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s těmi nejvěrnějšími z vás se ocitáme na prahu 10. sezony. A ano, počet vydaných Speciálů se na jejím
konci pěkně zakulatí na 100, pakliže vychází desetkrát za každý ročník.
Společně jsme za tu dobu vlastně už fotbalová rodina, a tak snad symbolicky a nově přidáváme rubriku
týkající se právě příbuzenských vazeb. Slibuji si od ní další propojení fotbalu s mimosportovním životem
a velmi zajímavé příběhy bratrů, otců a synů…
Ruku v ruce s tím bohužel skončila část časopisu věnovaná cizincům. Za dvě sezony jsme vystřídali
20 národností a víceméně vyčerpali, co se dalo. Další desítku by bylo obtížné najít, ač byla rubrika podle
ohlasů hodně oblíbená.
Druhá z větších novinek se týká klubů. Ty i nadále budou dostávat prostor, ovšem už v rámci retrospektivy a na přetřes dojdou i cíle, které si jejich zástupci stanovili před mnoha lety. Jak se oproti roku 2013
posunul Sokol Kolovraty, to si můžete přečíst už teď.
Věřím, že se vám lehce pozměněný časopis nově se symbolickým X opět bude líbit, a přeji všem úspěšný
vstup do soutěží v nové sezoně!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor
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N A K LUKY JSEM PŘÍSN ĚJŠÍ
JAN FÍČEK ZAČÍNÁ V ROLI TRENÉRA A-TÝMU METEORU. JAKÁ JE JEHO FILOZOFIE? A CO KONZULTUJE S TRENÉRY SLAVIE?

ROZHOVOR

Fíčkovo srdce patří už dlouhé roky barvám Meteoru.

Býval famózním kanonýrem. To je bez debat. Teď se ale JAN FÍČEK usadil
na trenérskou lavičku a na hráčské úspěchy se bude snažit navázat jako
kouč. A kde jinde než v Meteoru… Čtyřicetiletý legendární fotbalista
klubu z Libně se po letech, kdy jako trenér vedl mládež, přesunul do
velmi sledované pozice – rovnou k mužskému diviznímu týmu. „Myslím,
že to přišlo v pravou chvíli,“ říká Fíček před svým prvním angažmá v roli
trenéra u dospělých.
Jste připravený na trénování
v divizi?
Myslím, že jsem, ale to ukáže až čas.
Na druhou stranu bych řekl, že není
důvod mít obavy. Na Meteoru trénuju
asi 15 let, prošel jsem všechny kategorie až po dorost, což už se docela
blíží mužskému fotbalu. Začal jsem
trénovat hodně mladý, tenkrát jsem
těžko mohl vzít áčko, když jsem ještě
sám hrál. Trénování mě odjakživa lákalo, bavilo a pořád mě baví. Tohle
je pro mě logický krok, protože jsem
postupoval výš a výš, učil se. U dětí
to bylo parádní, cenná zkušenost,
ale vrátit k nim bych se už nechtěl.
Směřoval jsem k tomu, abych jednou
trénoval v dospělém fotbale, což se
teď splnilo. Měl jsem nabídku převzít
U18, ale po úspěšné baráži s U19, kdy
jsme postoupili do extraligy přes favorizované Teplice, jsem se chtěl posunout dál.
JJ
Váhal jste, když přišla nabídka
vést A-tým?
Chvíli na rozmyšlenou jsem si vzal. Ani
ne proto, že bych se bál, ale protože
jsem s některými kluky hrál a přemýšlel jsem, jak by to fungovalo. Spíš
jsem měl v hlavě, že bych jednou mohl
trénovat áčko ve chvíli, až se kádr deJJ

finitivně obmění, abych neměl na některé hráče tak silné vazby z minulosti, ale pak jsem si říkal, že už nějaký
rok nehraju, tým se docela vyměnil
a zůstalo jen pár hráčů, kteří mě pamatují, když jsem ještě za Meteor nastupoval v útoku. Nakonec jsem kývnul a neměl jsem zatím sebemenší
problém, že trénuju své bývalé spoluhráče. Byla to moje jediná obava,
aby kluci, se kterými jsem chodil na

sunout. Z hlediska klubu to byl asi
logický tah, že mě oslovili. Působím
tady už roky, klub znám dokonale,
jsem na Meteoru správce, chodím
sem každý den.
JJ
Měl jste i jiné nabídky?
Volal mi i jeden druholigový klub, jestli
bych tam nešel dělat asistenta trenéra, ale rychle jsem to zavrhl. Meteor je můj domovský klub, bylo to
pro mě poměrně jednoduché rozhodování. Povedu divizní mužstvo a budu
ho chtít vést tak, abychom hráli nahoře a předváděli atraktivní fotbal.
JJ
Co pro vás bylo na přestupu do
dospělého fotbalu v pozici trenéra nejtěžší?
Obával jsem se prvního proslovu
před kabinou, to musím přiznat. Ale

protože byli ve věku, kdy se to láme.
Od začátku sezony jsem jim tloukl do
hlavy, že můžeme postoupit, že na to
máme – když budeme makat. A dokázali jsme to.
JJ
Co jste řekl hráčům A-týmu?
Že mám výhodu, že je všechny znám.
I když jsem s nimi nehrál, tak jsem
je sledoval. Domácí zápasy jsem viděl všechny, někdy jsem jezdil i ven,
takže hráče mám zmapované. Vím,
že jsou dobří fotbalisté, ale musejí to
prokázat. A to nepůjde bez tvrdého
tréninku. Mám jediný cíl, který neskrývám: chci hrát nahoře, nejlépe divizi
vyhrát. Tomu musíme všichni podřídit
všechno. Chci, aby se chodilo trénovat
čtyřikrát, aby se makalo. V přípravě
jsem ze všeho měl výborný pocit, tak

Volal mi i jeden druholigový klub, jestli bych tam nešel dělat asistenta
trenéra, ale rychle jsem to zavrhl. Meteor je můj domovský klub,
bylo to pro mě poměrně jednoduché rozhodování.
pivo, přijali, že je teď budu trénovat.
Vzali to výborně. A co se trénování
týče, tak to možná bude znít hodně
sebevědomě, ale nebojím se.
JJ
Jak se to vlastně seběhlo, že vedení oslovilo právě vás?
Abych pravdu řekl, nabídku jsem dostal už dřív, ale to jsem měl rozdělanou práci u U19 a odmítl jsem. Teď
jsem si napsal na papír pro a proti
a vyšlo mi z toho, že je to krok dopředu, protože se trénování chci do
budoucna věnovat. Přišel čas se po-

po první větě to ze mě spadlo a byl
to starý Fíček, který mluvil týden co
týden před kabinou.
JJ
Jako trenér dorostu určitě, ale
jako hráč jste na proslovy moc
nebyl, ne?
Nejhlučnější v kabině jsem nebyl, že
bych vyváděl a řval, to je pravda. Ale
vždycky jsem si něco řekl, když bylo
potřeba. Taky jsem rád dělal srandu.
U dorostenců jsem spíš musel kluky
motivovat k výkonům, aby dbali na
jídelníček, životosprávu a tyhle věci,

věřím, že to dokážeme přenést i do
mistráků.
JJ
Jak nese kabina vaši náročnost?
Myslím, že jsem typ, který si kabinu
dokáže udělat. A věřím, že se mi to
povede i teď. Jen už nejsem spoluhráč Fíček, ale trenér Fíček. A přiznávám, že tvrdý trenér. Když něco nebude fungovat, někdo bude blbnout,
nemám problém kohokoliv vyhodit.
Už jsem v minulosti z mého týmu pár
kluků vyhodil. Chci, abychom byli kolektiv, parta, která spolu drží. Bez toho
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V roli trenéra nově vede mužský tým...

... a tuto zkušenost si (zatím) nemůže vynachválit.

Mám jediný cíl, který neskrývám: chci hrát nahoře, nejlépe divizi vyhrát.
to nejde. Když není parta, ani sebelepší hráči výsledky nepřinesou. Nebo
jo, ale jen někdy. A když jde do tuhého,
nezaberou za spoluhráče, naopak si
vynadají, a to pak nemůže klapat.
JJ
Myslíte, že máte trenérské oko?
Nechci se chválit, ale myslím, že mám.
Fotbalisty tady máme dobré, s dorostem jsme udělali velký úspěch, věřím,
že to bude klapat i áčku Meteoru.
JJ
Vy jste si volal i se Zdeňkem
Houšteckým, který působí ve
Slavii jako asistent trenéra. Dřív
jste společně působili v Admiře
i v Kolíně. Poradil vám něco?
Známe se dlouho, občas jsme si
takhle zavolali i dřív. Ptal jsem se
ho, co dělají v přípravě, spíš takové
trenérské věci. Oni hodně dbají na
fyzičku, což já vidím stejně. Když je
někdo naběhaný, má sílu, tak se na
hřišti cítí lépe. Neztvrdnou vám nohy
při kličce, můžete se vrátit, jste všude
o krok dřív. I proto se na začátku přípravy pode mnou opravdu hodně makalo, i v sezoně mám hodně náročné
úterní tréninky, takže kluci dostanou
zabrat. Ale ještě ke Zdeňkovi: líbí se

mi na něm, že umí být hodně přísný,
ale zároveň kamarádský. Je to blázen
do fotbalu, je mu jedno, jestli před
ním stojí kluk z dorostu nebo Stanciu,
všem měří stejně. Máme stejný pohled na fotbal. Ale aby to neznělo, že
jsem nějaký ras – umím být i hodně
kamarádský, rád dělám srandičky, ale
má to hranice, které se teď nesmějí
překročit. Každopádně nejsem typ
trenéra, který by přišel do kabiny pár
minut před tréninkem a hned po něm
zmizel. To by nešlo, v téhle soutěži
vůbec ne. Kluci musejí cítit, že s nimi
trenér žije. A to já budu.
JJ
Vy jste poznal spoustu trenérů,
inspiroval vás některý víc než ti
ostatní?
Od všech jsem si něco vzal, ať už
v kladném nebo záporném. Různá
ponaučení, co se mi líbilo, co se mi
nelíbilo, některé tréninky jsem si zapamatoval. Myslím, že výhodu mají
trenéři, kteří fotbal na nějaké úrovni
hráli. Jasně, jsou výjimky, jako třeba
Mourinho, ale obecně je hráčská zkušenost pro trenéra podle mě velmi
důležitá.

Budete mít tedy pro hráče větší
pochopení?
Určitě ano. Dokážu se vžít do jejich
pocitů, když měli v přípravě za sebou
dva opravdu velmi náročné dny a třetí
den jsme hráli přátelák.
JJ
Na hřišti jste působil velmi
klidně, jaký typ jste na lavičce?
Docela impulzivní. Neřvu na hráče
a rozhodčí, ale spíš se snažím obecně
hodně mluvit, vyburcovat mančaft,
poradit, mluvit k věci, řídit posuny na
hřišti. Řekl bych takový aktivní koučink.
JJ
Vy jste vždycky říkával, že
dobrý útočník musí dát v každé
soutěži aspoň dvacet gólů. A dařilo se vám to plnit. Budete mít
stejné požadavky i na vaše svěřence?
Když vidím na tréninku, že jde někdo
pětkrát sám na branku a dá jeden
gól, tak je to málo. Z pěti nájezdů by
měly být aspoň tři góly. Kluci musejí
zachovat chladnou hlavu, podívat se,
kde stojí gólman, nesmějí být zbrklí.
To přijde i s věkem. Buď se člověk kanonýrem narodí, to je pak lehčí, nebo
JJ

se to dá vypilovat. Já pevně věřím, že
v týmu máme jednoho hráče, který
může dávat hodně gólů.
JJ
Kolik byste dnes z pěti nájezdů
proměnil vy?
Kdybych tam doběhl dřív, než by mě
dohnali obránci, tak myslím, že pár
gólů bych ještě dal. (usmívá se)
JJ
A meta 20 gólů?
Pravda, to jsem říkal. Dvacet a výš, to
je pro mě kanonýr v jakékoliv soutěži.
Když bude hrát útočník dobře, ale dá
dva góly za půl roku, tak je to sice
hezké, ale já od něj potřebuju góly. Od
toho útočníci na hřišti jsou.
JJ
Tak to jsou útočníci Meteoru od
začátku trochu pod tlakem, ne?
Nechci hrát zanďoura, ale útočně
a kombinačně, abychom se dostávali
do šancí. Pak je ještě musíme proměňovat, což si ale přeje každý trenér.
Uvidíme, jaká bude realita.
JJ
Vy jste bývalý vynikající útočník. Kdo se bude starat o obrannou fázi týmu?
Vzal to se mnou Mára Štefan, se kterým jsem dělal žáky, vyhovujeme si, je
to bývalý výborný defenzivní záložník,

KDO JE JAN FÍČEK
Bývalý vynikající útočník a legendární střelec, který jen v dresu Meteoru nasázel těžko uvěřitelných 457 gólů.
Už během své kariéry začal Fíček trénovat mládež, na konci minulé sezony pak jako kouč dovedl Meteor U19
k senzačnímu postupu do extraligy. „První velký úspěch mé trenérské kariéry,“ říká 40letý Fíček, držitel trenérské
licence A. „Láká mě udělat si profesionální licenci, ale je to časově extrémně náročné. Dělám na Meteoru správce,
trénuju, mám dvě malé děti, je toho dost. Trénování bych se ale chtěl věnovat a bylo by dobré profesionální licenci
mít.“ Před touto sezonou kývl na nabídku trénovat divizní A-tým Meteoru. „Mám vysoké cíle, nechci hrát o záchranu,“ vyhlašuje muž, který ještě nedávno s několika svými svěřenci sedával v kabině. „S těmi, se kterými jsem
hrál, si samozřejmě tykám. A nevidím v tom problém. Získat si respekt hráčů, to není otázka tykání nebo vykání.
Buď to v sobě máte, nebo ne.“
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Lidé z hospody se mi smějí, že hřiště v Libni je moje třetí dítě – pořád ho sekám, kropím, hnojím, lajnuju.
takže defenzivu má zmáklou. Na tréninku přesně víme, co má kdo dělat.
Na fotbal máme stejný názor, jsem
rád, že je tady. Do toho jsem udělal
z Franty Jiříka vedoucího týmu, což je
výborný kluk, který umí stmelit partu.
Zatím ho nová role baví, doufám, že
realizační tým bude klapat a prospěje,
že jsme všichni bývalí hráči Meteoru.
Z mého pohledu je to správné.
JJ
Může trenér Fíček překonat
střelce Fíčka?
Za Meteor jsem dal 457 gólů, takže to
bude asi docela těžké. (usměje se) Pro
mě byl první velký trenérský úspěch,
že jsme s devatenáctkou Meteoru
prošli do extraligy v baráži přes Teplice, kdy každý čekal, že dostaneme
pět gólů. Venku jsme hráli 2:2, doma
jsme vyhráli 3:0. To jsem měl opravdu
velkou radost. Teď doufám, že přibude
druhý trenérský úspěch. (usměje se)
JJ
Máte zadané konkrétní cíle?
Vždycky si dávám velké cíle, ve všem
chci vyhrát: v tenise, v šipkách, ping
pongu, jiné to nebude ani v divizi.
Když jsem přišel k dorostu, řekl jsem
klukům, že jsem tam, abychom vyhrávali a postoupili. Koukali na mě, jestli
jsem se nezbláznil, ale uvěřili mému
stylu a společně jsme to zvládli. Po
Teplicích si kluci udělali hezký večer,
pozval nás k sobě i starosta Prahy 8,
že jsme udělali naší městské části

dobrou reklamu. No a už si starosta
dělal na Facebooku srandu, že za rok
znovu… Bylo by to hezké.
JJ
Nezvažoval jste nějaký trenérský „mezikrok“ v nižší soutěži?
Nechci, aby to znělo namyšleně, ale
nemyslím si, že by to bylo nutné. Divizi jsem dlouho hrál, nějaké trenérské
zkušenosti mám, tuhle soutěž dobře
znám a pro trenéra v mých letech je
čtvrtá nejvyšší soutěž akorát. Další
věc je, že v nižších soutěžích obvykle
mají problémy s tréninkovou morálkou. A být trenér v klubu, kde by mi
na trénink chodilo osm lidí, to by mě
asi nebavilo.
JJ
Jste ze své první trenérské
štace v dospělém fotbale nervózní?
Před začátkem soutěže jsem lehkou
nervozitu cítil, ale obecně nervózní
nejsem. To vůbec. Jako hráč jsem se
vždycky těšil na mistráky, rád jsem
hrál o body. Přáteláky mě moc nebavily: dostanete gól, remizujete, prohrajete, nic se neděje. Mistráky pod
tlakem, to už je jiný příběh.
JJ
Umíte hráčům ještě ukázat něco
ze svého střeleckého umění?
Kopnout si chodím už tak maximálně
na silvestra. Pořád mi sice někdo volá
a lanaří mě, ale mám toho tolik, že
už se mi nechce. Fotbal mi nechybí.
Když si uvědomím, co všechno mu-

Na krku příkladně stopky a píšťalka. Když je ale třeba, ukáže kouč, jak se kope například penalta.

sejí kluci v rámci přípravy dělat, tak
si říkám: zaplaťpánbůh, že už nehraju.
Když jsem vedl dorost, neměli jsme
v závěru sezony druhého brankáře,
tak jsem šestkrát přichytával jednomu týmu na tréninku a šestkrát
jsme vyhráli. Bylo to na menším hřišti, takže když máte brankáře, který
umí vyjet, udělat kličku, dát průnikovou přihrávku, je to znát. Je pravda,
že nejlepší je ukázat něco v praxi.

Když přijde trenér, který vypráví něco
o standardkách a pak si postaví balon, tak je rozdíl, jestli do míče neumí
kopnout, nebo dvakrát vymete šibenici. Kluci asi obecně vědí, že jsem
dřív nějaké góly dával, někteří se na
mě prý i chodili dívat. Něco jsem
uměl, i díky tomu je pak lehčí si získat respekt. Poslouchají mě, protože
vědí, že jim neříkám kraviny.
INZERCE

ROZHOVOR

Jednou jsem šel místo tréninku jako správce hřiště přidělávat tabulky zákazu kouření na tribunu
nebo jsem během tréninku sekal. Tohle kdyby někdo udělal mně, tak ho zabiju.
JJ
Byl jste i vyhlášený tím, že jste
spolehlivě proměňoval pokutové
kopy. Tahle vlastnost vám zůstala?
No… Když jsme kopali penalty v dorostu, tak to bylo ještě dobré. Zavedl
jsem, že pokaždé na pátečním tréninku kopeme na konci penalty, a kdo
nedá, kupuje do kabiny velkou pizzu
za 170 korun. Mezi dorostenci jsem
nedal jednu penaltu za půl roku. Teď
jsem s áčkem kopal znovu a nedal
jsem čtyři penalty v řadě. (rozesměje
se) Kluci měli dobrou svačinu. Aspoň
byla sranda.
JJ
To je zajímavá motivace.
Máme to tak, že když někdo nedá,
kope znovu s tím, že za každou neproměněnou penaltu je další pizza
navíc. Kupujete tolik pizz, kolik nedáte penalt. Všichni se u toho dobře
baví, je to výborný tmel. V pondělí
pak objednáme pizzu a po tréninku
ji sníme. Ono se to nezdá, ale kluci
jsou při penaltách pod tlakem, každá
z nich je vyhecovaná. Ostatní něco
pokřikují, nikdo nechce platit, aspoň
nějak se to blíží tlaku v zápase, než
když si jen v pátek po tréninku kopnete penaltu. V dorostu rozhodovaly
penalty, v divizi je za ně bod navíc.
Pokud vyhrajete čtyři penaltové rozstřely v sezoně, jsou to čtyři body
navíc do tabulky. Kluci z dorostu
navíc nemají moc peněz, takže 170
korun za pizzu pro ně bylo hodně, ti
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se sakra snažili. Pak mi říkali, že ve
škole od rána přemýšlejí, kam penaltu kopnou. (směje se)
JJ
Místní pizzař v Libni z vás musí
mít radost.
Kdybych si vzal provizi z každé objednávky, tak by to bylo zajímavé. Už mě
tam znají a vědí, že když volá Fíček,
tak je dovoz na Meteor. To už ani nemusím říkat.
JJ
Většinou v klubech dochází na
spory správce hřiště versus trenér. Tohle ve vašem případě odpadá, když jste na Meteoru už
roky správcem, že?
(směje se) To je pravda. Jsem přísný
správce, už za sebou mám pár konfliktů s trenéry. Teď si to vyřeším sám
se sebou. Když řeknu, že se jde na
umělou trávu, tak přes to nejede vlak.
JJ
Jak stíháte kombinovat roli
správce s trénováním A-týmu?
Teď je to trochu horší, protože kromě
Libně, kterou mám na starost, pomáhám částečně i v našem areálu na
Štěpničné. Naštěstí mám v Libni
k sobě jednoho pána, takže na to nejsem sám. Já se starám hlavně o hřiště, abychom ho měli hezké. A myslím,
že se to daří. Naše tráva se všem líbí.
Lidé z hospody se mi smějí, že hřiště
v Libni je moje třetí dítě – pořád ho
sekám, kropím, hnojím, lajnuju.
JJ
Tím pádem seberete hráčům
i výmluvu na to, že jim odskočil
míč na nerovnosti.

To se nemůže stát. V Libni ne.
(usměje se) Z vlastní zkušenosti vím,
že když jde hráč na výborně připravený pažit, tak má jinou chuť do zápasu nebo tréninku, než když má jít
na nějaký drňák, kde vám balon místo
nahrávky skočí na koleno. Budeme
se snažit soupeře přehrávat kombinačně – a k tomu výborné hřiště potřebujete. Naší výhodou je, že máme
k dispozici druhý areál, kde trénuje
téměř celá mládež, takže libeňské
hřiště není tolik vytěžované.
JJ
Jak to funguje technicky, když
musíte připravit na zápas jak hřiště, tak mužstvo?
Jednou za dva týdny bude hrát dorost v sobotu, takže hřiště připravím
v pátek dopoledne. Posekám ho na
délku, na šířku, nalajnuju, odpoledne
se na hřišti trénuje. V sobotu pak hřiště ještě jednou přejedu sekačkou už
bez lajnování, aby bylo připravené na
neděli a zápas áčka.
JJ
To jste pořád na sekačce, ne?
Sekám pořád: v pondělí, ve středu,
v pátek, v sobotu. Furt.
JJ
Přemýšlíte při sekání o fotbale?
Za hodinu mám hotovo, ale neřekl
bych, že přemýšlím o fotbale. Spíš
o tom, co je ještě potřeba udělat. Že
bych měl v hlavě jen fotbal, fotbal,
fotbal, to ne.
JJ
Chápu, fotbalu máte dost. Jak
jste se smířil s tím, že zatímco hráč
může mít pauzu při zranění, nepři-

jít na trénink, tak trenér by měl být
na všech trénincích a zápasech?
Jako hráč jsem chodil skoro na všechny
tréninky, takže mi to nepřijde jako
problém. Přiznávám, že jsem všem
tréninkům nedal sto procent v nasazení a kvalitě. U mě hrál roli fakt, že
jsem od rána pracoval jako správce,
pak jsem vedl trénink dětí a jakmile
jsem ho skončil, jen jsem přešel a začínal trénink áčka. Častokrát se mi nechtělo, psychická únava je horší než fyzická. Byl to jeden z důvodů, proč jsem
skončil s hraním. Ale obecně jsem byl
odmala naučený na tréninky chodit.
Nedovolil bych si nepřijít, pokud bych
neměl opravdu závažný důvod. Mladí
hráči mají dnes jiný přístup. Jít do kina
místo tréninku? To za mě neexistovalo.
JJ
Když přiznáváte, že ne vždy jste
dával tréninkům sto procent, přimhouříte oko u svých svěřenců,
pokud si všimnete, že někdo
zrovna nepracuje naplno?
Zrovna nedávno jsem si říkal, že musím ocenit trenéry, kteří to se mnou
měli někdy hodně těžké. Jednou jsem
šel místo tréninku jako správce hřiště přidělávat tabulky zákazu kouření
na tribunu nebo jsem během tréninku
sekal. Tohle kdyby někdo udělal mně,
tak ho zabiju. (rozesměje se)
JJ
Takže…
Jsem a budu přísný. Chci z nich dostat
maximum. Jsem přísnější, než byli trenéři na mě. (usmívá se)

TÉMA

TEXT: JAN HORA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.
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Podívejte se, co vás čeká a jaká pravidla se změnila k 1. červenci 2019. Pro čtenáře Pražského fotbalového speciálu je přehledně zpracoval
Jan Hora, člen Pravidlové komise FAČR a člen Komise rozhodčích a delegátů PFS.

P3 HRÁČI (STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ)

P5 ROZHODČÍ (NAVAZOVÁNÍ HRY)

Střídaný hráč
pokud již není mimo hrací plochu a jestliže obdrží souhlas rozhodčího k
opuštění hrací plochy, musí ji opustit na nejbližším místě přes čáry ohraničující hrací plochu vyjma případů, kdy rozhodčí ukáže, že hráč musí hrací
plochu opustit přímo a ihned na středové čáře nebo na jiném místě (např.
z bezpečnostních nebo zdravotních důvodů)
JJ musí jít ihned do technické zóny nebo do šatny a dále se hry neúčastní,
vyjma případů, kdy je povoleno opakované střídání

Rozhodčí nesmí změnit rozhodnutí o způsobu navázání hry, uvědomí-li si, že je
nesprávný, nebo na základě sdělení některého z ostatních rozhodčích, jestliže
JJ již navázal hru, nebo
JJ signalizoval konec prvního nebo druhého poločasu (vč. prodloužení doby
hry k určení vítěze utkání) a opustil hrací plochu, nebo
JJ utkání předčasně ukončil
Pokud na konci poločasu rozhodčí opustí hrací plochu, buď aby odešel do RRA
(místo v prostoru hřiště, které slouží k přezkoumávání opakovaných záběrů)
nebo aby přikázal hráčům návrat na hrací plochu, nebrání to změnit rozhodnutí za incident, ke kterému došlo před koncem poločasu.
Jestliže některý z rozhodčích zjistil přestupek, za který měl být udělen disciplinární trest, a pokusil se to před zahájením hry oznámit rozhodčímu, může
být tento disciplinární trest udělen i po navázání hry, ale způsob navázaní
hry za původní přestupek se neuplatní.

JJ

Komentář:
Pravidlo 3 nestanovuje, kde má střídaný hráč hrací plochu opustit, ale udržuje se
úzus, že to má být v místě u středové čáry, kde na hrací plochu vstupuje náhradník.
Toho družstva z taktických důvodů využívala k tomu, aby střídaný hráč pomalým
odchodem z hrací plochy promarňoval čas. Nově je tedy stanoveno, že střídaný
hráč opustí hrací plochu nejkratším možným směrem (přes pomezní nebo přes
brankovou čáru).
Výjimkou nyní budou pouze případy, kdy rozhodčí dá střídanému hráči pokyn, kde
má hrací plochu opustit. Obvykle to bude ze zdravotních důvodů (např. hráč opouští
hrací plochu na nosítkách) nebo bezpečnostních důvodů (aby se předešlo případným
konfliktům střídaného hráče s jinými hráči, s náhradníky, s rozhodčími nebo s diváky).
Hráč, který neuposlechne pokynu rozhodčího, napomene rozhodčí za zdržování při
navázání hry.
Úprava pravidla se týká střídajícího hráče, ale ne hráče vyloučeného; ten je povinen
nejkratším směrem se odebrat do kabiny svého družstva.

P4 VÝSTROJ HRÁČŮ (SPODNÍ TRIKA)
Spodní triko musí mít
JJ jednu barvu, která je stejná jako hlavní barva rukávu, nebo
JJ vzor či více barev, které přesně odpovídají barvám rukávu

Komentář:
Výrobci nyní dělají i vzorovaná spodní trika, jejichž rukávy jsou stejné jako rukávy
hlavního dresu, a ty jsou povoleny, protože pomáhají rozhodčím činit správná
rozhodnutí.
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Komentář:
Jestliže před ukončením doby hry došlo k přestupku, který rozhodčí nepostřehl, ale o kterém
se po ukončení doby hry dozvěděl od jiného rozhodčího nebo cestou VAR (videoasistent
rozhodčího), vrátí se k tomuto přestupku a potrestá ho (změní rozhodnutí).
Jestliže některý z ostatních rozhodčích signalizuje rozhodčímu přestupek, který má být
potrestán osobním trestem a rozhodčí jeho signalizaci postřehne až po znovunavázání hry, může udělit osobní trest dodatečně. Způsob navázání hry spojený s původním
přestupkem se ale neuplatní.

P5 ROZHODČÍ (ZRANĚNÍ HRÁČE)
Zranění hráče – výjimka z povinnosti opustit po ošetření hrací plochu
když byl nařízen pokutový kop, který bude zahrávat zraněný hráč

JJ

Komentář:
Může se stát, že hráč, který je po zákroku soupeře ošetřován na hrací ploše, po ošetření
hodlá provést nařízený pokutový kop. Protože platí, že hráč, který byl ošetřen na hrací
ploše, musí po ošetření hrací plochu opustit a zpět se smí vrátit až po navázání hry,
byl by tím z možného provedení pokutového kopu automaticky vyloučen. To by nebylo
fér, proto FIFA pravidlo upravila.

TÉMA
navrácení míče družstvu, které jím hrálo naposledy, vrací tomuto družstvu de facto to,
o co při přerušení hry přišlo.
Při situacích v pokutovém území se vrácením míče brankáři předejde možným konfrontacím v pokutovém území brankáře.
Aby družstva po míči rozhodčího nemohla získat nefér výhodu, musí všichni hráči obou
družstev, vyjma hráče, který po míči rozhodčího míč získá, být od místa provádění míče
rozhodčího alespoň 4 m vzdáleni.

P9 MÍČ VE HŘE A MÍČ ZE HRY
(MÍČ JE VE HŘE A DOTKNE SE ROZHODČÍHO)
Míč je stále ve hře, když se dotkne rozhodčího, když se odrazí od brankové
tyče nebo břevna nebo od rohového praporku a zůstane na hrací ploše.
Míč je ale ze hry, jestliže
JJ dotkne se rozhodčího, zůstane na hrací ploše a potom
jde přímo do branky, nebo
družstvo zakládá slibnou útočnou akci, nebo
změnilo se družstvo, které má nyní míč v držení
Ve všech těchto případech rozhodčí přeruší hru a následně ji naváže míčem
rozhodčího.
JJ

JJ

JJ

Komentář:
Změna má předejít tomu, aby družstvo získalo výhodu z toho, že míč se dotkl některého z rozhodčích. Stále však platí, že jestliže se míč dotkne rozhodčího a potom
v držení míče zůstane stejné družstvo a ani tím nebyla založena slibná útočná akce,
rozhodčí hru nepřerušuje.

P12 PŘESTUPKY A PROVINĚNÍ (HRA RUKOU HRÁČE)
Pravidlový expert Jan Hora

P5 ROZHODČÍ (DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ
VŮČI FUNKCIONÁŘŮM DRUŽSTVA)

Přímý volný kop rozhodčí také nařídí, jestliže se hráč dopus¬tí některého
z následujících přestupků
JJ zahraje míč rukou (vyjma brankáře v jeho vlastním pokuto¬vém území)
Je přestupkem, jestliže hráč:
JJ cíleně (vědomě) se dotkne míče rukou nebo paží, včetně pohybu ruky nebo
paže proti míči
JJ získá kontrolu míče a poté, co se míč dotkl jeho ruky nebo paže a
dosáhne branky
vytvoří si brankovou příležitost
JJ přímo dosáhne branky rukou nebo paží (včetně brankáře), i kdyby se jednalo o náhodný kontakt
Je obvykle přestupkem, když hráč:
JJ dotkne se míče rukou nebo paží a přitom jeho ruka nebo paže
nepřirozeně zvětšuje „prostor těla“
je nad úrovní hráčova ramene (ale ne v případě, že hráč vědomě zahraje
míčem a ten se pak dotkne jeho ruky nebo paže)
Vše se aplikuje shodně i v případech, že míč se dotkne hráčovy ruky nebo
paže přímo po doteku míče a hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče,
který byl blízko.
Není obvykle přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky nebo paže
JJ přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo jeho těla (vč. nohy)
JJ přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je blízko
JJ když ruka nebo paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla
JJ jestliže hráč upadne a ruka nebo paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela
tělo, ale není přitom vytrčena bočně od těla
JJ

Rozhodčí
JJ podniká kroky vůči funkcionářům družstva, kteří se nechovají odpovědným
způsobem, a varuje je, nebo je napomene nebo je vyloučí z technické zóny
a z prostoru hřiště; pokud nemůže být provinilec identifikován, obdrží trest
trenér přítomný v technické zóně (v soutěžích FAČR vedoucí družstva).
Člen lékařského týmu (lékař, masér), který se dopustí přestupku, za který má
být vyloučen, smí v technické zóně zůstat a může ošetřit hráče, který potřebuje lékařskou pomoc.

Komentář:
Experiment s udělováním osobních trestů funkcionářům družstva se osvědčil. Pomohl
zavést klid a pořádek na lavičkách a pomáhá rozhodčím (zejména mladým) zvládat
předtím mnohdy neúspěšná a komplikovaná jednání s funkcionáři.
Pokud provinilec nemůže být identifikován, obdrží osobní trest starší (hlavní) trenér
družstva. Pro „české“ poměry bylo toto opatření modifikováno: protože trenér družstva nemusí být vždy přítomen, obdrží osobní trest vedoucí družstva, který v soutěžích
FAČR musí být přítomen vždy.

P8 ZAHÁJENÍ A NAVAZOVÁNÍ HRY
(MÍČ ROZHODČÍHO)
míč rozhodčího bude proveden pro brankáře bránícího družstva v jeho pokutovém území, jestliže v okamžiku přerušení hry byl míč v jeho pokutovém
území, nebo jestliže k poslednímu dotyku kteréhokoli hráče s míčem došlo
v jeho pokutovém území
JJ ve všech ostatních případech provede rozhodčí míč rozhodčího pro jednoho
z hráčů družstva, které hrálo míčem naposledy, a to v místě, kde se míče
naposledy dotkl hráč tohoto družstva, vnější vliv nebo rozhodčí
JJ všichni ostatní hráči obou družstev musí zůstat od míče nejméně 4 metry
vzdáleni do okamžiku, kdy míč bude ve hře
JJ

Komentář:
Současná procedura provádění míče rozhodčího často vedla k „organizovanému“ navázání hry, které často bylo neférově zneužíváno (např. úmyslné zakopnutí míče daleko
na soupeřovu polovinu hrací plochy), nebo někdy vedlo i k agresivní konfrontaci. Proto

JJ

JJ

JJ

Komentář:
Při úpravě pravidla o hraní míče rukou se FIFA zaměřila na to, aby posuzování hry
rukou více odpovídalo duchu pravidel fotbalu. Přitom z textu o hře rukou se záměrně
vyhýbala slůvku „úmyslný“, protože význam slova „úmyslný“ je ve fotbale jiný, než je
v běžném životě.
Při nové formulaci pravidla o hře rukou vycházela FIFA z těchto principů:
JJ fotbal neakceptuje dosažení branky rukou nebo paží, i kdyby bylo náhodné (nevědomé)
JJ fotbal očekává potrestání hráče za hraní míče rukou nebo paží, pokud tím tento
hráč nebo jeho družstvo získá herní výhodu, např. vstřelí branku nebo si tím pomůže k vytvoření zjevné brankové možnosti
JJ pro hráče je přirozené, že při pádu na zem dá mezi své tělo a zem ruku jako podporu a ochranu před následky pádu, ale nesmí přitom zvětšovat prostor, který
svým tělem vykrývá
JJ mít ruku nebo paži nad úrovní ramen je jen zřídkavě „přirozené“, proto hráč, který
má ruce nebo paže v této pozici, bere na sebe riziko, že se dopustí přestupku „hra
rukou“; to se týká i zákroků ve skluzu
JJ jestliže míč padne hráči na ruku nebo paži po odrazu od jeho těla nebo od těla
kteréhokoliv jiného hráče, který byl blízko, je často nemožné zabránit kontaktu
ruky nebo paže s míčem
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TÉMA

I trenéři ve Fortuna:lize si musejí zvykat na novinky.

P12 DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ
(OPOŽDĚNÉ UDĚLENÍ OSOBNÍHO TRESTU)

P12 DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ
(VŮČI FUNKCIONÁŘŮM DRUŽSTEV)

Pokud se rozhodčí rozhodl udělit osobní trest, nesmí být hra navázána
dříve, dokud rozhodčí osobní trest neudělí. Výjimkou je situace, kdy rozhodčí ještě proceduru udělování osobního trestu nezahájil, ale družstvo,
které se neprovinilo, provede rychle volný kop a má zjevnou možnost dosáhnout branky.
V takovém případě rozhodčí osobní trest udělí při nejbližším přerušení hry.
Jestliže ale původním přestupkem bylo zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, za které měla být udělena ČK, přestupek ale nebyl proveden
surovou hrou, rozhodčí provinivšího se hráče pouze napomene.

Funkcionáři družstva – jestliže se funkcionář družstva dopustí přestupku
a provinivší se osoba nemůže být identifikována, obdrží trest vedoucí družstva.
Varování
Následující přestupky by obvykle měly vést k varování, jestliže funkcionář
JJ vstoupí na hrací plochu a nekonfrontačním způsobem např. uděluje pokyny
JJ ignoruje pokyny nebo požadavky asistenta rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího
JJ projevuje méně závažný nesouhlas (slovem nebo chováním) s rozhodnutím rozhodčího
JJ občas opustí technickou zónu, aniž by se přitom dopustil dalšího přestupku
Opakování těchto přestupků by mělo vést k napomenutí nebo vyloučení funkcionáře.
Napomenutí
Funkcionář má být napomenut, jestliže zejména
JJ jasně a opakovaně nerespektuje hranice technické zóny svého družstva
JJ zdržuje navázání hry jejich družstvem
JJ úmyslně, ale nekonfrontačně vstoupí do technické zóny soupeřova družstva
JJ projevuje slovy nebo chováním (gesty, akcí) nesouhlas, např.
tím, že hodí nebo kopne láhev nebo jiný předmět (který ale neskončí na
hrací ploše)
použije gesta, která ukazují jasný nedostatek respektu k rozhodčím (např.
sarkasticky zatleská)
JJ vstoupí do prostoru vyhrazeného pro přezkoumání videa
JJ nadměrně se domáhá neudělení ČK nebo ŽK
JJ signálem pro přezkoumání videa naznačuje rozhodčímu, aby v TV přezkoumal situaci
JJ gestikuluje nebo se chová pobuřujícím způsobem
JJ vytrvale opakuje přestupky vyžadující varování
JJ projevuje nedostatek respektu ke hře
Vyloučení
Funkcionář má být vyloučen, jestliže zejména
JJ zdržuje při navazování hry družstvem soupeře, např. zadržováním míče,
zakopnutím míče, bráněním v pohybu hráči
JJ úmyslně opustí technickou zónu, aby
projevil nesouhlas s rozhodčím, nebo

Komentář:
Pokud se rozhodčí rozhodl udělit osobní trest, nesmí být hra navázána dříve, dokud
rozhodčí osobní trest neudělí. Výjimkou je situace, kdy rozhodčí ještě proceduru udělování osobního trestu nezahájil, ale družstvo, které se neprovinilo, provede rychle
volný kop a má zjevnou možnost dosáhnout branky. V takovém případě rozhodčí
osobní trest udělí při nejbližším přerušení hry.
Jestliže ale původním přestupkem bylo zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova
družstva, za které měla být udělena ČK, přestupek ale nebyl proveden surovou hrou,
rozhodčí provinivšího se hráče pouze napomene.

P12 DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ (NAPOMENUTÍ
ZA NEVHODNÉ OSLAVOVÁNÍ BRANKY)
Oslava dosažení branky – rozhodčí hráče napomene, i když dosažená branka
nebyla uznána.

Komentář:
Pravidla uvádějí příklady, kdy hráč bude napomenut za zakázané způsoby
oslavy po dosažení branky. Nově bylo stanoveno, že hráč bude napomenut
i v případě, že branka nebyla uznána, protože dopad oslav (bezpečnost,
image hry apod.) může být stejný, jako kdyby branka uznána byla.
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JJ

JJ

JJ

TÉMA
protestoval proti rozhodnutí rozhodčího
chová se provokativním nebo pobuřujícím způsobem
JJ vstoupí do technické zóny soupeře agresivním nebo konfrontačním způsobem
JJ úmyslně vhodí nebo kopne předmět na hrací plochu
JJ vstoupí na hrací plochu,
aby konfrontoval (napadl) rozhodčího (vč. poločasové přestávky a doby
po ukončení utkání)
aby ovlivnil hru, hráče soupeřova družstva nebo rozhodčího
JJ vstoupí na pracoviště videoasistenta rozhodčího
JJ použije fyzické nebo agresivní chování (vč. plivnutí nebo kousnutí) vůči hráči soupeře, náhradníkovi, funkcionáři družstva, rozhodčímu, divákovi nebo jiné osobě
(např. podavači míčů, příslušníkovi bezpečnostní služby nebo pořadateli atd.)
JJ je v tomtéž utkání podruhé napomenut
JJ použije pohoršující, urážlivé nebo ponižující výroky nebo gesta
JJ použije neschválené (neautorizované) elektronické nebo komunikační zařízení nebo použije elektronické nebo komunikační zařízení a potom se
chová nevhodným způsobem
JJ chová se hrubě nesportovně
JJ

JJ

JJ

JJ

volného kopu protihráč nachází uvnitř pokutového území nebo do pokutového
území vstoupí a dotkne se nebo se pokusí míče dotknout dříve, než míč bude
ve hře, musí se volný kop opakovat.
Dvojí hraní míče hráčem provádějícím kop od branky (ne brankáře)
Jestliže poté, co je míč ve hře, se míče podruhé dotkne hráč provádějící kop
dříve, než se míče dotkne jiný hráč, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop. Pokud
ale hráč provádějící kop zahraje míč rukou, dopustí se přestupku „hraní míče
rukou“, proto rozhodčí nařídí přímý volný nebo pokutový kop.
Zeď bránících hráčů
Tam, kde tři nebo více bránících hráčů staví „zeď“, musí všichni hráči útočícího
družstva před provedením kopu být minimálně 1 m od „zdi“.
Pokud při provedení volného kopu bude hráč útočícího družstva méně než
1 m od „zdi“ tvořené třemi nebo více hráči bránícího družstva, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop.

Komentář:
Text pravidla byl upraven tak, aby byl v souladu s jinými částmi pravidla 12.

P14 POKUTOVÝ KOP

Komentář:
Návodný popis, jak má rozhodčí posuzovat a trestat přestupky funkcionářů družstev.

P12 NAVÁZÁNÍ HRY
PO PŘESTUPCÍCH A PROVINĚNÍCH
Jestliže míč je ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku na hrací ploše
vůči protihráči
nepřímý nebo přímý volný kop nebo pokutový kop
JJ vůči spoluhráči, náhradníkovi, vystřídanému nebo vyloučenému hráči, funkcionáři družstva nebo rozhodčímu
přímý volný kop nebo pokutový kop
JJ vůči kterékoliv jiné osobě
míč rozhodčího
Verbální přestupky se vždy trestají nepřímým volným kopem.
Jestliže míč je ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku mimo
hrací plochu
JJ vůči příslušníkovi vlastního družstva
nepřímý volný kop na brankové nebo pomezní čáře, nejblíže k místu, kde
k přestupku došlo
Jestliže míč je ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku mimo
hrací plochu
JJ vůči příslušníkovi soupeřova družstva nebo vůči rozhodčímu
podle místa, kde k přestupku došlo, tj. přímý volný kop nebo pokutový
kop nebo nepřímý volný kop
Jestliže míč je ve hře a hráč, který je na hrací ploše nebo mimo hrací plochu,
JJ hodí nebo kopne předmět jiný než míč na protihráče, nebo hodí nebo kopne
předmět (včetně míče) na soupeřova náhradníka, vystřídaného nebo vyloučeného hráče, funkcionáře družstva nebo na rozhodčího nebo proti míči
určenému ke hře
přímý volný kop
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Procedura
Míč musí nehybně ležet na pokutové značce. Brankové tyče, břevno nebo síť
se při provádění pokutového kopu nesmějí pohybovat.
Brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop, musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi,
aniž by se přitom dotýkal brankových tyčí, břevna nebo sítě dříve, než míč
byl kopnut.
V okamžiku, kdy míč byl kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň
části jedné nohy dotýkat brankové čáry. Pokud není nohama přímo na zemi
(je ve výskoku), musí být nad brankovou čárou.
Hráč provádějící pokutový kop musí kopnout míč dopředu.
Rozehrání míče patou je povoleno, míč se ale musí pohnout směrem dopředu.
Porušení pravidla
Pokud dal rozhodčí signál k provedení pokutového kopu, musí být kop proveden; jestliže kop ještě nebyl proveden, může rozhodčí přijmout disciplinární
opatření a potom dát znovu signál k provedení pokutového kopu.

Komentář:
Není povoleno, aby brankář stál před nebo za brankovou čárou. Jestliže se nyní brankář
při provedení pokutového kopu bude moci dotýkat brankové čáry jenom částí jedné
nohy (nebo při odrazu být jednou nohou nad brankovou čárou), bude mnohem jednodušší identifikovat porušení pravidla. Podobně jako hráč provádějící pokutový kop
může přerušit rozběh, může nyní brankář před provedením pokutového kopu udělat
jednou nohou krok vpřed.
Jestliže rozhodčí dá signál k provedení pokutového kopu, ale ještě předtím, než míč
bude ve hře, se některý hráč dopustí provinění, za které má obdržet osobní trest, přeruší
rozhodčí hru, udělí osobní trest a potom dá znovu signál k provedení pokutového kopu.

P15 VHAZOVÁNÍ

JJ

Komentář:
FIFA zpřesnila způsoby navazování hry po přestupcích a proviněních.

P13 VOLNÉ KOPY
Signalizace nepřímého volného kopu
Rozhodčí signalizuje nepřímý volný kop paží zvednutou nad hlavu; tato signalizace trvá až do provedení kopu a potom tak dlouho, než se míče dotkne
některý jiný hráč, nebo dokud není míč ze hry, nebo když je jasné, že branka
nemůže být vstřelena přímo.
Místo volného kopu
Volné kopy za přestupky související se vstupem, opuštěním a návratem hráče
na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího se provedou z místa, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry.
Pokud se ale hráč dopustí přestupku mimo hrací plochu, naváže rozhodčí hru
volným kopem v místě, které je nejblíže k místu, kde k přestupku došlo. Při
přestupku, za který se nařizuje PVK, nařídí rozhodčí pokutový kop, pokud by
místo přestupku bylo v pokutovém území provinivšího se hráče.
Míč z volného kopu bránícího družstva v jeho pokutovém území
Míč je ve hře, jestliže se zjevně pohne; přitom nemusí opustit pokutové území.
Pokud při provedení volného kopu bránícím družstvem uvnitř vlastního pokutového území se uvnitř pokutového území nacházejí hráči soupeře, protože
nestačili pokutové území opustit, rozhodčí nezasahuje. Pokud se při provádění

Procedura
Všichni hráči soupeře musí stát nejméně 2 m od místa na pomezní čáře, ze
kterého se míč bude vhazovat.

Komentář:
Hráči soupeře musí být nejméně 2 m od místa, kde má být míč vhozen do hry, a to
i v případě, že vhazující hráč nevhodí míč přímo z pomezní čáry, ale od pomezní čáry
je vzdálen.

P16 KOP OD BRANKY
Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně se pohnul. Přitom nemusí opustit pokutové území.
Pokud při provedení kopu od branky jsou hráči soupeře uvnitř pokutového
území, protože ho nestačili opustit, rozhodčí nezasahuje. Pokud ale soupeř,
který je v okamžiku provedení kopu od branky v pokutovém území nebo do
pokutového území vstoupí a dotkne se míče nebo se pokusí míčem zahrát
dříve, než míč bude ve hře, nechá rozhodčí kop od branky opakovat.

Komentář:
Jestliže míč bude kopnut a bude ve hře, aniž by musel opustit pokutové území, přispěje
to k rychlejšímu a dynamičtějšímu navazování hry. Tím se i předejde promarňování
doby hry, když hráč družstva, které kop od branky provádělo, úmyslně zahrál míč dříve,
protože věděl, že kop od branky se bude opakovat.
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HISTORIE

TEXT: MILOSLAV JENŠÍK

FOTO: ARCHIV AUTORA

NEJVĚTŠÍ DEN ANDREJE VELIKÉHO
KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: OBRATNÍK NADĚJE PROTÍNAL LETNOU
Naši vicemistři světa z Chile před finálovým utkáním s Brazílií (1:3): zleva stojí Tichý, Masopust, Schrojf, Pluskal a kapitán Novák, před nimi jsou Pospíchal, Scherer, Kadraba, Kvašňák a Jelínek.

Už od vylosování kvalifikačních skupin pro MS 1970 bylo zřejmé, že
o jedné kolekci letenek do Mexika se bude rozhodovat mezi týmy
Československa a Maďarska. V zemi našich dávných soupeřů se tehdy
v té souvislosti často připomínal světový šampionát v Chile roku 1962,
kde jim gól Adolfa Scherera ve 14. minutě hry a jedinečný výkon Viliama
Schrojfa v naší brance přehradily cestu do semifinále. Od toho dne
Budapešť prahla po odvetě.
A když právě před půl stoletím došlo
ke vzájemným soubojům v kvalifikaci,
Maďaři hned zkraje májového prvního
zápasu nasadili na Népstadionu po
čertech tvrdý kurz. Už v úvodní minutě
byl brutálně zkosen trnavský kanonýr
Jozef Adamec, rumunský sudí Bentu
nad takovou hrou dál mhouřil oči, naši
se nechali znervóznit a od 12. minuty
prohrávali 0:1. Když už se zdálo, že
si odvezou takový výsledek, chviličku

před koncem jim skvělý Florian Albert
přidal gól navrch.
Ještě než se vydali k odvetě do Prahy,
podlehli naši přemožitelé nečekaně
v Kodani Dánům 2:3. Karta se rázem
obrátila. Dány československá reprezentace vyřídila již v předcházejícím
roce – v Kodani 3:0, v Bratislavě 1:0.
Porazí-li teď doma Maďary, usuzoval
unisono evropský fotbalový tisk, má
účast v Mexiku jistou…

Rok 1938: Pepi Bican nezadržitelně proniká obranou Genovy.
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Mistrem ligy byl v roce 1967 i 1968
trnavský Spartak, vicemistrem Slovan Bratislava, takže ústřední trenér
Jozef Marko, někdejší reprezentační
stoper Trnavy, sázel na borce ze Slovenska. V tuctu mužů se lvíčkem na
prsou, kteří si zahráli na budapešťské
trávě, byli jen dva Češi. Prahu zastupoval pouze sparťan Bohumil Veselý
na pravém křídle. Útoku zřetelně a citelně chyběla myšlenka, rozehrávka.
K nedělní odvetě 14. září 1969 na
Spartě Marko nečekaně povolal Andreje Kvašňáka.

POSILA Z BELGICKÉ DRUHÉ LIGY
Jeden z našich chilských bohatýrů,
rodák a odchovanec z Košic, vytáhlý
konstruktér s osobitým vedením míče,

odevzdal svá nejlepší fotbalová léta
Spartě. V roce 1967 ale svlékl rudý
dres a vydal se na zahraniční angažmá
do Belgie. Druholigový Racing Mechelen určitě nebyl tím pravým prostředím pro přípravu na těžké mezistátní
zápasy. Přestože Andrej v prvním kvalifikačním utkání tohoto roku v irském
Dublinu ovládl střed pole, chytře rozehrával útočné akce a určitě měl svůj
podíl na výhře 2:1, v Budapešti ho
Marko nepostavil. Vše nasvědčovalo
tomu, že „Hajajova“ dráha v národním
dresu neodvratně bere ze své. „Chodící
muž, který je všude,“ jak ho po chilském
šampionátu nazval kterýsi zahraniční
novinář (a všichni to pak opisovali),
s návratem do sestavy už ani sám nepočítal. A najednou…

Před památným triumfem 5:2 nad Maďary před sedmdesáti lety: zleva stojí Hlaváček, Rubáš,
Pažický, tvůrce hry Bican, Pokorný, Marko a Šimanský, v popředí Preis, Trnka, Morávek a Kocourek.

HISTORIE

DOBOVÉ STŘÍPKY
PROMĚNA KRÁLE STŘELCŮ
Zkusme se zamyslet nad největšími
zápasy i dalších našich fotbalových
velikánů. Vídeňský Čech Josef Bican
k nám přišel z Vídně roku 1937. Staří
pamětníci tvrdí, že své nejlepší předválečné zápasy v Praze sehrál rok
poté v pro Slavii vítězném Středoevropském poháru proti milánské Ambrosianě (8:2), dnešnímu Interu, a zejména pak v semifinále proti dalšímu
italskému klubu Genova (4:0). V obou
zápasech dal po čtyřech gólech. Škoda
válečných let v kleci nacistického protektorátu, to byl v životní formě. Za

národní mužstvo toho i proto moc nenahrál. Ale znalci si dlouho vymlaskávali jeden z jeho posledních zápasů
před sedmdesáti lety také proti Maďarům na Strahově (5:2). To se král
střelců najednou proměnil ve staženého středního útočníka. Tentokrát on
posílal do šancí spoluhráče, tvořil hru,
diktoval její tempo. A na výhře měl velikou osobní zásluhu.

charakteristickým průnikem si vynutil penaltu, kterou proměnil Kvašňák,
a sám dal pak druhý gól. Po celý zápas
byl k neudržení. Stejně jako o pět let
později v záhřebském semifinále mistrovství Evropy. Tam nastoupil až do
prodloužení, když v normálním čase se
hrálo 1:1, ale na náš vítězný gól krásně
nacentroval míč Zdeňku Nehodovi a ten
pečetící na 3:1 dal sám!

VESELÝ V ROZMEZÍ SEDMI LET

NÁDHERNÉ LOUČENÍ VIKTORA
(A ZLATÁ TEČKA ANTONÍNA PANENKY)

V už zmíněné baráži na marseillském
velodromu hrál na křídle místo svého
sparťanského jmenovce zase on. Svým

V takovýchto chvílích letenského duelu s Maďary Andrej Kvašňák ovládal a dirigoval
mnohatisícové hlediště. Z našich jsou tu vlevo Ján Čapkovič a vpravo Jozef Adamec.

Pětatřicet tisíc diváků na Letné a nesčíslné množství fanoušků u televizorů prahlo po odvetě. Nejenom za
Budapešť! Teprve rok uplynul ode
dne, kdy se Maďaři (i když ne kdovíjak nadšeně) připojili k zákeřnému
vpádu vojsk pěti států v čele s tehdejším Sovětským svazem do naší země.
Teď byli první z té pětice, kteří k nám
poslali fotbalové národní mužstvo.
A to zase hned otevřelo skóre, tentokrát dokonce už v 9. minutě. Uprostřed první půle sice trnavský levý bek
Vladimír Hagara vyrovnal, ale jen na
čtyři minuty, po kterých se hosté od
Dunaje znovu ujali vedení.
O přestávce bylo hlediště jako zmrazené. V šatně se věšely hlavy. Trochu
je zvedl Andrej. Vrátil se z chodby
a už mezi dveřmi hlaholil svou charakteristickou čechoslovenštinou, do
které v té době ještě tu a tam míchal
maďarské výrazy, cosi jako: „To byste
neuhodli, chalani, kdě až som bol na
záchodě. Tie tady sú plné Maďarov!“

Jenže po změně stran nevypršela
ještě ani celá třetí minuta, když to
bylo už 1:3. Naráz byla v hledišti
opravdu velice malá dušička. V hráčích by se krve nedořezal. Mexiko se
zdálo být v pekle. Bylo jasné, že je
třeba rychle vstřelit kontaktní gól,
jinak bude od minuty k minutě víc
a víc zle.
Naštěstí přišel už za tři minuty. A kdo
ho dal? Kvašňák. Hlavičkou jak z děla,
proti které gólman Szentmihályi nestačil ani zdvihnout ruce! „Páni! Jako
kdyby měl na té palici kopačku,“ řekl
kolega po mé levici. A všichni kolem
se úlevně zasmáli.

DĚLNÍK, ŠÉF, PÁN STADIONU
Co všechno je třeba vzít v úvahu, když
se pokoušíme určit největší zápas
toho kterého slavného plejera? Výsledek takových úvah je samozřejmě
vždycky subjektivní, sám hráč to může
cítit zcela jinak – ale přece jen lze nastavit pár objektivních měřítek.

O čtyři dny později se hrálo bělehradské finále s týmem SRN.

Také ono nemělo po devadesáti minutách vítěze. Na tom, že stav byl
2:2, měl obrovský podíl Ivo Viktor
v brance. V reprezentaci odchytal
skvěle spoustu zápasů, ale tenhle
jeho poslední (potom už jen jednou
nastoupil na symbolickou chvilku loučení) byl opravdovým vrcholem. Stejně
tak tam tehdy prožil svůj největší den
Antonín Panenka. Jeho uličnický vršovický dloubák, který rozhodl rozstřel
ze značky pokutového kopu a zajistil
nám pohár evropských šampionů, pak
ještě dlouho obíhal televizní obrazovky
po celém světě…

I tady si Andrej vyskočil na maďarské zadáky.

Předně musí toho dne být nejlepším
nebo jedním z nejlepších členů svého
týmu. Jeho mozkem, srdcem, motorem a tahounem. Pokud to patří
k jeho roli, měl by skórovat, ideálně
vstřelit vítězný gól. Musí jít o důležitý,
nejraději klíčový zápas. Třeba takový,
ve kterém se rozhoduje o postupu do
světové soutěže.
Od chvíle, kdy snížil náskok soupeře na jediný gól, vrátil se Andrej
Kvašňák do dnů své největší slávy.
Zvedl prapor zadupaný do trávníku
a zavelel k protiofenzivě. Se spuštěnými stulpnami (v těch časech to
rozhodčí hlavně hvězdám dost trpěli,
protože se to líbilo publiku – pozn.
aut.) se najednou pohyboval v pro
sebe zcela neobvyklém tempu. Bil se
o každý míč jako opravdový lev. Povzbuzoval spoluhráče. Spoustou maďarských průpovídek očividně rozhodil několik protihráčů. A rukama
zdviženýma k nebi znovu a znovu
rozohňoval hlediště.

Především Andrejovou zásluhou už
to nebyl ztracený boj, ale bitva, ve
které se iniciativa s postupujícím časem očividně stále víc přesunovala na
stranu Čechoslováků.
V 76. minutě trnavský středopolař Ladislav Kuna, který chvíli předtím promarnil stoprocentní šanci, vyrovnal.
A Kvašňák skutečně mohl dát i vítězný
gól. Šest minut před koncem v pádu
znovu poslal míč do maďarské sítě,
leč Němec Tsentschner už okamžíček
předtím přerušil hru. A hrdinovi dne
patřila i poslední střela. Bohužel prosvištěla nad břevnem…
Viděl jsem Andreje Kvašňáka v mnoha
střetnutích. Tohle bylo podle mne jeho
největší. Remíza 3:3 nám sice sama
postup nezajistila, ale zařídila pro něj
nutný předpoklad v podobě baráže, ve
které naši na neutrální půdě v Marseille smetli Maďary 4:1.
Andrej tam z penalty, ke které se nikdo z jeho spoluhráčů neměl, otevřel
brankový sled utkání.
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FRANTIŠEK STRAKA POSLEDNÍ INSTANCE – FRANZ
Reprezentační tým na MS 1990 v Itálii: zleva Chovanec, Skuhravý, Knoflíček, přikrčený STRAKA, Kadlec a Stejskal, před nimi Kubík, Moravčík, Bílek, Hašek a Kocian.

„Ctižádostivý a sebevědomý hráč i trenér.“ Tak ho charakterizoval Pavel
Kovář v knize Se lvíčkem na hrudi. A v jedné větě to ani lépe nejde. Snad
jen na její samotný začátek přidat slůvko tvrdý. Nebo dvě: velmi tvrdý.
Karel Poborský, Jiří Němec, Zdeněk
Prokeš, František Straka. Jak se ta
jména rýmují? Všechna se do velkého
fotbalového světa vydala z Českých
Budějovic, zanechala po sobě hlubokou stopu v historii státní reprezentace i vrcholné domácí soutěže a ke
cti a slávě českého fotbalu válela také
v cizích službách.
Za druholigové áčko českobudějovického Dynama si Straka zakopal už
v šestnácti letech. V borce pro nejvyšší
soutěž pak jednoznačně dozrál na vojně
v Tachově. Když stříhal metr, začal se
o něj zajímat ostravský Baník. Jeho však
přitahovala Praha. Pomýšlel na Eden,
nakonec ho ulovila Sparta. Přesněji
asistent trenéra Jiřího Rubáše, někdejší
obránce rudých Milan Kollár.
Na Letné Franta začínal jako krajní
bek. Zpočátku byl trochu divo-

čák. Trochu hodně. Když přesídlil
do středu defenzivy, měl štěstí, že
nastupoval vedle „táty“ Jaroslava
Kotka. Ten ho zápas od zápasu zaváděl do promyšlené činnosti ve stoperské dvojici. Brzy byl z bouřliváka
zadní stoper jedna radost. Kolik odvrátil nebezpečných centrů? Kolik
se o něho rozbilo útočných akcí?
A jak jen se naskytla příležitost, vyrážel dopředu, třeba až do soupeřova vápna.
Protihráči ho nemilovali. Byl tvrdý
jako žula, ostrý jako břitva, nevěděl, co je strach před velkými zvířaty.
V době angažmá v Bundeslize ještě
notně přitvrdil. Takového borce potřebovalo i národní mužstvo. Proto do
něj byl povoláván i ze zahraničního
angažmá, což se mnohým našim legionářům nepodařilo.

PENALTOVÁ VINA NA ROZLOUČENOU
Skvělých stoperů byla v té době u nás
celá řada: Chovanec, Fiala, Prokeš,
Kadlec, Kocian… A tak se lvíčkem na
prsou většinou nastupoval na kraji
obrany. Vedl si tam znamenitě, ale
málo platné, jeho pravý post to nebyl…
Před MS 1990 měl František Straka na
svém účtu už dvaatřicet mezistátních
zápasů. V Itálii pak hrál ve dvou ze čtyř
vítězných zápasů v základní skupině
a v osmifinále. A nastoupil pak i v milánském čtvrtfinále proti SRN. Zápas
jsme stejně jako poslední přípravné
utkání se stejným soupeřem v Düsseldorfu prohráli 0:1. Němci byli lepší, zralejší. V Miláně naši vsadili na taktiku
pozornou obranou udržet co nejdéle
bezgólový stav – jenže s tím byl konec
už po čtvrtině hry, kdy rakouský sudí
Kohl odpískal penaltu a kapitán Němců
Lothar Matthäus ji chladnokrevně proměnil. Za „pachatele“ faulu na pronikajícího Klingmanna byl označen Straka.
Ale jestli to opravdu byl přestupek proti

pravidlům, vědí jen fotbaloví bozi. Verdikt byl rozhodně dost přísný.
Důslední obranáři takhle čas od času
platí za dlouhou řadu úspěšných zákroků, ovšem ne vždy je v sázce postup do semifinále mistrovství světa.
A navíc, jak se později ukázalo, stalo
se to v pětatřicátém a posledním mezistátním mači poctivého reprezentanta. To nepotěší…
A jaký byl „Franz“ (sám se tak rád nazývá) jako hráč, takovým zůstal i jako
trenér. Není snadné s ním vyjít, ale se
svou kromobyčejnou motivací, kterou
dokáže strhnout i okolí, se stal pověstným koučem-záchranářem. Nejednou byl povolán, aby hasil požár
sestupového nebezpečí. A vždycky
dokázal pobláznit celý tým, vtisknout
mu víru ve vlastní sílu. Letos to znovu
předvedl v Karviné.
Přes všechno, co tu už bylo konstatováno, si přece jen myslím, že jsme
hráče i trenéra Františka Straku plně
nedocenili.

FRANTIŠEK STRAKAMM*28. 5. 1958
Post:	stoper, krajní obránce; později trenér
Hráčská dráha:	
od žáků Dynamo České Budějovice, 1977 Dukla Tachov, 1979 Sparta, od roku 1988 SRN: Borussia
Mönchengladbach, 1991 Hansa Rostock, 1992 Wuppertal SV, 1996 Viktoria Köln (do roku 1998)
Mezistátní utkání:	1983 až 1990; účastník MS 1982; reprezentoval i jako dorostenec a junior
Ligová bilance:
223 zápasů a 10 gólů v naší lize v letech 1979 až 1988; mistrovské tituly 1984, 1985, 1987 a 1988
Trenérská kariéra:	2000 Wuppertal SV, 2002 Teplice, 2004 Sparta, 2005 LR Ahlen (SRN), 2006 Viktoria Plzeň a Wacker Tirol (Rakousko), 2007 Dynamo České Budějovice, 2008 OFI Kréta (Řecko), 2009 Ružomberok, 2010 North Queensland Fury (Austrálie), 2011 Arka Gdynia (Polsko) a později Slavia, 2013
Příbram, 2014 Slovan Bratislava, 2016 Ismaily (Egypt), 2019 Karviná (doposud); roku 2009 vedl
státní reprezentaci v jednom utkání na Maltě
Neústupný a tvrdý bojovník, fotbalový šílenec v tom nejlepším slova smyslu – takový byl a je František Straka.
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FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

O STAT N Í M U T E Č E M E
DVOJČATA MATĚJ A JAN ZUNOVI POMOHLI PROSEXU K PRVNÍM VÝHRÁM
Vztah k fotbalu se často dědí, proto není těžké v něm narazit na příbuzné blízké i vzdálenější, pokrevní i nepřímé a leckdy i na celé rodinné
klany. Právě na příbuzné ve fotbale se zaměříme v této zbrusu nové
„speciálové“ rubrice, v níž jsme jako první vyzpovídali JANA A MATĚJE
ZUNOVY. Jedenadvacetiletá dvojčata od zimy hájí barvy Prosexu a na
jaře mu pomohla k prvním třem výhrám. Hovořila i o mimosmyslovém
propojení, o opisování, o hymně Slavie i Ligy mistrů, ale třeba i o tom,
jaké to je hrát zápas, který živě vysílá televize.
Jaké je to vyrůstat s bráchou-dvojčetem?
Matěj: Specifické asi hlavně v tom,
že nikam nepřijdeme sami. Chodili
jsme spolu do školky, do školy, na
všechny kroužky. Takže když jsme
přišli do nového kolektivu, nebyli
jsme nuceni hned s někým navazovat
vztahy, protože jsme tam měli sebe.
Na druhou stranu, když jste s někým
pořád, tak si občas lezete na nervy
a vyústí to v hádky.
Jan: Často jsme se i prali.
JJ
Perete se dodnes?
M: Teď už ne… Záleží na období.
(usmívá se)
JJ

J: Už delší dobu ne. A když, tak je to
jen ze srandy, takové strkanice.
JJ
Kdo vyhrával?
J: Brácha!
M: Většinou ano, ale nebyly to bitky
v pravém slova smyslu. Spíš šlo o to
ukázat, kdo má navrch. Dostat toho
druhého do pozice, ze které se sám
nedokáže vymanit.
JJ
Často bývá zmiňováno, že
mezi dvojčaty existují jakási mimosmyslová pouta…
(svorně kroutí hlavami)
J: Možná u některých dvojčat to tak
funguje, ale u nás určitě ne. Jak už
brácha říkal, ten vztah je specifický.

Bratři Zunovi společně studují i hrají fotbal...

Máme ještě starší i mladší sestru,
takže to můžeme porovnat. Ale určitě nejsme nijak mimosmyslově
propojeni.
M: Samozřejmě v mnoha věcech uvažujeme podobně, protože se pohybujeme ve stejném prostředí, máme
stejné koníčky. Ale navázání nějakých
telepatických kontaktů, myšlení na
stejné věci nebo cítění bolesti, když
ji cítí ten druhý, to ne. To by byla moc
velká náhoda. (usmívá se)
JJ
Když jste chodili do stejných
škol, seděli jste spolu i v lavici?
J: Často, často…
M: Třeba na základce ještě ne. Ve
třídě nás bylo málo, takže byl prostor
sedět sám, což mi bylo tak nějak příjemnější.
J: Ale když jsme potom přišli na
gympl, sedli jsme si spolu a na většinu
předmětů nám to už zůstalo.
JJ
Opisovali jste od sebe?
J: Když ten druhý danou věc náhodou
věděl, tak jo. (usmívá se) Ale ne že

bychom cíleně opisovali, spíš jsme si
jen občas poradili.
M: Ono to většinou bylo tak, že když
něco nevěděl jeden, tak ten druhý měl
s tím samým také problémy. Což je
asi zase dané tím, že přemýšlíme podobně a i při učení máme problémy
se stejnými věcmi.
JJ
Prý teď oba studujete FTVS.
J: Je to trošku složitější. Rok jsme tam
chodili, ale neudělali jsme dostatečný
počet kreditů. Takže teď jsme si dali
rok pauzu. Ale jsme znovu přihlášení
a od října začneme na FTVS chodit
znovu. Zase od prváku.
JJ
Ať už vysokou dostudujete,
nebo ne, máte představu, co
byste chtěli v životě dělat?
M: Jasnou vizi asi ještě ne.
J: Spíš tak postupně vyřazujeme
obory, které bychom dělat nechtěli.
M: Já teď budu mluvit za sebe, protože to asi nemáme úplně stejné…
I když možná jo, já vlastně ani nevím.
Do jisté míry bych se chtěl věnovat

... speciální pouto ale necítí.
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Tahle dvojčata od sebe hravě rozeznáte.

Jeden na druhého se mohou vždy spolehnout.

Díky atletice nemáme problém s běháním, minimálně 70 minut zvládneme poctivě odběhat.
A těch posledních 20 už stejně nemůže nikdo.
sportu. A zároveň pocházíme z novinářské rodiny, takže možná bych to
viděl i tímto směrem.
JJ
Takže sportovní novinář?
M: Když novinář, tak určitě sportovní.
Ale opravdu ještě nevím.
J: Mě by bavilo dělat televizního
fotbalového komentátora, ale to je
hodně specifická profese. Fotbalu
bych se každopádně nějakým způsobem věnovat chtěl, protože mě hodně
baví. Ale uvidíme, jak to bude, snad
máme ještě nějaký ten rok čas.
JJ
Váš táta je bývalý populární
zpravodajský moderátor Pavel
Zuna. Neláká vás vydat se v jeho
šlépějích?
J: Ani ne. Sice jsem říkal, že komentovat fotbal by se mi líbilo, ale zároveň
dost často mívám trému z projevu
před lidmi. Třeba i ve škole, když mě
čekal přednes nějakého referátu, jsem
byl nervózní týden dopředu.
M: Já trémou trpím asi méně, ale souhlasím s bráchou.
JJ
Když jste byli malí, táta vás ve
fotbalových začátcích podporoval?
M: Nezačínali jsme fotbalem, ale tenisem. Někdy v pěti letech, kdy je to
tak, že trefit se raketou do míčku je
velký úspěch. Mám pocit, že já jsem
ho netrefil ani jednou. Chodili jsme
tam asi rok a mě osobně to hodně
nebavilo. Ale táta nás obecně ve
sportu podporoval. Někdy ve druhé
třídě jsme chodili asi rok na fotbal
do Střešovic, ale tam to bylo náročné.
J: Hodně dětí…
M: Za celý rok jsme neodehráli ani jeden
zápas. Takže jsme fotbal opustili a začali
s atletikou, kterou děláme doteď.
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J: Ale s tátou hrajeme malý fotbal,
Hanspaulskou ligu. Před šesti lety
jsme se strejdou, s tátou, s jeho kamarádem a jeho bráchou a synovcem
založili tým La Famiglia. A hrajeme
dodnes.
JJ
Kolikátou ligu?
J: Čtvrtou. Skoro jsme postoupili, ale
nakonec nám to v posledním kole
o kousek nevyšlo.
M: Hráli jsme i třetí ligu, ale nescházeli jsme se, takže jsme spadli.

M: Ano, na Kotlářce. Je to kousek od
Dukly, takový malý klub spadající pod
Dům dětí a mládeže.
J: Právě to nám vyhovuje. Je to tam
nastavené tak, že na prvním místě je
škola a až potom sport. Takže když
jsme nemohli přijít na trénink nebo
jet na soustředění, nikdo nám za to
nenadával.
M: Je to brané jako zájmový kroužek, ne klub, který po vás chce výkon
za každou cenu. Mě by ani nebavilo

Matěj je ten vlevo, Honza vpravo.

Zmínili jste atletiku, předpokládám, že spíš běháte, než třeba
vrháte koulí.
M: Rozhodně. Když se na nás podíváte, tak je jasné, že na kouli nemáme
úplně postavy. Sprinty, stovka, dvoustovka…
J: …překážky. A já ještě skáču do
dálky.
JJ
Věnujete se jí závodně?
JJ

trénovat třeba pětkrát týdně, to bych
u toho sportu nevydržel. Takhle můžeme prokládat atletiku fotbalem, nemusíme se upnout jen na jeden sport,
děláme víc věcí, které nás baví.
JJ
Možnost, že byste se atletice
věnovali vrcholově, nikdy nebyla
ve hře?
J: Možná jsme tomu věřili, když jsme
byli malí. Zpočátku jsme byli docela

dobří, pár závodů jsme vyhráli. Ale
časem přibývala konkurence, ostatní
tomu dávali víc než my a na výkonech
to bylo znát.
JJ
Objíždíte i celorepublikové turnaje?
J: Moc často ne. Pravidelně ale jezdíme na přebory Prahy.
M: Na celostátních jsme byli párkrát,
ale vždy spíš jen do počtu. Obecně platí,
že v juniorech to ještě šlo, ale prosadit
se v mužích je mnohem složitější.
J: Loni na mistrovství do 22 let jsme
dokonce udělali oddílový rekord ve
štafetě na 100 metrů. Na umístění
to nebylo, ale zážitky jsme si odvezli
pěkné.
JJ
Jak jste se vlastně dostali do
Prosexu?
M: Věděli jsme, že loni vznikl, sledovali jsme ho úplně od začátku. Hodně
kluků od nich s námi totiž hraje malý
fotbal. Ne Hanspaulku, jinou soutěž,
která se jmenuje Pramako. Nastupujeme tam za tým FC Tukabel. A právě
asi pět kluků z tohoto týmu se zná ze
školy se zakladatelem Prosexu Kubou
Maulem a za Prosex začali hrát.
J: Kuba se na nás byl i podívat.
JJ
A nabídl vám angažmá…
M: První, kdo nás oslovil a navrhl, ať
si s nimi jdeme zahrát přátelák, byl
nás společný kamarád Vojta Obhlídal, který s námi dělal atletiku a hraje
s námi i malé fotbaly. To bylo o zimní
přestávce. Šli jsme, a sice jsme prohráli 1:4, ale domluvili se, že když nám
to čas dovolí, budeme chodit. Je to
fajn parta.
JJ
Jak jste si zvykli na velký fotbal?
M: Nebylo to zas tak těžké. Ale občas je samozřejmě složitější odhad-

RODINA

Tak schválně, kdo je silnější?

nout vzdálenost, nákop, sílu přihrávky,
to vše je oproti malému fotbalu jiné.
J: Jiný prostor, víc hráčů, já osobně
zatím nemám takovou jistotu.
M: Ale díky atletice nemáme problém
s běháním, minimálně 70 minut zvládneme poctivě odběhat. A těch posledních 20 už stejně nemůže nikdo.
(usmívá se)
JJ
Jakub Maule říkal, že jste úplně
jinde než drtivá většina týmu.
J: To je od něj hezké. Ale rozhodně nás
nevnímám jako nějaké tahouny. Byli
jsme jen asi na polovině zápasů, teď
bychom rádi stihli většinu. Dali jsme si
za cíl střed tabulky, tak uvidíme.
M: Myslím, že fotbalově nejsme nijak
výš než většina kluků z týmu, ale jestli
v něčem vyčníváme, tak právě v rychlosti a v běhání.
JJ
Na jakých postech vlastně hrajete?
M: Na kraji zálohy, radši nalevo.
A když je potřeba, nedělá mi problém
ani střed zálohy nebo útok, zvládl
bych asi i kraj obrany. Takže vlastně
všechny posty kromě stopera, to bych
hrát nechtěl.
J: Já jsem začínal jako útočník a tu
pozici mám rád, ale vzhledem k mé
postavě se hůř prosazuji, když hrajeme nakopávané míče. A my hrajeme hlavně nakopávané míče.
(usmívá se) Potřebuji balon spíš do
běhu, takže i proto se mi asi nejvíc
dařilo na kraji zálohy stejně jako bráchovi. Jenže to si pak nemůžeme navzájem rozdávat míče.
M: Protože jsme daleko od sebe.
JJ
Takže na hřišti se hledáte?

J: Ono je to dané tou naší rychlostí. Když třeba jdeme do úniku,
tak vlastně ani nejde nenahrát bráchovi, protože on tam je, ale ostatním spoluhráčům jsme utekli. Zároveň máme dost podobné fotbalové
myšlení a cítění.
M: (otočí se na Jana) Já klidně přiznám,
že když vidím tebe a někoho jiného, tak
radši nahraju tobě. (směje se)
JJ
Ve stejnou dobu jako Prosex
vznikl i z cizinců složený Prague
Raptors, který jste minulou sezonu měli ve skupině. Hráli jste
proti nim?
J: Hráli a ten zápas dokonce vysílali
živě v České televizi v rámci projektu
Můj fotbal. Prohráli jsme 0:3, ale…
M: …čekalo se, že dostaneme tak
30:0, takže to dopadlo dobře.
J: Bylo dost demotivující, že už když
jsme tam přišli, tak komentátor pronášel hlášky typu: Tady je tabule jen
na jednociferná čísla, to dneska nebude stačit. Na druhou stranu nás to
ale namotivovalo, měli jsme touhu
dokázat, že tak špatní nejsme. I když
jsme prohráli, tak myslím, že jsme
odcházeli spokojenější než Raptoři.
Čekali, že nám dají klepec, říkali, že
jejich rodiny sedí doma u televizí
a koukají, chtěli se předvést.
M: Docela zodpovědně jsme to odbránili.
JJ
Předpokládám, že toto televizní
utkání bylo ve vašich nepříliš
dlouhých kariérách vrcholem.
M: Jednoznačně. Já jsem dokonce dělal poločasový rozhovor. Protože jsem
spálil naši největší šanci. (směje se)

Po narážečce jsem šel sám na brankáře a chtěl jsem míč poslat podél
něj na zadní tyč. Ale on si na něj sáhl,
a i když pod ním propadl, zpomalil
a obránce ho z brankové čáry vykopl.
Byl jsem dost nešťastný.
J: Člověk by si na televizní zápasy
rychle zvykl. Byla to neuvěřitelná atmosféra, skvělý zážitek. Když jsme na
Zličíně nastupovali, pustili nám hymnu
Ligy mistrů.
JJ
S jarem panuje v Prosexu spokojenost? Na jaře jste třikrát
vyhráli, což se ještě na podzim
zdálo trochu jako sci-fi.
M: Myslím, že jsme dokázali, že nejsme tým, který by od každého dostal
28 gólů. Že máme nějaké kvality.
JJ
Komu vlastně fandíte?
M: Slavii. Fandí jí i táta, takže jsme
to měli odmala dané.
JJ
Nechtěli jste třeba natruc jeden
druhému fandit jinému klubu?
J: Hodně sledujeme anglický fotbal
a tam to máme jinak. A vlastně se
o to taky postaral táta. Někdy ve čtyřech letech jsme od něj dostali své
první fotbalové dresy, já Stevena Gerrarda a Matěj Roye Keana. Takže od
té doby fandím Liverpoolu a brácha
Manchesteru United.
JJ
Na Slavii chodíte?
J: Minulou sezonu jsme byli asi třikrát. Moc jsme to nestíhali, navíc
v lize není tolik atraktivních soupeřů.
JJ
A co Evropská liga?
M: Byli jsme každý na jednom zápase.
Brácha na Bordeaux, já na Zenitu.
A také jsme jeli na venkovní zápas do
Sevilly, to bylo moc hezké.

J: Táta totiž napsal kdysi dávno
hymnu pro Slavii, tedy její text. A od
té doby má možnost jít na každý zápas do VIP zóny a vzít s sebou ještě
jednoho člověka. A k jedenadvacátým narozeninám nám dal lístky
právě na zápas v Seville, takže jsme
jeli všichni tři.
JJ
Váš táta napsal hymnu Slavii?
M: On to se slovy vždycky uměl.
JJ
Znáte ten text?
J: Já si teď jen vybavím, že tam je
furt dokola Slavie, bíločervený, Slavie,
bíločervený.
JJ
To je ta, ke které složil hudbu
Jan P. Muchow?
M: Přesně ta. Hrají ji dodnes, ale
údajně by v brzké době měla vzniknout nová.
JJ
Dáváte si ve fotbale nějaké
cíle?
M: Určitě nepřemýšlím o tom, že bych
chtěl hrát někde jinde než v Prosexu.
Jsou tam fajn kluci, příjemná, řekněme
volnější atmosféra. A bylo by pěkné,
kdyby se nám někdy podařilo postoupit. Jednou, dvakrát…
J: Vždycky jsem asi tak trochu snil
o tom, že bych fotbal hrál profesionálně, ale to už se nepovede. Takže
bych to měl rád tak, jak to mám
doposud. Občas si na fotbal v uvozovkách sáhnout, potkat se s kamarády, zahrát si pro dobrý pocit, pro
zábavu.
JJ
A o tu v kabině Prosexu asi není
nouze…
M: Tak to rozhodně ne.
J: Stačí si chvíli popovídat s Kubou
a o zábavu je postaráno.
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EXTRA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., PAVEL JIŘÍK ML.

Z A H Á J E N O . U Ž P O D E V ÁT É !
TRADIČNĚ VE ŠTĚRBOHOLECH PROBĚHLA TRADIČNÍ SLAVNOST NA ÚVOD NOVÉ FOTBALOVÉ SEZONY V HLAVNÍM MĚSTĚ
Už jen jedno slavnostní zahájení pražské fotbalové sezony chybí k tomu, aby se počet těchto akcí zakulatil. Tradičně ve Štěrboholech se totiž
uskutečnil už 9. ročník takzvaného beerfestu, kam svaz zve zástupce jednotlivých klubů stejně jako zajímavé hosty. A tak se podeváté pilo,
hodovalo, vyhrávalo v tombole a cenu si odnesli nejlepší střelci přeborových soutěží i ti, kteří se v předešlém ročníku blýskli činem fair play.

Občerstvení bylo tradičně vynikající.

Fešné hostesky nemohly na akci chybět.

SLOVO MANAŽERA
„Tradiční společenská akce, které letos chvíli hrozilo i krupobití, zaznamenala úspěch – dorazilo 164 hostů. Večer se nesl v pozitivním duchu
a živě se diskutovalo. Jsem nadšený z toho, že i přes nepřízeň počasí
dorazil hojný počet účastníků, který přispěl k celkové dobré atmosféře.”
Pavel Šulek,
projektový manažer PFS
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V tombole bylo rozhodně co vyhrát.

EXTRA

CENA FAIR PLAY VÁCLAVA DROBNÉHO
Stanislavu Ptáčkovi a jeho spoluhráčům za mimořádný čin v duchu fair play – záchranu života

NEJLEPŠÍ STŘELCI PRAŽSKÝCH SOUTĚŽÍ
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBOR MUŽŮ
Hráč: Daniel Urban
Klub: FC Přední Kopanina
Počet gólů: 36

PŘEBOR STARŠÍHO DOROSTU
Hráč: Matěj Sitta
Klub: AFK Slavoj Podolí
Počet gólů: 23
O zábavu se znovu starala skupina April.

EXTRAFOTBAL.CZ PŘEBOR MLADŠÍHO DOROSTU
Hráč: Martin Lebeda
Klub: FK Dukla Jižní Město
Počet gólů: 25

PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
Hráč: Matyáš Kulhavý
Klub: FK Dukla Jižní Město
Počet gólů: 26

PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Hráč: Daniel Obraz
Klub: FK Motorlet C
Počet gólů: 49
Fotbalové diskuse byly samozřejmě tím hlavním, co se ve Štěrboholech vedlo.
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MLÁDEŽ

TEXT A FOTO: PFS

C O C H Y S TÁ M E
PFS POKRAČUJE V ZAVEDENÝCH PROJEKTECH, NĚKTERÉ Z NICH ALE ČEKAJÍ DROBNÉ NOVINKY
Se vstupem do nové sezony se tradičně také rozjíždějí již zavedené PROJEKTY Pražského fotbalového svazu. Novinky, které se chystají,
nejsou nijak revoluční, nicméně jednotlivé projekty doznají jistých změn.

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR
V plánu je další ročník Dětského fotbalového poháru pro žáky a žákyně I. a II.
tříd základních škol, který by zástupci svazu rádi znovu rozšířili a pokusili se ho
více medializovat. Manažer Pavel Šulek říká: „Dali jsme si za cíl dostat Dětský
fotbalový pohár do televize, aby se o něm více mluvilo. Jsme si vědomi, že tato
akce celopražského významu má velký potenciál, aby se dále rozšiřovala, a myslíme, že i její účast v televizním vysílání tomu může pomoci.“
Letos přijde na řadu jubilejní desátý ročník tohoto projektu, jehož hlavním
cílem je přilákat k fotbalu a ke sportu obecně chlapce a dívky ve věku od
6 do 8 let, kteří v řadě případů nejsou dosud registrováni v žádném sportovním klubu a pro které se tato akce může stát vůbec první motivací k organizovanému sportování.

Besedy s hvězdami sklízejí u dětí úspěchy dlouhodobě.

FOTBALOVÉ BESEDY

Přivede desátý ročník Dětského fotbalového poháru ke sportu další děti? Bez pochyb!
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Dalším projektem, který dozná jistých změn, jsou fotbalové besedy, které budou mít svou premiéru na větším festivalu, jímž bude LandronkaFest (14. září
v parku Ladronka). „Tento krok jsme se rozhodli udělat kvůli rozšíření fotbalových
besed, které plánujeme pro následující sezonu. Těchto besed bychom rádi udělali
více než v minulých letech a přiblížili se k počtu třech až čtyř za půl roku. Další
novinkou může být také zapojení besed do fotbalových náborů, kde bychom rádi
tuto variantu také zkusili,“ říká Šulek.
Proto se kluby, jež nábor chystají a mají o tuto variantu zájem, můžou ozvat
na adresu sulek@fotbalpraha.cz.

MLÁDEŽ

Dětská radost. O tu jde především.

A C O DÁ L?
Co se týká ostatních akcí a činností zaměřených na mládež, tak zůstávají kromě
Tour de Club v běžném režimu. Projekt propojení profesionálních a amatérských týmů momentálně chystá svaz minimalizovat a soustředit portfolio
projektů PFS více na výše zmíněné.
INZERCE

Maskota PFS čeká další skvělá sezona.

NE BERT E N ÁM N AŠ I HR U
Poslední novinkou je evoluce projektu Neberte nám naši hru, jenž chceme
nově propagovat i pomocí spotů a šířit tak osvětu, která má za cíl dostat se
ke všem fotbalovým fanouškům, rodičům i hráčům. Fotbal ne vždy nese dětem
radost ze hry, mnohdy za to mohou dospělí, kteří je při prvních fotbalových
krůčcích vedou. Rodiče i trenéři často vyvíjejí na malé hráče a hráčky enormní
tlak doprovázený agresivním i vulgárním chováním. Důsledkem toho se ze
sportu, jenž má přinášet radost a úsměv, stává povinnost přinášející smutek
a slzy. Cílem jsou tedy šťastné děti, kterým je fotbal zdrojem radosti a společných chvil strávených s rodiči.
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TRÉNINK

TEXT: OTMAR LITERA

ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

J A K P R A C O VAT S N Á H R A D N Í K Y
Z TRENÉRSKÝCH LICENCÍ ANEB SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE
Novou sezonu začneme tématem, které na trenérských licencích často
řešíme – opakovaně se bavíme o tom, jak pracovat s hráči, kteří v daný
moment nejsou na hřišti. Zda se s nimi bavit či je nechat sledovat
utkání. Případně jak NÁHRADNÍKY zapojit jinak. V článku se zaměříme
jak na kategorie malého fotbalu, tak i na velký fotbal a dotkneme se
i střídání v kategoriích dorostu.
Kdo hrál fotbal či dělal jiný sport,
jistě zná pocity, jaké to je pozorovat
kamarád(k)y z „lavičky náhradníků“.
Případně jaké to je nedostat se do
nominace na zápas z důvodu velkého
počtu spoluhráčů.
Malé formy (4 + 1, 5 + 1, 7 + 1), které
se v ČR hrají téměř 10 let, přinesly
o něco větší nároky na organizaci,
pokud se hraje na více hřištích (více
branek, více dospělých, více času na
přípravu hřiště), ale podpořily jeden
důležitý fakt, a to, že v jeden okamžik
může hrát více dětí. Soutěže se hrají
oficiálně nejvýše na dvě hřiště, a když
se domluví třetí či dokonce čtvrté „neoficiální“ hřiště, tedy hřiště, kde se
hraje stejně naplno jako na oficiálních, nepočítá se výsledek do konečného skóre zápasu.

PŘEDPŘÍPRAVKA
V kategorii předpřípravek, jak jsme
psali minulý rok, se doporučují hrát
zápasy či turnaje v menších počtech,
tedy např. 3 + 0, 3 + 1, 4 + 0, 2 + 0, 1 + 1.
Vzhledem k tomu, že se nehrají soutěžní zápasy, ale převážně turnaje či
přáteláky, dá se domluvit více hřišť
a kombinovat různé počty hráčů. Ideální pak je, když se postaví takový počet hřišť, aby všechny děti hrály. To je
o domluvě se soupeřem a pak také
o pomůckách. Pokud nám zbyde více
náhradníků a máme postavených více
hřišť, pak je vhodné děti rozprostřít
mezi jednotlivá hřiště tak, aby na každém hřišti bylo co nejméně náhrad-
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níků a mohlo se co nejméně střídat.
Druhou variantou pak je postavit si
další hřiště, kde hrají kluci z daného
týmu fotbálek proti sobě, nehrají proti
soupeři. Děti se pak na jednotlivých
hřištích prostřídají, ale důležité je, že
všichni hrají a hýbou se.
V tomto věku dítě žije tady a teď
a pozornost má skrze prožitek. Když
už jsou děti na střídačce, můžeme si
s nimi povídat o tom, jak hrát, i když
přenos je v tomto věku minimální.
Vhodnější může být, když nám komentují, co vidí na hřišti ony, pokud
je tedy zrovna baví o tom mluvit. Další
variantou může být, že děti, které jsou
v daném okamžiku na střídačce, rozvíjejí nějakou dovednost. Házejí si, nahrávají či něco jiného. Pokud máme
možnost, využijme každý moment
k aktivnímu pohybovému rozvoji.

PŘÍPRAVKA
V sedmi letech již děti většinou nastupují do soutěžních zápasů. Ač může
být soutěžní zápas stejný jako přátelský, pro mnohé trenéry a rodiče je
to o stupínek výš, k těmto zápasům
navíc někteří dospělí přistupují trochu
jinak. To může ve výsledku znamenat,
že hrací doba jednotlivých hráčů je
různá, někteří hráči se dostávají méně
či vůbec do hry. To však nyní nebudeme rozebírat.
Zamysleme se nad tím, kolik může být
vhodný počet hráčů k zápasu. Samozřejmě je trenér ovlivňován počtem
hráčů v týmu, ale otázkou je, jestli

se dá v souvislosti s počtem hráčů
a nominací k utkání nějak pracovat.
Zápas v mladší přípravce trvá 60 minut, ve starší 68. Jestliže vezmeme
dvě party, v mladší přípravce tedy 9
hráčů na jedno hřiště, ve starší 11,
pak jedno dítě hraje 30 minut, potažmo 34. Z hlediska počtu nahraných
minut to v rámci FAČR nepovažujeme
za číslo vysoké, raději bychom vyšší.
Dá se tedy snížit počet hráčů k utkání.
Ale když už máme dvě pětice či dvě
čtveřice, co s tím?
Variantou, která je popsána i výše, je
postavení dalšího neoficiálního hřiště
a domluvy se soupeřem, ať kluci hrají
fotbal, i kdyby se na ně nedíval jednu
čtvrtinu trenér či někdo z dospělých (je
třeba hlídat zejména případné úrazy).
Pokud má soupeř menší počet náhradníků a my chceme vzít více hráčů,
můžeme nechat hrát děti z jednoho
týmu proti sobě. Častým protiargumentem trenérů i rodičů pak je, když
jdou děti hrát na „oficiální hřiště“, že
jsou unavené a neodvedou takový výkon. Dá se v některých případech souhlasit, že může být znát určitá únava,
ale v tomto období nám primárně jde
o herní činnosti a potřebujeme, aby se
do nich děti dostávaly opakovaně. Na
střídačce je nezískají.
Proto je doporučováno hrát i na dalším hřišti, klidně v menších počtech,
např. 2na2 při větším počtu náhradníků, než nechat děti odpočívat. Během dvou, tří či čtyř minut, což je obvyklý interval střídání celých týmů, se
sice mohou dotknout míče jen jednou
či dvakrát, ale celou dobu běhají.
Pokud máme na zápas menší počet
hráčů, např. jednoho či dva náhradníky, je doporučeno se jim věnovat.
Děti v tomto věku si po zápase pamatují málo situací, spíše vnímají, jak

se při zápase cítí a čas na střídačce se
dá efektivně využít k diskusi nad situacemi ze hry. Například pokud je hráč
v něčem úspěšný, můžeme ho pochválit. Pokud byl neúspěšný, můžeme se
ho zeptat, jak by danou věc mohl řešit jinak (najít jiné řešení je důležité,
nikoliv pouze pojmenovávat chyby,
ale nalézt řešení, jak být úspěšný).
Může nám komentovat situace ze hry
nebo mu můžeme dát radu. Je na uvážení každého trenéra, jak často bude
s hráči na střídačce mluvit a zda to
bude dělat pokaždé, neboť může dojít i k mentální únavě. Přesto pokud
máme hráče na střídačce, je dobré se
jim věnovat. Pokud máme dva náhradníky, klidně si mohou i ve volném prostoru přihrávat a po daném intervalu
jít zpátky do hry.
Důvodem, proč se hraje do kategorie
starší přípravky na čtvrtiny, je to, že
děti dokážou odehrát 15 či 17 minut vcelku (v různém tempu) a není
tak třeba žádný náhradník, případně
jeden. Pokud se dokáže nastavit zápas či turnaj tak, aby se zapojilo co
nejvíce dětí, získají důležité minuty
pro fotbalový rozvoj. Pokud zajistíme
např. o 10 minut více za zápas, za rok
to může být třeba 5 či 6 hodin. Jen
ze zápasů. Pokud se nám něco podobného podaří nastavit i v tréninku,
který je častější, můžeme se dostat
třeba na 15 hodin.

ŽÁCI
V Praze se může jak v mladších žácích,
tak ve starších žácích střídat opakovaně. Obě kategorie hrají 2 × 35 minut. Platí zde podobné principy jako
v kategorii přípravek, tedy snaha o to,
aby hráči odehráli určitý počet minut.
V těchto kategoriích už s hráči můžeme
řešit více i taktické prvky, herní situace

INZERCE

objevující se na hřišti a použít i trenérské desky a ukázat si situace s magnety v deskách. Důležité je věnovat se
i zde hráčům na střídačce.
Pro kategorii mladších žáků v případě většího počtu náhradníků můžeme hledat cesty, jak zapojit hráče
do hry. Uvedu příklad Dukly z minulých let, která v žákovské lize (hrací
doba je v kategorii ml. žáků 3 × 30 minut) nominovala 16 hráčů na domácí
utkání a každý hráč odehrál 45 minut
vcelku a zbylých 45 minut měli hráči
trénink s druhým trenérem, který nevedl utkání. Je to ukázka toho, jak je
možné při větším počtu hráčů hledat
řešení jejich aktivního zapojení.
V kategorii starších žáků s ohledem
na hrací plochy není většinou možné
aktivního zapojení hráčů na střídačce,
ale s ohledem na opakované střídání
je možnost protočit hráče ve hře a na
střídačce řešit detaily s hráči, kteří se
následně mohou vrátit do hry.

DOROST
V mladším dorostu na úrovni Prahy
se může stejně jako ve starších žácích střídat opakovaně a platí zde
obdobné věci jako u starších žáků.
U kategorií na velké hřiště (i když to
platí stejně i pro malé formy) je důležité si dát pozor na to, jak se chová
trenér na lavičce, zda a jak komentuje
hru hráčů na hřišti. Jsou i takové situace, kdy se hráčům na hřišti něco
nepovede a trenér se může o hráči
nevhodně vyjádřit na střídačce a mít
k němu průpovídky. Případně ke hře
týmu jako celku, ale řeší to s hráči
na střídačce. Zaznívají k hráčům na
střídačce věci jako: „Vždyť jsme si to
ukazovali na tréninku. Jak to dneska
hrají. Co tam dneska děláte, na to se
nedá koukat.“

Kritizovat či vylévat si zlost na hráčích
na hřišti k hráčům na střídačce může
sebrat hráčům na střídačce herní odvahu. Konstruktivní kritika na hřiště
patří, většinou ale ne ta nekonstruktivní. Záleží hodně na trenérech, jak
se projevují na střídačce s ohledem
na nastavení hráčů, kteří mají jít do
hry. Naopak když se trenér chová pochvalně, uvolněně, ocení snahu, i když
se provedení nepovedlo, hráče na střídačce to může povzbudit.
V kategorii staršího dorostu se střídá
stejně jako v mužském fotbale, tedy
že se hráč nesmí po vystřídání vrátit
na hřiště. I když dostala Komise mládeže Prahy podnět, aby se i ve starším dorostu střídalo opakovaně, návrh
byl zamítnut. Hlavním důvodem byla
příprava na přechod do mužského
fotbalu.
Z pohledu komise mládeže však nebylo gró věci, zda se bude střídat
opakovaně či nikoliv, ale jak s tím
pracují trenéři. V kategorii dorostu
dlouhodobě fotbalu ubývají členové
a hráči a jedním z důvodů může být
nedostatečná hrací doba v utkáních.
V dnešní době mnoha zájmů hráči záleží na tom, zda svůj čas stráví pro
něj smysluplně či nikoliv. Opakované
střídání nezamezí tomu, že hráč v daném utkání odehraje 5 minut, jako
se tomu děje nyní. A tak v kategorii
staršího dorostu je to hodně o tom,
jakou časovou dotaci dáme náhradníkům v zápase (s ohledem na vývoj
zápasu, chování hráče, kvalitu hráče
a další atributy).
Pokud chce členská základna dovést
co nejvíce hráčů do mužské kategorie,
v kategorii dorostu je to hodně právě
o práci s náhradníky v zápase, tedy
o tom, co jim říkáme a jaký jim dáme
prostor v utkání…

mujprvniklub.cz

FOTBALOVÉ BESEDY
PRAHA MĚSTO FOTBALU

KLUB

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., ONDŘEJ PROCHÁZKA

A TEĎ S E U SAD I T, IDEÁ L N Ě V P Ř EBO RU
S O K O L KO LO V R AT Y S E P O L E T E C H S E ST U P Ů A P O ST U P Ů V R ÁT I L D O N EJ VY Š Š Í P R A Ž S K É S O U T Ě Ž E
Každý, a platí to i o fotbalových klubech, prochází nějakým vývojem.
Některé oddíly přestanou existovat, jiné, nově vzniknuvší, je nahradí,
občas se dva spojí v jeden. Zpravidla však dochází jen k dílčím změnám,
ať už personálním, či co do úprav v areálu. V této inovované rubrice
Speciálu odpovíme na otázku, která by se dala shrnout do obligátního:
„Co je u vás nového?“ Prvním klubem sezony 2019–20, na nějž jsme
si posvítili, je SOKOL KOLOVRATY. Poprvé jsme ho představili takřka
přesně před šesti lety, v září 2013.
Sokol měl tehdy za sebou dva postupy
během dvou let a před sebou účast
v I. A třídě. Tehdejší předseda Pavel
Hrubý při otázce na případný třetí
postup v řadě, tedy už do přeboru,
zůstával nohama na zemi a hovořil
o tom, že cílem je páté místo. Jenže
on z toho postup skutečně byl a pro
Kolovratské se sezona 2014-15 stala
první přeborovou.

DOLŮ A NAHORU
Zakončili ji ovšem sestupem. Stejně
jako tu další. A-tým se tedy během
dvou let poroučel z přeboru do I. B
třídy. „V té nám velmi pomohl trenér
Roman Dubovči, který nás ihned vrátil

zpátky do I. A třídy. V ní jsme vydrželi
dvě sezony a v té minulé jsme s trenérem Jakubem Slezáčkem opět postoupili do přeboru. Čeká nás tedy jakási
obnovená premiéra,“ hlásí předseda
Tomáš Reitmeier.
Ten je dlouholetým sekretářem mládeže, a když v roce 2015 na vlastní
žádost po sedmi letech skončil ve
funkci předsedy Pavel Hrubý, právě
Tomáš Reitmeier jej vystřídal. „Zpočátku jsme pana Hrubého nahrazovali
složitě, nakonec jsem se do jeho funkce
přesunul já. Místopředsedou se stal pan
Milan Zolich, pozici sportovního ředitele
zastává od podzimu 2017 pan Jindřich
Všetečka starší. Před lety u nás tréno-

val, pak si od fotbalu odpočinul a teď se
k nám vrátil,“ vyjmenovává. „Ale samozřejmě je u nás spousta lidí, bez nichž
by se chod klubu neobešel,“ dodává.
Logicky se nabízí otázka, zda je nyní
v Sokole cílem po „houpačkových“ letech stabilizace, tedy udržení soutěže.
„Samozřejmě bychom se chtěli usadit
a stát se klubem, který jednu soutěž
hraje stabilně. Nyní je to rozdané tak,
že by onou soutěží mohl být přebor,
a já věřím, že se to podaří,“ přikyvuje
předseda s tím, že kádr před sezonou
nedoznal žádného zásadního posílení,
ale ani oslabení.

BRANKÁŘSKÁ TRADICE
„Kluci, kteří přebor minulou sezonu vykopali, zůstali pohromadě. Jádro tvoří
ti, jež se nám minulou zimní přestávku
povedlo přivést z Horních Měcholup,
které skončily. Ty jsme doplnili o stávající hráče a v tomto složení tým vykopal přebor,“ shrnuje předseda.
Jednou z výkladních skříní Kolovrat
byla mládež. A platí to i nadále.

„Máme zaplněné všechny věkové kategorie kromě mladšího dorostu. Budu
optimistou a řeknu, že věřím, že se nám
mladší dorost podaří zaplnit už před
příští sezonou. Co se mládeže týče, snažíme se držet úroveň, která se tu nastartovala s příchodem Pavla Hrubého.“
Početná mládež znamená velké
množství odchovanců. A pro vedení
je dobrou zprávou, jež může být vnímána i jako potvrzení dobře odváděné
práce, skutečnost, že řada těch, kteří
se rozlétli do jiných klubů, se do Kolovrat vracejí. „Vždy nás potěší, když
k nám odchovanci přijdou zpátky. Ale
i ty, kteří se nevrátí, sledujeme a držíme
jim palce.“
Ještě před šesti lety chodil s tréninky
gólmanů vypomáhat legendární Ivo
Viktor. „To už neplatí, ale vychoval
nám trenéra brankářů, který to obrazně řečeno vzal za něj. Takže držíme
tu tradici, nebo řekněme metodickou
linii toho, že mládežničtí brankáři mají
jednou v týdnu speciální trénink. Od přípravek až po dorost.“

SOKOL KOLOVRATY

V Kolovratech se chtějí udržet nahoře. Ve všem.
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Rok založení:
1926
Vývoj názvu klubu:
Čechoslovan Kolovraty, TJ Sokol Kolovraty, Sokol Kolovraty
Úspěchy:
opakovaná účast v pražském přeboru
Současnost:
pražský přebor
Počet týmů:
dva mužské („A“ – pražský přebor, „B“ – II. třída, skupina C), starší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka, mini
přípravka, stará garda
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NOVÝ POVRCH, KRYTÉ POSEZENÍ I KURT
Největší změnou v areálu v ulici Do Hlinek, tedy alespoň tou, která je
na první pohled jasně patrná, je zastřešené venkovní posezení před
hospůdkou. To vzniklo před třemi lety, jen o rok dříve vyrostl těsně
za vchodem do klubových prostor nový kurt na plážový volejbal nebo
fotbal. A to zdaleka nejsou všechny úpravy, kterých se areál, jemuž
bude přebor slušet, dočkal.
Se střechou nad hlavou mohou místní
na pivo a během zápasů i na nezbytnou klobásu usednout od roku 2016.
„Pro pozdní léto, na podzim a na jaro je
to ideální posezení,“ konstatuje předseda Tomáš Reitmeier. „Jen pro zajímavost: Loni došlo v hospodě k havárii
vody, takže jsme byli nuceni fungovat
právě pouze tady venku. A šlo to. Instalovali jsme sem bar, který je tu dodnes,“
prozrazuje.
Hřiště s „umělkou“, které mimochodem má zápasové rozměry, už v Kolovratech měli, nicméně nedávno se
dočkalo podstatných úprav. Položen
byl nový povrch nejnovější generace,
přibyl i systém zavlažování, který
není tak úplně běžnou záležitostí.
V šesti místech, konkrétně v rozích
a na úrovni půlící čáry, ústí ve výšce
zhruba dvou a půl metru nad zemí
kropicí hlavice.
„V dnešní době se u nových hřišť s umělým povrchem dělá zavlažování už celkem běžně. Vím, že ho mají třeba na
Újezdě Praha 4, kde se ovšem kropítka
vysouvají ze země,“ prozrazuje. „Pokro-

pením se hřiště v horkých dnech ochladí
a vytvoří se příjemnější zápasové či tréninkové podmínky,“ dodává s tím, že
vodu Sokol čerpá ze studny.
Změn se dočkala i hlavní budova
se šatnami. „V ní byly původní toalety, které se využívaly k provozu
hospůdky. Ta už ale má teď vlastní
sociální zařízení, proto jsme v hlavní
budově mohli na úkor původních toalet rozšířit jednu šatnu se sprchami
primárně určenou domácímu A-týmu
mužů,“ vypočítává.
„Rovněž jsme zrušili klubovnu, která plnila i funkci kanceláře a šatny trenérů.
Udělali jsme z ní dvě místnosti, jedna
funguje jako šatna pro trenéry a druhá
pro rozhodčí. Ti teď mají k dispozici
větší prostory než v minulosti, zároveň
mohou využívat i počítač s připojením
k internetu, aby mohli fungovat v plném rozsahu.“
Přímo před hlavní budovou je pak k vidění nejnovější akvizice areálu, upravená tribunka s jednou řadou modrých sedaček. „Povrch už byl celkem
rozbitý, rekonstrukci jsme načasovali

STADION SOKOL KOLOVRATY
Název:
fotbalový areál Sokol Kolovraty – Do Hlinek
Adresa:
Do Hlinek 427, Praha 10 – Kolovraty, 103 00
Dopravní spojení: 5 minut chůze od autobusové zastávky
Tehovičky (linky 265 a 267) nebo ze zastávky Do Lipan (linka 265)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedno s umělým povrchem,
jedno menší multifunkční
na první mistrovský zápas. V plánu zatím máme jednu řadu, výhledově, kdyby
kapacitně nestačila, bychom dodělali
druhou,“ hlásí předseda.
Úpravou, která je v plánu už na letošní
podzim, projdou i stavební buňky, jež
klub využívá jako šatny pro přípravky.
„Měli bychom je rekonstruovat, respektive dát jim nový vnější plášť,“ ukazuje
předseda na budovy stojící v těsné

blízkosti kurtu na plážový volejbal
a fotbal.
I ten je nový, tedy alespoň ve srovnání
s rokem 2013. Do té doby tu byl jen
starý antukový a takřka nevyužívaný
kurt. „Dodělán byl v roce 2015 a pronajímáme ho i pro veřejnost. Samozřejmě
jej využíváme i my jako určitou kompenzaci tréninků nebo jejich doplnění
a zpestření.“

konEčnĚ občERStvEní
Areál Sokolu Kolovraty působí
moderně a elegantně, ovšem dalo
to spoustu práce. Ještě před pár
lety se hráči převlékali v chátrající
budově ze sedmdesátých let, chyběly
tréninkové plochy, občerstvení pro
diváky bylo nevyhovující. Dnes je
i díky grantům Magistrátu hl. m.
Prahy všechno jinak a pozemek
působí jako ze škatulky.
Hřiště Kolovrat a jeho bezprostřední
okolí se postupem let zvelebovalo, na
začátku 70. let tu vyrostly nové kabiny a sociální zařízení. Budovy přečkaly až do začátku nového tisíciletí,
kdy se postupně renovovaly. Zásadní
byl v tomto ohledu rok 2008, kdy se
za přispění magistrátu, městské části
a řady sponzorů nově zrekonstruovaly
kabiny a vybudovala se plocha s umělou trávou a malé multifunkční hřiště.
Všechny kroky ovšem pochopitelně nemohly být vykonány najed-

klub

nou. „Začali jsme automatickým závlahovým systémem a rekonstrukcí
hlavní budovy, která šla na dvě
etapy. Pak přišlo oplocení hřiště
a sítě za brankami, protože jsme
byli pořád na hřišti nebo na parkovišti,“ směje se Pavel Hrubý.
„Umělá tráva se stavěla čtyři roky,
takže to byl běh na dlouhou trať. Podobně jako multifunkční hřiště, které
jsme slavnostně otevřeli až v roce
2011. Tenhle plac s umělou pískovou trávou využíváme k tréninkům,
hraje se tam i volejbal a nohejbal,“
vypočítává předseda.
Důležitým aspektem v úpravách areálu bylo i vybudování umělého osvětlení, díky němuž můžou hráči trénovat i v měsících, kdy se brzy stmívá.
„Ta světla nejsou oficiální, ale na tréninky stačí. Ale není to ideální, příští
rok bychom na tom chtěli zapracovat,“ přemítá s tím, že nejmenší caparti venku v zimě nepobíhají a vy-

StaDion Sokol kolovRaty
název: fotbalový areál Sokol Kolovraty – Do hlinek Adresa: Do hlinek
427, 103 00 Praha 10 – Kolovraty Dopravní spojení: 5 minut pěšky
od autobusové zastávky Tehovičky (linky 265 a 267) nebo ze zastávky
Do Lipan (linka 265) a 10 minut od vlakové zastávky Praha – Kolovraty
Počet hřišť v areálu: edno travnaté hřiště, jedno s umělou trávou, jedno
multifunkční hřiště
užívají pronajatou tělocvičnu tamní
základní školy.
Předseda Hrubý si pochvaluje i návštěvnost na zápasech, která se
prý pozvolna zvyšuje. „Chodí kolem stovky lidí, někdy sto třicet.
Ale kotel skalních, který by tu předváděl nějaké choreo, opravdu nemáme,“ usmívá se. „Snažíme se
lidi různě nalákat, děláme maškarní
plesy a bály, které jsou hodně oblíbené, organizujeme mládežnická
soustředění…“

Podstatné pro diváky je i nové občerstvení, které v areálu dlouho chybělo.
„Otevřeli jsme ho až teď, vlastně historicky poprvé, dříve to bylo jenom
provizorní. Povedlo se to díky sponzorům, bez kterých by to nešlo. Přece
jen je potřeba, aby si lidi mohli dát
čaj nebo třeba párek, eventuálně se
někam schovat, když prší,“ myslí si
Iveta Hrubá. „Ještě je potřeba nahodit fasádu a dodělat dlažbu na přístupovou cestu. Pak už to tu snad bude
kompletní,“ dodává její muž.

kDo ZaStaví RoZtočEnÁ kola?
Sokol kolovRaty Slavil bĚhEM Dvou lEt Dva PoStuPy
a nEbÁl by SE ani PřEboRu
tEXt: šTĚPán šiMůnEk Foto: OndŘEj PROcHázka

Před dvěma lety slavili postup do
I. B třídy a vypadalo to, že dosáhli
vrcholu. Jenže stroj na vítězství
jménem SOKOL KOLOVrATy
se nezastavil a nevypadá to, že by
někdo byl schopen ho zabrzdit.
Zakončí Kolovratští letošní sezonu
dalším postupem, tentokrát už do
přeboru?
Historie klubu z jihovýchodu Prahy
se začala psát v roce 1926 a jako
u mnoha klubů to nebylo nikde jinde
než v restauračním zařízení. Tehdy
tamní nadšenci založili klub, jemuž
dali název Čechoslovan. Přelom dvacátých a třicátých let se nesl ve znamení opuštění starých a otevírání nových hřišť, dokud se klub definitivně
nepřemístil do areálu, kde sídlí dodnes, tedy k ulici Do hlinek.
Sto třicEt DĚtí
Sokol Kolovraty se během let nedočkal
žádného zásadního zemětřesení. Klub
byl stabilizovaný a sázel na „místňáky“, což ale znamenalo, že velké
sportovní úspěchy nepřicházely. Blýskat na lepší časy se začalo až okolo
roku 2005, kdy do klubu vstoupilo pár
nadšenců a s jejich příchodem a zkušenostmi z jiných oddílů se začalo pomalu blížit období, které bude v kronikách klubu zapsáno jako nejúspěšnější.
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Do té doby se totiž Kolovraty pohybovaly na spodní hraně I. B třídy. „Dlouhodobě tu fungovala dvě mužstva mužů
a dvě mládeže, nebyl tu žádný posun
vpřed. Jedna generace vykopala postup
a po pár letech spadla, aby za deset let
jiná generace znovu postoupila. Kádr
se minimálně doplňoval, většina kluků
i trenérů byla místní. To už dneska neplatí,“ vypráví předseda Pavel Hrubý.
Právě s jeho nástupem do funkce šéfa
v roce 2008 a s pomocí všech členů
vedení se věci daly do pohybu. Začal
prosazovat do té doby opomíjený, ale
dnes uznávaný a logický trend – práci
s nejmenšími. „První, na co jsme začali
klást důraz, byla mládež. Ale ještě před
rozsáhlými nábory jsme museli něco
udělat s místním prostředím, abychom
sem děti vůbec dostali. Oprava šaten
a hřiště, nová umělka…“ vypočítává.
Zútulnění areálu by samozřejmě nešlo
bez finanční injekce. O tu se postarali
sponzoři, ale hlavně Magistrát hl. m.
Prahy a Městská část Kolovraty formou grantu. „Spolupráce s nimi funguje
skvěle. Hlavní hřiště je naše, ale umělou
trávu i multifunkční hřiště máme v dlouhodobém pronájmu, kooperace s obcí je
na skvělé úrovni,“ pochvaluje si Hrubý.
A jak se Kolovratům podařilo nalákat
do klubu caparty? „Měli jsme plakáty,
obcházeli jsme školy a hodně to souvisí
s výstavbou, která v okolí stále probíhá.

Ale jenom místní děti tu nejsou. V minulosti se lpělo na tom, aby tu hráli výhradně hráči z Kolovrat, ale to už dnes
zkrátka nejde. Máme tu kluky z Uhříněvsi, Sibřiny nebo z Říčan,“ vysvětluje
předsedova manželka Iveta Hrubá (ta
má na starosti propagaci klubu) s tím,
že dnes už jsou zaplněny všechny týmy
a Kolovraty se tak mohou chlubit sto

Jindru Všetečku z Měcholup a dohodli
jsme se na jeho působení u nás. Oni
tehdy rušili svoje béčko a hodně kluků
přišlo za ním, čímž se mužstvo hodně
zkvalitnilo,“ prozrazuje šéf Hrubý,
který s Měcholupy na úrovni výměny
hráčů spolupracuje dodnes.
Nový a kvalitní vítr z nedaleké čtvrti
přinesl osvěžení, které zanedlouho náAreál v Kolovratech jenom kvete!

Sokol kolovRaty
rok založení: 1926 Vývoj názvu klubu: Čechoslovan Kolovraty, TJ Sokol Kolovraty, Sokol Kolovraty Úspěchy: účast v I. A třídě 2013/14
Současnost: I. A třída, skupina A Počet týmů: dva týmy mužů („A“ –
I. A třída, skupina A, „B“ – II. třída, skupina C), starší dorost, mladší dorost,
starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka, minipřípravka,
stará garda
třiceti dětmi. „Dělat fotbal bez mládeže
by mě ani nebavilo,“ dodává její muž,
který zároveň mladší výběry koučuje.
SPoluPRÁcE S MĚcholuPy
Ovšem pouhá skutečnost, že Sokol mimochodem tento název používají
Kolovratští pouze z úcty k tradici,
žádnou spojitost s opravdovým Sokolem už nemají - disponuje početnými
šiky mladíků, by na strmý vzestup „A“
mužstva nestačila. K tomu bylo potřeba
víc, konkrétně spolupráce s Horními
Měcholupy. „V roce 2011 jsme oslovili

sledovaly sportovní úspěchy v podobě
postupů. „Kluci jednoznačně vyhráli
druhou třídu, tým se pravidelně doplňoval a záhy vyhrál jasně i B třídu,“
chlubí se muž, který se nebojí ani vyšších pater. „Přebor se tu hrát může. Co
se areálu týče, ten připraven je. Ale my
chceme být do pátého místa. Kluci rozhodně nemají za cíl postup, musíme být
při zemi,“ usmívá se předseda, který
do Kolovrat kromě manželky „naverboval“ i své syny.
Co se financování týče, v Sokolu to
funguje podobně jako ve většině praž-

ských klubů, tedy tak, že do klubu
pumpují peníze lidé z jeho vedení.
A samozřejmě jsou i v Kolovratech
odkázáni na granty. Ale je tu i jedno
specifikum. „Máme v areálu už asi
osmým rokem vysílač T-Mobilu, takže
od nich dostáváme na základě nájemní
smlouvy také nemalou částku,“ vysvětluje Hrubý.
žÁci PoD vEDEníM
viktoRa
Za tři roky budou v Kolovratech slavit
90 let od založení. A budou mít co dělat, aby navázali na veselici, která provázela oslavy pětaosmdesátého výročí.
„Před dvěma lety jsme při té příležitosti
sehráli exhibiční zápas s týmem hvězd.
Přijeli třeba Tonda Panenka nebo Tibor Mičinec, pískal Ivan Grégr, bylo to
pěkné,“ vzpomíná Iveta Hrubá. Ze zná-

mých tváří ještě nejde opomenout Ivo
Viktora, který pomáhá s trénováním
nejmladších gólmanů. „Jednou týdně
nám trénuje žáčky. Je tady asi tři čtvrtě
roku a funguje to bez problémů,“ pochvaluje si Hrubý.
V Kolovratech hodně dbají na profesionalitu, například trenéři musejí mít
potřebné licence. „Ze začátku je nevyžaduji, ale postupem času vždycky chci,
aby je měli. Nechci, aby týmy byly trénované jenom z hráčské zkušenosti,“
tvrdí. „A oni jsou nakonec rádi, že je
mají, takže jsou spokojené obě strany,“
usmívá se muž, který prosazuje i soudržnost mezi jednotlivými týmy. „Nechceme, aby mančafty fungovaly jako
samostatné jednotky. Pak jsou i snazší
přechody mezi věkovými kategoriemi.
Ať je klukovi osm nebo osmnáct, měl by
mít stejné podmínky,“ vzkazuje.

ZÁří 2013

nová kantýna – zde se musejí
zapíjet úspěchy…

ZÁří 2013
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Zpátky do minulosti – přesněji do roku 2013, kdy se v Kolovratech roztáčela kola.
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TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

M LADÝ M TO JEŠTĚ CH CI UKÁZAT
B R A N I C K Ý O D C H O VA N E C M I C H A L Š A L A N D A P L Á N U J E Z Á M O Ž N Ý M K L I E N T Ů M L E T Y S O U K R O M Ý M I T R Y S K Á Č I
Fotbalovému prostředí se MICHAL ŠALANDA trochu vymyká. A to jak
kvůli skutečnosti, že nejpopulárnějšímu sportu se závodně začal věnovat
až v patnácti letech, tak proto, že pracuje v oboru, v němž na fotbalistu
v podstatě nenarazíte. Živí se totiž jako letecký dispečer. Náplň jeho
práce spočívá v tom, že zámožným klientům detailně plánuje cesty
jejich soukromými tryskáči. Když zmiňuje aspekty, které při organizaci
narychlo objednaného letu klidně i na druhý konec světa musí brát
v potaz, laikovi z toho jde hlava kolem.
Ve školních letech koketoval s mnoha
sporty. „Zkoušel jsem od všeho trochu.
Bavil mě třeba basketbal, ale moc jsem
nevyrostl, takže tudy cesta nevedla,“
vypráví s tím, že k fotbalu se dostal
později a vlastně náhodou. „Na táboře
mi dělal vedoucího trenér z Braníku
a nabídl mi, jestli to u nich nechci zkusit. No a jsem tam od té doby dodnes.“
Z klubu, jemuž zasvětil kariéru, si odskočil jen dvakrát. Poprvé v osmnácti
letech, když ho lanařili z Meteoru. „Ale

moc mě to tam neoslovilo. Trénovali
každý den, což pro mě bylo časově dost
složité, navíc jejich A-tým hrál stejnou
soutěž jako chlapi Braníku,“ popisuje.

KOMÍN A SVRATKA
Napodruhé už z rodného oddílu přece
jen odešel. Do Brna, kde studoval vysokou školu, konkrétně Vysoké učení
technické. Hrál za tým s poměrně
úsměvným názvem FC Komín, z něhož
pak sloučením se Žabovřesky vznikla

Michal ukazuje, za koho „kope“ v práci.
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FC Svratka Brno. A vzhledem ke svému
pražskému původu byl v kabině zpočátku trochu za exota. „Přece jen je neobvyklé, aby šel Pražák do Brna, většinou
chodí Moraváci do Prahy. Takže jsem si
vyslechl spoustu vtípků a narážek.“
Jinak si ovšem „exotické“ angažmá
užil. „Byly to skvělé roky. Jak po životní
stránce, tak po té fotbalové. Když hrajete krajskou soutěž v Praze, jste logicky zvyklý jezdit jen po Praze. Kdežto
tam se cestuje po celém Jihomoravském kraji, který je obrovský. Takže
jsme jeli na zápas klubovým autobusem po okreskách třeba hodinu a půl.
A když se pak vyhrálo, vybrakovali jsme
nějaký místní sklípek a slavilo se.“
Přidává i jeden zajímavý postřeh.
„Lidé na Moravě fotbalem daleko víc
žijí. Jsou tam hezčí, opečovávané stadionky a na zápasy chodí třeba čtyři

sta lidí. Nic jiného se tam nekoná, tak
jdou všichni na fotbal. A pak hned do
hospody, která je vedle stadionu.“
Minulou sezonu, jejíž valnou část kvůli
zranění vynechal, sestoupil Braník po
čtyřech letech z přeboru. Teď ho tedy
čeká I. A třída. „Na jednu stranu mi asi
bude chybět vyrovnanost týmů, v přeboru
si nikdo nemůže být ničím jistý, prakticky
každý je schopen porazit každého. Ale zároveň pro nás bude možná motivující, že
nás čekají zápasy s jinými týmy, přece jen
jsme čtyři roky jezdili pořád na ta samá
hřiště a člověk už byl mnohdy naštvaný
předem. Víte, že tam a tam je špatné
hřiště, že obránce je magor a podobně,“
směje se. „Teď to bude takové osvěžení.“

NA SEYCHELY! HNED!
Když má popsat své fotbalové přednosti, používá výrazy pracovitost

I v pětatřiceti má chuť měřit se s mladými fotbalisty.

CIVIL

MICHAL ŠALANDA

Kde jinde pózovat než u letadla?

a houževnatost. „Neuhýbám ze soubojů,
snažím se všechno uběhat, jsem otravný,
nepříjemný hráč. Nehraju moc na krásu,
rozhodně nejsem nějaký extra technik,
soupeře můj styl spíš bolí,“ hlásí. „Zároveň si nemyslím, že bych byl zákeřný.
Chodím do všeho naplno, ale vždy, když
do protihráče vletím plnou silou, o mně
předem ví. Záludnosti jsou mi cizí.“
Houževnatost, výdrž a odolnost musí
projevovat i v práci. Je totiž leteckým
dispečerem. Pozor, neplést s řídícím
letového provozu. „To jsou lidé, kteří
sedí na věži, komunikují s letadly, navádějí je,“ objasňuje. Jaká je tedy konkrétně jeho pozice? „Vezmu to zeširoka. Jsme menší letecká firma, která
vlastní jedenáct tryskáčů ve VIP konfiguraci. Komfort, luxus pro lidi, kteří
jsou v pomyslném finančním žebříčku
úplně nahoře.“
V praxi se tedy firma, jejímž je členem, o tryskáče boháčů kompletně
stará. „Takový člověk si koupí letadlo
a my mu ho v uvozovkách zaparkujeme,
máme techniky, kteří se mu o něj starají, máme piloty a máme také dispečery. Ti mu spočítají a naplánují trasu,
tedy kudy, jak a za kolik poletí. A to
dělám já,“ prozrazuje.
Jinými slovy: „Klient, ať už je to majitel letadla, nebo člověk, který si ho
pronajme, luskne prsty, že teď hned
chce letět třeba na Seychely. A já jako
dispečer musím zajistit vše, co je potřeba k tomu, aby se tam to letadlo
dostalo,“ líčí.
„To znamená spočítat, jak dlouho bude
let trvat, kolik se spotřebuje paliva, kolik to palivo bude stát, kde ho koupit.

Zároveň plánuji, kudy se poletí. Ve vzduchu to nefunguje jako na silnici, každý
si nemůže létat, kudy chce. Existuje
mapa letových tratí v různých výškách
odvislých od vybavení letadla.“

ABC A ABS
V potaz musí brát i specifika vzdušných prostorů mnoha různých států.
„S každým je třeba vykomunikovat,
jestli nás do svého vzdušného prostoru
pustí, což třeba v Evropě, kde je volný
pohyb, není problém. Ale třeba na Seychely se přelétá přes Egypt nebo Súdán, kde už musíte počítat i s politickou
situací, v tomto případě s občanskou
válkou,“ vysvětluje. „Takže se zkoumá,
v jakých oblastech se konflikty odehrávají, abychom neletěli nad nimi, protože
pak už to nepokryje pojišťovna.“
Kdyby nebylo vše naplánované do detailu, mohlo by v krajním případě dojít k tragédii typu sestřelení civilního
boeingu nad Ukrajinou proruskými
separatisty v roce 2014. „Omezení
letového provozu nad Ukrajinou trvá
dodnes. A Rusové neakceptují žádné
letadlo, které míří z Ukrajiny do jejich
vzdušného prostoru. V takovém případě
by startovaly jejich vojenské stíhačky
a letadlo odklonily.“ Mimochodem
firma, v níž pracuje, se jmenuje ABS
Jets. „A fotbal hraju za ABC Braník, což
je celkem úsměvné.“
Naplánovat a vyladit, obvykle během
dvou pracovních dnů, ale často i za
pouhých pár hodin, podobný let, vyžaduje zdatnost v komunikaci. Mimo
jiné právě i s řídícími letového provozu. „Musíme se vlastně nacpat mezi

pravidelné linky, které mají jasně dané
letové řády. Nějaká společnost létá
například z Prahy do Londýna ráno
v sedm. Ale náš klient nám zadá, že
chce letět také v sedm. Takže musíme
zajistit, abychom se ostatním nepletli.“

TRYSKÁČ JAKO AUTO
Vyzdvihuje i pestrost, kterou mu jeho
povolání nabízí. „Když jdu ráno do
práce, tak vlastně nikdy nevím, co se
bude dít. Jednou je to let do Číny, jindy
do Jižní Ameriky, pak třeba na ty Seychely,“ upozorňuje.
„Je třeba si uvědomit, že naši klienti
používají tryskáč jako normální lidé
auto. A to jak pro pracovní, tak i volnočasové aktivity. Když to přeženu,
tak vy třeba jedete nakoupit do Globusu, ale na poslední chvíli si vzpomenete, že mají akci v Albertu, tak
jedete tam. A u našich klientů je to
stejné, jen v úplně jiném měřítku.
Globus je v tomto případě Londýn
a Albert New York,” usmívá se. „Velký
rozdíl je ale v tom, že zatímco vaše
rozhodnutí na poslední chvíli ovlivní
jen vás a třeba vaši rodinu, v našem případě ovlivní práci třiceti lidí
v Česku a dvaceti v Americe.”
Roli hrají i další aspekty, např. časové
posuny či kulturní zvyklosti. „Třeba
Arabové nepracují v pátek, ale v sobotu už ano. Jenže v sobotu se zase
nepracuje v Evropě. Takže když nám let
vede přes křesťanské i muslimské země,
je to složitější. Musíte zkrátka uvažovat
v globálních souvislostech.“
Jak už padlo v úvodu, v leteckém prostředí příliš závodně hrajících fotbalistů

Věk: 35
Klub: ABC Braník
Post: krajní záložník
nenajdete. „Lidem v letectví buď stačí
koníček právě v podobě letadel, nebo je
to dané časovými podmínkami. Mají nepravidelný režim, často dělají na směny,
takže fotbal prostě nestíhají.“
Výjimkou je však nejen on, ale i jeho
mladší bratr Vojtěch. „Pracuje na letišti v pozemním odbavení letadel, slangově se tomu říká rampák. A společný
máme i fotbal, začínali jsme v Braníku,
on dnes chytá za Stodůlky.“
V 35 letech je Michal Šalanda ve věku,
kdy už se člověku pomalu vkrádají do
hlavy myšlenky na konec fotbalové
kariéry. „Ale nedávám si před sebe nějakou konkrétní dobu, jak dlouho ještě
budu hrát. Na jednu stranu jsem člověk,
který rád dělá věci pořádně, a proto mě
vnitřně užírá, že fotbalu nemůžu dát sto
procent. Kvůli náročné práci i rozrůstající se rodině, mám tříletou dcerku Pavlínku a nedávno narozenou Jasmínku,
zkrátka už nejsem schopen jít třikrát
týdně na trénink a o víkendu na zápas,“
konstatuje.
„Ale na druhou stranu si říkám, že dokud na mladé, kterých k nám před každou sezonou přijde z dorostu třeba pět,
pořád mám, a já věřím že ano, tak jim
to ještě chci ukázat.“
INZERCE
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FOTO MĚSÍCE

FOCENO: BĚHEM UTKÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ

AUTOR: PAVEL JIŘÍK ST.

ZÁBAVA PRO LIDI
OBJEKTIV REDAKČNÍHO VŠUDYBYLA SE NA STARTU NOVÉ SEZONY ZAMĚŘIL NA NÁVŠTĚVNÍKY FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ.
A JAK JE VIDĚT, TY V PRAZE TÁHNOU NA TRIBUNY I MIMO NĚ ŠIROKÉ SPEKTRUM DIVÁKŮ VČETNĚ NAŠEHO HISTORIKA.

ATRAKTIVNÍ

WEB PFS

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

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

Team Service
+420 720 934 368
+420 605 227 408
team@footballmania.cz

o
t
y
b
o
l
Chtě
?
y
s
e
r
d
nové
Oblékáme přední české týmy, oblékneme i ten váš.
Široký výběr fotbalového
vybavení v našem e-shopu

