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Vážení fotbalisté,

kromě tradičního předskokana pražských soutěží – přeboru – se dávno rozeběhly i všechny zbylé a vše 
jede v zaběhnutém režimu, kdy je hlavní město víkend co víkend plné fotbalu.

Letos alespoň z mého pohledu o něco plnější, protože v sestavách týmů z naší (pražské) nejvyšší soutěže 
aktivně působí víc exligistů a dokonce bývalých reprezentantů než dřív. Novými a zároveň i největším 
jmény jsou David Jarolím v Újezdu nad Lesy, Martin Jiránek v Radotíně a Daniel Kolář v Přední Kopanině.

To je dohromady necelých devět desítek zápasů v národním mužstvu. Může snad být pro přebor větší 
reklama? Podle mě ne. A jen fajn, že mladí hráči, kteří to zatím tak daleko na trávníku nedotáhli, mají ke 
komu vzhlížet. A lidé na koho chodit.

Hodně fotbalových radostí a zážitků nejen se zmíněnými hvězdami!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L



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

O BRÁNCE MARTIN J IRÁNEK VYPRÁVÍ  O  SVÉM VZTAHU KE KLUBU,  KDE ZAČÍNAL A KAM SE VRÁTIL  PO ÚSPĚŠNÉ KARIÉŘE

RADOTÍN ZE MĚ UDĚLAL FOTBALISTU.
CHCI MU TO VRÁTIT
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R O Z H O V O R

Zahrál si v italské, ruské i anglické lize, je mistr Evropy do 21 let, byl 
členem slavného týmu, který na Euru 2004 nadchl nádherným fotbalem. 
Obránce MARTIN JIRÁNEK měl krásnou kariéru, která začala v Radotíně. 
Dres místního klubu oblékal až do 15 let, než si ho vyhlédli Bohemians. 
Právě z jihozápadního okraje Prahy se Jiránek odrazil do nejvyšších 
fotbalových sfér. A ve stejných místech svou kariéru chce i uzavřít. Ve 
40 letech hraje za Olympii Radotín Pražská teplárenská přebor. „Tohle 
je možná moje poslední sezona,“ říká.

 J Co pro vás znamená Radotín?
Vyrůstal jsem tam, odmalička byl na 
hřišti několik hodin denně. Do pat-
nácti let jsem za Radotín hrál, tam 
jsem se naučil fotbal. Radotín bude 
navždy místem, kde jsem začínal. 
Místem, které si budu pamatovat.

 J Do Radotína jste se v minulé 
sezoně vrátil po 25 letech. Jaké 
jste měl pocity?
Prakticky jsem to tam nepoznal: kde 
byla škvára, je teď umělka, kde byla 
druhá škvára, je teď hřiště na soft-
bal. Hlavní hřiště je sice stejné, ale 
kabiny a zázemí úplně jiné. Celkově 
je to ale prostředí, které znám. Ve-
dle je škola, za stadionem jezdí vlaky, 
které dřív nebyly tolik slyšet, protože 
byly u trati stromy. Když teď jede vlak, 
tak neslyšíte vlastního slova. I když je 
tady hodně věcí jinak, pořád se cítím 
v Radotíně jako doma. Byl to i jeden 
z důvodů, proč jsem přijal nabídku - 
byl to návrat domů. Ve třetí lize bylo 
cílem postoupit do druhé ligy, což by 
bylo pro Radotín super a pro mě velká 
motivace. Skončilo to, jak to skončilo, 
hrajeme přebor.

 J Jak jste to prožíval? Místo 
útoku na druhou ligu přišel pro-
pad do páté nejvyšší soutěže.

Doufal jsem, že se útok na druhou ligu 
povede. Měl jsem pak nabídky od druhé 
ligy po divizi, ale hlavně z rodinných dů-
vodů jsem se rozhodl zůstat v Rado-

tíně. A taky chci klubu aspoň trochu 
vrátit, že ze mě udělal fotbalistu, který 
měl hezkou kariéru v zahraničí.

 J Vy přímo v Radotíně bydlíte?
Nebydlím, ale mám tady rodinu. 
Denně jsem u táty, od něj to mám tři 
minuty na hřiště. Upřímně říkám, že 
nebýt to Radotín, tak bych po odhlá-
šení třetí ligy na 90 procent skončil. 
Tím, že je to Radotín, bylo rozhodo-
vání jiné.

 J Mluvil jste o nabídkách z druhé 
ligy. Znamená tedy vaše hraní 
v přeboru i definitivní konec pro-
fesionální kariéry?
Ano, určitě je konec. Přemýšlel jsem 
nad tím, tohle je možná moje poslední 
sezona.

 J Vy jste vždycky plánoval návrat 
do Radotína?
Neplánoval. Chtěl jsem hrát na nej-
vyšší úrovni, co nejdéle to půjde s tím, 

že pak se uvidí. Shodou okolností to 
dopadlo tak, že byla v Radotíně třetí 
liga, byly tady nějaké cíle, takže mi 
to do sebe zapadalo. Byla to pro 
mě ideální kombinace. Hrát v dresu 
Radotína, to pro mě opravdu hodně 
znamená. Díky tomuhle klubu jsem 
se dostal tam, kam jsem se dostal. 
Na můj fotbalový vývoj měl Radotín 
velký vliv. Vtipné je, že jsou tady ještě 
dva kluci, se kterými jsem hrával, ji-
nak se to tady kompletně obměnilo, 
včetně vedení.

 J Naskočil jste do přeboru. Jaký 
na vás zatím dělá dojem?
Na rovinu říkám, že jsem čekal, že 
přebor bude holomajzna, trochu jsem 
se toho bál. Ale jsem překvapený jeho 
úrovní a kvalitou. Jsou tady šikovní 
kluci, člověk si zahraje, v tomhle není 
problém. Užívám si to.

 J Říkal jste, že jste se ve třetí lize 
jako stoper ani nezapotil. Jak to 
tedy máte v přeboru?
Tady se zapotím ještě méně. (usmívá 
se) Soutěž je fotbalově dobrá, ale 
samozřejmě se nehraje v takovém 
tempu, jsou větší pauzy, prostoje, hra 
nemá takový spád. Já se snažím i vy-
souvat do zálohy, pomoct dopředu. 
Pokud člověk celý život hraje fotbal 
profesionálně, je zdravý a jde do pře-
boru, tak ho může hrát úplně v klidu. 
Samozřejmě to není tak, že si vez-
mete míč, projdete pět frajerů a dáte 

gól. Ale zkušenostmi, fotbalovostí si 
to uhrajete. U mě navíc nikdy nebyl 
problém fyzička. Minulou sezonu jsme 
ve třetí lize trénovali každý den, jako 
bychom hráli ligu, takže mám natré-
nováno. Teď chodíme trénovat třikrát 
týdně, v docházce jsem poctivý, s tím 
problém nemám.

 J Ani s motivací?
Kdyby mě to nebavilo, tak na fotbal 
kašlu. Strach z úrovně jsem měl, ale 
v tomhle směru je to příjemné překva-
pení. Nemám žádný problém.

 J Kromě vás v přeboru působí 
další známá exligová jména: Ka-
livoda, Kolář, Šultes, Pospíšil, 
Pešír, David Jarolím… Čím to, že 
se vás v pražském přeboru se-
šlo tolik?
S Michalem Pospíšilem jsme se viděli 
a povídali si. On třeba trénuje mládež 
a svoje hraní s tím má spojené. Jak už 
jsme zmínili, kvalita přeboru každým 
rokem stoupá, je to dobrá soutěž, ne-
musí se cestovat, i proto si tihle kluci 
vybírají přebor, kde jsou spokojení.

 J Vy jste opravdu neuvažoval 
o tom, že byste Radotín opustil, 
i když se propadl do přeboru?
Začal jsem v Radotíně před sezonou tré-
novat, úplně jasno jsem neměl. Jiné vari-
anty existovaly, ale týden před začátkem 
přeboru jsem se definitivně rozhodl, že 
zůstanu. Jsem Radotíňák a místní jsou 
rádi, že jsem jim vyšel vstříc.

Martin se na sklonku kariéry vrátil tam, kde ho naučili fotbal.

Hrát v dresu Radotína, to pro mě opravdu hodně znamená.  
Díky tomuhle klubu jsem se dostal tam, kam jsem se dostal.
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 J Šance udržet trenéra Davida 
Jarolíma asi nebyla, že?
To těžko. Po konci ve třetí lize se roz-
padlo celé mužstvo. Zůstal jsem jen já 
a záložník Filip Císařovský. O postupu 
se v Radotíně nemluví, pro Davida by 
trénování v přeboru nebylo zajímavé.

 J Prošel jste toho ve fotbale 
hodně, byl jste v reprezentaci. 
Sedí vám teď role mentora vý-
razně mladších spoluhráčů?
Mentor bych mohl být někde v lize, 
ale tady je situace jiná. Spousta kluků 
už nemá cíle dostat se do ligy, takže 
jim toho tolik předat nemůžu. Fotbal 
dělají hlavně proto, aby se vyhrávalo, 
aby byla dobrá nálada. A k tomu jim 
můžu pomoct. Stejně tak se kluci ve-
dle mě víc snaží, v tomhle moje pří-
tomnost asi pomáhá. Už mi to pár 
lidí z týmu říkalo, že se zvedly tré-
ninky, protože se ostatní chtějí vedle 
Jiránka ukázat.

 J Jste jednou z nejvýraznějších 
tváří přeboru. Předpokládám, že 
vám ale ta velká pozornost, ví-
ceméně na každý váš dotek s mí-
čem, nevadí.
Není to profesionální soutěž, ale sna-
žím se hrát naplno. Jeden hráč navíc 
nic nezmůže, ať má za sebou jakouko-
liv kariéru. Je to týmový sport. A žádný 
Messi ani Ronaldo v přeboru neběhá. 
A že se na mě ostatní koukají? To mi 
nevadí, to není žádný tlak. Tlak byl, 
když jsem přestupoval za opravdu 

velké peníze, kdy jsem musel dokazo-
vat, že jsem dobrá investice. Tenkrát 
na mě koukali desetkrát víc než teď. 
Když udělám chybu v přeboru, zase 
tak moc se neděje. Když ji uděláte na 
nejvyšší úrovni, může to být průšvih.

 J Cítíte na hřišti od okolí větší 
respekt?
Asi ano. Někdo mě zfauluje, přijde, 
omluví se, podá ruku. Pak to udělá 
někomu jinému a ani se neotočí. Asi 
tam nějaký druh respektu k mé osobě 
bude.

 J Hrajete s nezvyklým číslem 88. 
Proč?
Odmalička byl mým vzorem hokeji-
sta Eric Lindros, který hrál s 88, a to-
hle je taková pocta pro něj. Já ho-
kej miloval. A když jsem začínal, tak 
jsme tahle vysoká čísla mít nemohli. 
V Rusku jsme mohli mít čísla snad jen 
do třicítky, tak jsem si vzal 88 aspoň 
v Radotíně, kde byla jak v naší sadě 
pro třetí ligu, tak ve druhé sadě pro 
přebor. Vedle mě hraje druhý stoper 
s číslem 77, takže jsme dobrá dvojka. 
(směje se)

 J Co se vám na Lindrosovi líbilo?
Byl to silový hráč, který šel do kaž-
dého souboje, přitom dával spoustu 
gólů. Neuvěřitelný lídr. A navíc jsem 
odmalička fandil Filadelfii, kde hrál. 
Sešlo se to krásně dohromady.

 J Máte za sebou velmi úspěšnou 
kariéru. Pojďme trochu zavzpo-
mínat. Co se vám vybaví jako 

první, když se řekne Reggina 
Calcio?
Když jsem přestupoval do Itálie, byla 
to podle mě nejlepší liga na světě. 
Hrál v ní Zidane a další skvělí fotba-
listé. Lákala mě Serie A. Průšvih byl, 
že se hrozně táhl můj přestup, asi 
měsíc jsem čekal na registraci, takže 
jsem trénoval s týmem, před zápasy 
se vždycky čekalo do poslední chvíle, 
jestli je registrace vyřízená. Místo na 
hřiště jsem ale zamířil na tribunu. 
Sezona se nám nepovedla, sestou-
pilo se, ale mužstvo zůstalo pohro-
madě a vybojoval se postup zpátky. 
Při oslavách bylo ve městě asi 150 
tisíc fanoušků, velké pódium, bylo to 
divoké. Na jihu Itálie jsou horké hlavy, 
to se dobře ví. A doopravdy to tak je. 
Kolikrát jsme po zápase ani nemohli 
vyjít ze stadionu, stalo se, že jsme 
museli na týden odletět z města na 
soustředění někam k Římu, pak jsme 
se až vraceli na zápas. Celkově jsem 
to tam ale měl rád. Na tréninky cho-
dilo pět až sedm tisíc lidí, na zápasy 
byl pořád narvaný stadion, neskutečný 
kotel. Fanoušci pořád zpívali, ale bylo 
to ode zdi ke zdi. Když vyhraješ, jsi pro 
ně bůh, když prohraješ, máš problém.

 J Co se dělo po porážkách?
Kluci z týmu měli kolikrát rozmlácená 
auta.

 J Říkáte kluci, vy ne?
Já měl štěstí, asi na mě nebyli tolik 
naštvaní jako na jiné. Oni přesně vě-

děli, čí je které auto, věděli všechno. 
(směje se) U pár kluků zvonili i doma. 
Jak se říká, že od Říma dolů je to jiný 
svět, že už to není Itálie, tak to po-
tvrzuji.

 J Ale vám Reggina přirostla 
k srdci, je to tak?
Měl jsem to tam rád, dodnes mi lidé 
píšou, ať se tam vrátím. Nemůžu říct 
špatné slovo. I italštinu jsem si udržel, 
pořád mluvím, všemu rozumím.

 J Následoval Spartak Moskva, 
kde jste strávil šest let, byl jste 
i kapitánem, lídrem týmu.
Nejlepší štace, velkoklub od prvního 
dne, co jsem tam přišel. Všechno tam 
bylo na top úrovni, jen jedné věci jsem 
se nedočkal – nového stadionu. Sli-
bovali ho po celou dobu, co jsem 
v Moskvě hrál, ale já to nezažil. Teď 
už nový stadion mají, postavili ho pár 
let poté, co jsem ve Spartaku skončil.

 J Psalo se, že jste do Ruska pře-
stupoval za pět milionů liber.
To já ani nevím, to by věděl můj ma-
nažer Viktor Kolář. Šlo to kolem mě. 
Vyšlo nám Euro 2004, měl jsem ně-
jaké nabídky a Spartak byl jednou 
z nich. Kluci, kteří hráli v Rusku dřív, 
mě ubezpečili, že se není čeho bát. 
Spartak měl historii, zázemí, bojoval 
o tituly. Krásné angažmá.

 J Měl jste formu, mluvilo se 
i o zájmu klubů jako Liverpool, 
Juventus či Bayern Mnichov. Je 
to pravda?

R O Z H O V O R

V Radotíně dělá Jiránek kapitána. Aby ne... Možná vůbec poslední rok na trávnících si užívá.

Bývalý obránce fotbalové reprezentace, s níž získal bronz na Euru 2004. Už dřív se stal s reprezentací do 21 let mistrem 
Evropy. „Velký úspěch, o kterém se dnešní generaci může jen zdát. Měli jsme neskutečnou partu a tohle byl bombastický výsle-
dek. Půlka z nás pak přešla do áčka,“ vzpomíná 40letý Jiránek. S fotbalem začínal v Radotíně, přes Bohemians se dostal do 
Liberce, pak už následovaly zahraniční štace: Reggina, Spartak Moskva, Birmingham City, Terek Groznyj, Tomsk. Po návratu 
do Česka hrál za Příbram a Duklu. „Se svou kariérou jsem spokojený. Měl jsem své cíle a sny, kterých jsem dosáhl. Za vším 
ale byla tvrdá dřina. Já byl šťastný, když ze mě tekl pot,“ povídá Jiránek, který býval přeborníkem Prahy v běhu na tratích od 
1500 metrů výš. „Jako mladý jsem po tréninku jezdil 50 kilometrů na kole, běhal schody. Když jsem nic nedělal, byl jsem nesvůj. 
Veškerá dřina se mi vrátila.“ V minulé sezoně se vrátil do Radotína, který hrál ve třetí lize, zůstal i poté, co se tým přihlásil 
do Pražská teplárenská přeboru. „Chceme se v soutěži udržet. Minimálně přebor do Radotína patří,“ říká.

KDO JE MARTIN JIRÁNEK

Na rovinu říkám, že jsem čekal, že přebor bude holomajzna, trochu jsem se toho bál.  
Ale jsem překvapený jeho úrovní a kvalitou.



Nikdy jsem tyhle věci neřešil, opravdu 
ne. Šlo to úplně mimo mě. Byl jsem ve 
Spartaku maximálně spokojený, ani 
jsem nepřemýšlel nad tím, že bych 
měnil klub. Uvažoval jsem jen nad 
nabídkou Panathinaikosu Atény. Bylo 
mi 30 let, tak jsem si říkal, jestli by 
nebylo hezké zahrát si na konec kari-
éry v teple za řecký velkoklub. Stejně 
jsem ale zůstal v Moskvě.

 J Co roční štace v Birmingham 
City, s nímž jste vyhrál Ligový 
pohár? Ve finále jste porazili na 
legendárním stadionu Wembley 
Arsenal.
Anglie byla jedním z mých dětských 
snů. Trénoval jsem naplno, hrál jsem 
v poháru, kde se postupovalo, ale 
v lize jsem byl na lavičce. Nevěděl 
jsem proč, nebyl jsem na to vůbec 
zvyklý. I kluci v týmu se mě ptali, proč 
nehraju. Pak se zranil stoper, já na-
skočil a dařilo se mi. Trenér si mě pak 
pozval a řekl mi, že se mi omlouvá, že 
mi měl dát šanci dřív a byla chyba, že 
mě nechal sedět. Už jsem to říkal asi 
milionkrát a teď to zopakuji: anglická 
liga podle mě není to, co se z ní dělá, 
i když tenkrát byla jiná než dnes. Je 
tam pět, šest top klubů, ostatní nic 
moc. My jsme hráli hodně jedno-
duše – obránce měl balon, dal dlouhý 
pas a nazdar. Měli jsme v týmu Ale-
xandra Hleba, to byl neskutečný fot-

balista, který mi říkal, že já jediný se 
mu snažím přihrát, ostatní to pořád 
někam kopou. V tomhle byla pro mě 
Anglie zklamání.

 J Ale zážitek z vítězného finále 
ve Wembley musel být silný, ne?
Ano, to byl neuvěřitelný zážitek, 
jedna z chvílí, kdy si člověk uvědomí, 
že kvůli tomu fotbal hraje. Půlka sta-
dionu byla modrá, půlka červená, my 
jsme vyhráli, nedá se popsat, co se 
dělo. Neuvěřitelné. Obecně ale pro 
mě byli fanoušci v Anglii zklamání. 
Ano, jsou tam narvané stadiony, za-
tleskají skluzu, tvrdému souboji, ale 
nejsou tam chorály a fandění po 
celý zápas, jako to bylo v Itálii nebo 
v Rusku běžné. Tam je to hukot celý 
zápas, všichni zpívají. V Anglii je to 
spíš divadlo, jinde mi fanoušci přijdou 
živelnější.

 J Z Anglie jste zamířil do Tereku 
Groznyj. Neměl jste obavy?
Působil tam brankář ze Spartaku Mos-
kva, který mě ujistil, že z hlediska bez-
pečnosti je to úplně v pohodě. Hráči žili 
v lázeňském městečku v Rusku, do Groz-
ného se jelo jen před zápasem na hotel, 
po zápase zase pryč. Po válce bylo celé 
město rozbité, šílený pohled. Ale dnes je 
to tam úplně jiné. V Grozném se hodně 
investovalo, je to taková zmenšená Du-
baj. Co vím, tak fotbalisté už tam dnes 
běžně žijí, není se čeho bát.

 J Co autoritářský vůdce Čečenců 
Ramzan Kadyrov? Potkával jste ho?
Ano, byl první, koho jsem potkal, když 
jsem přijel na stadion. Řekl mi, ať 
se posadím, dám si něco k jídlu. Po-
řád se usmíval, chodil do kabiny, na 
tréninky. V klubu měl ve všem první 
a poslední slovo, všechny peníze šly 
přes něj, on byl šéf. Několikrát přišel 
během tréninku, postavil si míč a šel 
kopat penalty. V tu chvíli se trénink 

zastavil a čekalo se, až si Kadyrov 
párkrát kopne. Dělali jsme si srandu 
z brankářů, že jestli mu nějakou pe-
naltu chytí, tak končí. (směje se) Moc 
mu to nešlo, sem tam kluci v bráně 
museli udělat nějakou minelu.

 J V dresu tohoto klubu jste dal 
i nejslavnější gól vaší kariéry, 
když jste si zpracoval míč na 
středovém kruhu, vypálil ze 40 
metrů a balon skončil v šibenici.

Na Rusko nedám dopustit. Člověk tam ale musí žít, aby pochopil jejich mentalitu a vůbec všechno, co se v Rusku děje.

R O Z H O V O R

Zkušeností, jak řídit obranu týmu, má na rozdávání.

I N Z E R C EI N Z E R C EI N Z E R C E
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To se nedá zopakovat. Takový gól 
padne málokdy, na jakékoliv úrovni. 
Vzpomínám si na tu situaci dobře. 
Byl to odražený míč po standardce, 
zpracoval jsem si ho a říkal si, že 
dám diagonálu, ať prodloužím útok. 
Jenže jak jsem měl míč před sebou, 
něco mi říkalo, ať vystřelím. Vůbec 
jsem neřešil, kde stojím, vnitřní hlas 
mě nabádal k tomu, abych střílel. Až 
pak, když jsem se na gól díval na 
videu, jsem se lekl, kde jsem stál. 
(usmívá se)

 J V Rusku jste hrál ještě za 
Tomsk.
Rodinný klub na Sibiři, po jihu v Groz-
ném to bylo zase jiné. Strávil jsem 
tam tři roky, byl jsem hodně spoko-
jený. Výborná parta, atmosféra. Po-
stoupili jsme do ligy.

 J A vy jste byl kapitánem. Stejně 
jako už dřív ve Spartaku. Aby byl 
v ruském klubu kapitánem cizi-
nec, to zase není tak běžné, ne?
To máte pravdu. Já byl v Rusku dlouho, 
uměl jsem velmi dobře jazyk, měl 
jsem ruskou přítelkyni, brali mě, že 
jsem napůl Rusák. Z toho, že si kapi-
tána volili hráči, jsem cítil, že ke mně 
měli úctu a respekt.

 J Vy jste v minulosti uvažoval 
o tom, že byste v Rusku zůstal 
žít. Celkově jste v rozhovorech na 
tuhle zemi nedal dopustit. Platí 
to pořád?
Jasně, na Rusko nedám dopustit. Člo-
věk tam ale musí žít, aby pochopil je-
jich mentalitu a vůbec všechno, co se 
v Rusku děje. První půlrok jsem měl 
obrovský problém, abych si v Moskvě 

zvykl. Ale zvykl jsem si. Oni jsou ob-
rovští patrioti, to u nás není. V Rusku 
někteří lidé nemají co jíst, můžou být 
naštvaní na Putina, jak chtějí, ale 
stejně by šli do války a umřeli tam za 
svou zemi. U nás zvolíme prezidenta, 
za týden ho pomlouváme, že si dal pa-
náka, že by si ho dávat neměl. A při-
tom každý druhý Čech chlastá. Ono 
se to těžko popisuje, člověk to musí 
zažít. Když má Putin novoroční pro-
jev, zastaví se život a všichni ho sle-
dují. Jasně, ne všechno tam je ideální, 
ale to není nikde, že by byli všichni 
spokojení. Já potkával v Rusku drti-
vou většinu lidí, kteří říkali, že Putin je 
jediný člověk, který může jejich zemi 
někam dostat.

 J Dá se nějak stručně z vašeho 
pohledu ještě víc popsat ruská 
mentalita?
Na jihu jsou to horké hlavy, tam 
prakticky nemůžete říct nic, protože 
všechno se hned bere jako urážka, kdy 
jsou schopní se kvůli slovu rvát. Mos-
kva je evropské velkoměsto, kde je 
všechen byznys. Celkově je to obrov-
ská země, kde je tolik smíchané krve, 
že je každý jiný. V Rusku žije spousta 
národností. Obecně bych ale řekl, že 
pravý Rusák, to nejsou Rusáci, co žijí 
v Česku. To jsou často lidé, kteří přije-
dou z vesnic, jsou to burani a chovají 
se tady okázale. Pravý Rusák by se 
choval jinak.

 J Že byste v Rusku žil, to je pořád 
aktuální?
Nějak to bylo v plánu, ale když skončil 
můj dlouholetý vztah s ruskou přítel-
kyní, tak se to vyřešilo. Uvidíme, co 

bude za pár let. Každopádně Rusko je 
můj druhý domov, jezdil jsem tam i na 
dovolenou. Mám Rusko rád.

 J Na Euru 2004 jste hrál v zá-
pase, jenž se stal legendárním. 
Byl jste u obratu proti Nizozem-
sku z 0:2 na 3:2. Jak na něj vzpo-
mínáte?
Na začátku zápasu, když to bylo 
2:0, jsem si říkal: „Ať to hlavně není 
ostuda.“ Začátek byl z naší strany ší-
lený. Ale když jsme dali na 2:1, vnitřně 
jsem cítil, že to bude aspoň na re-
mízu. Nedávno to bylo 15 let od toho 
zápasu a všude se to řešilo. Já do té 
doby to utkání neviděl. Novináři mi 
volali, tak jsem si ho pustil a byla 
to jízda nahoru dolů. Jiný fotbal než 
dnes, otevřený, nebylo to svázané 
taktikou.

 J Do vývoje zápasu zásadně za-
sáhl trenér Karel Brückner, který 
vystřídal obránce za ofenzivní 
hráče.
Pan Brückner, to byl jeden z nejlep-
ších trenérů, pod kterým jsem hrál. 
Jak dokázal cítit mužstvo, psycholo-
gie, standardky, rozbory, taktické věci. 
Měli jsme takový presink, se kterým si 
dokázal málokdo poradit. Byl to ge-
niální trenér, který uměl zareagovat 
na danou situaci, vývoj na hřišti. Ne-
jel podle šablony. Mužstvo za ním šlo.

 J Vás trenéřina neláká?
Vůbec. Je to jedna z věcí, která mě vů-
bec neláká. Bavil by mě spíš klubový 
management, práce agenta, něco ta-
kového. Viktor Kolář, který byl mým 
agentem, se mnou konzultuje některé 
věci ohledně Ruska, kde mám dobré 

kontakty, možná by tohle mohl být 
směr, který by mě zajímal.

 J Taky jste fotbalovým expertem 
deníku Sport a webu iSport.cz.
To je věc, která mě baví. Mám na to 
jen pozitivní ohlasy. Samozřejmě se 
nemůžu zalíbit všem, ale říkám své 
názory, jak vidím různé věci.

 J Berou hráči kritiku?
Člověk by si z ní měl vzít to pozitivní. 
Já to tak během kariéry dělal. Jestli 
jsou hráči, kteří neunesou kritiku, pak 
nemají šanci něčeho dosáhnout.

 J K vaší kariéře patřilo tetování 
a divoké účesy, případně vousy. 
Teď máte klidnější období?
Tetování už bolí. (směje se) Mám 
svého tatéra v Moskvě, ale teď nic 
nového neplánuju. Vlasů už není to-
lik, aby člověk něco vymýšlel, takže 
ano, teď je to víc v klidu. Já to mám 
spíš ve vlnách. Někdy mám období, 
že se půl roku neholím, pak zase ka-
ždý den. To je podle nálady. Nic plá-
novaného.

 J Taky jste se vyučil řezníkem. 
Zvládl byste ještě něco?
Určitě bych vykostil prase, ale udě-
lat salám a tyhle věci, to už je pryč. 
Salámy ale miluju. Když jsem se učil, 
jedl jsem je od rána do večera, zů-
stalo mi to celou kariéru. Byl jsem 
na salámy naučený, jedl jsem je 
prakticky denně. Lovečák, trvanlivé 
salámy, to je moje. Vynechal jsem 
v den zápasu, jinak jsem si salámy 
nedokázal odpustit. Kdybych měl vy-
brat jeden nejoblíbenější, byl by to asi 
křemešník, ale jen o kousek. Mám rád 
opravdu všechny. 

R O Z H O V O R

Když jsem se učil na řezníka, jedl jsem salámy od rána do večera, zůstalo mi to celou kariéru.  
Byl jsem na salámy naučený, jedl jsem je prakticky denně. Lovečák, trvanlivé salámy, to je moje.
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FIFA a její Pravidlová komise (IFAB) neustále hledá cesty, jak PRAVIDLA 
FOTBALU stylizovat tak, aby byla jasně pochopitelná pro všechny 
aktéry hry i pro diváky. Proto se FIFA po delší době rozhodla zásadně 
korigovat pohled na jeden z dvanácti přestupků, za které se nařizuje 
přímý volný případně pokutový kop, a sice na hru rukou.

Především byla zásadně změněna 
definice tohoto přestupku. Dříve Pra-
vidla fotbalu v pravidle 12 říkala, že 
hráč se dopustí přestupku, jestliže 
„úmyslně zahraje míč rukou“. Z této 
definice bylo vypuštěno slovo úmy-
slně, takže přestupku se nyní dopustí 
hráč, který „zahraje míč rukou“. FIFA 
tím chtěla zdůraznit fakt, že fotbal 
se nehraje rukama, a proto že jaká-
koli výhoda, která by pro hráče nebo 
pro jeho družstvo po kontaktu ruky 
hráče a míče mohla vzniknout, je proti 
duchu hry.
Pro přesnost: aby definice tohoto pře-
stupku byla naprosto přesná, měla by 
správně znít tak, že hráč se dopustí 

přestupku, jestliže míč „zahraje rukou 
nebo paží“. Je zajímavé, že na rozdíl 
od definice přestupku se při popisu 
možných přestupků „ruka“ a „paže“ 
uvádějí vždy.
Při úpravě pravidla FIFA v dosti ná-
vodném popisu stanovuje, jak kon-
takty míče s rukou hráče posuzovat 
v praxi. Vědoma si ale toho, že ani se-
bepodrobnější výpis možných situací 
nemůže být nikdy zcela vyčerpávající, 
zvolila FIFA pro některé situace zá-
měrně volnější formulace, a to proto, 
aby rozhodčí, který na hrací ploše má 
hru rukou posoudit a případně potres-
tat, měl možnost některé situace po-
soudit „podle svého názoru“, aby tedy 

mohl uvážit všechny okolnosti, které 
zahrání míče rukou doprovázely.

RUKA A GÓL NEJDOU DOHROMADY
V praxi se problém „hry rukou“ týká 
dvou oblastí: těch, které přímo sou-
visejí s dosažením branky, a těch, ke 
kterým dochází v ostatních herních 
situacích.
První oblast je možné považovat za 
vyřešenou. FIFA zcela zásadně, na-
prosto jednoznačně a bez jakýchkoli 
výjimek zaujala stanovisko k bran-
kám, jejichž dosažení předcházel 
kontakt míče a ruky útočícího hráče. 
Nyní tedy platí, že žádnou branku ne-
smí rozhodčí uznat, jestliže některý 
z hráčů útočícího družstva se před 
dosažením branky dotkl míče rukou.
Případy, kdy hráč vědomě – tedy 
zjevně a skutečně úmyslně – ru-
kou míč do branky dopravil nebo se 
o to pokusil, se samozřejmě trestaly 

vždycky a navíc se vždy považovaly 
(a považují) za pokus oklamat rozhod-
čího. Proto se takové počínání hráče 
považuje za projev nesportovního 
chování a rozhodčí je povinen takto 
se provinivšího hráče napomenout. 
Úpravou pravidla se nyní míní na-
prosto všechny situace, kdy po kon-
taktu míče a ruky nebo paže útočícího 
hráče míč skončí v brance buď přímo, 
nebo v ní skončí ještě v rámci téže 
útočné akce. Za „hru rukou“ se v pří-
padě dosažení branky budou nyní po-
važovat všechny situace, tedy i ty, kdy 
hráč rozhodně neměl v úmyslu míč 
rukou zahrát nebo kdy se míč jeho 
ruky dotkl vyloženě náhodně.
Připomeňme si, že v minulosti jsme 
byli svědky několika branek, které byly 
považovány za regulérní, protože míč 
skončil v brance poté, co se ruky úto-
čícího hráče dotkl víceméně náhodně. 
Takové branky dnes nebudou platit. 

S E R I Á L  P R A Ž S K É H O  F O T B A L O V É H O  S P E C I Á L U  O  F O T B A L O V Ý C H  P R AV I D L E C H .  V Í T E ,  K D Y  S E  ( N E ) P Í S K Á  H R A  R U K O U ?

H R A  R U K O U

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

Vůbec nebudu diskutovat, říká rozhodčí protestujícímu hráči.Tady to hraním rukou nezavání...



ZÁŘÍ 2019 9

Namátkou lze uvést jarní ligové utkání 
Opava-Příbram, které by neskončilo 
výsledkem 2:1, nýbrž výsledkem 2:0, 
protože jedinou branku Příbrami 
v tomto utkání „vstřelil“ hostující Fan-
tiš rukou. I když rozhodně neúmyslnou.
Předpokladem pro věcně správné vy-
řešení těchto situací ale je, že roz-
hodčí nebo některý z jeho asistentů 
kontakt ruky útočícího hráče a míče 
postřehne. V ligových utkáních už roz-
hodčím může v nouzi přijít na pomoc 
systém VAR, tedy videoasistent roz-
hodčího. Ale v nižších soutěžích se 
až do doby, kdy tento systém bude 
i v nich zaveden a využíván, stále bu-
deme moci spoléhat pouze na pozor-
nost rozhodčích.
Ze změny definice přestupku „hra 
rukou“ také vyplývá, že ani branka 
přímo docílená brankářem tak, že 
brankář míč z vlastního pokutového 
území hodí až do soupeřovy branky, 
nyní nebude platit, protože „byla do-
sažena rukou“; dříve by taková branka 
byla uznána (na základě toho, že ve 
vlastním pokutovém území smí bran-
kář rukou míčem hrát).
Tím je tedy snad už definitivně vyřešena 
problematika „ruka a dosažení branky“.

DALŠÍ PŘÍPADY
Ve fotbale se ale vyskytují další 
a další možné případy „hry rukou“ 
a pro ty je současný pohled na ně 
následující.
Rozhodně není přestupkem, jest-
liže se míč odrazí od ramena hráče, 
protože přestupku „hra rukou“ se lze 
dopustit rukou nebo paží, ale nikoli 
ramenem. Přestupkem rovněž není, 
jestliže míč je nastřelen na ruku nebo 
paži, kterou má hráč u těla. Za pře-
stupek se také nepovažuje, jestliže 
hráč si před úderem míčem chrání 
choulostivou část těla reflexivním po-
hybem ruky nebo paže nebo jestliže 
při pádu na zem dá hráč ruku pod 
sebe, aby zmírnil možné následky 
pádu, a míč se přitom jeho ruky nebo 
paže dotkne.
Je ale vždy přestupkem, jestliže

 J hráč rukou nebo paží míčem vědomě 
(= skutečně úmyslně) zahraje

 J hráč rukou nebo paží učiní pohyb 
proti míči a míč se jeho ruky nebo 
paže dotkne

 J hráč v obranné zdi při rozehrávání 
volného kopu vyskočí a míč se dotkne 
jeho ruky nebo paže, kterou neměl 
před obličejem ani u těla

 J míč, který se hráč vysokou nohou po-
kouší zpracovat, se hráči odrazí na 
jeho paži nebo ruku

Je obvykle přestupkem, jestliže
 J ruka nebo paže hráče nepřirozeně 
zvětšuje „prostor těla“. Zvětšení pro-
storu těla se dosáhne širokým rozkro-
čením a současným rozpažením a jeho 
cílem je omezit prostor, kterým míč 
může být přihrán. Když už prostor těla 
hráč nezvětšuje vědomě, může k tomu 
ale dojít i tak, že hráč v obranném po-
stoji chce rozpažením zvýšit svoji sta-
bilitu nebo tak, že do vyššího výskoku 
si hráč pomůže švihem paží do stran.

 J míč se dotkne ruky nebo paže hráče, 
kterou má hráč nad úrovní svého ra-
mene, přičemž není rozhodující, jestli 
hráč se nacházel vstoje na zemi, byl 
ve výskoku nebo byl v obranném 
skluzu. Vychází se z toho, že mít 
ruku nebo paži nad úrovní ramene 
není obvyklé.

 J hráč hodlá míč nohou, tělem nebo 
hlavou zpracovat a dostat ho tak pod 
kontrolu, ten mu ale odskočí na ruku

 J ruka nebo paže je nad úrovní ramene 
hráče a v této poloze se míč jeho 
ruky nebo paže po předchozím do-
teku nebo odehrání míče jiným hrá-

čem, který byl v jeho blízkosti (ať již 
soupeř nebo spoluhráč), dotkne

 J hráč při pádu na zem dá paži a ruku 
pod sebe, aby zmírnil možné následky 
pádu, ale paži přitom nasměruje tak, 
aby zvětšil prostor svého těla, a míč 
se jeho ruky nebo paže dotkne

Není obvykle přestupkem, jestliže
 J hráč se snaží předejít kontaktu míče 
a ruky nebo paže (paží nebo rukou 
míči uhýbá)

 J hráč chce míč odkopnout nebo ho 
odehrát pryč hlavou (nehodlá ho 
zpracovat) a míč mu při tom sklouzne 
na ruku nebo na paži

 J míč se mu na ruku nebo paži odrazí 
přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) 
jiného hráče, který stojí blízko

 J hráč při pádu na zem dá paži a ruku 
kolmo pod sebe na zem, aby zmírnil 
možné následky pádu, a míč se jeho 
ruky nebo paže dotkne

Možných případů „hry rukou“ bude 
samozřejmě víc. Pokud vzniknou po-
chybnosti, jestli se o přestupek jed-
nalo nebo nejednalo, měl by rozhodčí 
vycházet z premisy, že z kontaktu 
míče a ruky nebo paže hráče by hráč 
nebo jeho družstvo nemělo získat 
herní výhodu. 

P R A V I D L A

F OT B A L O VÁ  P R AV I D LA

P R AV I D LO V Ý  E X P E RT  J A N  H O R A
O S V Ě T L U J E
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Když mu bylo 50 let, přemluvili ho kamarádi, aby šel dělat předsedu 
do Újezdu Praha 4. A v tomto fotbalovém klubu je dodnes, působí zde 
jako sekretář: FRANTIŠEK DUBA, bývalý ligový rozhodčí, na konci srpna 
oslavil osmdesátiny a pro Pražský fotbalový speciál zavzpomínal na 
svůj pestrý fotbalový život.

 J Jaký máte nejhezčí zážitek 
s fotbalem?
Nejsilnější zážitek pro mě byl, že jsem 
se jako rozhodčí dostal do ligy. Odpís-
kal jsem 51 zápasů jako hlavní, kdy-
bych nebyl dlouho mimo po operaci 
achilovky, asi by jich bylo ještě víc. 
Zajímavé je, že jsem prakticky pořád 
jezdil pískat na Slovensko. Ani nevím 
proč, prostě mě tam posílali. Asi se 
mnou byli spokojení. (usmívá se) Ko-
šice, Prešov, tam jsem byl často. Oni 
mi říkali, že jsou radši za Pražáka než 
za někoho z Bratislavy. Byly udělané 
dvojice na pískání, které jezdily spo-

lečně. Já byl nejdřív s rozhodčím Jur-
zou z Bratislavy, později s Pepíkem 
Litošem, což byl Pražák, takže to 
bylo příjemnější cestování. Vždycky 
to bylo tak, že jeden pískal, druhý šel 
na lajnu. A další týden se to otočilo. 
A jeden rozhodčí na lajnu vždycky při-
jel. S námi byl často jeden kluk z Du-
najské Stredy.

 J Cestování do Košic, Prešova 
ale celkově asi bylo dost ná-
ročné, že?
Pokud jsem mohl, tak jsem radši lé-
tal. Já se ve vlaku nevyspal, strašně to 
drncalo. Letadlo nám normálně pro-

pláceli, ale mohlo se létat jen do půlky 
října. Pak už byly často mlhy a hro-
zilo, že bychom se nedostali včas na 
zápas. To se jezdilo vlakem. V pátek 
jel ve 20.15 rychlík z Prahy do Košic, 
kam jsem přijel v sobotu ráno v 7.30, 
když to dobře jelo. Většinou to bylo 
až kolem desáté. V neděli se hrálo, 
po zápase jel zpátky rychlík ve 20.15, 
ráno jsem šel v Praze z nádraží rovnou 
do práce. (směje se)

 J Co jste dělal?
Jsem vyučený mechanik počítacích 
a kancelářských strojů, takže jsem se 
věnoval tomu, pak jsem přešel i na 
kontrolní pokladny, které byly v samo-
obsluhách. Můj otec dělal známkovací 
stroje, které přejížděly obálky. Tomu 
jsem se věnoval následně, měl jsem 
na starosti celé Čechy. Ráno v 6 hodin 
jsem vyjel za prací, večer jsem se vra-

cel zpátky. Kombinovat to s fotbalem 
bylo docela náročné.

 J V čem to mají dnes rozhodčí 
jiné než za vašich časů?
Poměrně hodně se změnila pravidla. Za 
nás neexistovala výhoda, pak zapískání 
a vracení se zpátky. Buď jste pískal faul, 
nebo jste nechal výhodu a čekalo se, jak 
to dopadne. Taky mi přijde, že se hráči 
chovali k rozhodčím korektněji než dnes. 
A když byly problémy, v každém týmu 
byl někdo, kdo dokázal ostatní usměrnit. 
Takový Tonda Ondruš ze Slovanu – když 
něco bylo, šel jsem za ním a říkal mu: 
„Toníčku, usměrni si je trošičku.“ A oni 
ho poslechli. To samé Franta Chovanec 
ve Spartě a další.

 J Spartu jste nikdy jako hlavní 
rozhodčí nepískal. Tušíte proč?
Asi třikrát jsem tam byl na lajně na 
derby se Slavií, ale jako hlavní nikdy. 

F R A N T I Š E K  D U B A ,  K T E R Ý  U Ž  3 0  L E T  P R A C U J E  P R O  Ú J E Z D  P R A H A  4 ,  V Y P R Á V Í  N E J E N  O  K A R I É Ř E  R O Z H O D Č Í H O

NECHTĚL PÍSKAT,  ALE DOTÁHL TO DO LIGY

E X T R A T E X T :  R A D I M  T R U S I N A   F O T O :  A R C H I V  F.  D U B Y,  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

František Duba tam, kde už působí 30 let – v Újezdu Praha 4.Na klubové legendy se nezapomíná.
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Nevím. Pískal jsem Slavii, Bohemku, 
Spartu ne.

 J Taky jste pískal zápasy, v nichž 
hrála velká fotbalová jména, na-
příklad Jarolím, Šilhavý, Kroupa, 
Lička, Pešice, Panenka, Vízek, 
Nehoda, zažil jste trenéry Pospí-
chala, Brücknera či Masopusta. 
Jací byli?
S nikým jsem neměl problémy. Tonda 
Panenka byl vynikající, ten se staral 
jen o fotbal, vůbec nekecal, Láďa Ví-
zek vyhrožoval, že to řekne Kockovi 
(bývalý předseda oddílu kopané Dukla 
Praha a náčelník armádního vrcholo-
vého sportu Rudolf Kocek). To byly ale 
jen hecovačky. Pamatuji si ale jednu 
historku z Bohemky.

 J Sem s ní...
Na Bohemce hrál Inter a my měli 
školení, že neexistuje nějaké nasta-
vování času. Uběhne 45 minut a ko-
nec. Do poločasu chybělo pár vteřin, 
koukal jsem na hodinky a v tu chvíli 
byl Bičovský sám před brankářem. 
A já odpískal poločas. Lidi řvali, tre-
nér Pospíchal za mnou šel, chtěl mi 
něco říct, ale jak byl naštvaný, nebyl 

schopný ze sebe vydat slovo. V kabině 
mi pak asistent Jurza, který ráčkoval, 
říká (napodobuje): „Ku.va, Ferko, čo to 
robíš?“ (směje se) Taky jsem byl na 
lajně utkání Vítkovic s Ostravou, kdy 
se šuškalo, že to má skončit neroz-
hodně. Za stavu 2:1 pro Ostravu vyn-
daval její brankář míč metr za lajnou, 
já z lajny ukázal gól, takže to bylo 2:2. 
Pět minut před koncem Vítkovice daly 
na 3:2 a vyhrály. Jeden ostravský hráč 
za mnou přišel do kabiny a říkal mi: 
„Pane Duba, dnes jste nás připravil 
o peníze!“ Já na to: „Víte co? Choďte 
celý měsíc dělat za 1800 korun jako 
já a nikdo vám je nevezme.“ Tenhle 
zápas mě stál ligu.

 J Proč?
V Komisi rozhodčích byl člověk, který 
dělal vysokého funkcionáře v Ostravě. 
Řekl, že byl na zápase za tou brankou 
a gól to nebyl. Až později jsem se do-
zvěděl, že na tom zápase vůbec nebyl. 
I to se stane, no…

 J Pamatujete si svůj ligový debut?
Samozřejmě, v roce 1976, zápas Ko-
šice – Ostrava. První zápas je vždycky 
těžký, bylo to hodně nervózní.

 J Dlouhé roky se traduje a užívá 
fotbalové sousloví „prešovský 
beton“. Opravdu hráči Prešova 
tak betonovali?
Ano. To byla obrana, která hrála 
hlavně ofsajd systém. Na lajně jste 
lítal sem a tam, to bylo strašně ná-
ročné na fyzičku. Na půlku a zase 
zpátky. Hodně bránili, a dobře bránili. 
Není to mýtus.

 J Díváte se na fotbal pořád očima 
rozhodčího?
Jasně, pořád to vidím jako rozhodčí. 
Vtipné je, že já rozhodčí vůbec být 
nechtěl. Nezačal jsem pískat dobro-
volně, spíš z donucení. Byl jsem bran-
kář a po jednom zápase jsem vylítl na 
rozhodčího a chtěl ho škrtit. U nás ve 
Vozovně Strašnice dělal sekretáře pan 
Kněnický, který přišel a říkal mi: „Když 
jsi tak chytrej, přihlásím tě a budeš 
chodit pískat.“ Reagoval jsem na to: 
„Jako on to odpískám taky!“ A tím to 
začalo, v mých 26 letech. Pískání mě 
začalo bavit. Sedm let jsem byl v lize, 
měl jsem šanci i na mezinárodní lis-
tinu, ale už mi bylo 43 let a přednost 
dostal Pavel Pelíšek, který byl mladší.

 J Když jste skončil v lize, tak jste 
ale pískat nepřestal.
Druhá liga tenkrát nebyla, tak jsem 
pískal ve třetí, pak divizi, v 50 letech 
jsem přešel na Prahu. K tomu jsem 
dělal patnáct let v Komisi rozhod-
čích, obsazovačku, pracoval jsem na 
svazu v technickém úseku, vedl jsem 
instruktory, vlastně od konce s píská-
ním už jenom funkcionařím.

 J S Újezdem Praha 4 jste spojený 
už 30 let. To je neskutečná doba. 
Jak to začalo?
Když tady v roce 1989 trénoval Venca 
Mašek, legenda Sparty, postoupilo se 
do I. A třídy a mě přemluvili, jestli bych 
nešel dělat předsedu. Byl jsem jím až 
do roku 1996, kdy přišel pan Krampera. 
Zároveň jsem dělal sekretáře, kterého 
dělám dodnes. Zažil jsem tady krásných 
třicet let. Fotbal je můj koníček, bavím se 
jím. Sám už kopat nemůžu, jen s vnou-
čaty, ale fotbal mě pořád strašně baví. 
Byl jsem u něj celý život, pořád k němu 
mám blízko. Chtěl bych u něj vydržet co 
nejdéle, pokud mi vydrží zdraví. Mému 
staršímu bráchovi bude v prosinci 90 let, 
toho bych se taky rád dožil. 

Tasit žlutou kartu pan František jako bývalý rozhodčí  rozhodně nezapomněl.

E X T R A

Bývalý ligový rozhodčí, který v nejvyšší československé soutěži odřídil jako hlavní rozhodčí 51 zápasů. „Hlavní měl 
v lize 500 korun, to byly na tu dobu pěkné peníze,“ vzpomíná Duba. Po konci rozhodcovské kariéry působil v různých 
funkcích na fotbalovém svazu, je neodmyslitelně spojený s klubem Újezd Praha 4, kde působí už 30 let v roli se-
kretáře. Ještě než začal pískat, byl Duba fotbalovým brankářem: začínal na Vyšehradě, na vojně byl v Rudé Hvězdě 
Praha, působil také ve Vozovně Strašnice a RH Strašnice, kde končil. Když to bylo možné, odskočil si z branky do 
pole a chodil hrát pravou spojku. V roce 1996 dostal Cenu Václava Jíry, která se uděluje osobnostem za celoživotní 
přispění k rozvoji českého fotbalu. V srpnu oslavil 80. narozeniny.

FRANTIŠEK DUBA

Dobová fotka jako důkaz, že se František Duba 
pohybuje ve fotbalovém světě už hodně dlouho.
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Pokud je vše úspěšně vyřízeno, pak už svého malého fotbalistu nebo fotbalistku 
podporujte v dalším růstu a buďte dobrým a slušným fotbalovým fanouškem.
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a malým fotbalovým nadějím 

osvětu o správné výživě. Ta má 
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výkony, ale i na fotbalistův 
každodenní život.
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nabory.mujprvnigol.cz
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Ú V O D T Ý M Y R O Z P I S

ÚJEZD PRAHA 4 ČEKÁ OBHAJOBA FOTOGRAFIE VŠECH 16 ÚČASTNÍKŮ PODZIMNÍ LOS NEJVYŠŠÍ PRAŽSKÉ SOUTĚŽE

S E Z O N A  2 0 1 9 – 2 0

P Ř E B O R O V Ý SPECIÁL
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V novém ročníku Pražská teplárenská přeboru je největším favoritem 
jeho poslední vítěz. Jaký bude Pražská teplárenská přebor v soutěžním 
ročníku 2019–20? Jiný, nabitější, vyrovnanější, a tím pádem zase 
o něco zajímavější.

Byl to hlavní příběh minulé sezony. 
Fotbalisté Újezdu Praha 4 vlétli do 
soutěže po postupu ve velkém stylu, 
už po úvodní výhře na Přední Kopa-
nině bylo zřejmé, že tohle nebude oby-
čejný nováček. A nebyl. Mužstvo pro-
letělo přebor úchvatným způsobem 
start-cíl a zakončilo ročník před dru-
hými Královicemi o těžko uvěřitelných 
18 bodů. Jelikož se v klubu rozhodli 
neakceptovat postup do divize, bude 
tým z jihovýchodního okraje Prahy 
bedlivě sledovaný. Dokáže zopakovat 
výkon Přední Kopaniny, která před pár 
lety ovládla přebor dvakrát v řadě?
„V minulé sezoně jsme udělali nesku-
tečné výsledky, budeme chtít být opět 
úspěšní, ale bude vážně moc těžké se 
tomu přiblížit. To si všichni uvědomu-
jeme,“ řekl trenér Újezdu Praha 4 Ka-
rel Jeřábek na startu přeboru. „Klukům 
jsem jasně řekl, že jedeme od začátku, 
nelze žít z toho, co bylo, takže si to 
zase musíme všechno odmakat. Bu-
deme to mít hodně složité.“
To sedí, na Újezd Praha 4 se všichni 
řádně nachystají. O to víc, že úspěšné 
mužstvo zůstalo pohromadě a ještě 
přivedlo posily. Už teď je jasné, že 
Újezd Praha 4 bude opět nahoře, 
opět bude usilovat o nejvyšší příčky. 
Po minulé sezoně a rozjezdu té nové 
není pochyb, že právě tenhle tým je 
největším favoritem.

SEZNAM PRONÁSLEDOVATELŮ
Kdo ze soupeřů by mu měl zatápět? 
Počítat se musí s obměněnými Tře-
boradicemi, kde se zformoval nový 

tým pod vedením rovněž nového 
kouče Jiřího Kabyla. Předminulý šam-
pion přeboru hrál v uplynulé sezoně 
do poslední chvíle o záchranu, kte-

rou si zajistil až výhrou v posledním 
kole proti Tempu. Teď má úplně jiné 
ambice. „Chtěli bychom, aby se hrálo 
opět na předních příčkách,“ netají Pa-
vel Kott, šéf Třeboradic.
Tradičně vysoké cíle mají i Uhelné 
sklady, kde sice skončil letitý kouč Ro-
bert Hlavica, ale i pod novým trené-
rem Michalem Šimánkem je zřejmé, 
že by Uhelné sklady měly hrát nahoře. 
„Zaparkovaný autobus před vápnem 
u nás neuvidíte. Chceme střílet góly,“ 
povídá Šimánek.

Uhelné sklady se mohou opřít o vý-
bornou ofenzivu, stejně jako například 
Přední Kopanina, s níž se po rozpa-
čitém úvodu rovněž počítá nahoře. 
A dál? Famózní vstup do soutěže měl 
Žižkov B, otázka je, zda se udrží na 
vítězné vlně. Ve vyšších patrech by 
se podle očekávání měly pohybovat 
i Královice s Radotínem.

Ve zkratce řečeno: v našlapané tabulce 
je snadnější vyjmenovat adepty na pře-
borový titul než tipovat týmy, které bu-
dou mít problémy se záchranou.
Jisté je jedno – sestupovat budou 
opět čtyři mužstva. A při pohledu na 
složení přeboru není žádný vyložený 
odpadlík či outsider. Je velmi pravdě-
podobné, že se opět až do úplného 
konce bude hrát o udržení. Tak jako 
zmiňované Třeboradice, které v pří-
padě neúspěchu s Tempem mohly se-
stoupit, ale vyhrály a skončily osmé. 

Tak titěrné byly rozdíly. Hrana mezi 
úspěchem a neúspěchem je velmi 
tenká.
Rozhodovat může každý gól, kte-
rých mimochodem padá v přeboru 
spousta. Jen v minulé sezoně byl prů-
měr 4,15 gólů na zápas, pouze sedm 
branek chybělo k tomu, aby jich v sou-
těži padlo rovných tisíc. V novém roč-
níku nic nenasvědčuje tomu, že by 
střelci zapomněli své umění.

HOUF EXLIGISTŮ
Kromě spousty branek, což je na fot-
bale vůbec to nejatraktivnější, dodává 
soutěži šmrnc i fakt, že v ní působí 
čím dál víc exligových hráčů: Pešír 
v Újezdu Praha 4, Pavla Šultese s Mi-
chalem Pospíšilem doplnil na Přední 
Kopanině Daniel Kolář, člen slavného 
plzeňského týmu, který sbíral tituly 
a pohárové úspěchy, v Královicích řídí 
hru i týmovou taktiku hrající trenér 
David Kalivoda, za nováčka z Újezdu 
nad Lesy začal naskakovat bývalý 
reprezentační záložník David Jarolím, 
registraci má vyřízenou i jeho bratr 
Lukáš, v brance pořád čaruje Jaro-
mír Blažek. No a za Radotín nastu-
puje s číslem 88 bývalý reprezentační 
obránce Martin Jiránek. To je výčet 
jen těch nejzářivějších jmen.
„Do Újezdu nad Lesy mě lákal můj 
dlouholetý kamarád a já jsem souhla-
sil. Vím, že soutěž má slušnou úroveň,“ 
řekl David Jarolím.
Že přebor není žádný „prales“, potvr-
dil po své premiéře v soutěži i Daniel 
Kolář. Hned na úvod narazil s Přední 
Kopaninou na Újezd Praha 4. „Překva-
pilo mě, jak to bylo fyzicky náročné. 
Zápas měl dobrou úroveň, předčilo to 
moje očekávání.“
Tak hurá na přebor! 

V Újezdu byli na oslavy přeborového titulu nachystáni do detailu.

P Ř E B O R O V Ý S P E C I Á L

PODAŘÍ SE ÚJEZDU PRAHA 4 OBHÁJIT PŘEBOROVÝ TITUL?
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2 0 1 9 – 2 0

Sídlo klubu: Na Pecích 46, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Šikovný tým, který měl zajímavé výsledky v minulé sezoně, a mít je bude i nyní. 
Trenér Gregor umí mužstvo nakazit velkým sebevědomím, možnost posílení 
fotbalisty ze třetí ligy je rovněž zásadní.

Horní řada zleva: Pavel Gregor – trenér, Jakub Michálek, Dominik 
Škarda, Timothy Pelikán, Nikolaj Votlučka, Tomáš Pavlata, Adam Čížek, 
Viktor Záruba, Adam Jákl, Miroslav Petrů – vedoucí mužstva, Dan Vokurka – 
asistent trenéra

Dolní řada zleva: Michal Douděra, Vojtěch Karvánek, David Rudolf, 
Vojtěch Kotek, Jakub Štefan, Daniel Šindelář – asistent trenéra, Jakub 
Panýrek, Dominik Cingel

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 6. M Í S T O 

WWW.FKADMIRA.INFO

Sídlo klubu: Mikulova 1594/4, 149 00 Praha 11 Horní řada zleva: Tomáš Novotný - manažer, Roman Petr, Ondřej Kotlík, 
Vojtěch Brabenec, Jaroslav Hudzieczek, Jakub Lafek, Matyáš Lafek, Jan 
Markuzi, Nicolas Čermák, Jan Verbík, Martin Tlustý, Josef Světlík – trenér

Dolní řada zleva: Dominik Farkaš, Viktor Ferreira, Martin Petrák, Viktor 
Žampa, Šimon Budinský, Dominik BobokOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 12. M Í S T O 

WWW.FKDUKLAJM.CZ

F K  A D M I R A  P R A H A  B

F K  D U K L A  J I Ž N Í  M Ě S T O

Tým, který v předešlých ročnících patřil k tomu nejlepšímu v soutěži. Tento-
krát to však na zářný úspěch nevypadá…



16 ZÁŘÍ 2019

Sídlo klubu: Švehlova 1362/36, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Trenér Sálem Hebousse použil po úvodní remíze se Zličínem přirovnání, že 
jeho tým leze na K2, a zatím je v základním táboře. Přijde vysněný „vrchol“ 
v podobě záchrany? Pro Hostivař to nejspíš bude těžko splnitelný cíl.

Horní řada zleva: Vladimír Šimr – vedoucí mužstva, Sálem Hebousse – 
trenér, Miroslav Kubiš, Michal Pazdera, Michal Kadlčík, Daniel Mucha, Jan 
Penc, Daniel Wolf, Jakub Wulkan, Jan Špaček, Michal Turek, Ondřej Bubeník, 
Petr Procházka – asistent trenéra

Dolní řada zleva: Lukáš Provazník, Petr Chyle, David Kronovetr, Jakub 
Sýkora, Daniel Boubín, Jakub Černý, David Macháček, Petr Chadl, Martin 
Došek

Foto: Milan Prouza

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 14. M Í S T O 

WWW.SKHOSTIVAR.CZ

Sídlo klubu: Do Hlinek 427, 103 00 Praha 10 - Kolovraty Horní řada zleva: Jakub Klír, Martin Borek, Ondřej Žitný, Martin Votřel, 
Tomáš Vejr, Pavel Dejmek, Štěpán Böhm, Martin Bláha, Miroslav Boček, 
Jakub Slezáček – trenér, Karel Pacovský – vedoucí mužstva

Dolní řada zleva: Milan Morávek, Jiří Holík, Daniel Kabeláč, Daniel Hájek, 
Robin Ráža, Pavel Hrubý, Michal Gračko, Lukáš Kalenda, David ŘemínekOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 8. M Í S T O 

HTTP://SOKOLKOLOVRATY.CZ/

S K  H O S T I V A Ř

S O K O L  K O L O V R A T Y

P Ř E B O R O V Ý S P E C I Á L

Tak trochu jiný nováček. Kromě toho, že Kolovraty už v minulosti přebor hrály, 
tvoří drtivou většinu týmu fotbalisté bývalých Horních Měcholup. S nimi přešel 
i trenér Jakub Slezáček. Tahle kombinace, to je záruka kvality.
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Sídlo klubu: Do Dolnic 72, 104 00 Praha 10 - Královice

Úzký a kvalitní kádr, který je roky pohromadě. Individuality jsou v Královicích 
výborné, když tým zapracuje na disciplíně, bude opět patřit k tomu nejlepšímu.

Horní řada zleva: Tomáš Hubínek, Vojtěch Havlín, Jiří Ptáček, Matouš 
Slováček, David Kalivoda, Michal Krejča, Jan Sus, Pavel Dufek

Dolní řada zleva: Petr Vacík, Jakub Pospíšil, Eduard Formáček, Jakub 
Nevařil, Petr Sedláček, Petr Jeřábek

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 3. M Í S T O 

WWW.SOKOLKRALOVICE.CZ

Sídlo klubu: Butovická 35, 158 00 Praha 5 – Jinonice Horní řada zleva: Michael Lukič – trenér, Josef Hamouz - asistent trenéra, 
Patrik Velek, Tomáš Lukič, Ondřej Janda, Marek Jůza, David Hrabina, Jakub 
Hůlka, Václav Šíl, Jakub Svoboda, Tomáš Foferka, Jiří Suk – manažer

Dolní řada zleva: Matěj Blažek, Tadeáš Michovský, Jakub Jonáš, Filip 
Kutina, Josef Kraus, Jan Rada, Matouš ŠtědrýOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 13. M Í S T O 

WWW.FOTBAL-MOTORLET.CZ

T J  S O K O L  K R Á L O V I C E

F K  M O T O R L E T  P R A H A  B

2 0 1 9 – 2 0

V minulé sezoně se béčko Motorletu zachraňovalo do posledních chvil, ani 
v této sezoně neodstartovalo dobře. Ač má možnost posil z A-týmu, ze se-
stupových příček se mu bude odlepovat složitě.



18 ZÁŘÍ 2019

Sídlo klubu: Na Hřebenech II/1062, 147 00 Praha 4 – Podolí

V uplynulé sezoně, první přeborové, zanechalo Podolí slušný dojem, ale při 
obsazení přeboru a srovnání „papírových“ možností z toho tým z Prahy 4 ne-
vychází úplně nejlépe.

Horní řada zleva: Ondřej Hatina – asistent trenéra, Jan Svoboda, Michal 
Zezula, Marek Šumník, Vojtěch Vlasák, Radek Hanzlík, Václav Hruška, Lukáš 
Janovský, Jiří Krob, Petr Majer – trenér

Dolní řada zleva: Michal Vondrka, Jiří Janoušek, Martin Bednář, Ondřej 
Mráček, Martin Brož, Matěj Vondrka, Karel Kristen, Jakub ChaloupkaOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 15. M Í S T O 

WWW.AFKSLAVOJPODOLI.CZ

Sídlo klubu: Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina Horní řada zleva: Karel Koloušek – asistent trenéra, Ivo Flaks, Pavel 
Šultes, Roman Graf, Martin Podzemský, Luboš Kučera, Robert Vágner, 
Miloslav Houška, Daniel Urban, Dan Vott – trenér

Dolní řada zleva: Josef Mačí, Marek Kadlec, František Hák, Robin Huleš, 
Jan Karbulka, Šimon Vik, Pavel ZadinaOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 4. M Í S T O 

WWW.FCPK.CZ

A F K  S L A V O J  P O D O L Í

F C  P Ř E D N Í  K O P A N I N A

P Ř E B O R O V Ý S P E C I Á L

Ofenzivní mužstvo, které se směrem dopředu opírá (nejen) o kanonýra Dani-
ela Urbana. Bojům o záchranu se Kopanina vyhne obloukem, ale na absolutní 
vrchol jí pořád něco chybí.

Foto: FCPK
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Sídlo klubu: Ke Zděři 1111, 153 00 Praha 5 – Radotín

Během léta bylo kolem Radotína spousta otazníků. Třetiligové mužstvo se 
rozpadlo, zůstali jen exligista Jiránek a záložník Císařovský. A kolem nich se 
vytvořil zajímavý tým.

Horní řada zleva: Jan Bártl, Koloman Polyoka, Jaroslav Louda ml., Marek 
Eisman, Dalibor Hollý, Martin Saladiak, Martin Jiránek, Filip Císařovský, 
Jaroslav Louda – trenér

Dolní řada zleva: Milan Bialek, Daniel Dvořák, Jan Tyburec, Marek Kotlík, 
František Zeman, Lukáš Kubišta, Jiří DoležalOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 7. M Í S T O 

WWW.SCRADOTIN.CZ

Sídlo klubu: Scheollerova 231, 196 00 Praha 9 – Třeboradice Horní řada zleva: Viktor Junek – asistent trenéra, Tomáš Petr, Pavel 
Červenka, Michal Houžvička, Tomáš Chlapec, Mcdon Mbah, Stanley Ibe, 
David Hruška, Petr Viktorin, Jiří Kabyl st. – trenér 

Dolní řada zleva: Jakub Hájek, Tomáš Valín, Stanislav Mašek, Jan Lapka, 
Václav Krch, Jakub Prebsl, Tomáš Kadlec, Pavel Grznár, Jiří Kabyl ml., Radek 
Klouček

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 2. M Í S T O 

WWW.SKTREBORADICE.CZ

S C  R A D O T Í N

S K  T Ř E B O R A D I C E

2 0 1 9 – 2 0

Po nevydařené sezoně přišel řez v kádru. Skončil trenér Jiří Tesař, odešlo ně-
kolik hráčů a v Třeboradicích má pod koučem Jiřím Kabylem s novým zázemím 
v zádech začít nová éra klubu.



20 ZÁŘÍ 2019

Sídlo klubu: Fabianova 1134/2b, 150 00 Praha 5

Vtipné pozápasové glosy bývalého trenéra Roberta Hlavici nahradit nelze, 
ale zdá se, že jeho nástupce Michal Šimánek dokáže udržet mužstvo mezi 
přeborovou špičkou.

Horní řada zleva: Radek Treml – org. pracovník, Václav Klán, Jaroslav 
Procházka, Ondřej Koc, Adam Borský, Vojtěch Šulc, Lukáš Zilvar, Martin 
Kozel – vedoucí mužstva, Michal Šimánek – trenér 

Dolní řada zleva: Petr Šístek, Vojtěch Šafránek, Jakub Sainer, David Belán, 
Tomáš Koubek, Jaroslav RambaOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 5. M Í S T O 

WWW.US-PRAHA.CZ

Sídlo klubu: Čentická 1470, 190 16 Praha 9 - Újezd n.L. Horní řada zleva: David Snop, Josef Šimek - trenér,Vladimír Lacina - 
vedoucí mužstva, Michal Parys, Vojtěch Pekárek, Jan Chumlen, Luboš Šedivý, 
Ondřej Kučera, Jaromír Blažek

Dolní řada zleva: Lukáš Vít, Daniel Hovorka, Petr Kovář, Petr Foltman, 
Tomáš Mika, Jakub ŠedivýOdhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 11. M Í S T O 

WWW.FKUJEZD.CZ

U H E L N É  S K L A D Y  P R A H A

F K  Ú J E Z D  N A D  L E S Y

P Ř E B O R O V Ý S P E C I Á L

Na domácí zápasy chodí kolem dvou stovek fanoušků. A právě doma je Újezd 
velmi silný. V brance má jistotu v Jaromíru Blažkovi, v záloze zase v Davidu 
Jarolímovi. Újezd přebor uhájí.
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Sídlo klubu: Nad statkem 118, 149 00 Praha 4

Jasný favorit. Neexistuje silný důvod, proč by mužstvo nemělo hrát o obha-
jobu přeborového titulu. Tým zůstal pohromadě, zkušený trenér Karel Jeřábek 
rozhodně neslevil a nesleví ze svých vysokých požadavků.

Horní řada zleva: Jan Jeřábek, Jan Fišer, Jakub Běhounek, Martin Daňhel, 
Jiří Doležel, Václav Malčánek, Tomáš Pešír, Michal Navrátil, Daniel Bojčuk

Dolní řada zleva: Tomáš Duka, Jakub Lupínek, Patrik Tomaides, Ondřej 
Walter, Tran Huy Nam, Tomáš Podvín, Ondřej Vrabec

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 1. M Í S T O 

WWW.SK-UJEZDP4.CZ

Sídlo klubu: Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4 Horní řada zleva: Oldřich Pařízek – asistent a trenér brankářů, Jiří Kubík, 
Petr Šlegl, Jaroslav Macej, Jaroslav Klíma – trenér, František Babka, Daniel 
Kozel, Martin Richter, David Souček, Vladimír Pokorný – vedoucí mužstva, 
Petr Rothe

Dolní řada zleva: Petr Dočekal, Tomáš Stareček, Jan Bazal, Patrik Popovič, 
Matěj Drozd, Matěj Vácha, Tomáš Freit

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 10. M Í S T O 

WWW.SLAVOJVYSEHRAD.CZ

S K  Ú J E Z D  P R A H A  4

F C  S L AV O J  V Y Š E H R A D  B

2 0 1 9 – 2 0

Šikovní hráči na soupisce B-týmu, možnost sáhnout do druholigového áčka. 
Vyšehrad B bude nepříjemným protivníkem pro každého.



22 ZÁŘÍ 2019

Sídlo klubu: U zličínského hřiště 499/3, 155 21 Praha 5 - Zličín

Nováček má ve svém kádru velmi zajímavé hráče, z nichž nejvíc vyčnívá 
útočník Merta, který svými parametry jednoznačně přebor převyšuje. Zličín 
výsledkově nechytil úvod soutěže a bodové manko bude jen těžko dohánět.

Horní řada zleva: Marek Müller – vedoucí mužstva, Miroslav Vašut – 
trenér, Aleš Rosendorf, Ivan Merta, Richard Valoušek, František Bous, Jan 
Šindelář, Dominik Vašut, Jakub Jíra, Lukáš Žák, Marek Danko, Milan Šmíd – 
předseda klubu

Dolní řada zleva: Vít Blahovec, Kristián Malý, Lukáš Stýblo, Matěj Pešek, 
David Hájek, Kokeš, Šlajchrt Martin, Tomáš Vagner, Adam Škrečko, Stanislav 
Kubr, Michael Gröbl, Tomáš Duháň – zdravotník

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 16. M Í S T O 

WWW.FCZLICIN.CZ

Sídlo klubu: Seifertova 2871/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov Horní řada zleva: Viktor Pařízek - asistent trenéra, Adam Lanc, Daniel 
Konečný, Karel Hejný, Denis Faigl, Michal Lukeš, David Špaňhel, Daniel Kříž, 
Marek Štika, Miroslav Petrlák, Filip Maksić, Jakub Pařízek, Luděk Hottek – 
trenér

Dolní řada zleva: Jaroslav Špaňhel – vedoucí mužstva, Vojtěch Studený, 
Filip Halgoš, Maximiliano Ezequiel Cabaňa, Tomáš Vild, Gega Jashi, 
Oleksandr Tseber, Martin Antl

Odhad umístění v sezoně 2019–20 podle Speciálu: 9. M Í S T O 

WWW.FKVZ.CZ

F C  Z L I Č Í N

F K  V I K T O R I A  Ž I Ž K O V  B

P Ř E B O R O V Ý S P E C I Á L

Největší překvapení z úvodu sezony. Ač chvíli před jejím startem skončil u týmu 
trenér Zdeněk Šenkeřík, pod novým koučem Luďkem Hottkem vletěla rezerva 
druholigového klubu do přeboru ve velkém stylu. O záchranu by hrát neměla.
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2 0 1 9 – 2 0

Poznámka: Dukla JM hraje domácí zápasy v Kunraticích (od listopadu na UMT Mikulova), Žižkov B v Kolodějích. Uzávěrka Přeborového speciálu byla 8. září.
 Podrobnější informace a případné změny najdete vždy před hracím víkendem na webech www.fotbal.cz a www.fotbalpraha.cz.

Přeborový speciál připravili: Lukáš Vrkoč, Radim Trusina, Pavel Jiřík st., Jiří Ipser a Martin Rohr

1.  KOLO
Kolovraty – Motorlet B 3:2
Podolí – Žižkov B 3:5
Př. Kopanina – Újezd P4 1:1
Hostivař – Zličín 1:1
Radotín – Dukla JM 4:2 
Královice – Uh. sklady 5:2
Admira B – Třeboradice  3:4
Újezd n.L. – Vyšehrad B 2:0

2. KOLO
Uh. sklady – Hostivař 3:1
Újezd P4 – Královice 2:0
Třeboradice – Kolovraty 2:1
Zličín – Radotín 1:4
Žižkov B – Př. Kopanina 5:1
Vyšehrad B – Dukla JM 2:0 
Motorlet B – Podolí 4:0
Újezd n.L. – Admira B 2:2

3. KOLO
Kolovraty – Újezd n.L. 5:3
Podolí – Třeboradice 4:2
Hostivař – Újezd P4 3:4
Dukla JM – Zličín 5:0
Radotín – Uh. sklady 1:3
Př. Kopanina – Motorlet B 5:0
Královice – Žižkov B 2:4
Admira B – Vyšehrad B 4:1

4. KOLO
Uh. sklady – Dukla JM 2:1
Újezd P4 – Radotín 4:2
Motorlet B – Královice 2:2
Třeboradice – Př. Kopanina 3:0
Vyšehrad B – Zličín 4:1
Žižkov B – Hostivař 2:2
Admira B – Kolovraty 2:0
Újezd n.L. – Podolí 3:1

9. KOLO
Sobota 5. října:
10.15 Újezd P4 – Žižkov B
10.30 Dukla JM – Újezd n.L.
10.30 Zličín – Třeboradice 
10.30 Uh. sklady – Motorlet B
10.30 Královice – Podolí
10.30 Hostivař – Kolovraty
16.00 Radotín – Admira B
16.00 Př. Kopanina – Vyšehrad

10. KOLO
Sobota 12. října:
10.00 Vyšehrad – Žižkov B
10.15 Motorlet B – Újezd P4 
10.15 Kolovraty – Radotín
10.15 Podolí – Hostivař
15.30 Př. Kopanina – Královice
Neděle 13. října:
14.00 Admira B – Dukla JM
15.30 Třeboradice – Uh. sklady
15.30 Újezd n.L. – Zličín

11.  KOLO
Sobota 19. října:
10.15 Újezd P4 – Třeboradice
10.15 Žižkov B – Motorlet B
10.30 Dukla JM – Kolovraty
10.30 Zličín – Admira B
10.30 Uh. sklady – Újezd n.L.
10.30 Královice – Vyšehrad
10.30 Hostivař – Př. Kopanina
15.30 Radotín – Podolí

12. KOLO
Sobota 26. října:
10.15 Kolovraty – Zličín
10.15 Podolí – Dukla JM
10.30 Třeboradice – Žižkov B
10.30 Královice – Hostivař
14.30 Př. Kopanina – Radotín
14.30 Vyšehrad – Motorlet B
Pondělí 28. října:
14.00 Admira B – Uh. sklady
14.30 Újezd n.L. – Újezd P4

5. KOLO
Radotín – Žižkov B 3:0
Kolovraty – Vyšehrad B 3:3
Podolí – Admira B 1:2
Královice – Třeboradice 5:0
Dukla JM – Újezd P4 2:5
Zličín – Uh. sklady 4:3
Př. Kopanina – Újezd n.L. 6:3
Hostivař – Motorlet B 4:3

6. KOLO
Sobota 14. září:
10.15 Újezd P4 – Zličín
10.15 Motorlet B – Radotín
10.15 Kolovraty – Podolí
10.30 Třeboradice – Hostivař
15.00 Vyšehrad – Uh. sklady
Neděle 15. září:
14.00 Admira B – Př. Kopanina
16.30 Újezd n.L. – Královice
16.30 Žižkov B – Dukla JM

7. KOLO
Sobota 21. září:
10.15 Podolí – Vyšehrad
10.30 Dukla JM – Motorlet B
10.30 Zličín – Žižkov B
10.30 Uh. sklady – Újezd P4
10.30 Královice – Admira B
10.30 Hostivař – Újezd n.L.
16.30 Radotín – Třeboradice
16.30 Př. Kopanina – Kolovraty

8. KOLO
Sobota 28. září:
10.15 Kolovraty – Královice
10.15 Podolí – Př. Kopanina
10.30 Třeboradice – Dukla JM
15.00 Vyšehrad – Újezd P4
Neděle 29. září:
14.00 Admira B – Hostivař
16.00 Újezd n.L. – Radotín
16.00 Žižkov B – Uh. sklady 
16.00 Motorlet B – Zličín

13. KOLO
Sobota 2. listopadu:
10.15 Újezd P4 – Admira B
10.30 Zličín – Podolí 
10.30 Uh. sklady – Kolovraty
10.30 Hostivař – Vyšehrad
14.00 Radotín – Královice
14.00 Dukla JM – Př. Kopanina
Neděle 3. listopadu:
10.15 Žižkov B – Újezd n.L.
14.00 Motorlet B – Třeboradice

14. KOLO
Sobota 9. listopadu:
10.15 Újezd P4 – Kolovraty
10.15 Podolí – Uh. sklady
10.30 Královice – Dukla JM
10.30 Hostivař – Radotín
14.00 Př. Kopanina – Zličín
14.00 Vyšehrad – Třeboradice
Neděle 10. listopadu:
14.00 Újezd n.L. – Motorlet B
14.00 Admira B – Žižkov B

15. KOLO
Sobota 16. listopadu:
10.15 Újezd P4 – Podolí
10.15 Žižkov B – Kolovraty
10.30 Zličín – Královice
10.30 Uh. sklady – Př. Kopanina 
10.30 Třeboradice – Újezd n.L.
13.30 Radotín – Vyšehrad 
13.30 Dukla JM – Hostivař
Neděle 17. listopadu:
13.30 Motorlet B – Admira B

R O Z P I S  P R A Ž S K Á  T E P L Á R E N S K Á  P Ř E B O R
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Vůdčí typ, za nímž ostatní jdou na hřišti i v kabině, dirigent a nejlepší 
střelec týmu a už ve čtrnácti letech rovněž trenér. Tak zní charakteristika 
JOSEFA ŠINDELKY, středního záložníka a kapitána starších žáků Sokola 
Stodůlky. Hráč, který se kromě fotbalu věnuje i florbalu či badmintonu 
a nejlepší forma odpočinku je pro něj aktivní, by to díky své zarputilé 
povaze mohl dotáhnout daleko.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Hrát fotbal jsem začínal v sedmi 
letech, ale závodně až v osmi. Nej-
prve jsem chodil pouze na kroužek 
ve škole, ale jelikož mě fotbal začal 
hodně bavit, řekl jsem tátovi, že bych 
se mu chtěl věnovat naplno.

 J Důležité kroky v kariéře:
Zatím jich moc nebylo, ale za důležitý 
krok považuji, že jsem začal hrát fot-
bal pravidelně.

 J Nejoblíbenější trenér:
Jürgen Klopp, líbí se mi jeho ofenzivní 
styl fotbalu.

 J Fotbalový vzor:
Nemám vyloženě vzor, ke kterému 
bych vzhlížel, ale moji oblíbení fot-
balisté jsou například Virgil van Dijk 
nebo Eden Hazard.

 J Oblíbený klub:
U nás Sparta a v zahraničí Liverpool.

 J Neoblíbený klub:
Nemám úplně neoblíbený klub, ale je-
likož jsem sparťan, tak nemusím Sla-
vii a Plzeň.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Stodůlek v sezoně:

Prohrály 1:3.
 J Jaký nejlepší zápas kdy odehrál:

Mám tři hodně oblíbené zápasy. První 
byl ještě za mladší žáky, porazili jsme 
8:1 Řepy. Dal jsem pět gólů a dokázali 
jsme zápas otočit z 0:1 na 8:1. Druhý 
je také ještě za mladší žáky, hráli jsme 
s Ďáblicemi o postup do přeboru mlad-
ších žáků. Zvítězili jsme 5:3, dal jsem 
hattrick a slavili jsme postup a velký 
úspěch. Poslední je už za starší žáky 
na hřišti Zbraslavi. Museli jsme vyhrát, 
abychom skončili třetí v tabulce. První 
poločas byl hodně vyrovnaný, ale ve 
druhém jsme zvýšili obrátky, troufl bych 
si říct, že jsme podali jeden z nejlepších 
výkonů v sezoně, a vyhráli 4:2.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Odvetný zápas minulého ročníku Ligy 
mistrů, kdy Liverpool porazil Barce-
lonu 4:0.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Libor Křístek. Jsme velcí kamarádi 
a rozumíme si na hřišti i mimo něj.

 J Sportovní cíl:
Hlavně abych se fotbalem bavil. Ta-
kovým malým snem je hrát někde 
první ligu.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:
Fyzioterapeutem nebo sportovním 
doktorem.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Občas si chodím s kluky ze školy za-
hrát florbal nebo badminton. A rád se 
projedu na kole.

 J Mimosportovní zájmy:
Rád koukám na filmy a seriály nebo 
si zahraju na počítači.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Pro mě je nejlepší aktivní odpočinek, 
třeba jízda na kole nebo plavání.

 J Oblíbené jídlo:

Knedlo vepřo zelo.
 J Oblíbená hudba (skupina, in-

terpret):
Z českých Mirai a ze zahraničních 
Imagine Dragons.

 J Oblíbený film:
Asi komedie Drž hubu.

 J Prospěch ve škole:
Většinou mám na vysvědčení kolem 
dvou až tří dvojek. Ale kdybych škole 
věnoval trochu víc času, mohl by být 
prospěch ještě lepší.

 J Počet přátel na Facebooku:
Kolem sta, ale na Facebooku moc 
času netrávím. 

„Pepa je vůdčí typ a příkladný kapitán. Nevypustí jediný souboj jak při zápase, tak při tréninku. Ze záložní řady diriguje svůj tým díky vůdčím schopnostem a velkému 
vlivu, kterým se vyznačuje v kabině i na hřišti. Z pozice středního záložníka se stal nejlepším střelcem týmu, ale jeho přínos není pouze ve střílení gólů. Po ztrátě ba-
lonu pokaždé ihned přepne do obrany a snaží se ho získat zpět. Pokud zrovna nemá trénink se staršími žáky, tak je na tréninku mladší přípravky, kde působí druhým 
rokem jako asistent trenéra. Pepův přístup je inspirací pro všechny spoluhráče a může ho v hráčské nebo trenérské kariéře posunout hodně daleko.“

Lukáš Fassinger, trenér starších žáků TJ Sokol Stodůlky

OČIMA TRENÉRA

M L Á D E ŽT E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  A R C H I V  J O S E FA  Š I N D E L K Y,  TJ  S O K O L  S T O D Ů L K Y

ZÁLOŽNÍK STODŮLEK JOSEF ŠINDELKA SE UŽ VE ČTRNÁCTI  LETECH VĚNUJE TRÉNOVÁNÍ  PŘÍPRAVKY

K A P I TÁ N ,  S T Ř E L E C ,  D I R I G E N T,  V Ů D C E

Tam, kde to má Josef rád – ve Stodůlkách.

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L
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Organizace:  Vymezený prostor o velikosti cca 15 × 15 metrů. Počet hráčů libovolný (alespoň 10). Půlka 
hráčů s míčem, půlka hráčů bez míče.

Postup:  Hráči s míčem se mohou volně pohybovat. Hráči s míčem přihrávají a trefují hráče bez míče, 
vybíjejí je. Jde nám o cílenou a prudkou přihrávku na běžící terč. Pokud je hráč vybitý, jde si 
nahrát s trenérem, aby mohl opět hrát.

Varianty:  Trefovat můžeme jen slabší nohou. Hraje se na týmy a body se počítají dohromady. Trefu-
jeme různými částmi nohy (přihráváme placírkou, nártem...).

Koučink:  Z jaké vzdálenosti hráč trefuje hráče bez míče? Jak je úspěšný? Jak je prudká přihrávka? Při-
hrává (trefuje) pravou i levou nohou?

C V I Č E N Í  1 :  V Y B Í J E N Á  S  M Í Č E M  U  N O H Y

Dalším tématem z licence, které si dnes více rozebereme, bude téma 
PŘIHRÁVEK. Tentokrát však v teoreticko-praktickém podání i s nákresy 
některých cvičení a her, které je možné zařadit do tréninku.

Přihrávání je jednou ze šesti útočných 
herních činností jednotlivce. V období 
přechodu na malé formy se začalo 
více směřovat do individuálních čin-
ností a převažovala dovednost obchá-
zení. Nicméně dá se říct, že menším 
prostorem přibyl počet přihrávek na 
jednoho hráče, neboť častější kontakt 
s míčem přinášel více situací.
A tak i když se zdá, že jsou malé formy 
zejména v předpřípravce a mladší pří-
pravce více o situacích 1 na 1, přihrávku 
je potřeba rozvíjet odmala, kdy začí-
náme rozvíjet fotbalové dovednosti. 
Zprvu, v předpřípravce, se však spíše 
bavíme o dovednosti, tedy o technic-
kém provedení. Jak to udělat, když děti 
ještě tolik nevnímají spoluhráče?

JAK NAHRÁVKY ROZVÍJET?
Jak je naznačeno více, primárně 
se jedná o techniku kopu. Nejprve 
učíme přihrávání nártem. Na licen-
cích toto bývá pozdvižením, proč ne-
začínáme placírkou? Když tříleté dítě 
kope do míče, kope do něj bodlem 
(špičkou). Pro dítě se jedná o přiro-
zený pohyb nohy. Tudíž prvně učíme 
nahrávat nártem (dětem říkáme tka-
ničkami), kde je zachován přirozený 
pohyb nohy.
Až následně učíme kop placírkou. 
Kdy? To je různorodé, jde o to, aby 
děti uměly přirozeněji kopat do míče 
placírkou, tedy vytáčet nohu a plynule 
do ní kopnout. Souvisí to i s umístěním 
stojné nohy, která je vedle míče.

Pokud děti v předpřípravce či ve ško-
ličce ještě nevnímají spoluhráče, když 
mají balon, což je přirozené, máme další 
možnosti, jak rozvíjet kop. Jednou z fo-
rem může být vybíjená s míčem u nohy, 
kdy se snaží trefit kamaráda ve vyme-
zeném prostoru. Zde rozvíjíme kop na 
cíl, navíc pohyblivý, a malé děti nedají 
takovou ránu, aby někomu ublížily.
Dalším způsobem mimo nahrávání s tre-
nérem či spoluhráčem je kop do malých 
branek. Např. florbalových či malých síťo-
vých, které se dnes stále častěji používají 
v trénincích i zápasech. Je na dovednosti 
trenéra, kam všude může dát branky do 
cvičení a her a jak s tím pracuje. Tímto 
rozvíjíme dovednost kopu na nepohyblivý 
cíl a zdokonalujeme techniku přihrávání.

VÝBĚR ŘEŠENÍ
Čím jsou děti starší, tím více přichází 
uvědomování si prostoru a přináší přiro-

zeně i do herního projevu více prvků po-
dobajících se fotbalu, který známe z te-
levize. Důležité je, abychom děti učily 
řešit situace. Jestli je vyřeší přihrávkou, 
střelou či kličkou, to by mělo být pri-
márně na nich. Trenéři se však s dětmi 
baví o tom, proč danou situaci řeší tímto 
způsobem a zda ji mohou řešit jinak.
Rozvoj přihrávky je nedílnou součástí 
učení fotbalu od přípravky. Parame-
try přihrávky určuje přesnost, technika 
kopu a razance. Od starší přípravky či 
mladších žáků se více zaměřujeme na 
průnikové přihrávky a přihrávky časo-
vané. Součástí tréninku mladších žáků 
jsou i přihrávky vzduchem.
Přihrávka je úzce spojená s výběrem 
místa, protože chceme-li po hráčích na-
hrávání, je třeba, aby se spoluhráči na-
bídli. Níže jsou cvičení a hry zaměřené na 
přihrávku. Tato cvičení je možné použít 
od kategorie starší přípravky výše. 

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

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

P Ř I H R Á V Á N Í

C V I Č E N Í  V  P R A X I

Organizace:  Na vymezeném prostoru uděláme pět branek z met, kuželů, tyčí. Počet hráčů 12 až 16 (může 
být i méně či více – potřeba uzpůsobit velikost hřiště a počet branek). Míč do dvojice.

Postup:  Ve vymezeném prostoru rozmístíme branky vytvořené z met, kuželů či tyčí. Ve dvojicích si 
hráči nahrávají, mají omezený počet doteků na tři. Bod získávají za nahrávku skrze branku. 
Nemohou si dvakrát po sobě nahrát do stejné branky. Když je u branky jiná dvojice, je třeba 
najít jinou branku.

Varianty:  Různé způsoby nahrávek, místo met můžeme umístit překážky a hráči si nahrávají přes pře-
kážky. Zapojíme trenéra, hráče, který blokuje branku – tím je branka zavřená pro přihrávku.

Koučink:  Kam hráči nabíhají? Uplatňují princip přihraj a běž? Kam směřují svůj první dotek? Jak rea-
gují na ostatní dvojice?

C V I Č E N Í  2 :  P Ř I H R Á V A N Á  S K R Z E  M E T Y
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T R É N I N K

Organizace: Hrací plocha cca 50 × 40 metrů. Jeden brankář, tři dvojice, jeden žolík. Branka o velikosti 5 × 2 
metry. Překážka v podobě šesti panáků (možné zvolit jinou překážku).
Postup: Hráči uprostřed kruhu ve vzdálenosti 35 metrů od branky hrají na udržení míče 2 na 2 plus žolík, který 
hraje s týmem v držení míče. Na pokyn trenéra vyrážejí krajní hráči (na obrázku modří) do náběhu a dostávají 
přihrávku do prostoru za panáky. Všichni hráči z kruhu a druhý krajní hráč nabíhají do vápna, kde dochází k sou-
boji 4 na 2 (na obrázku žlutý tým, žolík a pravý modrý hráč útočí, červení hráči brání). Po akci se mění dvojice, 
hráči se střídají v kruhu a na krajích. V případě zisku obránců vyvážejí obránci míč za úroveň panáků.
Varianty: Nahrávka do kraje může jít jen vzduchem přes panáky. Gól hlavou platí za tři (zaměření na centr 
vzduchem). Hráči spouštějí nahrávku do kraje po pěti přihrávkách v kruhu (nereaguje se na pokyn trenéra).
Koučink: Jakou dávají hráči přihrávku krajnímu hráči (vzduchem, po zemi za panáky)? Kam míří centr 
hráče? Kdy hráč centruje (jsou hráči ve vápně či v náběhu)? Je přihrávka do kraje načasovaná? Jaké je po-
stavení hráčů při zakončení (řeší hloubku a šířku nebo jsou na jednom místě)?

C V I Č E N Í  4 :  Z A K O N Č E N Í  P O  C E N T R U  Z E  S T R A N Y

Organizace:  Hřiště cca 15 × 15 metrů, čtyři branky z met, trojúhelník z met.

Postup:  Hraje se 5 na 3. Pět útočících hráčů získá bod za nahrávku skrz trojúhelník na spoluhráče. 
Červení, bránící hráči získávají bod za projetí jakoukoliv brankou z kuželů. Do trojúhelníku 
žádný hráč nesmí.

Varianty:  Bod platí za seběhnutí útočníka do trojúhelníku a přihrávce na hráče z prvního doteku. 
Místo branek z met dáme malé branky a gól tak platí přihrávkou. Kolikrát si bránící tým 
nahraje před vstřelením branky, za tolik platí branka.

Koučink:   Jak se útočící hráči nastavují do hry? Kdy volí útočící hráči nahrávku skrze trojúhelník? Jak 
spolupracuje obranná trojice? Je aktivní, pasivní? Spolupracuje cíleně?

C V I Č E N Í  3 :  H R A  5 V S 3

Organizace:  Hřiště 20 × 20 metrů, dva trenéři. 

Postup:  Hrají dvě baga (může i více) 3 na 2 ve vymezeném prostoru. Pětice jsou určeny a hrají proti 
sobě, mohou se v prostoru prolínat. Cílem tří hráčů je držet míč, aby ho dvojice nezískala. 
Dvojice je označena rozlišovákem, který drží v ruce (aby při výměně mohli rozlišovák rychle 
vyměnit a hra plynula). Cílem dvojice je získat míč a přihrát ho jednomu z trenérů. Tím se 
dvojice vymění a jde hrát s jedním hráčem z původního týmu ve třech. Trenéři se pohybují 
v prostoru.

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

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

C V I Č E N Í  5 :  B A G O  S  P Ř E P Í N Á N Í M

Organizace:  Tři panáky, velká branka 5 × 2 metry jako překážky. Dva týmy po čtyřech, každý tým u jedné 
překážky, dva a dva hráči proti sobě.

Postup:  Na ukázce máme dvě skupiny hráčů po čtyřech (je možné více i méně). Jedna skupina si 
přihrává po zemi (modří) s tím, že si nabíhají mimo překážky tak, aby jim bylo možné nahrát. 
Převádí míč na druhou stranu a nahrávají hráči naproti, který odskakuje tak, aby mu šlo na-
hrát. Červení trénují nácvik vysokých přihrávek, kdy překopávají branku na protějšího hráče.

Varianty:  Cvičení nastavujeme pro obě nohy. Při přihrávkách vzduchem trénujeme přihrávku na různé 
vzdálenosti.

Koučink:  Jaký je první dotek hráčů? Jaká je razance přihrávky?

C V I Č E N Í  6 :  N Á C V I K  P Ř I H R Á V E K  V Z D U C H E M  A  P O  Z E M I

Organizace: Dvě branky (buď florbalové či branky 5 × 2 při hře s brankáři), dva týmy po čtyřech (či po pěti 
v případě brankářů).
Postup: Dva týmy proti sobě hrají fotbal 3na3 na dvě florbalové branky. Pokud máme brankáře, můžeme 
hrát 3 + 1 na branky 5 × 2 metry. Na stranách jsou dva hráči (na obrázku žlutí), z každého týmu jeden, kteří 
mají za cíl si dát určený počet přihrávek, např. 20. Poté, co si hráči dají 20 přesných přihrávek skrze hřiště, 
kde se hraje fotbal (modrý a červený tým), hráči na stranách se mění s hráči ze hřiště. Podmínkou je, aby byl 
míč stále v pohybu, nemá-li hráč s míčem možnost nahrát, je s míčem aktivní a míč si navádí tak, aby mohl 
hráči naproti nahrát. Hráč bez míče si aktivně vybírá místo pro přihrávku. 
Varianty: Počítají se jen přesné nahrávky. Míč může letět vzduchem. Platí jen průnikové nahrávky (tedy na-
hrávky mezi dvěma hráči ve hře), brankář se nepočítá. Deset nahrávek levou nohou, 10 nahrávek pravou nohou. 
Koučink: Reaguje nabíhající hráč na hru? Kam si přijímající hráč navádí míč? Kdy hráč s míčem přihrává? 
Umí hráč bez míče naběhnout do „uličky“?

C V I Č E N Í  7 :  P Ř I H R Á V K Y  P Ř I  H Ř E
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Karol Dobiaš, spolu s Panenkou další mistr Evropy 
v zelenobílém týmu, hrál na podzim v oslnivé formě.

„Los k nám byl nemilosrdný, ale štědrý zároveň: střetneme se s trojná-
sobným vítězem Poháru mistrů evropských zemí a jedním z největších 
mužstev posledního desetiletí v Evropě, Bayernem Mnichov. Jsme si vědomi 
obojího: těžkého úkolu, ale i velké šance,“ stálo v úvodníčku prvního čísla 
KLOKANA před podzimní ligovou premiérou roku 1979. A podobně to 
nahlíželi i fanoušci. Trochu se báli, ale ještě víc se těšili...

Už letní čas nabírání kondice, dopl-
ňování týmu a manévrů před novými 
bitvami o body byl před čtyřiceti lety 
v Ďolíčku jednoznačně předznamenán 
blížící se konfrontací s bavorským vel-
koklubem. Nikdo to nevyslovil nahlas, 
nicméně všichni vnímali start ligy pře-
devším jako přípravu na vrchol pod-
zimní sezony: duel Bohemians – Bay-
ern v Poháru UEFA na Spartě.
Vršovičtí se pro žádost o zapůjčení 
stadionu rozhodli v očekávání ná-
vštěvy, kterou by jejich stadion nepo-
bral. Nabízel se třeba i z gruntu reno-

vovaný Strahov, tam však byl trávník 
(stejně jako na Olympijském stadionu 
v Mnichově) vrouben oválem atle-
tické dráhy. Na Spartě vytvářel bez-
prostřední kontakt hřiště s hledištěm 
jistou podobnost s Ďolíčkem. Ostatně 
klokani už nejednou prokázali, že tam 
dovedou zahrát.
K vršovické premiéře nového ročníku 
proti košickým ZŤS nastoupila Bo-
hemka bez stabilních jarních stoperů: 
Miroslava Valenta, který se doléčoval 
na hostování v Meteoru VIII, i čerstvě 
zraněného Zdeňka Prokeše. Výhra 2:1 

se zrodila už v první půli díky gólům 
osvědčené firmy Bičovský & Panenka. 
To bylo v neděli. Ve středu v Trnavě 
podlehli 0:2. Přitom stačilo proměnit 
některou z řady šancí. Tu, při které 
se Jaroslav Němec ocitl sám před 
brankářem, označil populární sloven-
ský rozhlasový reportér Gabo Zelenay 
v pořadu S mikrofonem za nedělním 
sportem za tisíciprocentní! V Ďolíčku 
proti brněnské Zbrojovce chyběl v Tr-
navě „odrovnaný“ Panenka, zato už 
znovu vyběhl na trávník Prokeš a první 
poločas rozhodl o vítězství 2:0.
Následující tři mače se odehrály podle 
receptu ať neprší, jen když kape. Na 
Spartě si Bohemka zopakovala jarní 
výsledek 2:2, u Botiče rozladila své 
věrné plichtou 0:0 s bratislavským 
Interem a ten samý rezultát přivezla 
i z Chebu. Bod ze hřiště absolutního 

nováčka mnohým fanouškům nevo-
něl, vždyť pohraničníci doma už dva-
krát prohráli, s Nitrou dokonce 1:4. 
A právě Nitranským, kteří po návratu 
mezi elitu vyhráli pět z dosavadních 
šesti zápasů, Bohemians v dalším 
kole v Ďolíčku srazili hřebínek výhrou 
2:1. To už do jejich prvního souboje 
s Bayernem chyběly pouhé tři dny…

NIC NENÍ ZADARMO
Ve středu 19. září byla už víc než ho-
dinu před začátkem na Letné hlava na 
hlavě. Když si kapitáni Karol Dobiaš 
a Paul Breitner ještě jednou stiskli 
pravice, začalo střetnutí, do kterého 
Bavoři vložili plejádu světoznámých 
hvězd v čele s kanonýrem Karl-Hein-
zem Rummeniggem. Chyběl pouze 
ten, na kterého se Praha těšila nej-
víc, gólman Sepp Maier.

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

P O D Z I M  S N Ů  U  B O T I Č E

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

V jarním utkání s Lokomotívou Stanislav Levý doslova tlačil očima míč do branky Košičanů, ale marně...

Přemysl Bičovský roku 1980 na Strahově proti Turkům (2:0).
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Panenkův zlatý gól z Bělehradu na 
jeho účet byl dosud v živé paměti 
a fanoušci se těšili na nové souboje 
těchto fotbalových velikánů. Marně… 
Strážce branky se nedlouho před 
utkáním stal obětí autonehody, která 
přivodila předčasný konec jeho vele-
úspěšné kariéry.
Zkuste fanouškovi rozmlouvat jeho 
sny, byť sebepošetilejší! Představy 
Vršovických se proti mužstvu z ev-
ropské klubové elity vyplnit nemohly. 
Stalo se to, co se stát muselo. Ze 
sestavy Hruška – Jakubec, Prokeš, 
Dobiaš, Ondra – Bičovský, Panenka, 
Vybíral (od 46. minuty Tichý) – Ně-
mec, Čermák, Klouček (69. Levý) 
pouze pár ostřílených internacio-
nálů mělo na rovnocenné měření 
sil s vyrovnanou prvotřídností hostí. 
Většina hráčů Bohemians zaplatila 
daň ze zápasu, jaký si dosud neza-
hrála. Po prohře 0:2 se na ně snesla 
průtrž křivdivé kritiky. Že by její au-
toři neměli tušení o tehdejších mar-

kantních rozdílech mezi Bundesligou 
a naší nejvyšší soutěží v intenzitě 
tréninkového procesu, o možnos-
tech doplňování mužstev hotovými 
borci a zakalování jednotlivců i týmu 
v náročných mezinárodních zkouš-
kách – a v neposlední řadě i v od-
měňování hráčů?
„Chceme vybudovat dobré mužstvo, 
které by patřilo k nejlepším v naší lize, 
a to se nám koneckonců daří. Není 
ovšem jen v našich silách vybudovat 
i mužstvo evropské třídy. Není to v si-
lách nikoho v naší kopané, a když, pak 
to bude trvat ještě dlouho,“ napsal ten-
krát Klokan. (Naštěstí se mýlil. A jak 
víme, byli to právě Bohemians, kteří 
to už brzy poté dokázali.)
Dobrá parta se nejlépe pozná podle 
toho, jak se dokáže vyrovnat s ne-
úspěchem. Hned po lekci od Bay-
ernu si Bohemka po téhle stránce 
vystavila vysvědčení s vyznamená-
ním, když na odjakživa horké půdě 
v Košicích navzdory pekelné smůle 

porazila 2:1 Lokomotívu, vedoucí 
tým tabulky.
Antonín Panenka byl vždycky fanfarón 
a všichni ho tak brali. Ale když po ne-
šťastném mači s Bayernem řekl novi-
nářům, že „každý zápas je jiný a naději 
neztrácíme“, tvrdil kdekdo, že tento-
krát to pořádně přepískl.

SLADKÁ ODVETA
Opravdu? Po dvou týdnech od prvního 
střetnutí udělali Mnichovští v sestavě 
dvě změny, které nikterak nesnížily 
kvalitu celku. A Tomáš Pospíchal? Na-
hradil pouze mladičkého Pavla Kloučka 
autorem vítězného gólu z Košic Kar-
lem Roubíčkem. Během hry pak znovu 
vyslal střídat na levé straně útoku 
i zálohy tytéž dva muže jako na Letné.
Kam se poděla zakřiknutá parta ze 
sparťanského trávníku? Ti samí hráči 
se teď Bavorům postavili s kuráží 
a sebevědomím, jaké by v nich po 
první vzájemné konfrontaci nikdo 
nehledal. Díky gólům obránců Jiřího 

Ondry a Prokeše se vrátili do Prahy 
s víc než čestnou remízou 2:2!
Posazena do sedla skvělým výsled-
kem z Mnichova vyrazila Pospíchalova 
parta tryskem vpřed a v lize to bylo 
brzy zatraceně znát. V 9. kole smetla 
ze svého trávníku Trenčín 5:1 a vyletěla 
do čela pelotonu. A dál? V Plzni i doma 
s Duklou 1:0. V dalším vršovickém po-
týkání s bratislavským Slovanem 2:1, 
i v Edenu se Slavií 2:1, doma s ostrav-
ským Baníkem 3:1. Počínaje Nitrou to 
byla již osmá výhra v nepřetržité řadě! 
Kolikrát v historii ligy se někomu povedl 
takový husarský kousek?
Na závěr prvního poločasu ligy přišla 
prohra 1:3 v Banské Bystrici. Ale i tak 
si klokani mohli Vánoce náramně užít. 
Poprvé v historii se stali podzimním 
půlmistrem – s náskokem čtyř bodů 
před Baníkem. To už se o jejich mož-
ném mistrovském titulu začalo ve fot-
balových kuloárech hovořit div ne jako 
o hotové věci. Jenže tak jednoduchý 
fotbal není... 

BLESK Z ČISTÉHO NEBE
Sparta se už od jara 1974 marně po-
koušela v malém derby Bohemku pora-
zit. Když na podzim 1979 sedm minut 
před koncem získala vedení 2:1, zdálo 
se, že se jí to konečně podaří, avšak jen 
o chvíli později její faulovaný gólman 
Miroslav Stárek neudržel nervy na uzdě 
a pěstí srazil klokana Pavla Kloučka. 
Sudí nemohl udělat nic jiného než ho 
vyloučit. Také Jiří Rubáš (někdejší exce-
lentní bek zelenobílých, který právě tré-
noval Letenské) na to reagoval jediným 
možným způsobem: na úkor počtu mužů 
v poli poslal mezi tyče nerozcvičeného 
náhradního brankáře Miroslava Koubka 
(pro změnu v zatím na hony vzdálené 
budoucnosti trenéra Vršovických).
Dejme teď slovo Vítězslavu Houškovi 
a jeho knize Železná Sparta: „Prchala po-

slední minuta, rozhodčí se díval na ho-
dinky, k míči se prodral vršovický Roubíček 
a učinil zoufalý pokus: napálil to snad ze 
čtyřiceti metrů a nešťastnému Koubkovi 
proklouzl všelijak rotující míč do sítě…“ Byl 
to vskutku kuriózní gól, po Praze se o něm 
povídalo ještě dlouhé týdny – ale platil!

NAVZDORY SMŮLE NA HŘIŠTI LÍDRA
Vyhrát v Košicích byl odjakživa problém 
i pro prvoligovou elitu. A což teprve 
pokořit na té horké půdě Lokomotívu, 
která se právě usadila na špici pořadí! 
K mistrovskému klání přesně týden po 
pražské prohře s Bayernem byli klokani 
provázeni zlomyslnými proroctvími, že 
si přivezou bůra. Hostitelé se holedbali, 
že vítězstvím pozdraví Den železničářů 
a upevní své postavení. Jenže Vršovičtí 
nastoupili s odhodláním prokázat, že na 

kontinentální elitu by byla krátká i Loko-
motíva. Po celý zápas jezdili nahoru dolů 
a prakticky k ničemu ji nepustili. Smola-
řem úvodní půlhodiny byl Stanislav Levý. 
Nejprve Standův košický jmenovec a pří-
ští reprezentační brankář Seman jeho 
nenadálou bombu jen instinktivně vyra-
zil nohou. A když si naběhl na ukázkový 
centr Františka Jakubce a znovu vypálil 
jako z kanonu, projektil prosvištěl těsně 
nad břevnem. Byly i jiné šance...
Ale v první půli jen vítr v zádech pomohl 
zdánlivě nepříliš nebezpečné daleko-
nosné střele Košických do sítě Pražanů. 
A druhé dějství? Jako přes kopírák: Bo-
hemka dál útočila a střílela, Seman vršil 
úspěšné zákroky. Deset minut před kon-
cem Vršovičtí stále prohrávali 0:1. Když 
už se zdálo, že unavené štěstí Loko-
motívu neopustí, Přemysl Bičovský na-

servíroval báječný míč Panenkovi a ten 
důvtipným obloučkem konečně překo-
nal vyběhnuvšího gólmana. Povzbuzená 
Bohemka zařadila ještě vyšší rychlostní 
stupeň a v 87. minutě dala vítězný gól! 
Lokomotívu tak sestřelila z vrcholu žeb-
říčku a bodově se na ni dotáhla.

NECHVAL DNE PŘED VEČEREM!
Už jsme si řekli, že po podzimu Bohe-
mians utíkali Baníku o čtyři body. Titul 
se však nakonec vzdor tomu slavil na 
ostravských Bazalech – a posléze třetím 
klokanům (ještě za Brnem) chybělo na 
podzimní vicemistry bodů dokonce pět! 
Jak se to mohlo stát? Snadno. Mužstvo 
se na jaře propadalo stále hlouběji do 
krize způsobené především neuvěřitel-
ným seriálem zranění. Ale i tak si znovu 
zahrálo Pohár UEFA. 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Jiří Ondra, skvělý ofenzivní levý bek, vyrostl v Uherském 
Hradišti. Do Vršovic přišel z vojny v Táboře.

Antonín Panenka ve svých třiceti letech dozrál v lídra týmu, strůjce většiny útočných 
akcí. Spoluhráči na to někdy trochu hřešili: on „Páňa“ už něco vymyslí...
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Už v době, kdy STANISLAV LEVÝ vstřelil svůj poslední gól na hřišti 
Meteoru VIII za libeňskou sokolovnou a narukoval k pohraničníkům 
do Volar, znali jeho jméno všichni puncovaní znalci pražského fotbalu. 
Po prvním roce na vojně byl převelen do Chebu, jehož mužstvu roku 
1979 výrazně pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. A když dostříhal 
metr, upsal se Bohemce.

„Skvělý čich jsme měli na Standu Le-
vého,“ řekl tehdejší trenér klokanů To-
máš Pospíchal v knize Fotbal nemá 
logiku. „To byl nesmírně skromný kluk, 
ale na hřišti neutuchající bojovník. Jak 
dostal balon na nohu, nastartoval a 
uháněl s ním k soupeřově šestnáctce.“
Žádná hvězda, žádný módeman. Po-
ctivý chlap z křemene, dělník trávníků, 
vyhlášený ničivými střelami. „Jako 
když kopne kůň,“ řekl o nich uznale 
trenér v jednom rozhovoru autorovi 
těchto vzpomínek. 
V lize se zabydlel, jako kdyby v ní hrál 
odjakživa. A se stejnou samozřejmostí 
se o čtyři roky později, když se v ná-
rodním mužstvu zahemžilo klokany, 
stal jedním z reprezentantů od Botiče. 
Ať ho postavili na kterýkoli z deseti 
postů v poli, válel tam, jako kdyby 
právě to byla jeho parketa. „Vždycky 
splnil, co jsme od něho čekali,“ řekl 

Pospíchal, který – jak je všeobecně 
známo – si věru na chválení nepotr-
pěl. „V souboji nikdy neuhnul, byl ostrý 
jako břitva.“

BOREC, KTERÝ PŘEDBĚHL SVOU DOBU
Takoví bojovníci nemívají ve veřejném 
mínění na růžích ustálo. A v té době 
na ně měli rozhodčí i autoři fotbalo-
vých referátů v tisku spadeno. I na 
něho. Prý je bezohledný, zákeřný... 
Trápil se tím, podle Pospíchala do-
konce uvažoval i o tom, že by pově-
sil kopačky na hřebíček. Ještě že to 
neudělal! Podle trenéra „prostě jen 
předběhl svou dobu – hrál tvrdě, zdravě 
agresivně, ale fér. A právě takový styl 
v posledních letech fotbalový svět vy-
znává.“ Přitom citovaná kniha vyšla 
už roku 1992!
V nejpamátnější sezoně klubové his-
torie 1982-83, kdy Bohemians dobyli 

mistrovský titul a postoupili až do se-
mifinále Poháru UEFA, se na podzim 
Levý v lize objevil na trávníku jen v 
šesti z patnácti zápasů, z toho pouze 
v Prešově v základní sestavě. Zato ne-
chyběl ani v jednom ze šesti zápasů 
v Poháru UEFA, které klokany dovedly 
k branám čtvrfinále. A plnou účast si 
do svého hráčského účtu zapsal i ve 
všech čtyřech jarních mačích čtvrtfi-
nále proti skotskému Dundee United 
a belgickému Anderlechtu. V ligových 
odvetách chyběl pouze jednou. 

Třináct zápasů sehrál od prvního do 
posledního hvizdu, v jednom vystřídal; 
dvakrát skóroval (jednou z penalty). 
Hrával v nich vždy nalevo – v obraně, 
středové formaci nebo i v útoku. Až 
na jeden: v předposledním kole v Ďo-
líčku proti Žilině (4:1), ve střetnutí, po 
kterém už Vršovičtí mohli slavit mis-
trovské vavříny, vedl jejich útočné trio. 
„A znamenitě! Střílí, přihrává na úvodní 
dva góly, je pánem situace ve svěřeném 
prostoru,“ napsal o jeho roli v klíčovém 
utkání jubilejní klubový almanach. 

Post:  univerzál 
Hráčská dráha:  Úžice, 1974 Meteor VIII, 1977 Rudá hvězda Volary, 1978 RH Cheb, 1979 Bohemians,  

1988 Blau Weiss 90 Berlín, 1993 Tennis Borussia Berlín (do roku 1994)
Mezistátní utkání:  25 zápasů v letech 1983 až 1988 
Ligová bilance:  202 zápasů a 17 gólů v letech 1979 až 1988 
Trenérská kariéra:  1998 Tennis Borussia Berlín (do r. 1999), 2001 Hannover  90, 2003 1. FC Saarsbrücken,  

2004 Viktoria Žižkov, 2005 1. FC Slovácko, 2006 Viktoria Plzeň, 2008 Zlín, 2011 Skenderbeu 
Korča (Albánie), 2012 Ślask Wroclaw, 2015 Flamurtari Vlore (Albánie – mistrovský titul),  
2016 1. FC Slovácko, kde se o rok později stal sportovním ředitelem 

STANISLAV LEVÝMM*2. 5. 1958

STANISLAV LEVÝ RÁNY, JAKO KDYŽ KOPNE KŮŇ
Bude z toho další bomba levačkou? 

Nezlomný a tvrdý válečník, dříč a muž s neobyčejně tvrdou střelou – takový byl Stanislav Levý.

H I S T O R I E

Reprezentanti roku 1985 proti SRN (2:2) v Mnichově: zleva Berger, Straka, 
LEVÝ, Chovanec, Ondra, Hašek, Lauda, Kula, Novák, Mikloško a Vízek.
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R O D I N AT E X T :  Š T Ě PÁ N  Š I M Ů N E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Existují dva důvody, kvůli nimž lze TJ Sokol Lysolaje považovat za 
specifický klub. Tím prvním je fakt, že už 25 let nemá vlastní hřiště 
a domácí zápasy je nucen hrát ve vyhnanství. To se však zanedlouho 
změní, nový areál pomalu roste a příští rok na jaře by měl být zprovozněn. 
Co se ale nejspíš jen tak nezmění, je druhý charakteristický rys oddílu ze 
severozápadního okraje Prahy: kope za něj tolik příbuzných, že by z nich 
téměř šlo složit fotbalovou jedenáctku. Patří mezi ně i PAVEL KUČERA 
a jeho syn LUKÁŠ. Proč by nikdy nepřešli jinam? Jak se jim spolu hraje? 
A dokážou se navzájem zkritizovat? Dozvíte se v tomto rozhovoru.

 J Pavle, jestli dobře počítám, 
stal jste se tátou v devatenácti. 
Kdyby se Lukáš narodil až teď, 
dělal byste v jeho výchově něco 
jinak, když jste starší a zkuše-
nější?
Pavel: Myslím, že bych nic neměnil. 
Upřímně, Lukáše vychovávala spíš jeho 
máma. Jsme rozvedení a u mě byl vždy 
jen jednou za čtrnáct dní na víkend.

 J Dnes je běžné mít děti spíše 
později. Jaký je ideální věk na to 
stát se rodičem?
P: Podle mě kolem pětadvaceti, tři-
ceti let.

Lukáš: Vidím to stejně. Ale já po-
tomka zatím určitě neplánuji.

 J Až ho jednou třeba mít budete, 
je něco, čím byste se při jeho vý-
chově inspiroval v tom, jak vás 
vychovával táta?
L: Také bych ho odmala vedl ke 
sportu, hlavně k fotbalu. Ale nejen 
k němu, protože není dobré věno-
vat se jen jednomu sportu. Hrát jen 
fotbal, odnesou to kolena. Je dobré 
k němu dělat ještě nějaký kompen-
zační sport, který tolik neničí klouby. 
Plavání, cyklistika… I když musím při-
znat, že já žádný nedělám.

P: V létě alespoň hodně jezdíme na 
kole.

 J V kolika letech jste dal syna na 
fotbal?
P: Už v jeho pěti jsme ho přihlásili na 
Bohemku. A když jsem se pak rozvedl, 
on se s mámou odstěhoval do Kačice 
u Kladna a hrál tam.
L: Bohemku už si moc nepamatuji, byl 
jsem hodně malý, ale v Kačici jsme 
hráli s kamarády, to bylo fajn. Pak se 
ale tým rozpadl, část byli žáci, část 
dorostenci a nedali jsme to věkově 
dohromady. Přestoupil jsem tedy do 
vedlejší vesnice. A hned, jak jsem se 
dostal do věku, kdy jsem mohl hrát za 
chlapy, a zároveň se kvůli škole pře-
stěhoval zpátky do Prahy, jsem šel 
hrát do Lysolají.

 J Tehdy jste si poprvé zahráli 
spolu?
P: Ono ani nebylo zbytí, protože jsme 
se v té době horko těžko scházeli v je-
denácti. Takže už když Lukášovi bylo 
nějakých šestnáct, začal hrát za nás.

 J Jaké to bylo najednou nastupo-
vat proti i o dvacet let starším 
hráčům?
L: Byl to hodně velký skok. Na vesnici 
jsem působil jen ve starších žácích, 
jeden zápas jsem odehrál za mladší 
dorost a v Lysolajích jsem najednou 
skočil mezi chlapy. Ale za ty roky už 
se to zlepšilo, přece jen tam hraju 
už dlouho.

 J Jak na hřišti funguje spolupráce 
táty se synem?
P: My většinou hrajeme každý na jiné 
straně, takže se na hřišti tolik nepo-
tkáváme. Ale musím přiznat, že jsem 
trošku nervák a vždy mě naštve, když 
vidím, že Lukáš na hřišti něco vypustil. 
V tu chvíli nechodím okolo horké kaše 
a hned mu to vytknu.
L: Je pravda, že když občas hrajeme 
za sebou, dostanu kolikrát pořádný 
kartáč. (usmívají se)

 J A syn si dovolí tátu zkritizovat?
P: Ne. Tedy zatím ne. (směje se)

 J Suploval jste někdy synovi trenéra?

... a i v Lysolajích to funguje na jedničku.Aby hráli otec a syn v jednom dresu, to není úplně ojedinělé...

PAV E L  K U Č E R A  I  J E H O  S Y N  L U K Á Š  J S O U  V Ě R N I  LY S O L A J Í M  A  N E M O H O U  S E  D O Č K AT  N O V É H O  H Ř I Š T Ě

K A R T Á Č  O D  T Á T Y
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P: Snad jen když byl hodně malý a jen 
tak jsme si kopali. Ale že bych fušo-
val do trenéřiny, to ne. Moc mě to 
k ní netáhne.
L: Mě naopak baví, mám licenci a asi 
čtyři roky, než jsem přestal stíhat kvůli 
škole a práci, jsem trénoval mládež 
na Suchdole. Takže až se v Lysola-
jích opět založí mládež, což by mělo 
být snad příští rok, rád s trénováním 
pomůžu.

 J Jak byste navzájem popsali 
své fotbalové přednosti i nedo-
statky?
L: Táta si to na beku odehraje 
suprově, je důrazný, dokáže zúročit 
zkušenosti. Jen se mu s věkem tro-
chu snižuje rychlost.

 J Přitom působí poměrně atletic-
kým dojmem.
P: Teď to celkem jde, už tři roky si 
držím devadesát kilo. Ale míval jsem 
i přes sto, k tomu problémy s achi-
lovkami, kvůli kterým jsem tři roky 
nehrál. Vrátit se po takové době bylo 
poměrně těžké, ale po pár zápasech 
se mi to podařilo. Ale udržet tempo 
s mladými je rok od roku těžší.

 J Jak dlouho ještě chcete hrát?
P: Před pár lety, když ještě vůbec ne-
bylo jisté, že budeme mít nové hřiště, 
jsem si říkal, že počkám, až vznikne, 
odehraju na něm jednu sezonu a pak 
toho nechám. Ale věřím, že třetí třídu, 
ve které působíme, pořád ještě zvlá-
dám. Vždyť ji relativně v pohodě dá-
val i Pavel Beneš, který za nás hrával 
v sedmapadesáti letech. Takže snad 
vydržím ještě dlouho.

 J Neláká vás postup do vyšší 
soutěže? Do sezony jste vstou-
pili skvěle dvěma výhrami.

P: My už druhou třídu hrávali. Jenže 
tam byly tak tři mančafty na naší 
úrovni a zbytek byl odskočený úplně 
jinde. Dostávali jsme takové dardy, že 
spoustu lidí, kteří s námi tehdy hráli, 
to otrávilo a radši odešli.
L: Ale vydrželi jsme tam dvě sezony, 
než jsme zase spadli.
P: Postup možná jako motivaci beru, 
přece jen teď máme jiný, mladší tým. 
Zároveň i fotbalovější, dřív jsme to 
tlačili silou, teď už náš projev vypadá 
myslím celkem dobře. Věřím, že ve 

2. třídě už bychom teď hráli důstoj-
nější roli.

 J V kabině se o postupu neba-
víte?
P: Spíš jen z legrace, vždyť je před 
námi prakticky ještě celá sezona. Ne-
cháváme tomu volný průběh, zatím 

nemá cenu si dávat velké cíle. Uvi-
díme třeba po podzimu, jak na tom 
budeme.

 J Vraťme se k té herní charakte-
ristice. Jaký je Lukáš fotbalista?
P: Hodně technický hráč, umí to s ba-
lonem. Ale trochu mu chybí rychlost 
a vytrvalost, myslím, že by se měl víc 
věnovat atletickému tréninku, v běhu 
vidím rezervy.
L: Vnímám to podobně. Vím, že jsem 
spíš techničtější a kondičku a rychlost 
bych měl zlepšit.

 J Vy před sebou máte ještě dlou-
hou hráčskou budoucnost, neláká 
vás třeba přestup jinam?
L: Absolutně ne, v Lysolajích jsem na-
prosto spokojený a chci tam zůstat. 
Obzvláště teď, když se staví nový sta-
dion, na kterém bych si moc rád zahrál.

 J Sokol Lysolaje zřejmě musí mít 
nějaké kouzlo, když mu tolik lidí 
zůstává věrných, přestože už od 
roku 1994 nemá vlastní hřiště.
L: Za mě je to o vynikající partě, nej-
lepší, jakou jsem kdy ve fotbale zažil.
P: Přesně tak, je to o lidech. Jádro 
týmu je hodně dlouho pohromadě, 
nikdy nenastaly extrémní odchody, 
že by najednou zmizela třeba půlka 
týmu.
L: Jsou to lidé okolo předsedy Radka 
Schierreicha, kteří tam působí už od 
mládeže.
P: K nim se postupně nabalovali další 
a mnozí tam skutečně hrají už přes 
dvacet let. Zkrátka rodinné prostředí.

 J A to doslova, vždyť kromě vás 
v klubu působí právě i klan Schie-
rreichových, tedy Radek, jeho 
bratr Marek a Radkovi synové 
Šimon a Matouš…
P: Ještě tam máme dva Kletečky, 
kteří jsou navíc příbuzní se Schierrei-
chovými. (usmívá se) A aby se to ne-
pletlo, v týmu je ještě jeden Kučera, 
Michal. Ale jde jen o shodu jmen, není 
to náš příbuzný. I když v Lysolajích by-
dlí a v klubu je také už hodně dlouho.
L: Skoro bychom z příbuzných byli 
schopni poskládat celou jedenáctku. 
(usmívá se)

 J Vědí vaši soupeři, že jste 
v tomto ohledu specifičtí?
P: Určitě to vědí na Suchdole, to je 
náš soused a největší rival.
L: A věděli to v Advokátu, když jsme 
proti nim ještě nastupovali, s těmi 
jsme se také znali.
P: Ostatní týmy to asi nevědí. Ale je 
vtipné sledovat před zápasem rozhod-
čího, jak kouká na soupisku a všude 

Lysolaje, byť jsou součástí Prahy, považuji  za takovou malebnou vesnici.  
A fotbalové hřiště jim bude slušet.

Věk: 41 
Klub: TJ Sokol Lysolaje

Post: pravý obránce

PAVEL KUČE RA
Věk: 22 
Klub: TJ Sokol Lysolaje

Post: levý záložník

LU KÁŠ KU ČERA
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vidí Schierreich. A ještě to většinou 
ani neumí správně napsat. (směje se)

 J Zmínili jste Suchdol. Bývají 
derby s ním vyhrocené?
P: Drží se to v nějakých mantinelech, 
nedějí se žádné zákeřné zákroky. Spíš 
je to takové kamarádské popichování, 
protože naprostá většina hráčů se 
zná, mnozí spolu chodili do školy.

 J A jak je možné, že vám, Lukáši, 
v Lysolajích prošlo, že jste půso-
bil právě na Suchdole?
L: Já tam nehrál, jen jsem trénoval 
mládež. A rozhodně bych tam nepře-
stoupil. Jednou mi dokonce nabízeli, 
abych k nim šel, ale odmítl jsem.

 J Takže přesuny po ose Lysolaje – 
Suchdol jsou zapovězeny?
P: Pamatuji, že u nás hrálo pár kluků, 
kteří přišli ze Suchdola, protože tam 
vypadli ze sestavy. Ale bylo to opravdu 
jen pár případů, maximálně tak pět.

 J Ještě k oné věrnosti Sokolu. 
Opravdu jste nikdy neuvažovali, 
že byste odešli do klubu, který 
má vlastní domov, a místo toho 
jste dál „kočovali“?
P: Hřišť, na kterých jsme hráli do-
mácí zápasy, bylo opravdu dost. Na 
Suchdole ještě na škváře, ve Střešo-
vicích také na škváře, potom na Cí-
sařské louce a na ČZU, což je nejblíž, 
protože jejich hřiště leží katastrálně 
v Lysolajích. To víte, že člověk občas 
přemýšlel, jestli se mu ještě chce dál 
to absolvovat. Ale k fotbalu, a hlavně 
k Lysolajím, mám takový vztah, že 
bych neměnil.

 J Nový klubový areál se začal budo-
vat před rokem. Sledujete, jak roste?

L: Chodíme se koukat před každým 
domácím zápasem.
P: Vždy uděláme pár fotek a dáme je 
na týmový Instagram.
L: Na něm je pěkně vidět, jak se roz-
růstá. Hřiště už je vlastně hotové, 
stejně jako oplocení.
P: I hrubá stavba nové budovy s ka-
binami a zázemím.
L: Příští rok na jaře bychom tam měli 
hrát. A nemůžeme se dočkat.
P: Lysolaje, a tím nemyslím jen klub, 
ale celou čtvrť, si takový areál za-
slouží. Obzvláště v poslední době 
pod vedením starosty Petra Hlu-
bučka vzkvétají, je tam bohatší spor-
tovní i kulturní život, byl založen nový 
petangový klub, vznikla nová obecní 
vinice. Lysolaje, byť jsou součástí 
Prahy, považuji za takovou maleb-
nou vesnici. A fotbalové hřiště jim 
bude slušet.

 J Vy jste si stihl zahrát i na pů-
vodním hřišti?
P: Ano, tehdy jsem věkově spadal 
ještě do žáků, ale ti se zrušili, takže 
jsem na starém hřišti odehrál jednu 
sezonu za dorost.

 J V Lysolajích žijete odmala?
P: Bydlel jsem tam do šestnácti, 
pak jsme se s rodiči přestěhovali do 
Stodůlek. Pak jsme se vrátili s mojí 
rodinou, ale znovu jsme se odstě-
hovali. Teď tedy bydlím jinde, ale 
v Lysolajích žije můj bratr i sestra, 
takže jsem tam často a považuji se 
za místního.

 J Zmínil jste, že si nový areál 
zaslouží celá obec. Cítíte tedy 
i podporu od místních?

P: Nemůžu za ně mluvit, ale cítím, 
že ano. Spousta lidí chodí koukat na 
naše domácí zápasy na ČZU a věřím, 
že až budeme skutečně doma, bude 
jich chodit ještě víc. Negativní re-
akce na to, že se pro nás staví nový 
areál, jsem nezaznamenal. Dlouho 
jsem byl v Lysolajích členem dobro-
volných hasičů, a i když mezi nimi 
a fotbalisty panuje lehká řevnivost, 
ani od nich jsem neslyšel, že by nám 
hřiště nepřáli.

 J Lukáši, vy jste mluvil o škole. 
Kde jste studoval?
L: Mám za sebou střední dopravní 
průmyslovku, teď jsem na stejné 
škole, jen na vyšší odborné. A studuji 
dopravní logistiku a obchod.
P: Lukáš nejenže se potatil ve fotbale, 
ale i v práci. Profesně se totiž také vě-
nuji logistice, dělám v dopravní firmě.

 J Co konkrétně?
P: Je to hodně široký zápřah. Jsme 
mezinárodní firma, která vlastní 30 
kamionů, máme pobočky v Česku, na 
Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. 
Já konkrétně vedu českou pobočku, 
takže mám pod sebou řidiče, dispe-
čery, účetní a společně s kolegy tu 
firmu nějakým způsobem směřujeme 
tak, aby byli majitelé spokojení.
L: Já jsem si na škole vybral leteckou 
dopravu, která mě, stejně jako kami-
onová, velmi baví. Podle mě je to ros-
toucí obor, který má budoucnost.

 J Podědil Lukáš kromě profes-
ního oboru a fotbalu i fandov-
ství?
P: Stoprocentně, oba jsme Bohemáci. 
Proto jsem ho také tehdy odvedl 

právě do Ďolíčku. Bohemce vlastně 
fandíme celá rodina, tedy i můj brá-
cha a jeden jeho syn…
L: Jen u toho druhého to bohužel ně-
jak uletělo a fandí Spartě. (směje se)

 J Chodíte společně i na stadion?
P: Chodili jsme poměrně často, ale 
poslední dobou je to složitější. Hrá-
váme domácí zápasy v neděli odpo-
ledne a Bohemka je mívá v podobnou 
dobu, takže už se tam tak často nedo-
staneme. Naposledy jsem byl na jaře.

 J Věnujete se společně kromě 
fotbalu a vyjížděk na kole ještě 
nějakému sportu?
P: Začali jsme zase hrát futsal. Já ho 
hrál od patnácti do nějakých šesta-
třiceti, dokonce jsme byli v pražském 
přeboru. Pak se to rozpustilo, ale od 
loňska hrajeme znovu.
L: Přivedl jsem nějaké kamarády ze 
školy a doplnilo se to o hráče z pů-
vodního týmu.

 J Jak se jmenujete?
P: Ajax Praha. Jméno vymyslel můj 
brácha, Ajax byl tehdy velmi úspěšný, 
vyhrál i Ligu mistrů a jemu se líbil 
a fandil mu.
L: Ve futsale jsou to každopádně zá-
bavné zápasy, padá hodně gólů. Není 
výjimka, že jich dáme šest. Ale třeba 
deset dostaneme.

 J Pavle, neláká vás vydržet hrát 
tak dlouho, abyste si v Lysolajích 
zahrál i s vnukem?
P: To mi zdravotní problémy určitě ne-
dovolí, pořád mě bolí kolena a achilovky. 
Takže s vnukem to asi nedopadne. Ob-
zvlášť když, jak říkal Lukáš, zatím není 
žádný v plánu. (usmívá se) 

Kučerovi hrají každý na jiné straně hřiště, rodinné slovní střety jsou tak docela eliminovány.
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Bylo mu jasné, že jako fotbalista díru do světa neudělá, a i proto se 
PETR POPELKA rozhodl dát na dráhu rozhodčího. A s píšťalkou mu 
to jde náramně, vždyť během čtyř a půl roku se od pískání zápasů 
mladších přípravek dostal až k rozhodování utkání pražského přeboru. 
A jelikož z nastoleného tempa nehodlá slevovat, není vyloučené, že 
jej jednou budeme moci vídat třeba i v první lize. Už dnes na něj ale 
můžete narazit třeba na střelnici, jelikož jeho velkým koníčkem jsou 
zbraně. Zbraně a auta.

Hráčská kariéra Petra Popelky byla 
velmi krátká. „Pocházím z Ústí nad 
Labem, takže jsem začínal tam. Ale 
působil jsem jen v kategoriích mladší 
a starší přípravky. A vždy mě stavěli do 
brány, protože jsem byl odmala vyšší,“ 
vypráví bez tří centimetrů dvoumet-
rový dlouhán.

KŘIVDA V JABLONCI
Už v dětství dal fotbalu vale a začal 
se věnovat bojovým sportům, kon-
krétně karate, taekwondu a kickboxu. 
„Někdy v patnácti letech jsem cítil, že 
se chci k fotbalu vrátit. Ale řekl jsem 
si, že než abych skončil jako průměrný 
hráč, zkusím jinou cestu.“
V té době chodíval s nevlastním 
dědou na domácí zápasy Jablonce 
a právě na stadionu Střelnice v něm 
uzrálo přesvědčení stát se sudím. 
„Jablonec tehdy hrál se Spartou a roz-
hodčí udělal chybu. Už si nevybavím 
jakou, ale cítil jsem jako fanoušek Jab-
lonce křivdu. Začal jsem tedy zjišťovat, 
jak složité by bylo dostat se na místo 
toho sudího.“
Na webových stránkách fotbalové 
asociace se záhy dozvěděl, že nejde 
o kdovíjak složitý proces. „Musel jsem 
o všem pár měsíců popřemýšlet, pro-

tože v životě nikdy nedělám neuvážené 
rozhodnutí. Potom to šlo rychle. Vypl-
nil jsem přihlášku, dostavil se na infor-
mační schůzi pro začínající rozhodčí, 
sehnal si výstroj, absolvoval kurzy 
a testy a začal pískat zápasy mlad-
ších přípravek.“
Na začátky vzpomíná s úsměvem, 
tehdy v něm však byla malá dušička. 
„První turnaj, na který jsem získal de-
legaci, se konal na jaře 2015 v Březi-
něvsi, byl jsem tam se známým sudím 
a delegátem Bohuslavem Slavíkem. 
Živě si vybavuji, jak náročné to pro mě 
bylo. A to nejen kvůli mrazu, který tehdy 
panoval. Dnes se mi hřiště pro zápasy 
mladší přípravky zdá maličké, člověk 
nemá moc šanci vytvořit tam nějaký 
fyzický výkon,“ usmívá se. „Ale tenkrát 
mi přišlo obrovské. Mít přehled o her-
ních situacích, když se mi děti proplé-
taly mezi nohama, bylo vážně těžké.“

ROZUMNÉ SLOVO
S přibývajícími zápasy však logicky 
získával na jistotě. „Jak se správně 
pohybovat, jak pracovat s prosto-
rem, jak mluvit s hráči,“ vypočítává 
stěžejní body povolání sudího. Po-
stupně a svižně se v mládežnických 
kategoriích posouval a po osmnác-

tých narozeninách, protože dřív to 
ani nelze, dostal poprvé na starost 
zápas mužů.
Ten se konal v Lochkově. „Pískal 
jsem tam už zápasy přípravek, takže 
mě tam znali. A jelikož se tam okolo 
fotbalu pohybují velmi příjemní lidé, 
prominuli mi i pár chyb, které jsem 
udělal,“ vybavuje si. „Zápas od zápasu 
to bylo lepší, pracoval jsem na odstra-
ňování chyb a moje výkony šly nahoru. 
Po půl roce ve II. třídě už jsem pískal 
B třídu, kde máte za asistenty pro-
fesionály, což už bylo zase o úroveň 
výš. A po dalším půl roce už jsem byl 
v A třídě a za dalšího půl roku, tedy 
loni, v přeboru.“
V nejvyšší pražské soutěži si to užívá. 
„Je to velký fotbal, zápasy mají náboj. 
Vážím si i toho, že se na hřišti potká-
vám s bývalými ligovými hráči, které 

jsem ještě nedávno sledoval v televizi,“ 
hlásí a za všechny jmenuje Jaromíra 
Blažka. „Je to pro mě největší persona 
v pražském fotbale, navíc je při zápasech 
velice objektivní, rozhodčím dokáže lec-
cos vytknout, ale i je pochválit.“
Stejně jako fotbalistů je i rozhodčích 
mnoho typů, přičemž Petr Popelka pa-
tří k těm, kteří s hráči hodně hovoří 
a snaží se jim vysvětlit své verdikty. 
„Sem tam mi delegát vytkne, že na hři-
šti diskutuji až moc, nicméně jsem pře-
svědčen, že komunikace s hráči je důle-
žitá. Rozumné slovo podle mě nezdrží 
průběh zápasu a je ku prospěchu hry. Já 
díky tomu rozumím hráčům a oni mně.“

NEPOUŠTĚT VOLANT
Zároveň patří k přísnějším sudím. 
„Nemám daleko pro červenou kartu 
a nesnáším zákeřnosti. A samozřejmě 

K O N Í Č K Y  R O Z H O D Č Í H O  P E T R A  P O P E L K Y  J S O U  Z B R A N Ě  A  A U T A

B E N Z Í N O V Ý  S T Ř E L E C

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

Petrova kariéra rozhodčího jde strmě nahoru.
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je zcela zásadní držet průběh zápasu 
pevně v rukou. To je jako řídit auto. 
Když na chvíli pustíte volant, tak se 
vybouráte,“ nachází přirovnání.
Cílevědomost mu nechybí, k tomu 
ostatně i vzhledem k jeho spolehlivým 
výkonům a tempu, jakým stoupá, ani 
není důvod. „Ale člověk musí jít po stu-
píncích, nemůže chtít ode dneška za pět 
let pískat Ligu mistrů. Za nějaké dva, 
tři roky bych se chtěl podívat do divize 
a tam už to bude zase jen na mně. Budu-
-li na to mít, třeba se dostanu do ligy. 
Nebo ještě dál. A třeba ne, uvidíme.“
Situací složitých na posouzení bývá 
v zápasech až až. „Rozhodčí musí mít 
oči všude a neustále udržovat soustře-
děnost, vždyť i při střídání může na 
druhém konci hřiště vzniknout nějaká 
strkanice. Obecně považuji za nejná-
ročnější momenty, kdy po běhu přes 
celé hřiště musíte během okamžiku 
posoudit faul ve vápně. A také udě-
lování červených karet, které ovlivňují 
průběh utkání.“
V přeboru pochopitelně nemá k dis-
pozici asistenta u videa, jinak však 
projekt VAR vidí pozitivně. „Zpočátku 
se mi moc nezdál a nadále jsem pře-
svědčen, že určitě nepatří do fotbalu 
na nižší úrovni. Ale v soutěžích, v nichž 
jde o miliony korun nebo i eur, které má 
rozhodčí de facto v rukou, by být měl. 
Samozřejmě má své mouchy a porodní 
bolesti, ale věřím, že ty se časem od-
straní a VAR bude přínosem.“

MAGNUM A DESERT EAGLE
Velkým hobby Petra Popelky jsou 
zbraně. „Konkrétně střelné, baví mě 

už od dětství,“ vypráví chlapík, který 
dokončuje studia na policejní škole 
v Hrdlořezích. „Na podzim mě čekají 
závěrečné zkoušky. Je to obor, který 
mě věřím bude bavit a naplňovat. Zá-
roveň si myslím, že se práce policisty 
dá skloubit i s fotbalem.“
Ke zbraním výrazně přilnul poté, co 
byl s kamarádem na airsoftovém tá-
boře. „Člověk vyrazí do lesa a bojuje 
s protivníkem, je v tom určitá dávka 
adrenalinu a s tím spojená vojenská vý-
bava, válení se v listí. Zkrátka v uvozov-
kách hra na vojáky,“ nastiňuje, jedním 
dechem však upozorňuje, že dnes už 
ho spíš než podobné akce baví sku-
tečné zbraně.
„Hraní si s kuličkovkou je asi přece 
jen pro mladší, dozrál jsem k tomu, že 
si raději jdu s kamarády zastřílet na 
střelnici ostrými náboji. Člověk musí 
být zodpovědný a zbraním rozumět 
nebo za sebou mít alespoň základní 
instruktáž k ovládání dané zbraně, pro-
tože každá má jiné,“ podotýká s tím, 
že příští rok si hodlá udělat zbrojní 
průkaz pro sportovní střelbu a osobní 
ochranu.
Jeho nejoblíbenější kategorií zbraní 
jsou pistole. „S kamarádem máme 
v plánu jít si na střelnici vyzkoušet re-
volver 357 Magnum a poloautomatic-
kou pistoli Desert Eagle, ze které jsem 
také ještě nestřílel. Těším se, že si roz-
šířím obzory,“ usmívá se a dodává, že 
na rok 2020 má rovněž v plánu zís-
kání řidičského průkazu na motorku. 
„Hlavně kvůli přepravě, motorka je 
v Praze zkrátka praktická. Jinak jsem 
ale milovník čtyř kol,“ přiznává.

JEDOVATÝ POŽÁR
Oblibu v autech našel už v dětství. 
„Hodně jsem sbíral modely české firmy 
Abrex, zejména škodovky. Jak jsem do-
spíval, nemohl jsem se dočkat řidič-
ského průkazu. Ten jsem začal dělat 
už před osmnáctinami a krátce po na-
rozeninách jsem úspěšně absolvoval 
zkoušky a pořídil si auto,“ povídá.
Řízení je pro něj ideální formou rela-
xace. „Někdo si jde třeba zaházet šipky, 
já se jdu večer projet autem. Pustím si 
dobrou hudbu, stavím se na benzínce 
na kávu a skvěle si při tom vyčistím 
hlavu.“
Jeho prvním a zároveň současným 
vozem je 17 let staré a pečlivě udr-
žované BMW. „Stejně jako u zbraní 
mám rád německou kvalitu, která je 
u těchto vozů nesporná. A musím upo-
zornit, že jsem naprosto zodpovědný 
řidič. Už jsem se setkal i s tím, že když 
jsem někde na méně frekventované kři-
žovatce dal blinkr, lidé na mě koukali 
jako na podivína. On sedí v bavoráku 
a dal blinkr!“
Při otázce na velké téma posledních 
let, elektromobilitu, se mu div ne-
protočí panenky. „Jako milovník ben-
zínu pláču. Elektromobily vnímám jen 
jako velký výkřik pro zeleně smýšlející 
lidi. Navíc výkřik, který vlastně nikam 
nevede,“ poukazuje na názory, podle 
nichž je celá elektromobilita cestou 
do slepé uličky.
V této souvislosti zmiňuje konkrétní 
případ. „Když hoří normální vozidlo, ha-
siči požár zlikvidují za pár okamžiků. 
Kdežto elektromobil kvůli chemikáliím, 
z nichž jsou vyrobeny baterie, uha-

sit prakticky nelze a musí se počkat, 
než dohoří. Do ovzduší se během toho 
uvolňuje obrovské množství chemikálií 
a jedovatých látek. O zplodinách, které 
vznikají při výrobě těchto aut, a o jejich 
nízké životnosti ani nemluvě.“

NESMYSLNÝ START-STOP
Elektromobily bere maximálně jako 
variantu přesouvání se po městských 
centrech. „Když máte práci třeba de-
set kilometrů od domova, tak ano. Ale 
nevidím v nich budoucnost. Stejně jako 
ji nevidím například v dnes čím dál čas-
těji používaných systémech start-stop. 
Pokud mi auto na každé křižovatce tak-
říkajíc chcípne, tak se sice ušetří nějaké 
emise a pohonné hmoty, ale já budu 
brzy potřebovat nový startér. Takže ten 
starý skončí na skládce zatěžující pří-
rodu a na výrobu nového se opět zby-
tečně spotřebují emise,“ přemítá.
Budoucnost podle něj leží v úsporných 
tříválcových benzínových motorech. 
„Myslím, že jediná cesta je v investo-
vání do toho, aby spotřeba benzínu 
klesala. Jiné považuji za nesmyslné. 
Možná někdy přijde doba, kdy se budu 
muset smířit s koupí auta na alterna-
tivní pohon, ale do té doby budu tan-
kovat benzín.“ 

Popelka je zvyklý držet otěže utkání pevně v rukou.

INZERCE

Věk: 20 
Post: rozhodčí
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