějně. Ale teď se snad věci hýbou
správným směrem. „Je to hodně intenzivní. Doma se divili, že jdu každý
druhý den do hospody na Hrádek zakládat Union,“ směje se Šálek. „Ale je
to pro nás všechny srdeční záležitost
a jsme plní očekávání.“

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SK UNION BŘEVNOV
MICHAL CHYLÍK (1977)

Břevnovský rodák a patriot, kterému není lhostejný osud jeho čtvrti.
Založil spolek Zelený Břevnov, který se stará o ochranu zeleně
a hodnotných míst v sousedství. Podílel se na obnově Plivátka a plánu
rozvoje Ladronky, nyní svou energii směřuje do obnovy fotbalu na

Břevnově. Pracuje jako IT specialista.

PETR ČÍŽEK (1968)

Když mu bylo sedm let, přivedl ho táta na trénink TJ Břevnov.
V červenobílých barvách prošel všemi mládežnickými kategoriemi až
do áčka dospělých, kde později nastupoval s kapitánskou páskou – jeho
kopací techniku a přehled fanoušci milovali. Působil i jako správce hřiště.
Vyučený instalatér, momentálně pracuje jako řidič.

MIROSLAV BEZNOSKA (1959)

Narodil se v Břevnově, odkud se dosud neodstěhoval. Jako fotbalista
prošel kluby Sokol Bílá Hora, Tatran Střešovice či Dopravní podniky,
oblékl také dresy obou tradičních břevnovských klubů TJ a Slavoje – zde
působil sedmnáct let jako hráč, trenér dětí i dospělých a nakonec také
jako předseda (1987–1994). Profesí technik.

RADOVAN VRBA (1990)

Žije na Břevnově kousek pod hřištěm, na které se snaží vrátit fotbal.
Během studií stavebního inženýrství na Českém vysokém učení
technickém se v rámci stáží podíval do fotbalově vyspělých zemí
Argentiny a Španělska, nižší soutěž si zahrál i v Polsku, nyní nastupuje za
SK Střešovice 1911. Pracuje jako stavební projektant.

MAREK ŠÁLEK (1964)

Do Břevnova se přistěhoval v roce 1998 a o dva roky později stál
u založení Sdružení Tejnka – sousedského spolku, který usiluje o udržení
jedinečného rázu této „vesnice ve městě“ a snaží se přispívat k jejímu
zvelebení a oživení. Spoluorganizátor uličních slavností, kronikář
a nástěnkář Tejnky. Pracuje jako novinář.

Důkazy, jak významná je historie v této části hlavního města.
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N E H O DA K LO U ZAČ KU U STÁ L
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: HRST VZPOMÍNEK NA POTÝKÁNÍ S TURKY
Před historickým prvním zápasem s Turky v Paříži roku 1924: zleva A. Hojer, Sedláček, Sloup-Štaplík, Sloup-Štapl, Jelínek, Krombholz, Mahrer a Novák, před nimi Pleticha, F. Hojer a Čapek.

Rok 1980 je v historických záznamech československé a české reprezentace zapsán jako jeden z nejúspěšnějších. Na italském mistrovství
Evropy naši sice neobhájili čtyři roky starý kontinentální primát
z Bělehradu, ale třetí místo v této soutěži také nebylo k zahození.
A nadto další garnitura se lvíčkem ve znaku přivezla z Moskvy zlaté
olympijské medaile!
Průřez celou sezonou před čtyřiceti
lety zase až tak optimistický závěr nenabízel. Z požehnaného počtu
šestnácti zápasů pouze šest přineslo
našim barvám vítězství, pět skončilo
nerozhodně a v dalších pěti nás potkaly prohry.
A hlavně: jestliže celoroční souhrn
budil jisté rozpaky, potom to, co následovalo po úspěších ve dvou ze tří
nejprestižnějších mezinárodních turnajů, vyvolávalo už jistou kocovinu.
Ve čtyřech mezistátních zápasech

v září, říjnu a listopadu mužstvo ze
země olympijských vítězů a bronzových Evropanů uhrálo pouze jednu
plichtu a z následujících tří mačů
odešlo vždy poraženo!
Remíza 1:1 na Slezském stadionu
v Chorzówě cti netratila. Poláci byli
od MS 1974, na kterém ohromili svět
třetím místem, všeobecně považováni
za nebezpečného soupeře. V říjnu
však přišly dvě prohry. Strahovská
s týmem tehdejší NDR už mezi našimi fanoušky rozvířila paniku. I když

Tady se Petr Čech představuje na ME 2008 v úspěšném souboji s tureckým kapitánem
Nihatem Kahvecim, který mu však později vstřelil vyrovnávací i vítězný gól soupeře.
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v československém souboru nastoupili
pouze tři zlatí medailisté z Moskvy,
Němci ten souboj brali se vší vážností jako odvetu za olympijské finále.
Tvrdě a důsledně bránili a uhájili tak
nejen čisté konto, ale nakonec i výhru.
A stejným poměrem branek 0:2 naši
podlehli také v Buenos Aires. „V týmu
Argentiny se vše točilo kolem Maradony,“ napsala tehdy Mladá fronta.
„Byl téměř u všeho podstatného, co se
v zápase dělo.“ Z jeho akce padl jediný gól. Nad těsnou porážkou však
naši nemuseli věšet hlavu; úřadující
světoví šampioni si na své horké půdě
obvykle poradili i se soupeři z nejužší
světové špičky.
Ta tři střetnutí byla přátelská. Takže –
jak bývá obvyklé po uzavření několikaletého cyklu vrcholícího účastí na

některém z nejvýznamnějších turnajů – měla sloužit zejména k zahájení potřebné rekonstrukce týmu.
Z toho hlediska nebyly nejdůležitější
chabé výsledky (i když bylo třeba mít
na mysli, že šlo o státní reprezentaci),
ale spíše hledání a prověřování sil
a schopností nových kandidátů dresu
se lvíčkem. A v tom byl kámen úrazu.
Proti Polákům nastoupil pouze jeden
debutant, proti NDR žádný, proti Argentině jeden v základní sestavě,
druhý deset minut před koncem. A za
dveřmi byl vstup do kvalifikace španělského MS 1982.

PO NINIAN PARKU
PŘIŠEL STRAHOV
Do skupiny nám los určil za soupeře
(v pořadí, v jakém jsme s nimi po-

Zdeněk Nehoda (snímek ho zachytil v souboji s portugalskou obranou) vzal na sebe jako správný
kapitán osud střetnutí v kvalifikaci proti Turkům v roce 1980 a dvěma góly zařídil naši výhru 2:0.
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DOBOVÉ STŘÍPKY
PREMIÉRA NA NEUTRÁLNÍ PŮDĚ
S Turky se československé mužstvo
(co do složení tehdy zcela české
a s výjimkou Josefa Nováka z Brna
pražské) utkalo na olympijském turnaji
roku 1924 v Paříži. U premiéry se sluší
a patří zaznamenat sestavu: J. Sloup-Štaplík (Slavia) – A. Hojer (Sparta),
F. Hojer (Viktoria Žižkov) – Krombholz
(DFC). Pleticha (Slavia), Mahrer (DFC)
– Sedláček (Sparta), R. Sloup-Štapl
(Slavia), Novák (Židenice), Čapek (Slavia), Jelínek (Viktoria Žižkov). Zvítězili
jsme 5:2, dva góly vstřelil Sedláček, po
jednom Štapl, Novák a Čapek. První
vyhrání mocně posílilo představy domova o olympijském triumfu – leč už
příštímu soupeři, Švýcarům, jsme po

remíze 1:1 podlehli v opakovaném
utkání 0:1 – a sbohem, sny a naděje!

JAK NÁS TURCI MÁLEM ZASKOČILI
To bylo také až na samém sklonku
sezony v roce 1956, ve kterém jsme
tehdy skvělé Maďary porazili v Budapešti 4:1 a Brazilce na Maracaná v Riu 1:0. Nejen ty výsledky
nás v prvním utkání se souborem
ze země půlměsíce a hvězdy na naší
půdě jednoznačně favorizovaly, ale
na Strahově to nebylo moc znát. Se
zápasem, kterému jsme věnovali valnou část těchto stránek, měl tenhle
společné psí počasí. Zledovatělé sice
hřiště tentokrát nebylo, ale mizerný
terén a mrazivý vichr udělaly své. Do

V prosinci 1980 nastoupil Antonín Panenka v reprezentaci naposledy ještě jako hráč „rodné“
Bohemky. Příští start v dresu se lvíčkem už absolvoval jako eso vídeňského Rapidu.

stupně změřili síly) Velšany, Turky,
Islanďany a „sbornou komandu“ někdejšího Sovětského svazu. A hned
v úvodním mači nás v listopadu na
stadionu Ninian Park v Cardiffu vyškolil Wales. Ne že by byl lepší, fotbalovějším dojmem působili Čechoslováci. Podle týdeníku Gól ale
„… vítězství připadlo odvážnějším, statečnějším, rvavějším a rozhodnějším.“
Potřetí v nepřetržité řadě to bylo zase
0:1. Čert aby vzal takové hattricky!
Chyba byla už v naší fotbalové diplomacii. Stará moudrost velí vykročit do kvalifikačních turnajů pokud možno vítězně. Nejspolehlivější
cestou k tomu je vyjednat první zápas na domácí půdu, pokud možno
s lehčím protivníkem. Jenže na to došlo až napodruhé, když v první prosincovou středu dorazili na Strahov
Turci. Vědělo se o nich málo, skoro
nic. Z Walesu si odvezli výklep 0:4. Ale
údajně tam (stejně jako naši) promarnili tři čtyři šance…

MRÁZ A VÁNICE NA VĚTRNÉ HOŘE
Heslem dne bylo za každou cenu vyhrát, aby se dostih o letenky do Španělska neproměnil v předem ztracené stíhání týmů na postupových
pozicích. Proti však nebyli jen Turci.
Zima si onoho roku přispíšila. Když byl
ze hřiště na atletickou dráhu odstraněn napadaný sníh, zůstal trávník pokryt spoustou zmrazků. Švédský sudí
Fredriksson si obhlédl terén a prohlásil, že tam nepustí nikoho s kovovými
kolíky na kopačkách. U obou mužstev
se rozpoutala blesková sháňka po
novém obutí. Zima byla jak na Sibiři,
naši nastoupili s tričky pod dresy, punčocháči pod trenýrkami a rukavicemi.
Na nohou měli na poslední chvíli do
kabiny dopravené turfky.
Reprezentaci v té době trénoval Jozef Vengloš, jako hráč odchovanec
Ružomberoku a dlouholetá hvězda
bratislavského Slovanu. Hlas lidu za
bariérami tvrdil, že preferuje slovenské borce, nemá v lásce ty z Prahy

druhé půle šlo naše mužstvo za stavu
0:1, naštěstí hned po výkopu karlovarský Jiří Feureisl vyrovnal – a ještě
že tak, protože dál už se nic podstatného nestalo. Na plichtě 1:1 nebylo co oslavovat, ale při trochu větší
smůle mohlo být i hůř.

JAK NA NÁS TURCI VYZRÁLI
To už se stalo na samém rozhraní historie a současnosti, roku 2008. Na
mistrovství Evropy v Rakousku a Švýcarsku jsme ve skupině přejeli Švýcary
u nich doma 1:0, ale podlehli Portugalsku 1:3. Třetí zápas s Tureckem jsme
k dalšímu postupu potřebovali vyhrát.
A kdo o tom pochyboval, když jsme po
hodině hry vedli o dva góly? Potom nám

ale rozhodčí Fröjdfeldt (hleďme, zase
Švéd) upřel nezpochybnitelnou penaltu
za vysokou nohu. Tou jeden z Turků trefil Jana Poláka do hlavy, kterou chtěl
právě poslat míč do opuštěné branky!
Ale i dál se zápas jevil jako jednoznačně
náš. Až čtvrt hodiny před koncem dal
soupeř kontaktní gól. Případná remíza
by znamenala rozhodování penaltovým
rozstřelem – a mužstvo se jí začalo bát.
Jindy tak skvělý Petr Čech v brance nedokázal bezpečně zneškodnit zdánlivě
málo nebezpečný centr – a laciný gól
znamenal vyrovnání. Ještě stále nebylo
nic ztraceno, ale rozhozené mužstvo
dostalo ještě jeden. A prohra 2:3 mu
zabouchla bránu do dalších bojů. Na
jeho účet šli dál Turci.

Přemysl Bičovský (vpravo) v roce 1980 jako kapitán Bohemky před jubilejním
zápasem k pětasedmdesátinám klubu proti bruselskému Anderlechtu (3:1).

a vysloveně si zasedl na Přemysla
Bičovského. No, není šprochu… Po
třech prohraných zápasech, ve kterých jsme nedali ani jeden gól, musel trenér provést v sestavě radikální
řez. A tak zase jednou tvořilo většinu
sestavy sedmero mužů z klubů metropole: v brance Zdeněk Hruška z Bohemky, na levé straně obrany Luděk
Macela z Dukly, zálohu tvořili Ján Kozák z Dukly (pravda, to byl voják základní služby z Košic) a klokani Bičovský s Antonínem Panenkou, v útoku
byli další borci z Julisky Zdeněk Nehoda a Ladislav Vízek.
Klouzalo to ostošest, míč skákal nebo
zase neskákal, jak se mu zachtělo, nečekaně měnil směr. Na nějaké technické parádičky a ťukes nebylo ani
pomyšlení, hráči byli rádi, že se udrželi na nohou. Méně to vadilo Turkům, kteří převážně bránili. Z našich
se nejvíc trápili ti, kteří jindy na hřišti kouzlili a tvořili: Panenka, Nehoda
a Vízek. Není náhodou, že první na to

klání nezapomněli ve svých memoárech. Díky nim je na věčné časy zachována podoba kuriózního baletu, plného nechtěných skluzů a pádů. Laičtí
svědkové by asi byli nařčeni z notného
přehánění.
Rozhodčí Turkům odpustil dvě nad
slunce jasné penalty. Ale už předtím
dostali ke konci první čtvrthodinky dva
slepené góly, oba od Nehody. Nejprve
Panenka zahrál jeden ze svých chytrých a přesných přímých kopů, ostravský stoper Rostislav Vojáček málem dopravil do sítě míč skluzem, ale
nakonec ho tam poslal Nehoda. Dvě
minuty nato Panenka chytře narazil
Nehodovi, ten si naběhl čtyřmi, pěti
kroky bez zakolísání a z první poslal
míč přesně k tyči.
Dál už se klouzalo v klidu, zajištěném
oběma trefami dukelského kanonýra.
Karta se v nejvyšší čas obrátila a napřesrok naši dovedli kvalifikaci k postupu. Ve Španělsku už to tak dobré
nebylo, ale to už je jiný příběh.
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TEXT: ROBERT SÁRA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

MÁME PŘÍKA Z BAV I T S E O F OT BA LE
MARTIN DOSTÁL, LIGOVÝ HRÁČ BOHEMIANS, UDĚLAL PŘED ČTYŘMI MĚSÍCI Z TRENÉRA ADMIRY FRANTIŠKA PEŘINY DĚDEČKA
Tak trochu to připomíná scénu z populárního seriálu Okresní přebor,
kde Ondřej Vetchý s otevřenou pusou zíral, když si jeho dcera
domů přivedla fotbalistu Vápeníka aneb filmovou obdobu Tomáše
Rosického. „Já tedy až tak nekoukal, ale bylo to pro mě překvapení.
Že je fotbalista, byla pro mě třešnička na dortu,“ popisuje FRANTIŠEK
PEŘINA, dlouholetý trenér pražských klubů, momentálně třetiligové
Admiry, jak se od dcery dozvěděl, že randí s ligovým fotbalistou
MARTINEM DOSTÁLEM. Ten už je teď jeho zetěm, před čtyřmi měsíci
ho dokonce „proměnil“ v dědečka, když se jemu a manželce Monice
narodila dcerka Valentýna. „Jsou úžasná a fantastická rodina,“ říká
o nich Peřina. S Dostálem ho spojuje ještě jedna věc, ač je 31letý
obránce pevnou součástí Bohemians, tak i on už trénuje. V I. A třídě
je asistentem v pražském Tempu.
Takže jste nebyl tím fotbalovým
trenérem, který dceři zakazuje
randit s fotbalistou?
Peřina: Ne. Pro mě bylo a je prvořadé, že je Martin dobrý a charakterově zdravý člověk. A tím, že velkou část života dělám fotbal, tak to,
že je fotbalistou, mě spíš potěšilo.
Ano, znám fotbalový život, znám samozřejmě i kluky ve věku, když si
Martina přivedla, a vím, jaké životy
asi žijí. Ale že by měli být horší než
jiní jen proto, že jsou fotbalisté, to
pravda není. Jsem šťastný, že si našla právě jeho.
J
Znali jste se?
Peřina: Napůl.
J
Co to znamená?
Peřina: Já jeho ano, on mě ne.
Dostál: Tím, že je od fotbalu, tak to
pro mě bylo o hodně jednodušší k nim
poprvé přijít na oběd, protože se okaJ
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mžitě bylo o čem bavit. Kdyby nebyl
od fochu, asi bychom témata hledali
trochu obtížněji. A pokaždé, když se
potkáme, tak první věc, kterou řešíme,
je fotbal.

hého, po úspěchu si napíšeme a gratulujeme.
Peřina: Ten zápas domluvili naši sekretáři, my s Martinem do toho nijak
nezasahovali. Pro nás jako Admiru
to byl svátek, ale je potřeba říct, že
Bohemka byla v hrubé přípravě, my
byli naopak rozehraní, měli za sebou
dost duelů. A především kluby z nižších soutěží se vždycky vyhecují. Zápas to byl dobrý.
J
Koukáte na Martina víc? A radíte mu pak?
Peřina: Těžko mohu radit ligovému
fotbalistovi, ví toho dost. Ale nějaké
postřehy mám a bavíme se o různých
situacích. Zrovna dnes, když jsem
k němu přišel, jsem ho hned chválil
za včerejší výkon proti Zlínu. Byl jeden

z Dukly. Osm let jsem mu dělal asistenta, přitáhl mě k trenérskému řemeslu a naučil se od něj spoustu věcí.
Dodnes jsme kamarádi, kteří si fandí.
I když teď trénuje níž, pořád si k němu
chodím pro rady. A když v zápase dojde k nějaké situaci, kdy se musím
rychle rozhodnout, hned si vybavím,
jak by se rozhodoval on.
J
Martine, i vy už se učíte trenérskému řemeslu. Proč?
Dostál: Protože je to jedna z přirozených cest fotbalisty. V tom
prostředí se člověk pohybuje celý
život, za kariéru zažil pár trenérů
a ví, jaké chování i přístup mu seděl. V minulé sezoně jsme dostali od
Pražského fotbalového svazu příležitost udělat si licenci B, kurz nám

Těžko mohu radit ligovému fotbalistovi, ví toho dost.
Ale nějaké postřehy mám a bavíme se o různých situacích.
J
Zákaz nemáte?
Dostál: Naopak, u nás je to příkaz.
J
Řešíte své zápasy? Hecujete
se? Třeba v létě jste v přípravě
hráli proti sobě, nakonec Bohemka vyhrála nad Admirou 2:1.
Dostál: Hecování neproběhlo, spíš
jsme se oba těšili. Tušil jsem, že když
je to náš první zápas v přípravě, tak
to nebude hitparáda, což se bohužel
potvrdilo. Spíš sledujeme jeden dru-

z nejlepších, který jsem u něj viděl.
Jsem za to moc rád, zvlášť po loňských zdravotních peripetiích, kterými
si prošel. (Dostál měl během půl roku
postupně prasklý vaz v kotníku, trhlinu ve svalu a zánět slepého střeva.)
J
Františku, vy jste s trenéřinou
začínal po boku Karla Jeřábka. Je
vaším mentorem?
Peřina: Byl a je. Seznámil nás Luděk Kokoška, můj někdejší spoluhráč

byl uzpůsobený, aby probíhal v reprezentačních přestávkách a mimo
ročník, abychom zameškali co nejméně. Z Bohemky nás to využilo pět
kluků, byl tam i Ivo Táborský z Českých Budějovic či Dominik Rodinger, se kterým jsem pak trénoval
na Tempu. Trenéřina je věc, která
se dá vystudovat už během kariéry.
A přiznám, že je to jedna z cest, kterou bych se chtěl, až jednou skon-
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Martin Dostál v dresu pražských Bohemians.

čím, vydat. Ale to snad ještě bude
pár let trvat.
J
V Bohemians nic proti vašemu
trénování v Tempu nenamítají?
Dostál: Za trenéra Haška jsme se
studiem a s tím, že bychom kvůli
němu chyběli na pár trénincích, problém neměli. To stejné platí i teď za
trenéra Klusáčka. A myslím, že je
i celkem rád, když jdu dvakrát týdně
na trénink a případně mám-li o víkendu čas, tak i na zápas v I. A třídě.
Nepotkal jsem v klubu nikoho, kdo
by mi vyčítal, že jsem hráč, tak ať se
koukám soustředit jen na Bohemku.
Spíš z mimofotbalového prostředí
se mě ptají, jestli mi to v klubu tolerují. A já mám neprůstřelné argumenty.
J
Jaké?
Dostál: Ptám se jich, co po mně
chtějí? Abych seděl u playstationu?
Já ho nehraju, takže než abych s ním
dvě hodiny ztrácel čas, raději jdu na
trénink, kde se třeba i něco naučím
a zlepším se ve vztahu k lidem. Máte
tam osmnáct kluků, každý je jiný a ke
každému se musíte chovat jinak. Oni
na tréninky chodí po práci, liší se od
nás profesionálních sportovců.
J
Byli byste na lavičce dobrý rodinný tandem?
Peřina: Na rozdíl od trenérů Haška
a Klusáčka to toleruji trošku méně,
protože si Martin vybral pro praxi
Tempo a ne Admiru. Teď vážněji –

on má při fotbale analytické myšlení,
což je jeden z předpokladů, aby v budoucnu mohl trénovat. Má i detailní
informace, ale nejdůležitější je, že má
rád fotbal, že se v trenéřině vidí. Baví
ho to, žije tím, což je podstatné. Budoucnost má. Ale je ještě brzy, protože má před sebou ještě čtyři, pět
let hráčské kariéry, které určitě plodně
využije.

Už jste nakoukl do tchánových
trenérských deníků?
Dostál: K tomu jsme se ještě nedostali, ale musím přiznat, že se na to
v nejbližší době chystám. Pořád jsem
však stoprocentně hráč, k tomu příležitostně trenér. Na Tempu to máme rozdělené tak, že je tam hlavní trenér a tři
asistenti. Od nás vychází zpětná vazba,
pohled hráče na cvičení, korekce.
J

Spokojený dědeček František Peřina a jeho „zeťák“.

Peřina: Rozdíl mezi ligovým fotbalem
a tím výkonnostním je samozřejmě
i v tréninkovém procesu. I když se to
snažíme dělat co nejlépe, nejkvalitněji, pořád je i z časových důvodů ten
rozdíl velký. Pokud bude mít Martin
skutečně do budoucna o trenéřinu
zájem, tak se k tomu dopracujeme.
Teď, když je ještě aktivní hráč, raději
diskutujeme aktuální věci.
J
Vy jste známý tím, že o víkendu
ve velkém obrážíte fotbaly na
různých úrovních. Jsou inspirací?
Peřina: Ano. V sobotu odpoledne
jsem byl i v Ďáblicích na I. B třídě,
v neděli na 1. lize na Bohemce. Protože mě fotbal hodně zajímá napříč
soutěžemi, stihnu za víkend čtyři,
pět zápasů a k tomu ještě něco
v televizi. Klidně bych dal i víc, ale
zase doma tomu nejsou naklonění,
abych byl celý víkend pryč. Inspiraci najdete všude, hledáte hráče,
děláte si poznatky. Máte pak širší
přehled a k trenéřině rozhled patří.
A i v nižších soutěžích, jako je pražský přebor, což je velmi kvalitní soutěž, kterou hraje náš B-tým, vidíte
dobré hráče.
J
Dají se najít kluci, kteří třeba
přeskočí dvě, tři soutěže?
Peřina: Objevují se tam mladí hráči,
kteří přicházejí z dorostu a je jim
okolo 20. Jsou talentovaní a mají
potenciál se posouvat dál. Není jich
moc, ale abyste je objevil, tak musíte
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To by bylo, aby se Martin tchánovi nepochlubil podpiskartami.

FRANTIŠEK PEŘINA (55)
Je trenérem Admiry Praha v ČFL.
V minulosti působil i u její rezervy,
koučoval rovněž Meteor či Ďáblice.
„Trénování je droga,“ říká.
hledat. A z toho důvodu se snažím
právě tyto zápasy navštěvovat.
J
Martine, i vy jste tak trochu důkaz. Po cestě do ligy jste to vzal
oklikou přes divizi v Čelákovicích.
Pomohlo to angažmá?
Dostál: Když se koukám zpětně, tak
mi stoprocentně pomohlo. Šel jsem
na Slavii z dorostu do B-týmu, kam
si mě vytáhl trenér Šmejkal. Jenže já
se ve třetím kole zranil, pak se změnil
trenér a já moc nehrál. Odešel jsem
do Čelákovic, kde byl trenér Petrouš,
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MARTIN DOSTÁL (31)
Odchovanec Slavie, který od roku 2011
hraje 1. ligu. Čtyři roky působil ve Slavii,
pak sezonu v Baníku Ostrava a nyní je
čtvrtým rokem hráčem Bohemians.
jenž si mě pak po necelých dvou letech vytáhl do ligy. I proto, když se zaváděla juniorská liga, byla to v mých
očích chyba.
J
Proč?
Dostál: Tím krokem se hráčům jen
prodlužovalo dětství a chyběla jim
konfrontace s dospělým fotbalem.
I když si to možná spousta lidí nemyslí, tak hrát ČFL či divizi je poměrně
těžké. Mladí hráči, kteří vyjdou z dorostu, kde je to prostě pořád „dětský“
fotbal, najednou dostanou zrcadlo, že

Dostál před sebou má ještě čtyři, pět let velkého fotbalu, pak
se naplno vrhne na trenéřinu jako jeho tchán.

dospělý fotbal je o něčem jiném. Tím,
že se béčka zase dostala do dospělých soutěží, je ten přechod usnadněný, byť to není záruka, že se kluci
v lize prosadí. Nicméně když je někdo hodně dobrý, jde z dorostu přímo
do ligy jako Adam Hložek ve Spartě.
My máme zase v áčku Vojtu Nováka,
který se právě chodí ohrávat do třetí
ligy, což mu může jenom pomoct. Ale
mám příklad, kdy to dopadlo obráceně.
J
Povídejte…
Dostál: Když jsem hrál v Čelákovicích, měli jsme v týmu Jirku Dalekoreje, který byl asi v jednu chvíli na
špatném místě. Dostal se do áčka
Mladé Boleslavi, ale vypadli v poháru
s třetiligovým soupeřem a jemu se

dveře úplně zavřely. V mých očích to
byl a možná stále je jeden z nejlepších spoluhráčů, které jsem měl. Jenže
další šanci dostat se výš už nedostal.
K tomu měl zajímavou práci, takže ho
to nehnalo ani jít hrát do druhé ligy
za pár tisíc.
J
Asi se skutečně dají v ČFL či divizi mladí hezky obouchat.
Peřina: Mám s tím zkušenost. Máme
spoustu talentovaných hráčů v mládeži a v áčku mi v základní jedenáctce hraje pět, šest hráčů ročníků
99–01. A když hrají proti Domažlicím,
Královu Dvoru, kde jsou borci s ligovými zkušenostmi, učí se. Vidím, jak
se rychle posouvají, soutěž jim pomáhá, a věřím, že někteří z nich se
od nás posunou výš.

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

MLÁDEŽ

FOTO: ARCHIV P. ŠUNDOVSKIHO, TJ PRAGA PRAHA

ROZSTŘEL
PLZEŇ
RONALDO nebo MESSI
MESSI
ÚTOČIT nebo BRÁNIT
BRÁNIT
BLONDÝNY nebo BRUNETY
CO TO JE ZA OTÁZKU?
PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA BUNDESLIGA
SPARTA nebo SLAVIA

AŤ E L Á N V Y D R Ž Í
N AD ĚJ NÝ B R A NKÁ Ř PAT R IK Š U ND OVSK I Z P RAGOVKY CHCE MÍT Z FOTBALU HLAVNĚ RADOST
Dávno pryč jsou doby, kdy ho na hřišti zajímalo všechno, jen ne míč.
PATRIK ŠUNDOVSKI už není malým capartem, vyrůstá z něj nadějný
brankář. To samozřejmě nejlépe vědí trenéři mladších žáků Pragy, kteří
jeho plantu rozvíjejí už od minipřípravky. A podle nich může přijít doba,
kdy se Patrik stane součástí A-týmu. Vždyť už dnes chytá i za starší
žáky – a to nejen díky fyzickým dispozicím, ale hlavně kvůli nespornému
talentu. Hlavní je, aby mu vydržel elán, který je mu vlastní.
Fotbalové začátky, co ho přivedlo k fotbalu:
K fotbalu mě i mého mladšího bratra
přivedla máma. Začínal jsem na Pragovce, už když mi bylo pět let. Trénuji
tam už sedmým rokem.
J
Jaké byly důležité kroky v jeho
dosavadní kariéře:
Rozhodující bylo, když mě v mladší přípravce začali trenéři stavět pravidelně
do brány. Tehdy jsem si uvědomil, že to
je to, co mě na hřišti nejvíc baví.
J
Nejoblíbenější trenér:
Lukáš Koníček.
J
Fotbalový vzor:
Manuel Neuer.
J
Oblíbený klub:
FC Bayern Mnichov.
J
Neoblíbený klub:
Nejsou mi sympatické kluby Real Madrid a Sparta.
J

Výsledek posledního zápasu A-týmu mužů Pragy v probíhající
sezoně:
Netuším, sleduji jen naše zápasy.
J
Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:
Nejlepší zápas pro mě byl proti Kunraticím letos v září. Podařilo se mi vychytat pár těžkých střel na velkou
bránu, myslím, že to byl pro mě dost
povedený zápas.
J
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
FC Bayern – Liverpool FC, viděl jsem
ho živě na Audi Cupu v Mnichově. Byť
Bayern tehdy prohrál 0:3.
J
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Všichni jsou fajn.
J
Sportovní cíl:
Chci se neustále zlepšovat a chytat
dobře, hrát pro zábavu, mít z fotbalu radost a dělat radost rodičům
a ostatním.
J

Žáci Pragovky mají v brance velkou oporu – Patrika Šundovskiho.

A kdyby to nevyšlo ve fotbale,
čím chce být:
Na takové otázky je ještě brzo, teď se
soustředím hlavně na školu.
J
Dělá i jiný sport než fotbal:
Ne.
J
Mimosportovní zájmy:
Kolo.
J
Nejlepší relax a odpočinek:
Televize, nějaký dobrý film, sauna.
J

J
Oblíbené jídlo:
Hamburger, dýňová polévka.
J
Oblíbená hudba:
Poslouchám skoro všechno.
J
Oblíbený film:
Pelé, zrodila se legenda.
J
Prospěch ve škole:
Vynikající.
J
Počet přátel na Facebooku:
Nemám Facebook ani Instagram.

OČIMA TRENÉRŮ
„Patrika na Pragovce trénuji už od minipřípravky, kdy ho ještě na hřišti zajímalo snad všechno ostatní než balon. Od té doby se ovšem hodně posunul, i mentálně. I díky podpoře rodičů nechybí téměř na žádném tréninku nebo zápase. Na trénincích se snažíme pracovat na jeho hře nohama, kde je stále co zlepšovat.
Ale Patrikův zápal a fyzické dispozice ho předurčují k tomu, aby byl oporou svých týmů i v budoucnu. Už nyní kromě své kategorie chytá i zápasy starších žáků,
a pokud mu jeho elán vydrží i nadále, věřím, že ho v budoucnu budeme vídat i v A-týmu Pragovky. Ale to je ještě daleko.“

Lukáš Koníček, trenér mladších žáků TJ Praga Praha
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FINÁLE DĚTSKÉHO FOTBALOVÉHO POHÁRU 2020
O VÍTĚZI 10. ROČNÍKU MUSELY ROZHODNOUT POKUTOVÉ KOPY
Jubilejní 10. ročník DĚTSKÉHO FOTBALOVÉHO POHÁRU vyvrcholil vinou
šířící se pandemie koronaviru o pár měsíců později, než se předpokládalo.
Ale o to velkolepěji – finálovým turnajem, který se poprvé v celé historii
odehrál na přírodní trávě ve sportovním areálu FC Háje Jižní Město.
V základním kole si nejlépe vedli
žáci Masarykovy ZŠ Klánovice, kteří
neztratili ani bod a se ziskem 18
bodů se radovali z prvního místa
a postupu do semifinále. Tam je
doprovodily týmy ze ZŠ Mikulova,
ZŠ a MŠ Barrandov a ZŠ Květnového vítězství. Na ZŠ Jílovská, ZŠ
K Milíčovu a ZŠ Nepomucká zbyly po
základním kole pouze boje o celkové
páté až sedmé místo.

Také semifinálová střetnutí nabídla
vyrovnané souboje – šťastnějšími
v nich nakonec byly týmy ze ZŠ Mikulova a ZŠ Květnového vítězství. Finále
tedy nabídlo skutečně „hájecké derby“.
A derby to bylo se vším všudy. Oběma
soupeřům se totiž podařilo vstřelit po
třech brankách a o celkovém vítězi musel rozhodnout až infarktový penaltový
rozstřel. V něm tíhu okamžiku zvládli
lépe reprezentanti z „Květňáku“, kteří se

Vítězové 10. ročníku DFP.
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v podstatě v domácím prostředí stali
celkovými vítězi jubilejního 10. ročníku
Dětského fotbalového poháru!
Finále sledoval také trenér reprezentace U18 David Holoubek, který všem
školám pogratuloval k povedeným výkonům. Zároveň každé škole předal
pohár a diplom za účast ve finálovém
turnaji. Spolu s reprezentačním trenérem předával ceny i Michal Fischer,
1. místopředseda Pražského fotbalového svazu.
První tři školy dostaly navíc také medaile
a finalisté obdrželi i sadu pamětních
dresů. Vítězům gratulujeme, všem ostatním účastníkům děkujeme za účast.

KONEČNÉ POŘADÍ DFP 2020
1. ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ
2. ZŠ MIKULOVA
3. ZŠ A MŠ BARRANDOV
4. MASARYKOVA ZŠ KLÁNOVICE
5. ZŠ NEPOMUCKÁ
6. ZŠ JÍLOVSKÁ
7. ZŠ K MILÍČOVU

Na finálovém turnaji byl přítomen reprezentační trenér David Holoubek.

MLÁDEŽ

ŘÍJEN 2020 19

MLÁDEŽ

MEZI RODIČI A DĚTMI
PRAŽSKÝ FOTBAL NECHYBĚL NA FESTIVALU WANNADO

Druhá zářijová sobota patřila rodinám s dětmi, které dorazily na
Branickou louku na festival WANNADO. Zde na ně čekala celá řada
sportovních a pohybových aktivit. Mezi nimi samozřejmě nemohl
chybět fotbal, který reprezentovalo společné stanoviště Pražského
fotbalového svazu a Viktorie Žižkov.

Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet
své fotbalové umění na připravených
atrakcích, např. fotbalové kleci, billiballu nebo fotbálku s maskotem PFS,
lvíčkem Bruncvíkem.
Rodiče od přítomných Grassroots trenérů mládeže dostali informace, do

Radost na každém kroku a bohatý program. To byl festival Wannado, na kterém nechyběli zástupci PFS.
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kterého klubu mohou své malé ratolesti přihlásit, v jakém věku je ideální
s fotbalem začít nebo který klub je
pro ně nejblíž k jejich bydlišti. Návštěvníci stánku Pražského fotbalové
svazu si také na památku odnesli malou drobnost.

INZERCE

MLÁDEŽ

Maskot PFS Bruncvík dokáže všude a vždy navodit tu správnou atmosféru.

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

INZERUJTE VE SPECIÁLU!
· MOŽNOST JAK NA SEBE UPOZORNIT
VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ
· DISTRIBUCE MEZI PRAŽSKÉ KLUBY
A NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ ADRESY
· N ÁKLAD: 5 500 KS
CENÍK:

· II. A III. OBÁLKA:
· IV. OBÁLKA:
· CELOSTRANA:
· PŮLSTRANA:
· PODVAL:

12 000 KČ
15 000 KČ
8 000 KČ
4 000 KČ
3 000 KČ

[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 297 MM]
[210 × 146 MM]
[210 × 70 MM]

TRÉNINK

TEXT: OTMAR LITERA

ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

TYPOLOGIE OSOBNOSTÍ
SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE – TÉMATA Z LICENCE
V dnešním tématu se zaměříme na rozdílnost mezi jedinci, ať už mezi
hráči, tak i trenéry a lidmi obecně. Podíváme se na TYPOLOGII OSOBNOSTÍ z různých úhlů pohledu. Jak se říká, na každého platí něco jiného
a v článku zazní, jaké druhy dělení osobností mohou být a co vše má vliv na
komunikaci, přijímání informací a další aspekty společně s okolními vlivy.
Český esejista a novinář Gabriel Laub
řekl: „Lidé by neměli zapomínat, že každý z nich je originál.“
A čím je mladší člověk, tím více dává
najevo svoji originalitu a jeho osobnost ještě není tolik utvořena společenskými vzorci chování či očekáváními a dalšími okolnostmi. Děti
jsou často bezprostřední a originální.
Tento článek má sloužit zejména pro
dospělé pro uvědomění či zopakování
si, s jakými typy lidí se může člověk
v životě potkat.

sebe rádi vzruch, když se něco děje,
i když je to třeba cizí společnost.
Většinou rychle jednají, až pak více
přemýšlejí. Lehčeji navazují hovor.
Jak extroverti, tak introverti mohou
mít rádi společnost, jde o to, že introverti se cítí lépe ve společnosti,

kterou dobře znají. Když přijdou do
cizího prostředí, nezapojí se do dění
tak rychle jako extroverti, více se rozkoukávají. Je třeba tyto věci brát jako
předpoklady, nikoliv jako dogmata.
Trenér většinou pozná extroverty tak,
že rychle reagují, anebo sám ani nemusí něco dopovědět a oni už jdou
vyvíjet nějakou aktivitu (kolikrát jinou,
než chce).
Introverti naopak potřebují více času
a více žijí ve svém vnitřním světě.
Častěji hledají klid pro sebe a pro-

EXTROVERT VS. INTROVERT
Již od základní školy se učí v občanské
či rodinné výchově, že jsou čtyři základní typy osobnosti: sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik. Záleží na
tom, zda je člověk spíše extrovertní či
introvertní a zda je více stabilní či labilní. Důležité je říct, že většinou má
v sobě člověk část obojího, tedy např.
ze 100 % může být na 70 % extrovert a 30 % introvert. Pak se uvádí, že
daná osoba je extrovertní. Většinou
se zkrátka jedná o kombinace, kdy
je daný typ více či méně dominantní.
Co je tedy extroverze? Extroverti čerpají více energii z okolí. Mají kolem
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Velkou radost z úspěchu může mít i introvert.

stor, kde mohou být se sebou a svými
myšlenkami. Je třeba říct, že zejména
ve společnosti, kterou znají a kde se
cítí dobře, se mohou projevovat jako
extroverti, tedy že se rádi baví, ale
když nastane vnitřní neklid, stahují
se více do sebe, odkud berou energii. Introverti běžně potřebují více
času např. na rozhodnutí a někdy
je vhodné, pokud je hráč introvert,
dát mu čas třeba týden při důležitém rozhodnutí. Extrovertům většinou stačí na rozhodnutí méně času,

TRÉNINK

spíš konají a až pak řeší případné
následky.
Psychologie dle Junga také mluví
o tzv. ambivertech, tedy lidech, kteří
jsou přizpůsobiví a ovládají rejstřík jak
introvertů, tak extrovertů. V praxi to
znamená, že se dokážou velmi snadno
přizpůsobit jedné či druhé straně.

DALŠÍ DĚLENÍ
Z Junga vychází další dělení typů
osobností. Zabývá se tím např. typování, které je známé především
v Americe, a to je MBTI či ruský obor
zvaný Socionika.
Zde se kromě extroverze a introverze
dělí ještě na další tři dvojice, a to
jsou tyto: racionalita – iracionalita,
logika – etika, senzorika – intuice.
Společně s extroverzí a introverzí pak
může vzniknout celkem 16 kombinací
typu osobnosti.
Dvojice logika a etika se zabývá
zejména oblastí rozhodování. Logik přirozeněji zapojuje analytickou
část, více si potřebuje věci probrat
v hlavě, podívat se na fakta, která
může uchopit, a následně se rozhodnout. Etik naopak dá silněji na
pocity a na hlas srdce. Jak bylo zmíněno výše, je předpoklad, že nikdo
to nemá 100 ku 0. Ale třeba jsou
misky vah 60 ku 40 pro logiku. Tedy
pro daného člověka může být přirozenější se rozhodnout na základě
faktů, struktur, které již v životě zná,

než na základě pocitů, které u rozhodování ale také vnímá. Stejně tak
etik vnímá i fakta, ale nakonec se
může rozhodnout převážně na základě pocitů.
U senzoriky a intuice se jedná spíše
o získávání informací. Senzorický typ
si potřebuje vše vyzkoušet, osahat,
rozhoduje se více na základě pěti
smyslů. Intuit si naopak více v nové
situaci skládá obraz z toho, co někde viděl, někdy slyšel, může přicházet
s inovativními řešeními. Senzorik vychází také převážně ze zkušeností, na
jejichž základě pak tvoří řešení.

JINÉ TYPOLOGIE
Existuje ale ještě více druhů typologií osobnosti. Např. Belbinovo typování, typologie dle barev, CA metoda
a mnoho dalších. Třeba čeští manželé
Kopsovi rozlišují čtyři základní komunikační typy: rozumový, pocitový, sluchový a obrazový.
Opět jsou u každého člověka zastoupeny všechny čtyři, akorát jeden či
dva jsou dominantní a člověk se skrze
tento typ projevuje. Rozumový se vyznačuje tím, že potřebuje všechny
možné informace, aby si poskládal,
oč se jedná. Naopak pocitový spíš
dá na prožitky, pocity. Sluchový zase
potřebuje věci slyšet, nepotřebuje si
tolik psát a např. nemá rád tolik křik.
Obrazový zase potřebuje věci primárně vidět.

I proto se doporučuje trenérům, aby
při nových cvičeních a hrách proběhla
ukázka a při ní případně slovní vysvětlení.

JAKÉ JSOU VLIVY?
Výše zmíněné mělo ukázat širší škálu
možností, na základě čeho člověk komunikuje či přijímá informace.
Samozřejmě zásadní roli hraje prostředí, a to zejména rodinné. Jaké si
přináší každý chlapec či děvče vzorce
chování z domova. Dalším výrazným
vlivem je prostředí, ať už ve škole či
v kolektivu ve sportu, v našem případě
na fotbale. Jak se s lidmi pracuje ve
škole či v práci, zda jsou podněcováni
k samostatnému rozhodování či více
přijímají informace jednostranně.
Důležité také je vnímat vývojovou fyziologii a psychologii. Např. dle Erika
Ericsonna rozlišujeme z hlediska vývojové psychologie osm vývojových stádií, která se řadí k určitému věku. Zde
se hovoří o kalendářním věku, ale jak
už bylo zmíněno v předchozích článcích, mentální věk může být dva roky
dopředu či dozadu. Např. věk okolo 12
let je významným pro utváření místa ve
skupině a hledání si své role a začlenění.
S těmito věcmi mohou souviset i tzv.
přechodové rituály, kdy z hlediska
tradic, např. indiánských, ale i mnohých dalších kultur (u nás mohla být
např. vojna považována za přerod
z mládence v muže), procházeli lidé
v určité fázi daným přechodovým ri-

tuálem a tímto aktem se vědomě posunuli do další životní fáze.
Pro chlapce to může být právě např.
věk okolo 12 let, kdy se z kluků stávají mládenci a mohou projít rituálem, kterým završí dětské období.
I tyto věci už v některých fotbalových
klubech řeší a trenéři iniciují ve spolupráci s rodiči takové rituály.

CO S VÍCE TYPY?
Závěrem se vracíme na úvod, kdy, jak
trenéři říkají, ke každému je třeba najít individuální klíč. Na každého platí
něco jiného.
Cílem není zaškatulkovat hráče
a hráčky do jednotlivých okének, naopak tyto typologie mohou být v určitých momentech omezující. Cílem je
rozšířit či zopakovat hranice vnímání,
jak se lidé mohou lišit. Neboť přirozeně lidé působí nejvíce na lidi s podobným typem, jako mají oni sami.
Cílem je si uvědomit, že právě na každého je třeba jinak, u někoho rychleji,
u někoho pomaleji, u někoho vysvětlit, jinému ukázat, na někoho jít přes
fakta, na druhého jít přes pocity.
Netřeba to výrazně analyzovat, jaký
je daný hráč asi typ, ale spíše vnímat, že každý může vidět věci rozdílně, a je to o neustálém objevování,
hledání cest, jak získat „přístup“ k danému hráči. Jak vybrousit klíč tak, aby
co nejlépe zapadl do zámku. Možností
je mnoho...
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK
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SKOK O 150 PROCENT
MODŘANY SE OPROTI ROKU 2013 POSUNULY VPŘED VE VŠECH OHLEDECH
Bez pár měsíců osm let uběhlo od chvíle, kdy jsme vám ve Speciálu
poprvé představili SK MODŘANY. A zatímco tehdy, zkraje roku 2013,
zněla od pánů z tehdejšího vedení klubu s více než stoletou historií
poměrně často slova nedostatek a obavy, dnes je situace zcela jiná.
A podstatně růžovější, Modřany se stabilizovaly. Nejen finančně.
Zásadně se jim totiž rozrostla mládežnická základna, A-tým se
posunul o soutěž výš a v areálu U Cukrovaru vyrostlo nové hřiště
s umělým povrchem.
Až do roku 2018 stáli v čele modřanského SK předseda Petr Šimončík
a Luděk Vošta. Oba jsou stále velkými podporovateli klubu, nicméně
vedení se obměnilo. „V současnosti
jsme v něm tři, předseda a dva místopředsedové. Tomáš Ryšavý má na
starosti sportovní stránku, členskou
základnu a komunikaci s FAČR. Tomáš Vodrážka se věnuje komunikaci
s trenéry, partnerskými kluby a je také
administrátorem našeho webu,“ vypočítává předseda Lukáš Ballek, jenž
má na starosti veškeré administrativní a provozní věci.

130 MLÁDEŽNÍKŮ
Současné vedení bylo valnou hromadou zvoleno v červnu 2018, přičemž
předseda se do něj dostal de facto
přes svého syna. „V roce 2015 jsme
ho přihlásili do místní fotbalové školičky. Během času jsem se spřátelil
s lidmi v klubu a začal jsem aktivně
pomáhat s jeho chodem. Vše dospělo
k domluvě s tehdejším vedením, že
by nám rádi předali štafetu. A tak se
také stalo.“
S kolegy si jako první cíl stanovil pokračování a dotažení tehdy už nastartovaných změn v systému fungování

klubu, především směrem k mládeži.
Právě na té je dobře vidět, jak se
klub posunul. Vždyť ještě relativně
nedávno disponovaly Modřany jen
starší a mladší přípravkou, dnes mají
130 členů z řad dětí a mládeže.
Zůstaneme-li u čísel, jde o více než
150 % nárůstu oproti roku 2013
a 100% nárůst za poslední dva roky.
„Nyní máme kategorie školičky, mladších přípravek ročníků 2014, 2013
a 2012, starší přípravky, mladších
žáků, starších žáků a mladšího dorostu,“ hlásí šéf a netají, že jedním
z dlouhodobých cílů klubu je zaplnění
všech mládežnických kategorií a tím
i možnost vychovávat si vlastní hráče
pro A-tým.
Omladině jde vedení vstříc. „Jedenkrát ročně děláme u nás v areálu nábor, který je prezentován na sociálních
sítích a také v Novinách Prahy 12. Nicméně nejvíce si nás najdou děti a rodiče sami,“ popisuje Ballek, jehož těší

pozitivní zpětná vazba jak od rodičů,
tak dětí samotných. „U nás upřednostňujeme komunikaci s hráči a jejich rodiči, tudíž zpětnou vazbu samozřejmě
máme. Komunikace je pro nás vysoce
důležitou součástí fungování klubu.
A dovolím si říct, že se nám práce
s mládeží daří. Počty členů a jejich nárůst to myslím potvrzují.“

S RADOSTÍ
Se zmíněnou komunikací a otevřeností souvisí i pomyslná filozofie SK
Modřany. „Nevím, jestli se to dá nazvat filozofií, ale zakládáme si na rodinné podobě klubu. Vládne u nás přátelská atmosféra, snažíme se být všem
členům a rodičům osobně k dispozici.
Chceme, aby všichni do areálu chodili
s radostí a s radostí také odcházeli
domů,“ shrnuje předseda postoj vedení, které dbá i na kvalitní vzdělávání trenérů a zajištění tréninkových
pomůcek.

SK MODŘANY
Rok založení:
1919
Vývoj názvu klubu:
SK Modřany, Slavoj Modřany, Spartak Modřany,
TJ SK Modřany, SK Modřany
Úspěchy:
účast v divizi v 70. a 80. letech, boj o třetí ligu
v sezoně 1970–71
Současnost:
I. A třída, skupina B
Počet týmů:
tři mužské (A-tým – I. A třída, skupina B,
B-tým – II. třída, skupina A, muži nad 45 let),
mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka,
mladší přípravka, školička
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Hřiště s umělým povrchem dává modřanskému klubu větší možnosti.

KLUB

U M ĚL KO U TO N E KON Č Í
Jednou z dominant areálu SK Modřany u ulice Komořanská je nadále
malba fotbalisty na zdejší provozní budově. Za tu druhou už se nyní
dá považovat nové hřiště s umělým povrchem, které bylo dokončeno
loni v prosinci. Stejně jako před osmi lety ovšem platí, že klub čeká,
jak dopadne situace ohledně výstavby nové Komořanské, která se
areálu dotkne.
Projekt na umělku měl klub připraven již v roce 2016. „Avšak v té době
jsme nebyli schopni jako klub zajistit spolufinancování ve výši dvaceti
procent nákladů, jak to požaduje dotace ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy,“ vzpomíná předseda
Lukáš Ballek. „Naštěstí v roce 2018
rozhodl magistrát o poskytnutí financování na úspěšně schválené
projekty o dotaci ministerstva školství. Na podzim 2018 jsme podali
žádost o dotaci na výstavbu a byli
jsme úspěšní.“
Nutno dodat, že „umělka“ stále voní
novotou. Pro fajnšmekry pár technických parametrů: „Celkové rozměry jsou
72 na 40 metrů, hřiště má LED osvětlení. Povrch je tvořen z umělé trávy
třetí generace belgického výrobce. Hřiště je schváleno pro zápasy přípravek,

mladších žáků a pro Ligu gentlemanů,“
vypočítává.
Novou silnici, která by areál klubu zasáhla, řešilo vedení tehdejší i to současné. „Konkrétně se jedná o výstavbu
nové Komořanské, která spadá do priorit magistrátu společně s doplněním
tramvajové trati do Komořan. Nyní se
čeká na potvrzení územního rozhodnutí,“ prozrazuje předseda. „Následně
se vybere projektant dokumentace pro
stavební povolení. Předpokládaný horizont výstavby je cca 2028 až 2030.
Součástí stavby bude demolice naší
provozní budovy, výstavba nového
zázemí a posun travnatého hřiště.
K těmto úpravám vzniká v součinnosti
s radnicí studie.“
Hovořit v současné době o diváckých
návštěvách sice není úplně „k věci“,
nicméně k celkovému dokreslení pře-

Tím se snaží zajistit nejen technicky vyvážené, ale i zábavné tréninky. A k nim
je pochopitelně potřeba dostatek
schopných koučů. „Mnoho jich máme
z našich mužských týmů, většina našich
trenérů jsou stále aktivními hráči. Naší
snahou je poskytovat jim růst a zvyšovat
jejich trenérské vzdělání pomocí licencí
FAČR,“ vysvětluje. „Naši trenéři se rovněž
pravidelně zapojují do dění organizovaném PFS,“ dodává Lukáš Ballek.
Celkovou pozitivní změnu klubu ilustruje i větší zájem dospělých fotbalistů v něm působit. To totiž v minulosti tak úplně neplatilo. „Situace se
výrazně změnila se zlepšením image
klubu, stejně jako s přibývající výstavbou v přímém okolí. Přišlo mnoho posil, ať už do A-týmu nebo do B-týmu.
Dále se nám daří získávat mladé hráče
z partnerských klubů, kde by třeba neměli zápasovou vytíženost,“ líčí s tím,
že spřátelených oddílů mají Modřany
hned několik.

Jejich partnerským klubem je Tempo.
„S ním spolupracujeme na úrovni trenérské a hráčské, ale také na úrovni
vedení obou klubů. A v současnosti připravujeme s okolními kluby AFK Slivenec, Sokol Písnice a Přední Kopanina
systém turnajů pro nejmenší z fotbalové školičky.“
Nedostatek hráčů, mládežníků i trenérů je tedy minulostí. A totéž platí
i ohledně financí. „Myslím, že se nám
podařilo klub finančně stabilizovat
a jsme schopni zabezpečit celkový
provozní a tréninkový servis na odpovídající úrovni. Na vysoké úrovni funguje spolupráce s místní radnicí, s níž
jsme nastolili pravidelnou komunikaci.
A jsme na prvních místech v objemu
čerpání dotací MČ Prahy 12 v oblasti
sportu,“ pochvaluje si vedení.

SÍTĚ JAKO NÁSTROJ
Co se prvního mužstva týče, ještě
před pár lety působilo v I. B třídě,

STADION U CUKROVARU – PRAHA 4
Název:
areál U Cukrovaru
Adresa:
Komořanská 47, Praha 4 – Modřany, 143 00
Dopravní spojení: dvě minuty chůze od autobusové zastávky
Cukrovar Modřany (linky 139, 165 a 117)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedno s umělým povrchem
hledu o klubu fanouškovský aspekt
patří. A v tomto ohledu jsou na tom
Modřany lépe než dřív. „Máme své
věrné fanoušky, kteří chodí pravidelně
na všechny domácí zápasy. Připraveny
pro ně máme pozornosti v podobě šál

a dalších modřanských předmětů. Na
každý zápas A-týmu připravujeme program, který je souhrnem dění v klubu
za uplynulých čtrnáct dní,“ sumíruje
Ballek, jehož těší, že přibývá fanoušků
z řad rodičů.

nyní je o úroveň výš. „A-tým je vždy
takovou chloubou všech klubů a u nás
to není jiné. Ale musím konstatovat,
že pro nás je důležitý také tím, že
jeho hráči se aktivně účastní také
výchovy mládeže jako trenéři,“ připomíná Ballek a dodává, že o postupu
do přeboru, byť není nedosažitelný,
vedení v současnosti nepřemýšlí.
„Soustředíme se na aktuální cíle
a problémy.“
To ale neznamená, že by před sebou
klub neměl cíle. „Dáváme si samozřejmě ty nejvyšší,“ usmívá se předseda. „Primárně bychom chtěli udržet
nastavenou laťku chodu klubu tak, aby
to všechny bavilo a rádi se fotbalu věnovali a užívali si pohyb. A byl bych
rád, kdyby se nám podařilo rozšířit
spolupráci s dalšími kluby z okolí na
mnohem vyšší úrovni, aby nedocházelo k přetahování hráčů v mládežnických kategoriích. To by pomohlo
udržet děti u fotbalu.“

V souvislosti s SK Modřany stojí za
zmínku i kvalitní webové stránky
a prezentace klubu na sociálních sítích. „Je to pro nás velice důležitý komunikační nástroj směrem k širší veřejnosti. Na stránkách jsme opravdu
usilovně pracovali více než tři měsíce
a podařilo se nám je představit na Vánoce 2018. Aktivně také vystupujeme
na Facebooku a Instagramu.“
Momentálně už v Modřanech pomalu plánují charitativní akci pro jednoho z nejmladších členů, který bohužel onemocněl leukemií. „Proběhne
v červnu příštího roku, v rámci akce se
představí tým Real Top Praha. Doufám,
že se i tato akce vydaří jako naše loňské oslavy sta let existence klubu, kdy se
u nás konal exhibiční zápas Gardy Sparty
Praha s A-týmem SK Modřany. V zápase
jsme představili nové dresy pro všechny
kategorie, užili jsme si show Honzy Webera, koncert modřanské kapely a finále
zajistil úžasný ohňostroj.“

kLUb

V klubové historii figuruje i jméno
František Plánička.

ČEkÁNí NA DÁLNIcI

oŽIVí AREÁL
NÁkUPNí cENTRUM?

sk MoDŘANy boJUJE s NEDosTATkEM HRÁČů I s PLÁNoVANoU
DosTAVboU sJEZDU Z PRAŽskÉHo okRUHU
Modřanský stadionek leží v ústraní,
kouzlo ale má i v zimě.

TExT: štěpán šIMůnEk foTo: pavEl slavÍčEk

V sedmdesátých letech byl modřanský fotbal na vrcholu. Klub,
který profitoval z úspěšné symbiózy
s tamním obřím cukrovarem, bojoval o třetí ligu a jeho zápasy lákaly stovky diváků. Jenže s koncem
cukrovaru se SK „zakonzervoval“
a dnes jen vzpomíná na úspěšnou
minulost. Na sídlišti s více než třiceti tisíci obyvateli zkrátka fotbal
netáhne. A nic nenasvědčuje, že budoucnost bude růžovější.
Fotbal se v Modřanech začal hrát okolo roku 1900, když se tamní nadšenci
proháněli po ladem ležících pastvinách na Cholupickém vrchu a později na loukách V Lipinách. V roce
1914 pak založili Sportovní kroužek
fotbalový. Modřanští hráli dlouhé
roky na pronajatém pozemku u později postavené Školy T. G. Masaryka,
kde se však otevřela obecní pískovna
a v roce 1932 se proto SK musel přestěhovat na místo, kde sídlí dodnes –
na hřiště U Cukrovaru.
Na začátku třicátých let byl v Modřanech založen fotbalový klub Viktorie,
který se roku 1934 sloučil s SK Klub
hrajícím I. A třídu, a zažíval v násle-

dujících letech úspěšné období. Nebylo výjimkou (zejména po válce), když
se na zápas přišly podívat i více než tři
tisícovky diváků.
koNEc cUkRoVARU
Začátkem padesátých let, v časech
reorganizací, se však začaly fotbalové
oddíly budovat u všech větších modřanských závodů a rozdrobené týmy
neměly šanci na větší výkonnost. Až
na jaře roku 1955 došlo ke sjednocení
klubů pod názvem Slavoj Modřany –
ten tehdy trénoval legendární František
Plánička. V roce 1956 se mančaft přejmenoval na Spartak Modřany a pod
koučem Bedřichem Vackem načal další úspěšné období. V roce 1960 měl dokonce postoupit do divize, což se však
z vůle vyšších orgánů neuskutečnilo.

Přesun na vyšší úroveň se tak povedl až v roce 1968, když se Modřany
staly součástí Prahy. Začátek sedmdesátých let pak znamenal historicky
nejúspěšnější období tamního fotbalu,
Modřanští (už opět pod staronovým
názvem SK) dokonce bojovali o třetí ligu, nakonec však skončili těsně
za postupovými příčkami. „Klub tehdy fungoval hlavně díky cukrovaru,
který měl tisíce zaměstnanců. Chlapi, co tam pracovali, za nás hráli, ta
kombinace byla vzájemně prospěšná,“ vybavuje si sekretář SK Dalibor
Svoboda.
Zánik cukrovaru na začátku devadesátých let pak logicky znamenal i začátek komplikací pro klub, který dnes
bojuje v I. B třídě. „Odešla spousta
hráčů, nastaly problémy s financová-

sk MoDŘANy
Rok založení: 1914 Vývoj názvu klubu: SK Modřany, Slavoj Modřany,
Spartak Modřany, TJ SK Modřany, SK Modřany Úspěchy: Účast v divizi
v 70. a 80. letech, boj o třetí ligu v sezoně 1970/71 Současnost: I. B třída,
skupina A Počet týmů: dva týmy mužů („A“ – I. B třída, skupina A, „B“
– II. třída, skupina A), starší přípravka, mladší přípravka

ním. K tomu si připočtěte, že z dnešního pohledu máme hřiště vlastně
zastrčené v území nikoho. Okolo není
vůbec nic, jen ten bývalý cukrovar.
Areál je na velkém sídlišti, ale přitom
ho nikdo nevidí, je téměř nemožné
sem někoho nalákat. Ani diváky, ani
hráče,“ bilancuje Svoboda a pro
ilustraci přidává konkrétní případ.
„Před dvěma lety jsme sháněli gólmana, který dělal v jednom nedalekém týmu trojku a my ho chtěli na půl
roku. Nabídli jsme, že mu zaplatíme
i cesťák, dáme mu tisíc korun za zápas a bude mít jistotu, že si zachytá.
A on řekl, že mu nestojí za to se sem
táhnout tramvají a radši si to odsedí
tam, kde působí.“
VELkÉ síDLIšTĚ, MALÝ ZÁJEM
S pomocí v podobě finanční injekce
nemohou v modřanském SK počítat ani ze strany radnice. „Magistrát
má zkrátka jiné priority. Dává peníze
na kulturu, hodně se tu budují parky,“
vypočítává sekretář. „Prostě je zajímá něco jiného, fotbal moc neřeší.
Ale to jim člověk nemůže vyčítat, je
těžká doba, nedá se nic dělat,“ vysvětluje smířlivě. „My skládáme roz-

O umělém povrchu si v Modřanech
(zatím) mohou nechat jen zdát.

počet po nějakých pěti tisících. Peníze
do klubu spíš cpeme,“ krčí rameny
Svoboda.
Problém tkví i v tom, že ač jsou Modřany velké sídliště, děti to k fotbalu
moc netáhne. „Nemáme ani žáky. Třeba dorost jsme měli celkem úspěšný,
ale ten před dvěma lety skončil. Když
jich bylo dvacet, tak na trénink jich
přišlo pět šest a zápasy jsme dohrávali v osmi. To opravdu nemělo smysl,“
sumíruje muž, který funkci sekretáře
zastává nejen u modřanského fotbalového klubu, ale i u futsalových Bohemians 1905.
S „klokany“ však Modřanští nijak nespolupracují, celkem logicky se „druží“ spíš se svými sousedy. „Třeba
s Cholupicemi si často vyměňujeme
hráče, zejména ty mladé. Většinou to
bývá tak, že kdo hrál za Cholupice,
objevil se i u nás a naopak. Částečně spolupracujeme i s Tempem nebo
Libuší,“ vypočítává Svoboda, jenž
je zároveň členem výboru, který má
klub na starosti. „Je nás tam sedm,
přičemž nejvyšší slovo má pochopitelně předseda Petr Šimončík, který
je v klubu odmala. Členové výboru se
mění každé dva roky po valné hroma-

dě, ale většinou se to týká vlastně jen
jednoho z nich. Třeba někoho od přípravky, která odroste,“ vysvětluje
poměry.
Modřanský SK provází slovo nedostatek. Jak hráčů, tak peněz. I proto si
musejí často vypomáhat svépomocí.
„Občas organizujeme různé brigády,
kluci jdou třeba natřít zábradlí, něco
poupravit v kantýně nebo vymalovat
šatny,“ vysvětluje s tím, že ruku k dílu
někdy přidávají i samotní funkcionáři.
Ti pak v případě potřeby přispěchají
i s finanční záplatou z vlastních kapes.
„Někdy to ani jinak nejde. Musíme
z něčeho zaplatit alespoň elektřinu
a plyn, abychom tam mohli fungovat,“
pokračuje.
SK je zkrátka klubem žijícím hlavně
díky srdcařům, kteří do něj cpou čas,
energii i peníze. Navzdory nepříznivým okolnostem a nejisté budoucnosti. „Netuším, co bude za dva roky,
za pět… Hodně to souvisí s dálnicí,
která má vést okolo našeho hřiště. Ale
pevně věřím, že klub nezahyne. I díky
nadšení a elánu těch, kteří ho vedou.
Zejména pana Šimončíka, bez kterého by to nešlo,“ uzavírá optimisticky
Svoboda.

SK Modřany hraje domácí zápasy
v prastarém areálu U Cukrovaru.
Zhruba před šestnácti lety dostalo
místní hřiště nový travnatý povrch,
několik roků poté se díky grantu
Pražského fotbalového svazu dobudoval systém zavlažování. Toť vše.
Například o tréninkové hrací ploše
nebo „umělce“ si Modřanští mohou nechat jen zdát. I kvůli nejisté
budoucnosti, spojené s možnou dostavbou dálnice.
Podle slov Dalibora Svobody současná situace rozhodně není ideální, je
však zvladatelná. „Nemáme zase tolik
mužstev, takže tráva se tak nepoškodí.
Navíc kluci můžou využít ještě škvárový tréninkový plácek,“ prozrazuje
sekretář, podle nějž nekomplikuje případné rozšíření areálu jen nedostatek
peněz, ale i sjezd z Pražského okruhu,
který by tu měl v následujících letech
vyrůst.
Funkcionáři SK kvůli tomu mají svázané ruce. „Jeden pruh má vést v místech, kde máme historické kabiny, o
které bychom logicky přišli. Plánovali
jsme proto, že bychom hřiště vlastně

sTADIoN U cUkRoVARU – PRAHA 4
Název: areál U Cukrovaru Adresa: Komořanská 47, Praha 4-Modřany,
14300 Dopravní spojení: 2 minuty pěšky od autobusové zastávky Cukrovar Modřany (linky 139, 165, 205) Počet hřišť v areálu: jedno travnaté
hřiště, tréninkový „plácek“
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Takhle dříve vypadalo místo, kde je teď „umělka“.

přetočili na šířku, pak by se tam vešla
dálnice i kabiny,“ popisuje.
Momentálně se čeká, až se inkriminovaný sjezd začne stavět. „Prý by tam
jednou měl určitě být, ale je to komplikované. I proto, že ochránci přírody
našli v těch místech nějaký druh čolka,
takže to vypadá na dlouho. Moc nevíme, na čem jsme,“ krčí rameny muž,
kterého alespoň netrápí žádné majetkové tahanice ohledně vlastnictví
areálu. „Patří radnici Prahy 12, která nám ho pronajímá za symbolickou
korunu na pětadvacet let. Tam žádné
trable naštěstí nejsou.“
Už několik let se navíc rýsuje možnost, že „mrtvé“ okolí modřanského
fotbalového areálu oživí stavba nákupního centra na místě bývalého cukrovaru. „To by nebylo špatné, protože
najednou bychom se jako by šoupnuli
víc do centra dění. Lidi, kterých by najednou byla daleko větší koncentrace,
by to měli jen nějakých sto metrů na
hřiště. Pak by chodilo víc lidí než těch
současných zhruba třicet. Ale už se
mělo začít stavět a zatím nic. Uvidíme,
zase nám nezbude než čekat,“ uzavírá
Dalibor Svoboda.

O Modřanech jsme psali už ve vydání Zima 2013.
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SPORT JE MOJE MANŽELKA
R A D E K T R E M L P O C H Á Z Í Z B A S K E T B A LO V É R O D I N Y, A L E ST EJ N Ě J A KO J E H O O T E C P O M Á H Á „ U H E L KÁ M “
Je mu 47 let, ale netají se tím, že dál zůstává svobodným mužem.
„Nestačil jsem se oženit, protože jsem pořád na hřišti nebo v tělocvičně.
Sport je totiž moje láska i manželka.“ Když ale posloucháte vyprávění
RADKA TREMLA, tak pochopíte, že to nejsou jen prázdná slova, ale
sportu skutečně zcela dává své srdce. Je jeho koníčkem i prací.
Příjmení Treml sportovním znalcům
evokuje basketbal, neboť jeho starší
bratr Petr je někdejším reprezentantem, úspěšným ligovým hráčem
a stále 10. nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. Košíkovou hrál i Radek, avšak v šestnácti letech musel ze
zdravotních důvodů skončit. Hned se
dal na trenérskou kariéru a už po dvou
letech vedl vrstevníky z USK v juniorské extralize. „To byl hodně těžký úvod
do trenérského řemesla.“
Později působil v dalších klubech (Sokol Vyšehrad či Sokol Pražský) a dnes
má ve sbírce coby trenér sedm mistrovských titulů z mládežnických kategorií. Po boku bratra Petra zase
vedl národní tým kadetů, se kterým
po stříbrném úspěchu na evropském
šampionátu postoupili na mistrovství
světa, kde si zahráli i proti americké
reprezentaci.
„Dostali jsme se mezi nejlepších 12, což
až do loňského šampionátu byl jeden
z největších úspěchů českého basketbalu v mužské a chlapecké kategorii. Za
Američany tehdy nastoupili hráči, kteří
teď působí v NBA. Byl to zážitek na celý
život,“ vzpomíná Treml.
A koučování ho živí dál. Na Pražském
basketbalovém svazu je trenérem
krajských výběrů, je to obdoba fotbalových Grassroots trenérů. Jezdí
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s nimi na mládežnické olympiády,
hledá talenty. Zároveň dělá rozhodčího regionálních soutěží a obsazuje
sudí do zápasů. „Jsem takový pan Slavík a Čadský v basketbalové Praze.“

TAŤKOVO SRDÍČKO
Že vytasí přirovnání s fotbalovými
muži, nepřekvapí, protože fotbal je

jeho láskou od dětství. Vyrůstal na Cibulkách, z okna koukal na hřiště Uhelných skladů, kterým často vypomáhal
jeho tatínek. V osmi letech tady viděl
i svůj první fotbalový zápas a i po 40
letech si ho do detailů vybaví. Později,
když to klub se zeleno-černými barvami na konci 80. let dotáhl až do ČFL
a trénoval ho Karol Dobiáš, tu začal
psát reportáže ze zápasů.
„Když taťka zemřel, tak to tam pak
chvíli moc dobře nefungovalo. Ale
když se objevil Martin Janeček a později především trenér Robert Hlavica,
tak mě ukecali, jestli bych jim nechtěl

Basketbal nebo fotbal? Radek zvládá obojí.

pomoct. A já se rozhodl, že s ohledem
na taťkovo srdíčko, které tomu dával,
budu v jeho odkazu pokračovat,“ popisuje Treml.
A tak už téměř deset let je u jeho
jména oficiálně napsáno sekretář. On
se usměje, že si k tomu vždy přidává
zkratku „j.h.“. „Jak se píše v divadle –
jako host. Všechno vyřeším, ale nemám
moc času, takže konečné rozhodnutí
posílám organizačnímu výboru.“
Nicméně pro klub dýchá. I když už
měl několikrát laso z jiných oddílů,
i když se Uhelným skladům zrovna
teď v Pražská teplárenská přeboru
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Dostat míč do sítě i do koše umí Treml odjakživa.

nedaří, on tvrdí: „Nikdy jsem končit
ani odcházet nechtěl. Tátův odkaz mě
táhne na Cibulky, takže dokud to půjde, rád pomůžu. S klubem to intenzivně
prožívám – když jsou výsledky šťastné,
mám radost. Když ne, smutním. V srdci
mám uhelňácké barvy.“
Samozřejmě nyní, když je A-tým v přeboru přikován u dna, smutní víc. Treml
však optimisticky říká: „Nehráli jsme
vůbec doma. Čekám, že až se dokončí
rekonstrukce, tak se všechno zvedne.“
Je moc příjemné, když v nižších fotbalových soutěžích narazíte na jedince,
kteří přesně symbolizují to, o čem by

sport na této úrovni měl být. O srdci,
oddanosti, vášni. „Fotbal, basketbal
i jiné sporty spojuje jedna důležitá
věc – v každém klubu musejí být nesmrtelní a idoly, bez kterých by oddíly nefungovaly. Na Uhelných skladech, když
nebude dobrá duše Martin Kozel, tak
nebudou Uhelky. Na Kopanině musí být
Tomáš Cigánek, na Aritmě Tomáš Kubr.
Já všechny takové lidi obdivuji, protože
jsou to neskuteční srdcaři.“

ABSOLUTORIUM PŘEBORU
Často se říká, že basketbal je sport
vysokoškoláků, zatímco fotbal je zá-

bavou pro široké vrstvy. Treml může
obě prostředí porovnat, ať už jako činovník či obyčejný fanoušek, protože
ho nepotkáte jen na hřišti Uhelných
skladů, ale rád chodí do Kobylis na
Admiru, do Vokovic na Aritmu či coby
obyvatel pražské „čtyřky“ na Tempo
nebo Modřany.
„Je to o lidech. I v basketbalu najdeme u mládeže, což se mi strašně
příčí, rodiče, kteří si jdou jenom zakřičet. A zase ve fotbale je často krásné
prostředí, slušní lidé i gesta fair play.
Ano, možná je na hřišti u chlapů víc
peprných slov, ale já vždycky říkám,

RADEK TREML
že venku se to ztratí, zatímco v tělocvičně se to rozléhá. Nicméně zrovna
pražský přebor je velice kulturní prostředí a všechny oddíly si díky sponzorům a práci svazu v čele s předsedou Dušanem Svobodou a ředitelem
soutěží Františkem Vitovským zaslouží
absolutorium. Ta soutěž je sledovaná,
má opravdu vysokou úroveň. Je nad
jiné přebory,“ myslí si Treml a vysvětluje proč: „Kluby se snaží informovat,
přilákat diváky a už to není jen o nezbytném pivu a párku. A co víc – především tu padají branky a na ty by
měli lidi chodit, ne na fotbaly 0:0.“
Treml tak dál pokračuje v rodinném
odkazu, oddaně slouží Uhelným skladům a před čtyřmi lety se dočkal
i hmatatelné odměny, kterou pečlivě
doma opečovává. Klub tehdy triumfoval v Teskahor Cupu Pražského fotbalového svazu. „A já k těm basketbalovým
medailovým přidal i jednu fotbalovou.
V to bych nikdy nedoufal.“
INZERCE

Na Uhelných skladech mají funkcionáře, který obětoval život sportu.
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FOTO MĚSÍCE

FOCENO: NA STADIONU SMÍCHOVA

AUTOR: PAVEL JIŘÍK ST.

KA M BĚŽ ÍŠ ?
BĚH BUDE V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH JEDNOU Z MÁLA MOŽNÝCH SPORTOVNÍCH AKTIVIT. A MÍSTO PRO (VÝ)BĚH BY ZASE V DOBĚ, KDY SE
JEŠTĚ HRÁLO BEZ OMEZENÍ, UVÍTALI BORCI ZE STŘEŠOVIC, KTEŘÍ SE NA SMÍCHOVĚ DOSTALI DO NEJEDNÉ NEFOTBALOVÉ POZICE.

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

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

WWW.FOTBALPRAHA.CZ
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