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Milí čtenáři,

v prvním vydání nového roku, v období, kdy se toho na pražských trávnících tolik neděje, přinášíme trochu 

jiný rozhovor než obvykle. Fotbal je trochu v ústraní, ale to, čemu se hráč Cholupic Lukáš Srba věnuje, je 

velmi zajímavé.

Společně s handicapovanou kolegyní Ditou Horochovskou vytvořili projekt Silou hlasu, který pomáhá fyzicky 

postiženým lidem plnohodnotně ovládat počítač. Velmi zajímavé čtení a zároveň inspirace, to mi věřte.

A aby toho nebylo málo, v rubrice „civil“ jsou také rovnou dva respondenti – bratranci kominíci z Lipenců, 

kteří vyprávějí zase úplně jiný příběh. A třeba to, jak je (ne)štve, když na ně lidé sahají pro štěstí.

Teď už je ale čas soustředit se na fotbal na jakékoliv úrovni. Tak ať se finále zimní přípravy vydaří!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L
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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 ,  A R C H I V

Sám přiznává, že když vyběhne na hřiště, je z něj trochu jiný člověk. 
Emotivnější. Výbušnější. Když však svlékne dres, věnuje se LUKÁŠ 
SRBA, obránce Cholupic, velmi úctyhodnému projektu: společně s DITOU 
HOROCHOVSKOU založili spolek SILOU HLASU, v rámci kterého vyučují 
v kurzech ovládání počítače hlasem pro handicapované. Zatímco Srba 
nemá žádný zdravotní problém, jeho kolegyně Horochovská může hýbat 
pouze hlavou. „Společně jsme si parádně sedli po všech stránkách, jeden 
bez druhého bychom tuhle práci nedělali. Věříme, že má smysl,“ říkají.

 J Jak tenhle projekt vznikl?
Lukáš: Dostal jsem nabídku pracovat 
v organizaci, která se zabývala ovlá-
dáním počítače hlasem. Tam jsem 
potkal Ditu – hned jsme si rozuměli 
a školili spolu. Klapalo to mezi námi 
lidsky, máme stejný humor, fungovala 
mezi námi správná chemie od prvního 
okamžiku. Po čase se nám v té orga-
nizaci přestaly líbit nějaké věci, tak 
jsme řešili, jak dál.

 J Co přesně se vám nelíbilo?
Lukáš: Tenhle projekt je ojedinělý 
a unikátní. Organizace pobírala fi-
nance na chod i na kurzy z peněz Ev-
ropské unie, což bylo úžasné, ale také 
to znamenalo velký závazek, protože 
museli za určitou dobu proškolit ur-
čité množství klientů. Ke konci kaž-
dého projektu potom nebyl dostatek 
lidí, pro které byl kurz vhodný, komu 
by především pomohl. Takže se stalo 
třeba i to, že jsme museli učit člověka, 
který o to neměl zájem. Bylo jasné, že 
ovládání počítače hlasem ani nebude 
používat. Mentálně nebyl vyspělý, 

takže nám třeba po dvouhodinové 
cestě za ním řekl, že ho to nebaví 
a že se chce radši koukat na Mra-
zíka. To byl jeden z prvních impulzů, 
že to takhle dělat nadále nechceme, 
že je to ztráta našeho času i času 
konkrétního klienta. Zároveň ovšem 
chápeme, že pokud by organizace ne-
splnila správný počet vyškolených kli-
entů, dostala by pokutu, takže někdy 
museli vzít opravdu kohokoli. Jednoho 
dne jsme si s Ditou řekli, že takhle už 
to dál nemá cenu. Důvodů odejít bylo 
více. Věděli jsme ovšem, že je nám 
spolu dobře a že bychom chtěli i spolu 
a po svém pracovat. Založili jsme si 
vlastní organizaci SILOU HLASU. Ne-
chceme hodně peněz, nechceme žá-
dat o podporu z Evropských fondů, 
abychom tím pak byli jakkoliv limito-
váni. Sháníme si peníze od sponzorů 
a hledáme vhodné klienty, kterým by-
chom opravdu pomohli.

 J Chápu, není to pro každého.
Lukáš: Je to pro každého, kdo nemá 
větší problémy s mluvením, ale i když 

problémy má, není vyloučené, že mu 
nepomůžeme.
Dita: Je to velmi individuální. Pokud 
někdo špatně mluví a nejde mu to, 
přesto chceme, aby si školení vy-
zkoušel, a třeba program přizpůso-
bíme jeho hlasu. Vždycky se snažíme 
najít optimální řešení. V programech 
lze udělat i hlasové adaptace. Někdy 
se následně zjistí, že to jde lépe, než 
jsme si mysleli. Primárně učíme osoby 
s poškozením jemné motoriky horních 
končetin, což jsou lidé, kteří se s ně-
jakým handicapem narodili, nebo jsou 
to lidé po úrazech. Tedy ti, kterým se 
ze dne na den změnil život.

 J Máte představu, kolik takových 
lidí v Česku je?
Lukáš: Víme, že se ročně v Česku do-
stane na vozík kolem dvou set lidí. 
Jsou to i senioři, ale také lidé po úra-
zech, jako jsou skoky do vody, auto-
nehody. Klienti, kteří tenhle program 
ocení, tady jsou.
Dita: Ze statistik nejde vyčíst, jak 
těžký má člověk handicap, protože jak 
už bylo zmíněno, pro člověka, který je 
fyzicky i mentálně postižený, hlasové 
programy nejsou.
Lukáš: Další věc je, že hodně vhod-
ných klientů o téhle možnosti vůbec 
neví. Program vyvinul profesor Nouza 
se svým týmem na Technické univer-
zitě v Liberci asi před patnácti lety. 
My pak někam přijdeme, ukážeme to 

a slyšíme: ´Ty jo, to je super novinka.´ 
Tyhle programy přitom neměly sloužit 
pro handicapované lidi. To celé vydu-
pala Dita. Byly to programy na ovlá-
dání strojů.

 J Jak jste to udělala, Dito?
Dita: V patnácti letech se můj zdra-
votní stav zhoršil. Do té doby jsem 
pracovala na počítači levou rukou, 
kterou jsem v omezené míře zvlá-
dala všechno. Když už to dál nešlo, 
začala jsem hledat variantu, jak as-
poň na počítači začít fungovat samo-
statně. Náš rodinný přítel Milan Bo-
ehm zjistil, že se v Liberci vyvíjí tyto 
programy, a tak jsme se s nimi spojili, 
řekla jsem jim svůj příběh a zeptala 
se, jestli bych programy mohla zkusit 
pro osobní potřebu. Byl to pokus – 
omyl, protože programy měly umět 
obsluhovat stroje, ale nepočítalo se 
s tím, že by díky nim lidé ovládali po-
čítače. Dávala jsem vědcům v Liberci 
podněty a časem se to rozjelo.
Lukáš: Dita je opravdu průkopnice, 
podílela se na vývoji od samého za-
čátku. Má s těmito programy logicky 
nejvíc zkušeností.

 J Vaše začátky byly asi těžké, že?
Lukáš: Byly. Byl jsem jen já a Dita, 
neměli jsme prostory, peníze, kon-
takty, vůbec nic. Tedy měli jsme Ditu 
a společnou myšlenku, ale nic moc 
dalšího. Na samotný rozjezd jsme 
získali peníze ze sbírky a z financí od 

LUKÁŠ SRBA Z  FOTBALOVÝCH CHOLUPIC S  KOLEGYNÍ  DITOU HOROCHOVSKOU UŽ VÍCE NEŽ DVA ROKY POMÁHAJÍ  FYZICKY POSTIŽENÝM  L IDE M

S Í L A  H L A S U  F U N G U J E
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přátel. Nyní si sháníme prostředky, 
abychom mohli jezdit za klienty, a ti 
si mohli zakoupit programy, což je 
hrozně těžké.

 J O jakých částkách se bavíme?
Lukáš: Školíme s programy My-
Voice a MyDictate a jejich cena je 
něco přes 11 500 korun. K tomu je 
potřeba koupit mikrofon za čtyři tisíce 
korun. Mikrofonů je víc, ale u tohoto 
typu máme vyzkoušeno, že opravdu 
funguje a nejsou s ním problémy. Když 
si někdo chce programy zakoupit, je 
to následně uznané jako kompenzační 
pomůcka a z 90 procent nákup hradí 
Úřad práce, pokud si klient vyřídí žá-
dost. Může to ale trvat třeba půl roku. 
Většinou to lidé dělají tak, že si pe-
níze seženou sami a zpětně řeší, aby 
jim to úřad proplatil. Nebo se snažíme 
sehnat sponzory my. Mzda nás obou 
a náklady spojené s cestováním za 
klientem vyjdou na 35 tisíc korun. Vy-
školení klienta mimo Prahu a zakou-
pení programů se tedy může vyšplhat 
na 50 tisíc korun, které sháníme od 
sponzorů.

 J Je jich dost?
Dita: Začali jsme v prosinci 2016, 
takže už nás znají, už k nám mají dů-
věru, ale začátky byly těžké. Když jsme 
od někoho chtěli získat finance, tak 
to kvůli naší krátké historii bylo slo-
žité. Pomohla nám spolupráce třeba 
s Centrem Paraple, které zná v Česku 

i ten, kdo nemá v rodině vozíčkáře. 
O ně jsme se mohli opřít. Lukáš mohl 
dát výpověď ve staré práci a začali 
jsme náš projekt dělat naplno.
Lukáš: Pořád udržujeme se sponzory 
osobní vztahy a dojíždíme za stáva-
jícími, ale také za těmi novými, kteří 
nás ještě neznají. Je potřeba ukazo-
vat jim programy, aby viděli, že je to 
opravdu smysluplné. Když to lidé vidí, 
tak říkají, že je to bomba, a rovnou 

se ptají, jak to chceme do budoucna 
vyvíjet.

 J Kolik lidí už jste proškolili?
Lukáš: Jedenáct, další čtyři klienty 
máme předjednané. Máme radost 
hlavně z toho, že to těch jedenáct 
lidí opravdu používá. Dřív se proško-
lilo padesát lidí za dva roky a použí-
vali to dva.
Dita: Pro nás není důležitá kvantita, 
ale kvalita.

 J Jak dlouho trvá, než se někdo 
naučí programy ovládat?
Dita: Když klienta školíme jednou 
týdně tři hodiny, tak za pět, šest týdnů 
je schopný počítač díky programům 
ovládat hlasem. Pokud třeba v půlce 
školení vidíme, že mu to jde, počí-
tač mu půjčíme, čímž se celý proces 
hodně urychlí. Lidé pracují na našem 
notebooku, nemusejí si ho kupovat. 
Pak zjistí, jestli jim to pomůže, a za-
čnou shánět peníze. My jim počítač 
necháme do doby, než si příspěvek 
vyřídí.
Lukáš: To je hrozně důležité, že ne-
přijedeme a neřekneme: ´Tady to 
máš a můžeš si to koupit.´ My mu 
půjčíme počítač třeba na měsíc, pak 
se může rozhodnout.

 J Jsou to tedy dva programy?
Lukáš: Ano, jeden je na komplexní 
ovládání počítače a druhý je na psaní 
po slovech. Klientovi musí někdo 
pouze fyzicky zapnout počítač, po-
tom už je každý svým pánem a může 
vše udělat hlasem. Jednou jsme se 
dozvěděli, že si pán programy koupil, 
neoslovil nás, nefungovalo mu to, tak 
vše hodil do šuplíku. Pak jsme se ho 
ptali, jestli měl nastavený profil pro 
muže, protože jsou profily pro muže 
a pro ženy. Zaškolení tedy není důle-
žité, ale spíše nezbytné.
Dita: Je spousta věcí, které má člo-
věk tendenci dělat špatně. Když mu 

Ideálně sladěná dvojka, to je Dita a Lukáš.

Víme, že se ročně v Česku dostane na vozík  
kolem dvou set lidí.
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program nerozumí, tak začne mluvit 
nahlas, skoro až křičet. Dělá to každý, 
je to přirozené, ale špatné. Kdyby nás 
klienti neměli, tak se nikdy nemohou 
naučit veškerý potenciál programů.

 J A ten je tedy jak velký?
Dita: Na počítači uděláte úplně 
všechno. Mám částečný úvazek 
v jedné organizaci, kde dělám admi-
nistrativu – můžu vytvářet tabulky, 
psát e-maily, dělat cokoliv na inter-
netu. Neumím si představit něco, co 
bych nemohla na počítači dělat, co 
by mi nešlo.
Lukáš: Můj táta má organizaci pro 
seniory, právě tam dělá Dita admi-
nistrativu. Když klienty proškolíme 
a osloví nás, že mají zájem o práci, 
tak se snažíme pomoct i v tomhle 
směru. 

 J Vy jste mi, Dito, říkala, že díky 
programům máte text hotový 
rychleji, než pokud byste ho psala 
rukou. Jaké jsou časové rozdíly?
Dita: Co se týče manipulace s myší, 
tak ta může být pomalejší, ale e-maily 
mám opravdu napsané rychleji, pro-
tože je diktuji po slovech. Většina lidí 
neumí psát deseti prsty, takže jim 
psaní trvá dlouho. Využívám zrychlené 

povely, třeba stačí říct ´tučné písmo´ 
a text se mi vytuční. Něco je rych-
lejší, něco pomalejší. Ale má to smysl. 
Školíme i lidi, kterým odumírá svalová 
hmota. Třeba ještě zvládnou práci na 
počítači jednou rukou, ale vědí, že do 
budoucna už to nepůjde. A tohle je 
dobrá varianta.

 J Lukáši, vy žádný zdravotní han-
dicap nemáte. Jak těžké je pro vás 
školit, když se nemůžete přesně 
vžít do pocitů vašich klientů?
Lukáš: Jsem schopen vyučovat, ale 
funguji hlavně jako technická pod-
pora, řeším nastavení mikrofonu, 
nainstalování programu. Samotné 
školení vede Dita, takhle to máme 
rozdělené. Já jsem řidič, dělám tech-
nické věci a jsem prodloužená ruka 
Dity. Jeden bez druhého nejsme 
schopní fungovat.

 J Sám byste nikoho nevyškolil?
Lukáš: Já bych to asi bez Dity nedě-
lal. A myslím, že Dita by to nedělala 
beze mě.
Dita: Určitě ne. Pro lidi je moc dů-
ležité, že vidí mě, protože znám 
jejich potřeby, dokážu se vcítit do 
jejich situace. Přijedu a řeknu jim, 
že jsem dřív taky nemohla ovládat 

počítač, ale teď už můžu. Někteří 
lidé jsou skeptičtí, řeknou, že už to 
viděli a moc jim to nešlo. Pak ale 
vidí mě, že ten počítač fakt neo-
tevřu, že ho fakt nezapnu, a přesto 
dokážu udělat to, co by si přáli. Pak 
to má význam. Ale chápu. Když jsem 
nemohla přijet školit v předchozí or-
ganizaci, dorazil zdravý kolega, ote-
vřel si počítač, nandal si mikrofon, 
něco těm lidem ukázal a je to lo-
gicky moc nenadchlo.
Lukáš: Protože si říkali, že kdyby byl 
nějaký problém, tak ho lehce vyřeší. 
Myslím, že 80 procent úspěchu je, když 
Dita ukáže, že to opravdu funguje.
Dita: Jsem pro lidi taková motivace. 
Měli jsme klienta, který neměl moc 
trpělivosti, nešlo mu to a říkal, že není 
možné se to naučit. Já jsem mu říkala, 
že všechny zprávy, které mu píšu, tak 
píšu hlasem. Tím pádem má motivaci. 
Pokud by to ukazoval Lukáš, asi by mu 
lidé tolik nevěřili, že to jde. Asi by to 
nebylo tak úspěšné.

 J Zmínila jste trpělivost. Ta je asi 
klíčová, že?
Dita: Trpělivost je strašně důležitá. 
Když nemůžete jinak než hlasem, tak 
neřešíte, jestli vám práce trvá pět 

hodin místo dvou, to je jedno. Důle-
žité je, že získáte zpátky soukromí. 
Když jsem na počítači, je to pro mě 
jediný druh soukromí. Ke všemu 
v životě, co dělám, potřebuji druhou 
osobu. Když chci někam jet, sama to 
nezvládnu. Když si ale sednu k po-
čítači, je to můj svět, napíšu, komu 
chci, aniž by o tom někdo věděl. Pře-
čtu si, co chci, můžu objednat dárek, 
to nejde slovy popsat.
Lukáš: Dita to má tak, že když po-
třebuje odejít člen rodiny jako třeba 
maminka, dá Ditu k počítači a ona si 
tam vyřídí, co potřebuje. S počítačem 
má propojený i telefon, takže si může 
zavolat, kdyby se něco dělo. Nebo jen 
tak, samozřejmě.

 J To jsem se právě chtěl zeptat, 
jestli jsou programy funkční i pro 
mobilní telefony?
Lukáš: Jen na některé, které jsou 
drahé. A dá se přes ně hlasem vytá-
čet čísla a přijímat hovory. Máme my-
šlenku, kterou právě zkoušíme realizo-
vat, že bychom chtěli pomoct vývoji 
programů, díky kterým by bylo možné 
ovládat hlasem celou domácnost. Jed-
nou třeba nastala situace, že se Dita 
s maminkou vracely z chaty, maminka 
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Z výrazu Lukáše Srby je jasné, že na hřišti nedá nikomu nic zadarmo.

Díky moderním technologiím se Lukáš Srba s Ditou Horochovskou snaží 

posouvat lidi s těžkým fyzickým postižením na cestě k lepšímu životu – 

pomocí hlasu totiž lze ovládat počítač. Vědci z Technické univerzity v Li-

berci s pomocí Horochovské, která může hýbat jen hlavou, vyvinuli a mo-

difikovali program, který byl původně určený na ovládání strojů. Kromě 

toho, že oba školí těžce fyzicky postižené klienty, shánějí také sponzory 

na to, aby se této činnosti mohli věnovat. V tuhle chvíli třeba probíhá 

sbírka na nové auto, aby mohli navštěvovat i mimopražské zájemce 

o školení. Na webových stránkách silouhlasu.cz naleznete také ukázku 

ovládání počítače hlasem a další informace. Můžete se stát i fanoušky 

na Facebooku: www.facebook.com/SILOUHLASU.

CO JE PROJEKT SILOU HLASU?



Ditu dala do bytu a zabouchla si klíče. 
Pokud by se domácnost dala ovládat 
hlasem, tak by se to vyřešilo rychle. 
Je to naše vize, na které začínáme 
pracovat. Chtěli bychom, aby bylo 
možné ovládat žaluzie, televizi… Rádi 
bychom do toho zahrnuli i seniory, aby 
taková věc měla větší uplatnění. Zase 
ale musíme shánět sponzory. Dají se 
najít, většinou je to ale přes nějaké 
doporučení. Když někomu napíšeme, 
kdo jsme a co děláme, často ani neo-
depíší. Pokud dostanete kontakt přes 
známé, tak reagují.
Dita: Se sponzory udržujeme osobní 
vztah, jdeme za nimi a osobně jim po-
děkujeme. Skoro všichni nás po prv-
ním roce podpořili i podruhé, což je 
nejlepší vysvědčení. A někteří už píší, 
že nás podpoří i dál. Přeje nám také 
to, že je čím dál víc lidí, kteří nechtějí 
podporovat velké organizace, u kte-
rých nevědí, kam přesně peníze pů-
jdou.
Lukáš: Když se dělá v televizi sbírka 
na Centrum Paraple během charita-
tivního večera, tak se vybere třeba 15 
milionů korun. Někteří sponzoři chtějí 
podpořit menší projekty.
Dita: My bychom bez nadsázky ani 
nevěděli, co s tolika penězi dělat. 
Náš rozpočet na rok je mezi 400 
až 500 tisíci korun. To nám stačí na 
to, abychom mohli za klienty jezdit 
a vše fungovalo. Jsou v tom zahrnuté 
cesty, programy i náš plat, abychom 
to mohli dělat.

 J Co kdybyste tuhle práci přestali 
dělat?
Dita: Není tady nikdo jiný, kdo by to 
dělal správně nebo dělal něco podob-
ného.
Lukáš: Máme sice ještě částečné 
pracovní úvazky jinde, ale projekt SI-
LOU HLASU děláme naplno, každý 
den. Chceme se tomu opravdu věno-
vat, jinak by to nemělo smysl.

 J Jaká je vaše roční kapacita? 
Kolik klientů můžete zvládnout?
Dita: Dvakrát týdně můžeme vyjet 
mimo Prahu, zbývající dny můžeme 
školit v Praze.
Lukáš: Zároveň musíme shánět 
sponzory, bez kterých by to opravdu 
nešlo. Je to tak půl na půl. Tak deset 
klientů za rok, to je náš strop.
Lukáši, využíváte při shánění spon-
zorů i své kontakty z fotbalového 
prostředí?
Lukáš: Klukům v kabině jsem to ří-
kal, ale prozatím z toho nic moc vel-
kého nebylo. Dostal jsem pár tipů, na 
koho se obrátit. Myslím si ovšem, že 
ten čas přijde. Říkali, že je to zají-
mavá věc. Navázali jsme ale kontakt 
s ligovými Teplicemi, kde je naším 
velkým pomocníkem a především ve-
likou oporou doktor Kunz, který pro 
klub opravdu žije a dělá různé sociální 
akce. Dělá pro Teplice opravdu úžasné 
věci. Pan Kunz nám hodně pomáhá 
třeba s vyhledáváním vhodných kli-
entů, ale také nás doporučuje důle-
žitým kontaktům, které by nás mohly 

finančně podpořit. V Teplicích mají 
projekt Žlutomodrý sen, kdy handica-
pované lidi provedou po stadionu, se-
známí je s fotbalisty, což se nám moc 
líbí. Není to tak, že by nám Teplice 
dávaly peníze, ale propojují nás s dal-
šími potenciálními sponzory. Máme 
dohodnuté například i to, že pokud 
najdeme klienta z Teplic nebo okolí, 

tak ho můžeme vyučovat v prostorách 
stadionu, což se letos bude i realizo-
vat. V tomhle směru jsou Teplice mezi 
ligovými kluby průkopník. I když se to 
části fanoušků, která vzkazuje, že by 
se měli v klubu raději soustředit na 
fotbal, nelíbí, tak my jsme z toho nad-
šení. Jsme na začátku a uvidíme, kam 
se naše spolupráce posune.

R O Z H O V O R

I N Z E R C E

Navázali jsme kontakt s ligovými Teplicemi,  
kde mají projekt Žlutomodrý sen, kdy  

handicapované lidi provedou po stadionu,  
seznámí je s fotbalisty, což se nám moc líbí.
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 J Je Lukáš lepší fotbalista nebo 
školitel?
Dita: Tak to je hodně těžká otázka. 
Nechceš si odskočit na záchod?
Lukáš: Dávej si pozor!
Dita: Lukáš je famózní fotbalista. 
Byla jsem se na něj v Cholupicích 
několikrát podívat, ale Lukáš školitel 
a Lukáš fotbalista, to se nedá vůbec 
porovnávat.
Lukáš: Na hřišti se chovám jinak než 
v osobním životě. Během zápasu jsem 
blázen, hrozně nerad prohrávám. Zá-
roveň když vidím ty osudy kolem sebe, 
začínám o všem víc přemýšlet. Na hři-
šti jdu pořád do všeho po hlavě, ale 
jak poslouchám různé příběhy a vidím, 
co všechno se může stát…

 J Jak dlouho už jste v Cholupicích?
Lukáš: Třináct let, v mužské katego-
rii jsem nehrál jinde a už ani nikam 
jinam nepůjdu. To si neumím před-
stavit.

 J V čem je kouzlo Cholupic?
Lukáš: Prostředí, lidi, mám to tam 
rád. Beru to tak, že jsme vesnický 
klub, který sídlí v Praze. Chodí na 
nás dost lidí, při zápasech máme 
opravdu domácí prostředí. Pár let 
zpátky jsme měli výborný mančaft, 
mluvilo se dokonce i o postupu do 
divize. Pak odvolali trenéra Kahleho, 
s ním odešlo snad deset kluků a celé 
to lepíme znovu. Doufám, že se začne 
blýskat na lepší časy. Prožili jsme si 
těžké období, byli jsme ve fázi, že se 
muselo volat hráčům, kteří už skon-
čili, abychom dali tým vůbec do-
hromady. A právě bývalí hráči Jirka 
Brabec s Alešem Burdou teď Cholu-
pice trénují, chtějí to zase pozved-
nout a mám pocit, že to bude dobré. 
V téhle sezoně bychom určitě chtěli 
hrát o postup do I. A třídy. Byli jsme 
i na soustředění, snad budeme na 
jaře nadupaní.

 J Řídíte projekt Silou hlasu. Jak 
důležitá je síla hlasu při fotbale? 
A jak ji využíváte?
Lukáš: Já vždycky strašně řvu, kluci 
mi říkají, ať tolik neřvu. Takže síla 
hlasu funguje. To může potvrdit 
i Dita.
Dita: Je pravda, že Lukáš název naší 
organizace velmi zosobňuje. Umí se 
rozvášnit v pozitivním i negativním 
smyslu toho slova, což jsem poznala 
ještě v osobním životě, takže jsem 
nebyla překvapená, když jsem ho na 
hřišti viděla.

 J Víte o někom z fotbalového pro-
středí, kdo se věnuje práci s han-
dicapovanými jako vy?
Lukáš: O nikom takovém nevím.
Dita: Dokud s tím člověk nemá 
osobně co do činění, tak se často 
nezajímá. Tak to bývá.
Lukáš: Lidé si nepřipouštějí, že by 
se jim něco takového mohlo stát. Já 

o tom taky nepřemýšlel, než jsem to-
hle začal dělat. Jako malý jsem skákal 
do vody z výšky s tím, že se nic ne-
může stát. Když to teď vidím, dávám 
si pozor, protože stačí málo a může 
to mít fatální důsledky. Nikomu nic 
nevyčítám, lidi, kteří se o to nezají-
mají, chápu.

 J Poslední otázka, trochu odleh-
čená: v Cholupicích hrajete tři-
náct let. Nikdy vám nevadilo, že 
máte hřiště z kopce?
Lukáš: Nikdy mi to nevadilo, ale 
vím, že se shánějí peníze, aby se 
hřiště narovnalo. Snad už se i ně-
jaké sehnaly. I kdyby to zůstalo, tak 
já už to za ty roky nevnímám. Nikdy 
mi to tak nepřišlo. Když se o tom tak 
bavíme, tak jako kapitán, když jsem 
vyhrál los, jsem si rád bral první po-
ločas tu stranu, abychom hráli dolů. 
Ve druhém poločase se mi hrálo 
lépe nahoru. 

R O Z H O V O R

V zápalu boje… V zápalu pohody…

Na hřišti  se chovám jinak než v osobním životě. Během zápasu jsem blázen, hrozně nerad prohrávám.  
Zároveň když vidím ty osudy kolem sebe, začínám o všem víc přemýšlet.

| tradiční oblíbené zájezdy i nové hotely a destinace  
| až dvě děti zcela zdarma
| slevy za včasný nákup 
| klubové hotely, české animační programy 
| senior program – sleva 50 % 
| záloha pouze 990 Kč

Kde nás najdete:    Vodičkova 25, Praha 1, tel.: 221 592 592 | Revoluční 10/1083, Praha 1, tel.: 270 005 560, GSM: 739 580 002 | 
Plzeňská 8/233 (OC Nový Smíchov), Praha 5, tel.: 270 007 350, GSM: 731 132 918 | Chlumecká 756/6 
(OC Černý Most), Praha 9, tel.: 270 007 360, GSM: 778 750 983 | Španělská 2, Praha 2, tel.: 221 466 466

+420 270 007 007
www.alexandria.cz

Dovolená v pohodě

Bližší informace v pobočkách a na www.alexandria.cz
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Řekněte, který tým pražských soutěží mívá na tréninku dvacet a více 
hráčů? Troufneme si tvrdit, že žádný. Semináře Vzdělávacího programu 
pro rozhodčí PFS a Akademie rozhodčích je mívají poměrně pravidelně. 
V prosinci skončil třetí rok jejich fungování a v únoru odstartoval další. 
A zdaleka už nejde je o ně.

Na počátku byla aktivita národního 
instruktora rozhodčích Miroslava Tu-
lingera, na niž před dvěma lety na-
vázaly další projekty. Pražští rozhodčí 
prostě projevili zájem na sobě praco-
vat a jsou ochotní tomu vedle víkendů, 
kdy řada z nich odřídí pět nebo více 
utkání, věnovat i dvě nebo tři další 
odpoledne v měsíci. Níže se podíváme 
v jakých aktivitách.

AKADEMIE ROZHODČÍCH
Ale pěkně popořádku. Řád rozhodčích 
a delegátů FAČR stanoví, že nastupu-
jící arbitr absolvuje úvodní seznamo-
vací pohovor se členy komise rozhod-
čích, získá licenci C a může naskočit 
k řízení utkání, většinou mládežnic-
kých. K tomu je zdarma vybaven píš-
ťalkou, kartami a losovací mincí za-
jištěných z prostředků FAČR a v Praze 

nadto může zdarma získat i dres. Není 
sice úplně nový, pochází ze starší vý-
stroje rozhodčích profesionálních 
soutěží a má příslušné reklamy, ale 
na začátek naprosto postačí. Nová-
ček tak nemusí investovat zbytečně 
stokoruny do výbavy k něčemu, o čem 
ještě tak docela neví, bude-li ho to 
vůbec bavit.
Aby se stal plnohodnotným arbitrem, 
potřebuje získat licenci A. K tomu už 
musí absolvovat vzdělávací program 
s určeným počtem hodin výuky pravi-
del i dalších fotbalových norem a tré-
ninkovou jednotku na hřišti. Tento 
projekt je financován z prostředků 
FAČR a je označován jako Akademie 
rozhodčích. V roce 2019 zorganizuje 
dva běhy složené vždy ze svou celo-
denních a dvou půldenních seminářů. 
K pevně stanoveným hodinám v Praze 

přidáváme i praktická cvičení na hři-
šti, vedená zpravidla některým z ko-
legů rozhodčích listiny profesionál-
ních soutěží.
Už na prvním takovém tréninku řada 
nováčků zjistí, že třeba jen dobře písk-
nout do píšťalky nemusí být vždycky 
jednoduché. Přidejte k tomu signali-
zaci volných kopů, autů, rohů a zjis-
títe, že to, co se z hlediště může zdát 
naprosto samozřejmé, zase tak do-
cela jednoduché není. A co teprve 
někomu ukázat kartu nebo správně 
postavit zeď bránících hráčů. Anebo 
z místa asistenta správně posoudit 
ofsajdovou situaci či ukázat rozhod-
čímu, jestli k přestupku došlo uvnitř či 
vně pokutového území. Taková cvičení 
nováčky hodně baví a navíc při nich 
mají příležitost neformálně probrat 
se zkušenějšími kolegy své zkušenosti 
z pražských kolbišť.
Rozhodčí Karel Hrubeš, Ondřej Berka, 
Vojtěch Severýn nebo Jan Váňa a asi-
stenti Milan Flimmel, Jan Petřík nebo 
Matěj Vlček, ti všichni loni hodně po-
mohli.

Semináře budou probíhat střídavě na 
hřištích SK Hostivař a SK Ďáblice, kde 
rozhodčí loni našli hodně pochopení 
a vstřícnosti, ale nově zavítají napří-
klad na Přední Kopaninu nebo tam, 
kam je pozvou.
V uplynulém roce prošlo akademií více 
než padesát nováčků, z nichž zhruba 
polovina u píšťalky vydržela. Ti další 
z různých důvodů odpadli. Buď pro 
ně byl zápřah s píšťalkou příliš velký, 
vadil jim tlak od maminek a tatínků 
za bariérou žákovských hřišť anebo 
prostě zjistili, že pískání není pro ně. 
Letos by organizátoři tyto ztráty rádi 
ještě více snížili a pokusili se to pod-
pořit systémem patronů.
Zkušení rozhodčí si vezmou pod křídla 
jednoho či dva nováčky, pomohou jim 
při prvních zápasech a budou připra-
veni pomoci jim radou i v dalším ob-
dobí. Mladší kolegové naopak budou 
moci přijít na jejich zápasy, podívat se 
do kabiny a sledovat, co ti zkušenější 
dělají před utkáním nebo po něm.
Nejmladším frekventantům akademie 
bylo patnáct let, nejstaršího už minula 

E X T R A T E X T :  VÁ C L AV  M I TÁ Š   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

V Z D Ě L ÁVA C Í  P R O G R A M  P F S  L Á K Á  A  Š K O L Í  ( S TA R O ) N O V É  A D E P T Y

S T A Ň  S E  R O Z H O D Č Í M

Dobře naladěný rozhodčí? Základ povedeného utkání. I rozhovory muži v černém poskytují.
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Parta pražských arbitrů je vyhlášená. Jako velmi dobrá.

padesátka. Ti nejlepší si mohli jed-
norázově vyzkoušet vyšší vzdělávací 
level, kde se potkali s perspektivními 
arbitry nejvyšších pražských soutěží.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Vzdělávací program pro rozhodčí je 
určen perspektivním sudím na úrovni 
krajských soutěží a je financován 
UEFA prostřednictvím projektu Kon-
vence rozhodčích. Jde o výběrovou 
skupinu s horní věkovou hranicí 26 
let, ovšem tu a tam lze udělat ně-
jakou drobnou výjimku. Přestože by 
v akademii asi neměli problém vytvo-
řit čtyřiceti či padesátičlennou sku-
pinu, z praktických důvodů je počet 
účastníků limitován třiceti. 
Těžiště je položeno na praktických 
cvičeních vedených na hřišti zkuše-
nými instruktory. Letos by rádi spolu-
pracovali s oběma národními instruk-
tory rozhodčích Miroslavem Libou 
a Miroslavem Tulingerem, stejně 
jako s osvědčenými lektory z let mi-
nulých. Elitní mezinárodní asistentka 
Lucie Ratajová se zaměří na práci 

asistentů, která v moderním fotbale 
zdaleka nestojí jen na posuzování 
ofsajdů, a o další program se podělí 
rozhodčí FIFA Pavel Orel s mezinárod-
ními asistenty Petrem Blažejem a Ji-
řím Křížem za podpory Miloše Vitnera, 
ústeckého prvoligového asistenta.
Na programu bude Body Language, 
řešení krizových a konfliktních mo-

mentů v utkání nebo nácvik řešení 
složitých herních situací. K tomu při-
dejte výklady teorie na učebně či roz-
bor videoklipů z pražských soutěží 
a máte na rok o zábavu postaráno. 
Potřeba k tomu je celkem osm dvou-

denních workshopů a jeden dvou-
denní seminář.

FITNESS TRÉNINKY
Protože je fotbal i na úrovni kraj-
ských soutěží stále rychlejší a nároč-
nější nejen na teoretickou přípravu, 
ale také na fyzickou kondici, začali 
rozhodčí během února také třetí roč-

ník fitness přípravy. Národního fitness 
instruktora rozhodčích Ondřeje Ler-
cha letos poprvé vystřídá pražský sudí 
Matěj Cichra.
Tréninky s měsíční periodou rozhod-
čího jistě nepřipraví ani na soutěže, 

ani na fyzické prověrky. Jejich cílem je 
ukázat, jak trénovat samostatně. Bez 
toho se totiž dnes už není možné obe-
jít. Kdo chce být úspěšný v pražských 
soutěžích a reálně uvažovat o po-
stupu výš, bez individuální přípravy 
se prostě neobejde.

PROGRAM MENTOR / TALENT
Další z projektů organizovaných Úsekem 
rozhodčích FAČR spočívá v individuální 
spolupráci zkušeného arbitra s perspek-
tivním nováčkem, předpokládá aktivní 
spolupráci určené dvojice. Na rozdíl od 
hodnocení rozhodčího delegátem bez-
prostředně po utkání, které je většinou 
zaměřené na hodnocení pozitivních i ne-
gativních rozhodnutí v konkrétním zá-
pase, se může talent se svým mentorem 
pustit do větších detailů a sledovat je 
v delším časovém období.
Sečteno a podtrženo – pořád se něco 
děje. V sezoně prakticky není týden, 
kdy by rozhodčí netrénovali nebo ne-
měli jinou společnou aktivitu. Věřme, 
že to hráči i diváci poznají z jejich vý-
konů na hřišti. 

E X T R A

Rádi tě uvítáme mezi sebe. Stačí napsat e-mail na adresu: 
lavicka@comp.cz. Připravili jsme pro tebe základní rozhodcovské 
potřeby i oblečení a rádi tě uvítáme v programu Akademie rozhod-
čích PFS. Pokusíme se tě všechno naučit a předat zkušenosti starších 
a úspěšných kolegů. Nenecháme tě v tom samotného. Pomůžeme ti 
v začátcích a budeme tě podporovat.

CHCEŠ SE STÁT FOTBALOVÝM ROZHODČÍM?

Součástí vzdělávání rozhodčích je praxe... ... a samozřejmě i teorie.
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Věrný fanoušek, to je pro každý fotbalový klub doslova poklad. Právě 
takovým srdcařem se může pochlubit divizní Admira. A světe div se, 
nadšenec, který za poslední léta vynechal jen jeden domácí zápas, ani 
nebydlí v hlavním městě! Žije kousek od Třeboně, ale každých čtrnáct 
dní vyrazí z útulného jihu do Prahy, aby viděl v Kobylisích, jak si jeho 
Admira povede. „Je to nádhera, vypnu mobil a užívám si s rodinou pohodu,“ 
říká nadšeně třiačtyřicetiletý PAVEL ŠINDELKA.

Nikdy fotbal nehrál, tvrdí, že na to 
nemá postavu, ale to neznamená, že 
by míči kopanému, jak se historicky 
téhle hře říkalo, nepropadl. Pochopi-
telně se hned nehrnul do Prahy, ale 
na zápasy chodil v rodném městě 
a jeho okolí. „Začal jsem fandit Dy-
namu České Budějovice, které má 
shodou okolností černobílé barvy 
jako Admira. Fotbal – to je pro mě 
pohoda, kamarádi, pivo, klobása. To 
je ta pravá zábava,“ vzpomíná na své 
fanouškovské začátky.
Nebýt nepříjemného zážitku, možná 
by i Dynamu věrný zůstal. Jenže parta 
tamních chuligánů všechno zhatila. 
„Napadli mě. Jen tak, asi proto, aby 
si do někoho kopli. Měl jsem s sebou 
desetiletého syna. A ještě u toho řvali 
nadávky. Tam se to zlomilo, řekl jsem 
si, na tohle já přece chodit nemusím,“ 
popisuje Šindelka, proč se mu ne-
chtělo dál fandit jihočeské fotbalové 
jedničce.
Na fotbalech se potkával se svým ka-
marádem z dětství Josefem Němcem, 
který na Admiře trénuje děti do 14 
let. Právě on přilákal nového příznivce 
do pražských Kobylis. „Potkávali jsme 
se na fotbalech mimo Prahu a on ří-
kal, ať se přijedu na Admiru podívat, 
tak jsem to jednou udělal,“ vysvětluje 
Šindelka.
A prostředí v klubu z Prahy 8 na něj 
udělalo velký dojem. „Fandilo se tam 
slušně, to byl základ,“ neskrývá člen 
fanouškovské skupiny OldBoy´z. 

Nechtěl brát děti někam, kde by 
z ochozů pršely nadávky. Admira byla 
v tomhle směru ideální. „Asi jsem pro 
někoho podivín, že jezdím z vesnice 
takovou dálku někam mezi paneláky 
na fotbal. Ale já si to fakt užívám.“

ZÁBAVA PRO VŠECHNY
Jakmile na fotbal do Kobylis vyrazil, 
podlehl kouzlu klubu vyznávajícímu 
černobílé barvy, který momentálně 
vede divizi A a v minulosti hrál i třetí 
ligu. Leckoho napadne, že kdyby se 
přestěhoval do hlavního města, měl 
by to na fotbal blíž a ušetřil by čas. To 
ale Šindelka odmítá. „Už jsem v Praze 
bydlel. Já ale prostě patřím do jižních 

Čech, jsem tam šťastný,“ vykládá 
a hlas mu jiskří nadšením.
Klidně oželí film v kině, počká dva 
roky a podívá se na něj doma v te-
levizi. Místo toho pravidelně vyráží 
s rodinou na fotbal. Tvrdí, že si to 
na tribuně Admiry užijí všichni. „Pro 
děti jsou tam dvě hřiště, žena si po-
kecá s holkama, které doma nevídá,“ 
popisuje, že návštěvy Prahy nemají 
kouzlo jen pro něj. „Děti se na Admiru 
vážně těší. Malá Jitka ještě pořádně 
nemluví a pokaždé křičí houpy, houpy, 
protože ví, že je na fotbale houpačka. 

Syn zase září, protože se těší na že-
latinové myši, které děti při návštěvě 
dostanou.“
Pohodový chlapík při vyprávění zá-
žitků z Admiry zvážní jen občas. Při-
jde to třeba ve chvíli, kdy zazní dotaz, 
jak by se zachoval, kdyby jeho žena 
nechtěla na fotbal jet. „Kdyby tohle 
přišlo, tak ať si chystá rozvodové pa-
píry. Nejsem nějaký uzurpátor, ale přece 

je to změna i pro ni, jelikož je na ma-
teřské. Jsme na vesnici, tak říkám, že 
nemusí pořád koukat jen slepicím do 
očí,“ vypálí okamžitě.
A tak každých čtrnáct dní vyráží čtyř-
členná skupinka na fotbal do Prahy. 
Dvě hodinky v autě, když není zácpa. 
Z fanoušků, kteří chodí do admirác-
kého kotle, bývá na stadionu mezi 
prvními. Postará se o vyvěšení vlajek, 
koupí dvě piva a jde se na věc. Po 
utkání pro změnu Šindelkovi odchá-
zejí mezi posledními. „Když je teplo 
a hraje béčko, tak někdy zůstaneme 
a zafandíme. Přijde mi to tam ale tro-
chu jiné. Jsou tam tátové, a to pořád 
slyšíte: Franto nebo Pepo. Místo aby 
řvali heja, Admira,“ nabízí svůj pohled 
na rezervní tým.

JEDINÁ ABSENCE
Jeho místo na stadionu Admiry je jisto 
jistě v kotli, jinam by nešel. „Co bych tam 
dělal? To bych mohl rovnou sedět doma. 
Chodím jen a jen do kotle,“ tvrdí.
Má radost, když může mužstvo podpo-
řit. Občas zazní i nějaká výtka, ale jde 
o pohodovou konfrontaci. „Když máme 
nějaké výtky, tak si nás vyslechne i tre-
nér Franta Peřina. Atmosféra je taková 
domácká, všichni se chovají slušně,“ líčí 
nadšeně. Pokud pak přijde řeč na fot-
bal doma s kamarády, sem tam slyší, 
že jezdí za namyšlenými Pražáky. Na 
to má ale ráznou odpověď: „Oni tam 
takoví nejsou. Je to přátelské od chvíle, 
kdy projdete bránou, přes prodavače 
piva, klobás až po hlasatele Aleše Pi-
vodu a jeho hlášky.“
Na Admiru vyrazil mnohokrát, pravi-
delně se snaží jezdit od léta 2017. 
Dřív se spíš dostal na venkovní zápasy, 
teď jsou ale jeho mače v Kobylisích. 
„Jezdím jen na domácí zápasy Admiry. 
Ty venkovní nedám kvůli práci. Dělám 

PAV E L  Š I N D E L K A ,  N A D Š E N Ý  FA N O U Š E K  A D M I R Y,  V Y R Á Ž Í  B Ě H E M  S E Z O N Y  O D  T Ř E B O N Ě  N A  K A Ž D Ý  D O M Á C Í  Z Á PA S  P R A Ž S K É H O  K L U B U

KDEPAK DO KINA NA J IHU,  HURÁ NA ADMIRU!

Pavel se společně s kamarády na Admiře vždy postará o tu správnou atmosféru.

T É M A T E X T :  R E N É  M A C H Á L E K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T. ,  M I C H A L  J A L O V E C ,  F K  A D M I R A  P R A H A
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Není o čem diskutovat. Je úplně jasné, pro koho kromě rodiny bije Šindelkovo srdce.

pro pražskou firmu, která má pobočku 
v Budějovicích. Co se týče poslední doby, 
mám tam jen jednu absenci, když jsem 
odjel na dovolenou do Chorvatska. To 
fakt nešlo udělat, klukům jsem se omlu-
vil, že tisíc kilometrů kvůli tomu zápasu 
nepojedu,“ dodává s tím, že venku byl 
naposledy v Přešticích. „Sešli jsme se 
tam a odfandili to.“
Když přišla řeč na volno v Chorvat-
sku, Šindelka tvrdí, že Admiru na 
dálku nesledoval, i když by díky in-
ternetu mohl. Chtěl si ale vyčistit 
hlavu. „Na dovolené jsem byl po třech 
letech, takže jsem vypnul telefon, ne-
chtěl jsem mít žádný kontakt, jen jsem 
si lehnul a nedělal nic. Potřeboval jsem 
si prostě odpočinout. Povedlo se,“ říká 
chlapík, který o sobě hrdě tvrdí, že 
miluje jihočeské rybníky i komáry. Ale 
do Prahy se rád zajede mrknout na 
paneláky, jednou za čtrnáct dní mu to 
však úplně stačí.

Možná se to nezdá, ale tenhle admi-
rácký koníček není úplně nejlevnější. 
„Byla by za to slušná dovolená, dobře to 
vím,“ pokývá hlavou. „Na druhou stranu 
se snažím šetřit, makám jak blbej, ne-
chodím po hospodách. Jasně, občas si 
pivo dám, ale není to tak, že bych chodil 
každý den,“ dodává.
A tak každých čtrnáct dní zvládne 
svých 300 kilometrů za Admirou 
a zpět. Když se přidají náklady na 
občerstvení, vyjde výlet na tisícovku, 
někdy i patnáct stovek. A dřív si do-
konce nenechal ujít ani přípravné zá-
pasy. Letos mu to ale nevyjde. 
„Nevychází mi to finančně ani v práci. 
Musím něco pošetřit, manželka si přála 
jet v červnu na dovolenou,“ vysvětluje. 
Že by ale kvůli tomu nabral v kotli 
Admiry „áčko“, tak to ani náhodou. 
Všechno je vymyšlené ideálně. Od-
jezd 7. června, o týden později návrat. 
„Čtrnáctého budeme doma, patnáctého 

mám narozeniny a šestnáctého června 
hraje Admira doma. Vyjde to skvěle, 
bude to poslední domácí zápas,“ směje 
se spokojeně. 
Možná mu klub jeho srdce dá jako dá-
rek postup do třetí ligy. „Admira musí 
být pořád první, pak je to v pořádku,“ 
směje se. „Uvidíme, jak to dopadne. 
Je pravda, že když se ve třetí lize hrají 
vložené středy, tak bych se na taková 
utkání kvůli práci nedostal.“

VYDRŽÍ DO 50? NEBO DÉLE?
Z každého slova je cítit, jak má Ad-
mira místo v jeho srdci. Zároveň ale 
zdůrazňuje, že absolutní fanatismus 
neuznává. „Vím, že život není jen Ad-
mira. Mám samozřejmě vlajku, šálu, 
triko nebo nějakou tu samolepku.“
Podruhé při povídání zvážní, když při-
jde řeč na možnost, co by říkal na to, 
kdyby třeba jednou na Admiře pojme-
novali po věrném fanouškovi nějaký 

koutek v areálu. Téhle cti se nedávno 
dostalo bývalému sekretáři, admi-
rácké legendě Josefu Vavruškovi. Nic 
podobného ale Šindelka nechce. A má 
jasno proč. „Tohle nepotřebuji. Navíc, 
kdo by si třeba po patnácti letech na 
někoho, jako jsem já, vzpomněl. Pan Va-
vruška je osobnost, žije pro fotbal na 
Admiře šedesát let. Ten si to zaslouží. 
Mně úplně stačí, že mi je na Admiře 
dobře,“ tvrdí.
V kotli Admiry se schází s generací 
čtyřicátníků. To mu stačí ke štěstí. Jak 
dlouho to ale může partičku fotbalo-
vých nadšenců bavit? „Dokud bude cho-
dit tahle parta, proč to nevydržet do pa-
desáti nebo třeba ještě později. Opravdu 
si to užíváme. Teď je to samozřejmě nej-
lepší, když je Admira v čele a vyhrává. 
Hodně chlapů žije tím, že se musí po-
stoupit. Já jsem v tomhle směru v klidu. 
Je super dávat hodně gólů a být v čele 
tabulky. Ať nám to na Admiře vydrží!“ 

Koukáme se na budoucí oporu Admiry? Na tribunu? Ale kdepak… „Šindy“ chodí fandit zásadně do kotle.

T É M A
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Letos je na tom Viktoria Žižkov zase jednou zle. Po podzimním poločasu 
Národní ligy (navíc s jedním předehraným jarním kolem) se ocitla až na 
dně tabulky – o tři body za předposledním Táborem, o čtyři za čarou možné 
záchrany. Nic není ztraceno, ale jisté je, že tým s bohatou prvoligovou 
historií, který by fotbalová Praha ráda viděla přinejmenším v zápolení 
o návrat do elitní soutěže, čeká kromobyčejně těžké jaro. A tak se tu 
Žižkovským pro povzbuzení a všem ostatním pro osvěžení paměti nabízí 
vzpomínka, kterak viktoriáni před čtvrt stoletím ve strhující bitvě nervů 
dobyli Český pohár...

Rok předtím se po šestačtyřicetileté 
absenci (během které klub dokonce 
na téměř půldruhého desetiletí zanikl) 
vrátili do první ligy. Od mocně posíle-
ného kádru tehdy asi leckdo očekával 

víc než dvanáct vítězství, devět remiz 
a výsledné osmé místo s dvanáctibo-
dovým odstupem za mistry z Letné.
Zato v poháru si tým vedl nad všechno 
očekávané! V Rakovníku vyhrál 3:0, ve 

Vlašimi 4:0, v Hradci Králové 1:0. Ve 
čtvrtfinále vyklepl plzeňskou jmenov-
kyni (v lize nakonec pátou) 4:0 a první 
pohárový gól dostal až v semifinále 
od příštích ligových vicemistrů ze Sla-
vie. I tak vysoce favorizovaného sou-
peře porazil 3:1!
Ve finále jej očekával souboj s mis-
trovskou Spartou. Ta v boji o postup 
mezi poslední čtyři zdolala doma Bo-
hemku 1:0 a cestou do finále na os-
travských Bazalech Baník 2:0. V zá-
věrečném ligovém kole oba dávní 
soupeři na vlastních hřištích zvítězili: 
rudí nad pátým Chebem 3:0, červe-

nobíle pruhovaní nad desátými Drno-
vicemi 2:0. Srovnání těchto výsledků 
hovořilo ve prospěch Sparty. Její pří-
znivci poukazovali také na průběh 
a výsledek loňského semifinále Čes-
kého poháru (naposledy jako součásti 
československého pohárové soutěže), 
v němž Letná triumfovala nad Žižko-
vem 3:0.
Viktoriáni si však pochopitelně spíše 
připomínali dva týdny starou ligovou 
plichtu finálových soupeřů 0:0. „Sparta 
má lepší kádr, a tak je pro pohár fa-
voritem. Působila lepším dojmem, ale 
i Viktorka k pohlednému fotbalu dost 

KA P I T O LY  Z  D ĚJ I N  P R A Ž S K É H O  F O T BA LU :  F I N Á LO V É  D R A M A  Č E S K É H O  P O H Á R U  1 9 9 4

S U P E R Ž O L Í K  M A R E K  T R V A L

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 

Takhle se sparťané radovali, když roku 1994 obhájili titul (zcela vlevo kapitán Jozef Chovanec). A když potom v půli pohárového finále vedli o gól, kdo by ještě pochyboval, že dobudou double?

Marek Trval a brankář Oldřich Pařízek (po jeho levém boku) patřili k prvním, kteří směli zvednout nad hlavu Český pohár!
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přispěla,“ řekl po tomto mači objek-
tivní pozorovatel Tomáš Pospíchal. 
„Výrazně se zlepšila v bránění. Trenér 
Kotrba udělal výborný tah zařazením 
Časka na místo libera. Pod jeho vede-
ním má defenzivní činnost smysl, umí 
si ostatní zorganizovat.“ Karty pro roz-
hodující bitvu byly rozdány. 

PRVNÍ DĚJSTVÍ PATŘILO SPARTĚ
Kolik fanoušků by se asi bylo sešlo 
v pondělí 13. června k finálovému boji 
(premiéře Českého poháru jako vr-
cholné soutěže samostatného státu, 
takže také o vstupenku do evrop-
ského Poháru vítězů pohárů), kdyby 
se jím stalo všeobecně předpoklá-
dané derby „S“? Žádný jiný vzájemný 
zápas českých mužstev nemohl přilá-
kat srovnatelnou návštěvu. Nicméně 
oněch 7011 platících diváků bylo na 
takovou událost a očekávaný tuhý 
boj přece jen nečekaně málo. Pravda, 
hrálo se bezprostředně po ukončení 
ligy a mač byl vysílán přímým pře-
nosem. Ale málo platné, co do at-
mosféry takového strhujícího boje 
televizní obrazovka přímou účast 
v hledišti nahradit nemohla... 
Trenér Sparty Karol Dobiaš před ro-
kem ještě vedl Brno, ale vzájemný 
finálový zápas obou týmů tehdy už 
sledoval pouze jako pozorovatel svých 

příštích svěřenců. S Jiřím Kotrbou, 
který Viktorku převzal v průběhu ligy 
od Vladimíra Táborského, se dobře 
znal z doby společného hráčského 
působení v Ďolíčku. 
Po první půli vedli rudí 1:0. Hlas lidu 
na tribunách usoudil, že vedoucí gól 
obránce Petera Gundy byl sice více-
méně dílem šťastné souhry okolností, 
ale že sparťané byli zřetelně lepší 
a pevně drželi otěže hry – viktoriáni 
že s nimi drželi krok jen díky maxi-
málnímu nasazení a neumdlévající 
bojovnosti. Převládalo mínění, že ve 
druhém poločasu odpadnou a Sparta 
završí double. Tím větší rozruch v „od-
borných kruzích“ vyvolal o přestávce 
výrok bývalého slávistického borce 
a trenéra reprezentační jedenadva-
cítky Ivana Kopeckého, že Viktorka 
ve druhém poločasu přidá a ovládne 
pole!

ŠŤASTNÉ TAHY NA OBOU LAVIČKÁCH
Stalo se, co předpověděl Kopecký. Po 
změně stran si Viktorka vytvořila ví-
cero šancí. S žolíky se v pravou chvíli 
vytasili Dobiaš i Kotrba. První stří-
dali Žižkovští: v 53. minutě Kotrba 
stáhl z trávníku Tomáše Krejčíka 
a nahradil ho Jaroslavem Maškem. 
O deset minut později v letenském 
souboru zastoupil Michala Horňáka 

Jozef Kostelník. A po dalších sedmi 
minutách došlo ke třetímu a posled-
nímu střídání: u Žižkovských odstou-
pil i druhý hrotový hráč Tibor Jančula 
a jeho roli převzal vytáhlý exsparťan 
Marek Trval.
Tři noví muži pořádně zatočili s dal-
ším průběhem mače: první skóroval 
ten, který přišel na hřiště poslední. 
Trvalovi stačilo necelých osm minut 
v akci, aby v 78. minutě vyrovnal na 
1:1 a vynutil tak prodloužení. Když se 
blížil konec první poloviny přidaného 
času, Kostelník ve 103. minutě znovu 
zařídil Spartě vedení. Už už se zdálo, 
že to byl vítězný gól. Běžela poslední 
minuta nastavení, rozhodčí Mádl se 
stále častěji díval na hodinky, když Tr-
val hlavičkou přihrál do střelecké po-
zice Maškovi, toho zneškodnil Gunda, 
ozvala se píšťalka – a sudí ukázal na 
značku pokutového kopu! 
Nesdílíme časté mínění bariér, že se 
jaksi nehodí rozhodnout zápas (tím 
méně třeba právě pohárové finále) 
nařízením penalty v poslední mi-
nutě. Pravidla platí po celý herní čas. 
V tomto případě však šlo o trest – no, 
řekněme přinejmenším velmi přísný... 
Exekuce se ujal Trval a reprezen-
tační gólman Petr Kouba byl proti 
jeho střele bezmocný. V posledních 
vteřinách hry bylo vyrovnáno na 2:2!   

Pokud se snad v hledišti našel někdo, 
komu nebyl dosavadní průběh zápasu 
dost dramatický, pak si zajisté přišel 
na své v infarktovém rozstřelu. V něm 
si hrdina zápasu Trval ještě jednou 
postavil míč na zlověstnou značku, ale 
tentokrát nedal. Dvakrát se v té do-
vednostní soutěži (ale ještě víc pro-
věrce pevných nervů) dostali do ve-
dení rudí, dvakrát pruhovaní srovnali. 
Po sedmé sérii byl stav rozstřelu 5:5. 
Ze sparťanských vykonavatelů splnili 
úkol Jozef Chovanec, Zdeněk Svoboda, 
Václav Budka, Gunda a Kostelník; ne-
proměnili však velcí plejeři, jakými 
nesporně byli Pavel Nedvěd i Jiří No-
votný! Z Viktorky Koubu překonali Mi-
loslav Kordule, Petr Holota, Jozef Ma-
joroš, Petr Gabriel a Michal Petrouš; 
šanci neproměnili dva z nejlepších, 
Trval a Jiří Časko.
Rozhodl osmý souboj. Zatímco Old-
řich Pařízek, brankář Viktorky, který 
přišel v zimě z Jablonce, zneškodnil 
pokus Jozefa Kožleje, Mašek stanovil 
konečný výsledek rozstřelu 6: 5 pro 
Žižkov! 
Mimochodem, v předchozích patnácti 
letech pouze dvakrát neskončil Český 
pohár v pražských rukou. V obou pří-
padech triumfovala Ostrava. A osm-
krát bylo v té době finále výhradní 
záležitostí metropole! 

HANEBNÁ TEČKA ZA VELKÝM 
DRAMATEM
Nesmyslně pokazila nezapomenu-
telné dojmy z velkého zápasu. Roz-
čarovaní sparťanští ultras házeli ur-
vanými sedačkami a při předávání 
poháru před čestnou loží jejich sou-
věrci poplivali trofej i její dobyvatele 
a házeli po nich vším, co měli po ruce, 
hlavně plechovkami od piva... Ať pe-
nalta měla či neměla být, viktoriáni si 
vítězství zasloužili už za totální mobi-
lizaci všech fyzických i duševních sil 

a obrovskou touhu po úspěchu. Zá-
věrečné scény věru nebyly hodné tak 
prestižní soutěže!

ŽIŽKOVSKÁ VAVŘÍNOVÁ GALERIE
Patří do ní i mistrovský titul z roku 
1928 – první, který kdy dobyl někdo 
jiný než některé z obou „S“, a na dal-
ších jedenadvacet let poslední. Až 
roku 1949 vybojoval ligové prvenství 
dnešní Slovan Bratislava. Tenkrát 
poprvé od zrození ligy v roce 1925 
ztratila Praha prvenství. Očima histo-

rie byla však Viktorka především po-
hárovým mužstvem. Dokládají to její 
tři triumfy v Poháru dobročinnosti, 
nejstarší české fotbalové soutěži – 
z let 1913, 1914 a 1916, trojnásobný 
zisk Poháru Středočeské župy (1921, 
1929 a 1933, navíc finálové vítězství 
v roce 1940, kdy byl výsledek anulo-
ván) a v neposlední řadě dobytí Čes-
kého poháru roku 1994 i sedm let 
poté – tehdy znovu proti Spartě díky 
zlatému gólu kapitána a tvůrce hry 
Aleše Pikla.

NEPOVEDENÉ FINÁLE ŽUPNÍHO POHÁRU
Také roku 1940 stály v ultimativním 
boji proti sobě Viktorka a Sparta. 
V lize devátí viktoriáni tehdy pora-
zili vicemistry 5:3. Vinou nesčetných 
chyb rozhodčího Mitrovského to spíše 
než kopaná byla oboustranná okopá-
vaná s přehršlí pomst a odvet. Tro-
fej nebyla udělena a pršely hráčské 
tresty. Překvapilo, že ačkoli viníci byli 
na obou stranách, postup do premi-
érového ročníku Českého poháru byl 
tenkrát upřen pouze Viktorce... 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Petr Vrabec (na snímku) a s ním i Michal Bílek a Marek 
Trval patřili ještě rok předtím mezi letenské mistry. Teď 

výrazně přispěli k triumfu Viktorky nad Spartou.
Trenér Jiří Kotrba na lavičce pohárových vítězů.Zpečetit výhru v rozstřelu z penaltové značky v pohárovém 

finále, to už chce pevné nervy. Jaroslav Mašek je měl.
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Vítězství v Českém poháru otevřelo roku 1994 Viktorii Žižkov bránu 
jedné z evropských klubových soutěží. To vyvolalo nutnost posílení 
týmu. Tehdy se na Žižkově nečekaně objevil kovaný Jihočech KAREL 
POBORSKÝ, přes své mládí už klíčový hráč Českých Budějovic.

Proč nečekaně? Mezi zasvěcenými 
už nějaký čas nebyl tajemstvím zá-
jem obou „S“ o tohoto mimořádně 
talentovaného mládence, fotbalistu 
po tátovi. Viktorka, v té době na pře-
stupovém trhu velmi dravá, jim ale 
vypálila rybník.
Mimořádně talentovaného... Přímo 
to bilo do očí. A vidíte, přesto ho 
na prahu dorosteneckého věku po-
slali z „Budějek“ zpátky do Třeboně, 
kde začínal. Někomu se nejevil jako 
perspektivní. Také fotbal dělají jen 
lidé. Každý máme své mouchy, svá 
mylná rozhodnutí. Naštěstí byl ten 
přešlap až příliš zřejmý a Karel byl 
co by dup zpátky.

ŘÍKALI MU „STEVE“
Už od klukovských let a dost přilé-
havě. Na lyžích v té době řádil Steve 
Podborski, jeden z „bláznivých“ Kana-
ďanů, kteří se vřítili na světové sjez-
dovky jako velká voda. Nešlo jen o po-
dobnost příjmení. Mimořádně rychlý 
Karel byl také takový „jezdič“.

Snil o mistrovském titulu. A sen si splnil 
už po dvou letech v Praze. To už ve Sla-
vii. V tom samém roce debutoval v ná-
rodním mužstvu a na evropském šam-
pionátu v Anglii s ním došel až do finále. 
V birminghamském čtvrtfinále tam naši 
narazili na Portugalce. Strhující boj rov-
nocenných soupeřů rozhodla 53. minuta. 
To se Karel Poborský zmocnil odraže-
ného míče, střelhbitě se s ním prosmekl 
mezi třemi protihráči – a když zazname-
nal, že proti němu vyrazil brankář Baia, 
přehodil ho na milimetry dokonale vy-
počítaným lobem! Prokletý padáček, 
stálo pak v lisabonských novinách. Ale 
se vší úctou k jeho autorovi, byl to Kar-
lův první gól za národní mužstvo. A krás-
nější už nikdy nemohl dát. Televizní zá-
běr té chvíle obletěl celý svět stejně jako 
dvacet let předtím Panenkova uličnická 
tečka za finálovým rozstřelem ve stejné 
soutěži v Bělehradu. Není dloubák jako 
dloubák. Ale když se vydaří, jsou nád-
herné všechny.
Začaly pršet nabídky ze zahraničí. 
V Edenu kývli na tu nejlukrativnější.

ŠEST LET NA VÝSLUNÍ
V Manchesteru United to měl zatra-
ceně těžké. Nejenom pro ten nabitý 
kádr, nejenom proto, že právě na jeho 
pozici tam byl také David Beckham. 
Ostrovní „soccer“ Karlovi moc neseděl. 
A navíc se teprve začal učit anglicky. 
Přesto tam za dva roky nastoupil v 37 
zápasech a pětkrát skóroval.
Pak přišla Benfica. To byl fotbal po-
dle jeho gusta! Technický, hravý, s fa-
noušky, kteří zbožňovali hráče jeho 

typu. Podobné to bylo v římském 
Laziu, kam mu pomohlo doporučení 
Pavla Nedvěda.
Když se po šesti letech vrátil do Prahy, 
zralý a skvělý, oblékl dres Sparty. Ale 
nakonec si ještě jednou stačil za-
hrát ligu také tam, kde do ní vykro-
čil – v Českých Budějovicích. Úspěšně 
podniká, je spolumajitelem Dynama, 
čelným představitelem klubu. A usi-
lovně pracuje na jeho návratu mezi 
naši klubovou smetánku. 

Post:  původně pravé křídlo, později ofenzivní záložník

Hráčská dráha:  1978 Jiskra Třeboň, 1984 Dynamo České Budějovice, 1987 Jiskra Třeboň, 1988 Dynamo České 
Budějovice, 1994 Viktoria Žižkov, 1995 Slavia, 1996 Manchester United, 1998 Benfica Lisabon, 
2001 Lazio Řím, 2002 Sparta, 2006 Dynamo České Budějovice (do roku 2007)

Ligová bilance:  v domácí lize 236 zápasů a 85 gólů v letech 1991 až 2006, v zahraničí 181 zápasů a 26 gólů 
v letech 1996 až 2005; mistrovské tituly 1996 (Slavia), 1997 (Manchester United), 2003  
a 2005 (Sparta)

Mezistátní utkání:  118 zápasů a 8 gólů v éře 1996 až 2006; účastník ME 1996 (2. místo), ME 2000 (3.) a MS 2006

Další úspěchy:  český Fotbalista roku 1996 (spolu s Patrikem Bergerem)

KAREL POBORSKÝ 30. 3. 1972

Díky televiznímu záznamu fantastického 
„padajícího listu“ proti Portugalcům 

se tehdy Karel Poborský stal 
nejznámějším českým sportovcem.

H I S T O R I E

KAREL POBORSKÝ GENIÁLNÍ LOB Z BIRMINGHAMU 
Slavia a Manchester United, kluby dvou z Karlových čtyř mistrovských titulů. Do jejich přátelského mače vedl tým z Old Traffordu jako kapitán. Tady uniká Vladimíru Labantovi.

Na podzim 1994 jako eso Viktorky Žižkov v utkání předkola Poháru vítězů 
pohárů proti švédskému Norrköpingu (1:0), které rozhodl svým gólem.

Na prahu slávy – společná radost s Karlem 
Váchou v českobudějovickém dresu.
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Z Á K O U T Í T E X T :  M I L O S L AV  J E N Š Í K   F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

ČECHIE SMÍCHOV patří mezi nejstarší kluby v Praze, které stále 
žijí. Známe přesné datum založení: 28. července 1905. A také jména 
nejslavnějších borců, kteří odtud odešli na velkou scénu. První a co do 
fotbalové slávy dodnes nepřekonaný byl levý halv a později bek Antonín 
Perner, mezi spoluhráči přezdívaný Tonda Péro.

Proslulý tvrďas začínal ve smíchovské 
Olympii, ale roku 1920 si ho sparťané 
vytáhli z Čechie. Pár týdnů nato už 
hrál na olympiádě v Antverpách, kde 
debutoval ve vůbec prvním oficiálním 
mezistátním utkání naší země. Repre-
zentoval ve 28 zápasech, naposledy 
v roce 1931, kdy už mu táhlo na tři-
atřicátý rok. Po Spartě hrál ligu ještě 
v Bohemce. 
Z Čechie vyšli i další úspěšní spar-
ťané, obrovitý brankář Bohumil 
„Bonzo“ Klenovec, občanským povo-
láním cukrář, a původní útočník Ja-
roslav Štumpf, který posléze zakotvil 
v obraně. Ten pro změnu přišel na 
Letnou z Ďolíčku.
Klub byl původně doma na rozhraní 
mezi Smíchovem a Strahovem, hned 
u horní brány z Kinského zahrady. 
K zápasům se tam dalo dorazit pří-
jemnou procházkou ve stinné zeleni. 
Po ustálení mistrovských soutěží se 
tam nejčastěji hrávala I. B třída, od 
roku 1934 čtvrtý nejvyšší soutěžní 

stupeň. Zápasy v pěkném prostředí 
mívaly solidní návštěvy.

OD KINSKÉHO ZAHRADY...
Roku 1945 se však Čechie dozvěděla, 
že její hřiště musí ustoupit výstavbě 
města. Dnes jsou na jeho místě stu-
dentské koleje. Fotbalisté se nakonec 
posunuli až na trojmezí Smíchova, Ko-
šíř a Břevnova. Ale trvalo dlouho, než 
se tam opravdu zabydleli.
Únorové události roku 1948 zastihly 
černobílý SK Smíchov v I. A třídě, 
jenže v pásmu, které hrozilo sestu-
pem, a zelenobílou Čechii sice o schů-
dek níže, zato však se slibnými vyhlíd-
kami na možný vzestup.
Dál už byly osudy dávných smíchov-
ských rivalů vskutku zamotané. Pr-
votní sloučení do Sokola jim ještě ni-
kterak neublížilo. Na Smíchově byly 
dvě sokolské jednoty. Čechie vstoupila 
do té, která sídlila na Plzeňské ulici, 
SK do druhé, blíže k řece (to třeba 
v Libni dopadli hůř: do jediného So-

kola se tam nuceně začlenila vedle 
exligového SKL  dalšího divizního 
týmu Meteoru VIII i celá přehršel ma-
lých a ještě menších klubů; ty tak jed-
ním rázem zmizely ze světa).
Na Smíchově přišly komplikace až 
s nařízeným přechodem pod křídla 
průmyslových závodů. Čechii přikázali 
do Škodovky, až za smíchovské nádraží, 
kam to od řeky měl blíže SK. A ten pro 
změnu zamířil na Plzeňskou, k Andělu – 
do Tatry. Prostě křížem...
Ještě stále se v tom vyznáte? Pak 
tu máme další bonbonky: Čechie se 
postupně proměnila ve Škodu, pak 

ve Spartak Škodu, Spartak Závody 
Wilhelma Piecka (to bylo vskutku vy-
práskané jméno!) a nakonec v TJ Naf-
tové motory. Nakonec to všechno 
v relativním zdraví přežila a vrátila 
se k původnímu názvu. 

A DNES?
Čechie se má k světu, v přátelském 
prostředí se příkladně pracuje se žac-
tvem. O tom, že „cizinecká legie“ prvního 
mužstva má na jaře našlápnuto k bojům 
o postup z I. třídy, psal Speciál před mě-
sícem. Škoda jen, že už neexistuje SK. 
Smíchovu chybí lokální derby... 

Levá ortmapa z roku 1945 ještě zachycuje původní hřiště Čechie.  
Na druhé z nedávné minulosti lze najít už je bloky domů studentských kolejí.Areál v zeleni láká a přitahuje.

Vítejte na původní Čechii, které bude napřesrok už sto patnáct let!

V důstojném prostředí si lze prohlédnout část trofejí a některé historické dokumenty.

H Ř I Š T Ě  V  P A M Ě T I  S R D C Í  -  X V I .  D Í L

V E  S T O P Á C H  T O N D Y  P É R O
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Českou první ligu si dosud zahrál jediný řecký fotbalista. Elini Dimoutsos 
v ní však zásadní stopu nezanechal, před osmi lety hostoval z Panathinai-
kosu v Mladé Boleslavi, za kterou odehrál 12 zápasů a dal jeden gól. Je 
docela dobře možné, že jednoho dne na svého krajana naváže ASTERIOS 
OIKONOMIKOS. Rodák z města Katerini před sezonou 2018-19 posílil 
Olympii Radotín, která je po podzimu na solidním šestém místě ČFL. A to 
i díky osmnáctiletému záložníkovi, který vyniká technikou, kreativitou 
a přehledem na hřišti. Třetí ligu, která je pro něj dalším krůčkem ve slušně 
našlápnuté kariéře, si pochvaluje. Stejně jako spolupráci s trenérem 
Davidem Jarolímem, který chce tým dotáhnout o patro výš.

 J Víte, proč je v Česku dodnes 
jedním z nejznámějších fotba-
listů Traianos Dellas?
Je to velká postava řeckého fotbalu. 
Udělal působivou kariéru, dlouho hrál 
za reprezentaci. Možná proto?

 J Hlavně kvůli tomu, že jeho gól 
vyřadil Česko ze semifinále EURO 
2004, které pak Řekové vyhráli.
Vidíte, to jsem nevěděl.

 J Víte, co teď dělá?
Po skončení kariéry se z něj stal tre-
nér. Nejdřív vedl AEK, teď Panetolikos.

 J Vám byly při onom slavném tur-
naji pouhé čtyři roky, takže jste 
ho asi nesledoval…
Možná jsem na něj koukal s rodiči, ale 
byl jsem moc malý, abych si to pamato-
val. Ale rodiče mi po letech samozřejmě 
vysvětlili, čeho naše reprezentace tehdy 
dosáhla, že EURO vyhrála. Navíc proti 
skvělému Portugalsku, za které už ten-
krát hráli Cristiano Ronaldo nebo Ri-
cardo Quaresma, které zná celý svět.

 J Koukal jste na turnaj alespoň 
později?
Ne na celé zápasy, ale na sestřihy ur-
čitě. I na to, jak se potom všude sla-

vilo, jaká byla v zemi atmosféra. Je 
úžasné, že se takový úspěch podařil.

 J Byl třeba jedním z důvodů, proč 
jste se začal věnovat fotbalu?
To ne, v té době už jsem kopal do ba-
lonu. Ale trumf na EURO pro mě byl 
motivací, chtěl jsem dosáhnout ně-
čeho podobného. Hrát za reprezen-
taci a získat s ní trofej. To je asi sen 
každého fotbalisty. Nehrajete totiž jen 
za tým, ale za celou zemi.

 J Je to vaším cílem dodnes?
Samozřejmě. Ale vím, že musím být 
trpělivý a tvrdě pracovat.

 J Mistrovství světa v roce 2014 
už jste sledoval?
Ano, stejně jako každý řecký kluk 
v mém věku. A nejen na ty zápasy, ve 
kterých hraje naše reprezentace, ale 
na celý turnaj. Fotbal je u nás zkrátka 
nejpopulárnější sport.

 J Tehdejší postup do osmifinále byl 
pro Řecko také velký úspěch, že?
Reprezentace nám tehdy udělala vel-
kou radost. Tím nám myslím všem Ře-
kům. Po postupu do play off se slavilo 
v ulicích, bylo cítit, jak fotbal lidi spo-
jil, jak jsou pyšní.

 J Jak je na tom řecká reprezen-
tace v současnosti?
Myslím, že dobře. Na loňský světový 
šampionát jsme nepostoupili jen 
proto, že jsme v baráži narazili na 
velmi silné Chorvatsko, které se pak 
dostalo až do finále.

 J A na klubové úrovni?
Na té lze sledovat zajímavý trend. Ně-
které velké řecké kluby se poslední do-
bou snaží hrát s mladými hráči, odcho-
vanci, kteří přicházejí z jejich akademií. 
Platí to hlavně pro Panathinaikos. Mys-
lím, že je to správná cesta. Ti kluci hrají 
odmala spolu a třeba to v budoucnu bu-
dou moci zúročit i v reprezentaci. Na-
víc se tím ukáže, že Řecko má spoustu 
talentů. Věřím, že další kluby budou Pa-
nathinaikos následovat.

 J Když už zmiňujete akademie, vy 
jste odchovancem Olympiakosu?
V mládežnických kategoriích jsem za 
něj hrál tři roky. První fotbalové krůčky 
jsem ale dělal v klubu ve svém rod-
ném městě Katerini. Potom jsem šel 
do PAOK Soluň, následně jsem se na 
rok vrátil do Katerini a potom si mě 
vyhlédl Olympiakos. Byla skvělá zku-
šenost nastupovat za jeden z největ-
ších klubů v Řecku. Nezapomenu, když 
jsme přímo na stadionu sledovali zá-
pasy A-týmu v Lize mistrů, kdy hráli 
s takovými giganty jako Bayern Mni-
chov. Díky působení v Olympiakosu 
jsem zjistil, jak to chodí v opravdu 
velkém klubu.

 J Z Olympiakosu jste v roce 2017 
odešel do Rakouska. To se upeklo 
jak?

Můj manažer, který měl v Rakousku 
kontakty, mi dohodl angažmá v Rhein-
dorfu Altach. Byl jsem tam na testech, 
líbil jsem se jim a chtěli mě. Problém 
byl ale s pracovním povolením, nebylo 
mi ještě osmnáct. Nakonec jsem tedy 
hrál za akademii Altachu Vorarlberg.

 J Jaké to bylo v Rakousku po 
osobní stránce? Mladý kluk sám 
v cizí zemi…
Nebylo to pro mě úplně nové, protože 
už jsem něco podobného zažil, když 
jsem šel ve čtrnácti letech do Olym-
piakosu. Tam jsem byl poprvé sám, 
daleko od rodiny. Ale rozdíly tam 
určitě byly. Zatímco v Olympiakosu 
jsem byl v akademii, kde se o kaž-
dého hráče klub stará, v Rakousku 
jsem byl opravdu už úplně sám.

 J Jak jste to zvládal?
Pomohla mi má rodina, která mě ob-
rovsky podporovala.

 J Takže rodiče odjeli do Rakouska 
s vámi?
To ne. Myslím to tak, že jsem s nimi 
byl v častém kontaktu a cítil jsem je-
jich velkou podporu, takže jsem se 
vlastně ani necítil sám.

 J Předpokládám, že vás podporují 
i nadále.
Ano, a moc jim za to děkuji. Ne všichni 
rodiče poskytují svým dětem, které si 
za něčím jdou, takovou podporu.

 J Loni v červenci jste přestoupil 
do Radotína. Hrál v tomto trans-
feru roli řecký majitel Olympie 
Angelos Goulis?
Částečně ano. Ale primárně to byla 
opět práce mého manažera. Disku-

C I Z I N E C 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.

KARIÉRA ŘEKA ASTERIOSE OIKONOMIKOSE, KTERÝ HRAJE ČFL ZA OLYMPII  RADOTÍN, NABÍRÁ NA OBRÁTKÁCH

S T O  P R O C E N T,  N E B O  N I C
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tovali jsme a dobrali se toho, že hrát 
v Česku je pro mě nejlepší cesta. Fotbal 
je tady kvalitní, což dokazují výsledky 
reprezentace i klubů, které pravidelně 
hrají evropské poháry. A protože můj 
manažer udržuje konexe s preziden-
tem Radotína, šel jsem na testy právě 
sem. Ty dopadly dobře, trenérovi, panu 
Davidu Jarolímovi, jsem se líbil, takže 
jsem zůstal a věřím, že týmu pomůžu 
k postupu do druhé ligy.

 J Co si myslíte o české třetí lize?
Je to velmi těžká soutěž, zápasy jsou 
tvrdé, hodně se běhá. Něco takového 
jsem potřeboval. Konečně hraji proti 
chlapům, ne klukům z akademií. Musel 
jsem se naučit víc bojovat.

 J Nejsou zápasy v ČFL někdy 
tvrdé až moc?

Někdy ano, jsem zvyklý spíš na tech-
nický fotbal, snažím se při zápase po-
užívat mozek. Ale jak jsem říkal, právě 
drsné bitvy mi pomáhají v tom, abych 
se stal komplexnějším hráčem. Věřím, 
že během těch několika měsíců v Rado-
tíně jsem v tomto ohledu udělal pokrok.

 J Jaká je spolupráce s trenérem 
Davidem Jarolímem?
Vynikající. Podstatné je, že nám do-
káže předávat zkušenosti, které na-

bral během bohaté kariéry. Vždyť 
mnoho let působil v Bundeslize. 
A právě proto, že byl sám hráčem, 
k nám má velmi blízko.

 J Bavíte se v kabině o postupu do 
druhé ligy?
Jistě, je to cíl nás všech. Tvrdě pro něj 
pracujeme, tréninky jsou díky panu Ja-

Budeme jméno Oikonomikos slýchat z komentářů televizních reportérů?

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

INZERUJTE VE SPECIÁLU!
·  MOŽNOST JAK NA SEBE UPOZORNIT  

VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ

·  DISTRIBUCE MEZI PRAŽSKÉ KLUBY  
A NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ ADRESY

·  NÁKLAD: 5 500 KS

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

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

· CELOSTRANA: 8 000 KČ [210 × 297 MM]

· PŮLSTRANA: 4 000 KČ [210 × 150 MM]

· PODVAL: 3 000 KČ [210 × 70 MM]

CENÍK:

Cizokrajné rysy opora Radotína nezapře.
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rolímovi velmi kvalitní. Musím podě-
kovat jemu i jeho asistentům, stejně 
jako prezidentovi, že nám se vším po-
mohou pokaždé, když je to potřeba. 
A musím říct, že kluci v kabině jsou 
skvělí, vzali i nás, cizince, výborně mezi 
sebe. Věřím, že se nám postup podaří.

 J A co vaše osobní cíle?
Jdu postupně. V každém zápase se 
snažím dostat ze sebe to nejlepší. 
Chci úspěch pro svůj klub, chci mu po-
moci dostat ho co nejvýš, což je pro 
nás momentálně druhá liga. Takže mé 
osobní cíle se teď rovnají cílům týmo-
vým. A co bude potom? Kdo ví…

 J Jak jste si v Praze zvykl?
Bylo to pro mě snazší v tom, že 
jsem byl už podruhé sám v cizí zemi. 
Takže celkem rychle. Navíc Praha je 
opravdu krásná, oblíbil jsem si ji od 
první chvíle. Všem známým i kama-
rádům říkám, že se sem někdy mu-
sejí zajet podívat. Je to tu úplně jiné 
než v Řecku, ale vážné nádherné. Ob-
zvlášť v zimě.

 J V zimě? Takže mráz vám ne-
vadí? (rozhovor vznikal na za-
čátku února, pozn. red.)
Upřímně můžu říct, že mám rád zimu 
a sníh asi víc než léto a velká horka. 
Ale zrovna dneska ráno jsem koukal, 
že v Praze bylo mínus osm a v Řecku 
plus šestnáct. To je opravdu velký roz-
díl, takové mrazy už úplně nemusím. 
(usmívá se)

 J Co čeština?
Je velmi těžká, nesrovnatelná s řečti-
nou nebo angličtinou. Fotbalové vý-

razy jako záda, pravá, levá, sám už 
jsem pochytil, rozumím i pár dalším 
slovům, třeba děkuji, prosím, hezký.

 J Trenér Jarolím na vás mluví an-
glicky?
Většinou ano, ale chce, abychom se učili 
česky. V kabině často mluví česky a pak 
to nám, cizincům, vysvětlí i anglicky. Ale 
při zápase se samozřejmě komunikuje 
výhradně česky, což je normální.

 J Co vám v Česku chybí?
Asi Řecko jako takové. Každé místo 
je tam nezapomenutelné, Řecko je 
opravdový ráj na zemi. A pak ještě 
moře a trochu i jídlo. Gyros, souvlaki, 
tzatziki, feta…

 J Gyros seženete i tady skoro na 
každém rohu.
To ano, ale věřte mi, že chutná úplně 
jinak než u nás. Kdybyste ochutnal gy-
ros v Řecku, pochopil byste.

 J Zmínil jste, že fotbal je v Řecku 
nejpopulárnější sport. Jaké jsou 
ty další?
Hodně oblíbený je basketbal, spousta 
kluků si ho chodí zahrát. Ale ne tolik 
jako fotbal.

 J A co tenis? Zvýšila se jeho po-
pularita poté, co Stefanos Tsitsi-
pas na letošním Australian Open 
jako první Řek postoupil do se-
mifinále?

Rozhodně ano. Tsitsipas dosáhl ně-
čeho neuvěřitelného, navíc porazil ta-
kovou legendu, jakou je Federer. Díky 
tomu je teď v Řecku populárnější nejen 
tenis, ale i samotný Tsitsipas. Neznám 
ho osobně, ale viděl jsem s ním několik 
rozhovorů a působí jako přátelský chla-
pík, který i přes velký úspěch zůstává 
skromný. Věřím, že bude dál tvrdě pra-
covat a dosáhne ještě větších úspěchů.

 J Máte kromě fotbalu nějaké ko-
níčky?
Fotbal neberu jako hobby, ale jako 
práci. Soustředím se vyloženě jen na 
něj, snažím se dobře jíst a dobře od-
počívat, protože věřím, že to jsou pro 
sportovce dva nejdůležitější faktory. 
Podle mě dělá dobře připravené tělo 
osmdesát procent úspěchu, zbylých 
dvacet je o tréninku.

 J Působí to, že fotbalu podřizu-
jete vše.
Je to tak. Už jsem říkal, že mám ob-
rovskou podporu od rodičů, kteří věří, 
že něčeho dosáhnu, a chci jim to vrá-
tit. Stojí nejen za mnou, ale i za mými 
dvěma mladšími bratry, kteří také 
hrají fotbal. Sedmnáctiletý Konstan-
tinos hraje za juniorku AEK Athény 
a šestnáctiletý Marios za Iraklis, oba 
jsou velmi talentovaní.

 J Třeba se s oběma bratry jed-
noho potkáte v národním týmu…
Proč ne? Když budeme tvrdě pracovat 
a zůstaneme trpěliví, a takhle to máme 
nastavené všichni tři, dosáhnout toho 
můžeme. Hlavní je dát fotbalu sto pro-
cent, jinak nemá cenu ho dělat. 

C I Z I N E C

Asterios je zvyklý hrát technický fotbal.

O B Č A N S T V Í  —  Ř E C K É  V Ě K  —  1 8  K L U B  —  S C  O LY M P I A  R A D O T Í N  P O S T  —  Z Á L O Ž N Í K

A ST E R I O S  O I KO N O M I KO S
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Loňský rok zakončil stylově s kapitánskou páskou na rameni, vítězstvím 
a dvěma vstřelenými góly. Čtrnáctiletý střední záložník Dubče ŠIMON 
MATĚJÍČEK tak dokázal, že má předpoklady k tomu, aby byl lídrem 
týmu. Předurčují ho k tomu nejen fotbalové kvality, ale i skutečnost, 
že na svůj věk je na výši jak fyzicky, tak mentálně. Jen by to ještě 
chtělo zapracovat na psychické odolnosti, milovník indické kuchyně 
a marvelovek se totiž nechá snadno otrávit nepříjemnou hrou soupeře.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Rodiče a trochu i kamarádi. Můj první 
tým byl SK Horní Měcholupy, kde jsem 
začal hrát v pěti letech. S tátou jsme 
chodili ven na sídlišti na Spořilově 
a kopali jsme si na bránu. Zásadní 
pro můj fotbalový start bylo stěhování 
naší rodiny z bytu do domu v Dolních 
Měcholupech. Možnost být neustále 
venku, běhat po zahradě a kamarádi 
ze školky a školy, to vše vytvořilo per-
fektní podmínky. Chodili jsme si ko-
pat na nedaleké hřiště a začali jsme 
hrát v klubu.

 J Důležité kroky v kariéře:
První zásadní byl, když v Dolních Mě-
cholupech založili fotbalový tým v mé 
věkové kategorii, kam jsem s kama-
rády ze školy začal chodit. Byli jsme 
úžasná parta, chodili jsme spolu ven, 
hráli fotbal, byli spolu o víkendech. 
Tato úžasná atmosféra byla motorem 
našich fotbalových začátků. Druhý zá-

sadní moment byl, když jsme po pěti 
letech spojili síly s Dubčí. Hodně mých 
kamarádů skončilo nebo šlo jinam, ale 
já jsem chtěl zůstat tady a našel jsem 
tady skvělou partu a úžasné kouče.

 J Nejoblíbenější trenér:
To bude asi Petr Čáha. Trénoval mě 
v Dolních Měcholupech a dal mi zá-
klady toho, na čem mohu dnes stavět.

 J Fotbalový vzor:
Nicolae Stanciu.

 J Oblíbený klub:
AC Sparta Praha.

 J Neoblíbený klub:
SK Slavia Praha.

 J Výsledek posledního zápasu A-
-týmu mužů Dubče:
Výhra v Újezdu nad Lesy 3:1.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Byl to ten poslední v roce 2018, pro-
tože jsem byl kapitánem, dal jsem dva 
góly a hlavně jsem si ho hodně užil.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:

Určitě finále mistrovství světa 2018.
 J Nejlepší spoluhráč v týmu:

Lukáš Procházka.
 J Sportovní cíl:

Nemám velký cíl, ale určitě bych si 
chtěl někdy zahrát za prvoligový tým.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být: 
Programátorem.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Dřív jsem hrál florbal, ale ten už ne-
dělám. Jen si každou neděli chodíme 
zahrát s tátou a kamarády.

 J Mimosportovní zájmy:
Chodím do ateliéru na kreslení.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Nejraději relaxuji v teple u moře.

 J Oblíbené jídlo:
To bude indická kuchyně.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Black In Black.

 J Oblíbený film:
Všechny „marvelovky“.

 J Prospěch ve škole:
Jsou doby, kdy mám vyznamenání, ale 
v některých předmětech se mi to cel-
kem vymyká. Jako třeba v chemii.

 J Počet přátel na Facebooku:
128. 

„Mezi Šimonovy nejsilnější stránky patří dobrá technika, kontrola míče, střelba a souboje jeden na jednoho. Když má den, dokáže být lídrem týmu, za 

kterým ostatní jdou. Lidsky je na svůj věk velice vyspělý a inteligentní. Z nedostatků bych jmenoval asi to, že se nechá lehce otrávit nepříjemnou hrou 

soupeře. Někdy by také potřeboval větší bojovnost a zarputilost, potřeboval by se naučit skousnout takovou tu soubojovou bolest. Ale předpoklady na to, 

aby hrál minimálně na úrovni přeboru, určitě má. Jak fotbalové, tak fyzické i mentální.“

Jan Bakus, trenér starších žáků Čechie Dubeč

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  Š .  M AT Ě J Í Č K A

Č T R N Á C T I L E T Ý  Z Á L O Ž N Í K  D U B Č E  Š I M O N  M AT Ě J Í Č E K  V Y N I K Á  T E C H N I K O U  A  K O N T R O L O U  M Í Č E

N E N E C H A T  S E  O T R Á V I T

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L

Šimon urazil velký kus fotbalové cesty za pár let.



PROJEKTY 
MLÁDEŽE 2018

Jednou z hlavních priorit Pražského fotbalového svazu je za pomoci vlastních projektů podporovat
fotbalovou mládež. Přivést děti k fotbalu a sportování obecně má za cíl projekt Můj první klub, 
ale také Fotbalové besedy. Mnohdy první kontakt s fotbalovým míčem a první góly přináší již 
tradiční turnaj týmů z pražských základních škol – Dětský fotbalový pohár. Svět profesionálního 
a amatérského fotbalu propojuje projekt Tour de Club a osvěta výchovy mladých fotbalistů 
a fotbalistek putuje mezi rodiče díky projektu Neberte nám naši hru. Ohlédněme se za činností 
PFS v roce 2018.

FOTBALOVÉ
BESEDY

6 zúčastněných 
týmů

 prvoligové kluby
navštívily2 amatérské2

ZŠ K Dolům, ZŠ Chodovická
ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Mládí,
ZŠ Kbely, ZŠ Jižní IV

navštívených 
základních 
škol6

přítomných 
fotbalových 
osobností5

BESEDY

FOTBAL NÁS BAVÍ! Projekty vznikly 
za podpory

R. Bejbl, J. Blažek, 
V. Lička, M. Vaniak,
 K. Hrubeš

uspořádaný 
fotbalový turnaj 1

DESÍTKY KRÁSNÝCH GÓLŮ



FESTIVALŮ

PATRONI MLÁDEŽE 
PRAŽSKÉHO 
FOTBALOVÉHO 
SVAZU 2018

RatolestFest | Pražský festival
sportu a volného času
Ladronka Fest | Move Fest
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Nový seriál článků se bude zabývat jednotlivými kategoriemi. A to 
z hlediska fotbalového, tedy co rozvíjet a dělat s dětmi, tak i z vývojového 
a pedagogického, tedy v čem je daná kategorie specifická a jak s tím 
pracovat. Začneme kategorií nejmladší, tou jsou předpřípravky nebo 
jak se v mnoha klubech také říká školičkou.

FOTBAL NEBO VŠESTRANNOST?
Předpřípravka, tedy kategorie U5 až 
U7, je pro mnohé prvním krůčkem na 
fotbalové cestě. Hrají zde školkové 
děti a trénink je potřeba přizpůsobit 
jejich věku. Pro většinu z nich může 
být fotbal vůbec prvním organizova-
nějším sportem či kroužkem, a tak se 
mohou ze začátku déle adaptovat.
Je třeba si uvědomit, že děti si jdou na 
fotbal především hrát, ať už byl mo-
tiv rodičů jakýkoliv. Pro děti je zábava 
a spontánnost přirozená, a jak se cho-
váme k dětem na tréninku, hodně za-
příčiní, zda nám u fotbalu zůstanou 
či nikoliv. Říká se, že do osmi let se 
u dětí primárně vytváří emoční vazba 
k danému sportu, často to bývá k da-
nému trenérovi, a to, jak se děti na 
tréninku cítí, jak jsou vedené, ovlivní 
jejich další působení a zda získají 
lásku ke sportu číslo 1.

V ČEM JSOU SPECIFIKA TÉTO 
KATEGORIE?
Specifika oproti soutěžním katego-
riím jsou přes pomůcky, velikost míče, 
velikost hřiště po vnímání spoluhráčů, 
kamarádů a pozornost na hřišti.
Začneme těmi pomůckami. U školičky 
je vhodné používat míče pro rozvoj 
fotbalových dovedností velikosti 1 či 
2, druhým rokem i velikosti 3. V kate-
gorii U6 i s ohledem na fyziologický 

vývoj a manipulaci s míčem je velikost 
2 optimální. Stejně tak při dovednos-
tech spojených s házením, chytáním 
spíše menší a měkké míče, např. při 
vybíjené, které méně bolí, ale hlavně 
jsou děti schopné je uchopit.
Dalším tématem jsou boty. První tré-
ninky ani nejsou třeba kopačky, stačí 
kecky, aby si dítě sport vůbec vyzkou-
šelo. Pokud se rozhodne rodič, že dítě 
bude u fotbalu pokračovat, je doporu-
čené i s ohledem na stabilitu pořídit 
spíše turfy. Ať se trénuje na trávě či 
na umělce, s turfami jsou děti sta-
bilnější a méně je tlačí do chodidel 
oproti lisovkám.

CO V TÉTO KATEGORII ROZVÍJET?
Jelikož se často jedná o první pohyb 
v organizované skupině, o první tré-
nink, je třeba rozvíjet všestrannost. 
Fotbal v prvních dvou letech je o učení 
velké škály dovedností. Od kopání, 
chytání, házení přes přeskakování, 
podlézání až po kotrmelce, které mů-
žeme učit např. v zimě v tělocvičně.
Metodika FAČR říká: v kategorii pří-
pravek by měly tréninky být zaměřeny 
z 1/3 na všestrannost, z 1/3 zamě-
řeny na rozvoj dovedností (nejen fot-
balových, ale i např. házení, chytání) 
a z 1/3 na hru. Toto je přibližné za-
stoupení, není třeba se tohoto sché-
matu držet do každého tréninku, ale 

v rámci roku by to takto přibližně mělo 
být. V zimě klidně můžeme dělat více 
všestrannost, zatímco na jaře na hřišti 
můžeme o trochu více hrát. 

V rámci všestrannosti se jedná ze-
jména o rychlostně – obratnostně – 
koordinační cvičení a sílu. Sílu rozví-
jíme odmala, jde o způsob, jakým ji 
rozvíjíme. U předpřípravky zejména 
ve hrách či v úpolových soubojích. 
Prát se, přetahovat rukama (pozor 
na lano, může se hodně zařezávat), 
tahat, hrát na zvířátka, to jsou možné 
způsoby rozvoje síly. Koordinačně ob-
ratnostní cvičení můžeme rozvíjet for-
mou různých závodů, přeskakovaček, 
probíhaček, štafetových závodů atd. 
Změny směrů, překonávání překážek 
či různé pohybové hry s častými změ-
nami směru jsou také přínosné.
Dovednosti rozvíjíme nejen fotbalové, 
ale i ty, které více souvisejí s jinými 
sporty. Je zapotřebí naučit děti pra-
covat s koordinací ruce – nohy, a čím 

více se naučí dovedností, tím více tré-
nují mozek a pomáhá to i fotbalu. Čím 
pestřejší škála nejrůznějších činností, 
tím je dítě lépe připravené.
Pokud se budeme bavit o útočných 
herních činnostech jednotlivce (ty 
obranné více řešíme v pozdějším 
věku), je primární naučit děti vést 
míč. Míč můžeme zařadit do různých 
pohybových her, na babu s míčem, na 
mrazíka s míčem, rybičky rybáře s mí-
čem. Tyto hry jsou přínosem v tom, že 
se děti učí vést míč se změnou směru 
a reagují na okolí.
Postupně učíme děti i obcházení, 
tedy dát si míč do volna než tam, kde 
stojí soupeř. V tomto věku jsou děti 
schopné více vnímat soupeře (ten jim 
chce vzít míč) než spoluhráče. Proto 
k obcházení a ke kličkování dochází 
dříve než k rozvoji nahrávek. Důleži-
tou herní činností jednotlivce je vý-
běr místa. Na trenérských školeních 
obvykle od trenérů zaznívá, že by ji 
učili až ve starších kategoriích. Výběr 
místa, který úzce souvisí s orientací 
prostoru, je ale třeba rozvíjet odmala. 
Doporučuje se dávat cvičení či hry do 
kruhu. Důvod je jednoduchý – orien-
tace v prostoru kolem dokola, tedy 
360 stupňů. Vhodný je proto např. 
kruhový fotbálek, kdy je kruh utvořen 
6 brankami (3 pro jednoho hráče, 3 
pro druhého) a hráči hledají volnou 
branku a přirozeně zvedají hlavu.
Hra by měla být součástí každého tré-
ninku, zde je na mysli převážně fot-
bal. V těchto kategoriích hlavně fot-
bal v počtu 1na1, 2na2, maximálně 
3na3. Důvod je jednoduchý, děti ne-

T R É N I N K

R OZVOJ DOVEDNO ST Í
1 : 1–3 :3
VŠEO BECNÝ R OZVOJ

U4–U7
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vnímají v tomto věku spoluhráče, pří-
padně jednoho, v případě výrazně ak-
celerovaného hráče dva spoluhráče. 
Primární je tu pro nás rozvoj vedení 
míče. Přihrávky sice přijdou o trochu 
později, ale pokud si hráči umějí na-
hrát, můžeme je v tom podporovat 
a rozvíjet. Ale ne na úkor individuality 
a rozvoje vedení míče a obcházení.

TÝM VS. INDIVIDUALITA
Předpřípravka je primárně o jednotliv-
cích. Budování týmu je zde druhotné, 
a to jak z hlediska vývojové psycho-
logie, tak i z hlediska pohybového 
a fotbalového rozvoje. Cílem trenérů 
je posouvat úroveň dovedností a čin-
ností jednotlivých hráčů. Důležitým 
principem je INDIVIDUALIZACE čin-
nosti, v dané organizaci se pokusit 
přizpůsobit náročnost cvičení kaž-
dému jedinci. Příklad může být sou-
těž na střelbu na přesnost z urče-
ného místa. Pokud dáme cíl, kdo se 
desetkrát trefí do florbalové branky 
z pěti metrů, může se nám stát, že 
máme v týmu děti, které to už zvlá-
dají a trefí se opakovaně na deset 
pokusů. V tom případě je taková čin-
nost nerozvíjí a můžeme jim nastavit 
podmínku, že střílejí ze sedmi metrů. 
Máme v týmu ale i děti, které se trefí 
z dvaceti pokusů dvakrát a činnost 
je pro ně velmi stresující. Takovým 
dětem naopak můžeme říct, ať jdou 
střílet blíže.
Tomuto principu se říká OPTIMÁLNÍ 
VÝZVA. Nastavení úrovně činnosti 
tak, aby hráče daná činnost rozvíjela, 
nebyla pro něj příliš jednoduchá, ale 
ani příliš stresující. Děti potřebují za-
žívat úspěch v činnosti, ale i nějaký 
ten neúspěch. Z 10 pokusů když se-
dmkrát uspěje a třikrát ne, může být 
cvičení nastaveno přibližně optimálně. 
Je to o hledání u každého jedince 
a záleží i na povaze.
Tento princip je důležitý a mnohdy ob-
tížně nastavitelný. Chceme-li rozvíjet 
každého hráče, je třeba s tímto prin-
cipem hodně pracovat, zvláště u nej-
mladších kategorií, kdy nůžky aktuální 
výkonnosti mohou být velmi široké. 
V úvodu tohoto odstavce byla zmí-
něna i vývojová psychologie. Děti 
v tomto věku jsou zvyklé vnímat pri-
márně sebe, tedy jak se ony cítily, jak 
se konkrétně hrálo jim, nikoliv celému 
týmu, pokud hrají ve větším počtu. 
I z tohoto důvodu rozvíjíme celý tým 
výrazně skrze individuální přístup ke 
každému hráči, ale to platí nejen pro 
tuto kategorii, i když zde je to výrazné.

A CO ZÁPASY? V JAKÉM POČTU  
A JAK VELKÉ HŘIŠTĚ?
V doporučeních metodiky FAČR 
a v dřívějších pravidlech pro předpří-
pravku je uváděn počet 3na3 pro zá-
pas. Tedy tři hráči v poli bez brankáře 
na menší branky. V této kategorii se 
nehraje oficiální soutěž, týmy si do-
mlouvají přátelská utkání či turnaje. 
Mnohdy s ohledem na soutěž mladší 
přípravky předčasně hrají formou 4+1.
Proč předčasně? Vracíme se ke vní-
mání prostoru a vnímání počtu 

spolu- a protihráčů. Je třeba si polo-
žit otázku, zda a jaký má význam hrát 
v počtu 4+1. Pokud již hráči vnímají 
prostor, přijde tam i nějaká přihrávka, 
můžeme se bavit o nějakém smyslu 
hrát takové zápasy. Z hlediska počtu 
opakování herních činností a roz-
voje nám menší počet hráčů na hři-
šti umožní častější kontakt s míčem 
a častější řešení herních situací. Proto 
se doporučuje hrát nejen 3 proti 3, 
ale také 2na2 či 1na1. A to na různá 
hřiště.
Variantou může být hra na 4 branky. 
Každý tým dvě brání a na dvě útočí. 
V čem je hlavní výhoda? Kromě toho, 
že padá více branek (což je pro děti 
zážitek a výrazná motivace), učí se 
přirozeně vést míč do volna. V pří-
padě obsazené jedné branky mají 
možnost vyvést míč do druhé branky. 
Rozvíjíme tedy od brzkého věku vý-
běr místa a orientaci v prostoru, dvě 
velmi potřebné činnosti, které jsou na 
naučení spíše obtížnější.

Další možností je výše zmíněné kru-
hové hřiště či může být hřiště na 3 
branky do tvaru ypsilon. Může se hrát 
také na dvě klasické branky či zmen-
šené házenkářské, kde se dá použít 
pravidlo z plácku, že poslední chytá. 

JAK PRACOVAT S RODIČI?
V tomto věku je zcela zásadní práce 
s rodiči. Zde je nejvíc práce z hlediska 
nastavení přístupu rodičů k fotbalu 
a jeho vnímání, to, zda se zamě-
říme na výsledek či na herní rozvoj. 
A co může do budoucna přinést, když 
spíše půjdeme po způsobu hry a roz-
voji hráče než po výsledku za každou 
cenu (na úkor herního rozvoje).
Je zde potřeba rodičům hodně vy-
světlovat, co a proč se dělá, proč je 
důležité pracovat na všestranném 
pohybovém rozvoji. Tedy že jde pri-
márně o zdraví dětí, aby rostly vyvá-
ženě a nedocházelo k disbalancím 
(rozvíjet pravou a levou stranu, horní 
a dolní část těla), ale také že potře-
bujeme děti naučit širokou škálu do-
vedností, které pro ně budou přínosné 
do fotbalu.
Kromě rodičů tzv. „sportovců“, tedy 
těch, kteří v dřívějším věku sportovali 
či dodnes sportují, přivedou na fot-
bal děti i rodiče „nesportovci“. Zvláště 
těm je třeba více vysvětlovat, co je 
čeká, kdy je co čeká a co přinese bu-
doucnost. I to, že v nejmenším věku je 
to hlavně zábava a získávání vztahu 
k dané činnosti. 

POČET HRÁČŮ 2:2
PR Ů MĚR  HŘ I ŠT Ě 1 6–1 8 M
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Formulkou „fotbalem se chceme hlavně bavit“ se charakterizuje nejeden 
klub. V případě PROSEXU však nabírá takřka doslovných rozměrů. Stačí 
navštívit jeho facebookový profil a pochopíte, že tihle svérázové ze 
severu Prahy se ostatním oddílům vymykají. Koneckonců se sami trefně 
vystihují: „Jsme amatérský fotbalový klub. Ne nejlepší, ne nejslavnější, 
ale dozajista nejvtipnější.“ Ale pozor, byť jsou statisticky nejhorším 
týmem v Praze, který podzim v A. skupině III. třídy zakončil bez bodu 
a se strašidelným skóre 13:114, nejedná se o pouhou bandu recesistů. 
Fotbal hrají proto, že ho milují. Porážky jim ho neznechutily, poctivě 
trénují a věří, že na jaře nějaký ten bod konečně vydolují.

Football Club Prosex hraje první se-
zonu, dá se však považovat za pokra-
čovatele klubu 1. FC Prosex Čimice, 
který před deseti lety zanikl slouče-
ním s Admirou. Čimice svého času 
hrávaly I. B třídu, tak vysoko však, 
alespoň zatím, jejich následovníci 
myslet nemohou.

JAKO SOUKUP
Duchovním otcem celého projektu 
je Jakub Maule. „Zastávám vlastně 
všechny funkce od generálního ře-
ditele po uklízečku a masérku. Jsem 
tak trochu Jaromír Soukup,“ naráží na 
„multifunkčního“ šéfa TV Barrandov. 
Myšlenka založit fotbalový klub se 
v hlavě Jakuba Mauleho začala rodit 
někdy před třemi lety.
„Už tehdy, bylo mi sedmnáct, jsem si ří-
kal, že kdyby se nějaký klub měl založit, 
měl by to být Prosex, protože jsem či-
mický patriot,“ vysvětluje. „Začal jsem 
shánět lidi s tím, že původně jsme chtěli 
hrát jen Hanspaulskou ligu nebo sálový 
fotbal, zkrátka malou kopanou.“
Kamarád mu však vnukl myšlenku vel-
kého fotbalu a on se jí chytil. Z celého 
projektu sice nakonec sešlo, ale loni 

v lednu se znovu oprášil. A tentokrát 
už ho student práv dotlačil do konce. 
Od svých předchůdců částečně pře-
vzal název i znak s velbloudem. „Stejně 
jako velbloudi musíme i my alespoň 
jednou za čtrnáct dnů jít pít,“ podo-
týká a k samotnému názvu Prosex 
říká: „Pro co taky jiného?“

Hráče hledal nejlogičtější cestou, tedy 
přes kamarády. „Pak se k tomu naba-
lili kamarádi kamarádů. Sehnat dosta-
tečný počet hráčů, a to se bavíme mi-
nimálně o osmnácti, protože ne všichni 
vždy mohou dorazit, je vážně složité. 
Proto jsme brali všechno, co mělo ruce 
a nohy. Upřímně, málokdy jsem si ověřil, 

jak je na tom daný člověk s balonem,“ 
přiznává.
Podmínky pro to stát se hráčem Pro-
sexu tedy nejsou nepřekonatelné. „Ať 
má zájemce klidně obě nohy levé, pro 
nás je hlavní chuť hrát a ochota zlep-
šovat se. Dám příklad. Máme v týmu 
mého kamaráda z fakulty, který bydlí 
až někde za Točnou. Ale i když to má 
přes celou Prahu, nechyběl ani na jed-
nom tréninku, a to je máme na Ládví 
nebo v Bohnicích, a ani na jednom 
zápase. A od prvního tréninku šel asi 
o patnáct kilo dolů.“

NARAZÍ KOMETA?
Právě elán je to, co hráče čimického 
týmu charakterizuje. „Je to o tom, aby 
si člověk pořídil nějaký zážitek a aby 

se občas hýbal. O tom mít rád fotbal. 
Jako paralympijské hry dávají prostor 
těm, kteří neměli štěstí narodit se nebo 
žít zdraví, tak my dáváme prostor těm, 
kteří nemají talent.“
Je zřejmé, že hráče Prosexu charak-
terizuje i humor a nadhled. Ten je 
vzhledem k dosavadní roli otloukánků 

nezbytný, díky němu z kabiny nemizí 
motivace i přes četné výprasky. „Často 
se mluví o našem legendárním debaklu 
s Prague Raptors, kteří nás porazili 28:1. 
Ano, ten výsledek je odporný, ale nemrzí 
nás zdaleka tak jako některé jiné.“
Čimičtí totiž na podzim několikrát sa-
hali po bodech. „Se Suchdolem jsme 
v poločase vedli, s Fakultou jaderné fy-
ziky jsme vedli ještě v sedmdesáté mi-
nutě. A oba zápasy jsme prohráli o tři 
góly. Jindy, když soupeř působil hra-
telně, jsme zase zahráli hluboko pod 
naše možnosti. Myslím si, že je v našich 
silách uhrát lepší výsledky.“
Je tedy možné, že se Prosex na jaře 
dočká třeba i výhry? „To, co by násle-
dovalo, by se asi rovnalo nárazu ko-
mety. Ale i kdyby se to nepovedlo teď, 
věřím, že vyhrajeme někdy v budoucnu. 
Doufám totiž, že nejsme projekt na 
jednu sezonu. V tomto ohledu si ob-
rovsky cením postoje osy týmu, která se 
nenechala zdeptat ani dvanácti poráž-
kami v řadě a je připravena hrát dál.“

RESPEKT Z RUMUNSKA
Navzdory prohrám, nebo spíš možná 
právě díky nim, se klub těší slušné 
mediální pozornosti. Psali o něm 
v několika českých denících a všimli 
si jej dokonce i v Rumunsku. Tamní 
sportovní deník Gazeta Sporturilor na 
Facebooku publikoval fotku kapitána 
Prosexu, jak si před přátelským zá-
pasem s Partisanem Prague podává 
ruku se svým protějškem.
Kouzlo snímku tkví v tělesné kon-
stituci obou hráčů. Ten z Prosexu je 
totiž, mírně řečeno, tělnatý. „Tomáš 
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Zatímco 1. FC Prosex Čimice byl doma v Chabrech, jeho pokračovatelé 
našli domov v Kobylisích na Admiře. Ovšem jen na zápasy, tréninky 
pořádají na ďáblickém, resp. bohnickém sídlišti, konkrétně v areálu škol 
Burešova, respektive Glowackého. Účast na trénincích bývá uspokojivá 
a jejich vedení, jak říká předseda, demokratické. I proto se klub poohlíží 
po někom, kdo by přípravy koučoval. A vypadá to, že se brzy dočká.

Ve snaze najít hřiště obvolal Jakub 
Maule nespočet pražských oddílů. „Ur-
čitě to bylo dvouciferné číslo, ale bez 
úspěchu. Jeden z mála klubů, který jsem 
nekontaktoval, byla Admira, kterou už 
jsem považoval za příliš velký klub. Ale 
najednou bylo asi pět dní do uzávěrky 
a my pořád neměli hřiště,“ vzpomíná. 
„Ze zoufalství jsem tedy zkusil i Admiru 
a pan sekretář Jaroslav Moudrý mi vyšel 
vstříc. Nabídl mi to jejich horní hřiště, 
které jsem všema deseti přijal. Moc mu 
za to vděčím, vytrhnul nám trn z paty,“ 
vzkazuje.
Zmíněná hrací plocha s umělým po-
vrchem patří k nejmenším v Praze. To 
se sice může zdát jako výhoda, jenže… 
„Daleko lepších výsledků paradoxně do-
sahujeme na hřištích soupeřů. Asi je to 
dané tím, že když uděláte chybu na ma-
lém hřišti, není tolik prostoru ji zahojit,“ 
přemítá. „Třeba v zápase s Raptory to 
bylo krásně vidět. Za ně hrají chlapi se 

zkušenostmi ze zahraničních profesio-
nálních nebo alespoň poloprofesionál-
ních soutěží. Byli schopni nebezpečně 
střílet z poloviny hřiště. Co my s tím 
uděláme…“
Hráči Prosexu trénují jednou týdně. 
„Vedení tréninků se snažím nechávat 
na technicky schopnějších spoluhráčích. 
Teď to ale vypadá, že by k nám na-
pevno mohl přijít Jarda Moravský, který 
má trenérskou licenci C. Zkušenostmi se 
ose týmu trochu vymyká, je to pokro-
čilý třicátník. Věřím, že by nám mohl 
hodně pomoci. Protože já sice můžu mít 
v hlavě nějakou taktiku, ale podstatné 
je, abychom se pochopili se spoluhráči, 
abychom hráli unisono.“
Na cestě je tedy kouč a dost možná 
i hráčské posily, které by pozvedly 
kvalitu. „Ale musím zdůraznit, že 
máme kluky, kteří fotbal umějí, jen to 
prostě může zapadnout do té celkové 
šedi. Samozřejmě ale kvalitu zvýšit 

chceme. Zároveň je však potřeba, aby 
daný člověk zapadl do kabiny,“ připo-
míná nezbytnost nadhledu a odol-
nosti vůči prohrám.
„Neděláme totiž fotbal proto, abychom 
se po porážkách hroutili nebo aby, ne-

dej bože, v kabině byla blbá atmosféra,“ 
sumíruje Jakub Maule a na závěr hlásí: 
„Dveře do Prosexu jsou otevřené. Mys-
lím, že pro každého, kdo má fotbal rád 
a nedělá si z něj moc velkou hlavu, jsme 
ideální destinací.“ 

Matoušek. Co se figury týče… takový 
Adónis. Ale v noze má dynamit, jeho 
fotbalové umění je skvělé,“ popisuje Ja-
kub Maule a dodává, že Sporturilor se 
fotce nevysmíval. „Rumunštinou sice 
nevládnu, ale pokud mohu věřit překla-
dačům, stálo tam něco ve smyslu: Fot-

bal je pro všechny, malé i velké. Respekt 
Football Club Prosex.“
I vzhledem k rostoucímu zájmu novi-
nářů a veřejnosti věří, že přiláká nejen 
nové hráče, ale i fanoušky. Ti se zatím 
rekrutují z řad rodin či partnerek hráčů. 
Zatím největší podporu měl tým v zá-

pase v Chabrech. „To byl čirý fotbalový 
dadaismus,“ nachází Jakub Maule pa-
ralelu s uměleckým stylem charakteri-
zovaným absurditou a humorem. „Hrál 
proti nám totiž Vláďa Šmicer. A teď 
si představte, jak tady to,“ ukazuje na 
sebe, „brání vítěze Ligy mistrů.“

Pro úplnost, B-tým Chaber loni v září 
vyhrál 10:0, skóroval i Šmicer. „Cel-
kově bych řekl, že jsme si od výsledků 
v první části sezony neslibovali moc 
a přišlo ještě míň. Alespoň tedy máme 
prostor se zlepšovat a já doufám, že ho 
využijeme.“ 

K L U B

H R A J Í  N A  A D M I Ř E ,  T R É N U J Í ,  K D E  S E  D Á

Název: Areál FK Admira Praha

Adresa: Na Pecích 46, Praha 8, 181 00

Dopravní spojení: pět minut chůze od stanice metra C Kobylisy, 
přímo u tramvajové zastávky Líbeznická (linka 17)

Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedno s umělým povrchem

AREÁL FK ADMIRA PRAHA

Zakladatel Prosexu Jakub Maule.Pokořený gólman? Pro klub taková klasika, která hráče ovšem neznechutí.

Ten, kdo si z fotbalu nedělá velkou hlavu, je v Prosexu vítán.O této fotce se psalo až v Rumunsku.
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Že spolu v jednom týmu nastupují dva příbuzní, konkrétně brat-
ranci, není zas tak neobvyklé. Ale aby oba měli i stejné povolání, 
to už se dá považovat za vzácnost. V případě JOSEFA VLADYKY 
a PAVLA VODRÁŽKY jde navíc o specifickou profesi kominíků. 
Doplňují se jak v práci, tak při fotbale. Ale zatímco na hřišti 
v červeno-bílém dresu Lipenců prý poslouchá spíše Pavel Josefa, 
v práci to platí naopak.

Oba jsou lipenští rodáci, a tak logicky 
začínali v tamním Sokolu. Oba také 
rovnou naskočili do vyšších věkových 
kategorií, v nichž několik let získávali 
ostruhy. A oba rodný klub po čase 
opustili, aby se do něj zase vrátili.
Josef Vladyka sice hrával v Lipen-
cích, avšak za Real Královské Vino-
hrady, který využíval zdejší areál. Od 
čtrnácti do dvaceti let pak působil 
v Dukle, kde vydržel až do juniorky. 
„Fungovali jsme jako záložní tým áčka, 
které hrálo druhou ligu. Ta tam v té 
době přešla z Jakubčovic,“ připomíná 
rok 2007, kdy si Dukla od tehdy fi-
nančně zdecimovaného klubu koupila 
druholigovou licenci.
Jeho další kroky vedly na Přední Ko-
paninu, kde už nastupoval za muže. 
„Hrál jsem tam například s Pavlem 
Marešem, a když mohl, přišel nám po-
moct i Martin Hašek,“ prozrazuje s tím, 
že po třech sezonách se přesunul do 
Zbuzan, z nichž to pak přes Hosto-
mice pod Brdy vzal zpátky do Lipenců. 
V nich působí třetím rokem.

PLÁŽOVÝ REPREZENTANT
V době, kdy ještě hrál za Zbuzany, 
se mu naskytla příležitost vyzkoušet 
si i plážový fotbal. „K němu mě při-

táhli tehdejší spoluhráči. Hrál jsem za 
Bohemku, samozřejmě vždy jen přes 
léto. Vyhráli jsme ligu, nastupoval jsem 
i za reprezentaci,“ vzpomíná. „Velký dík 
za tuto krásnou etapu patří Honzovi 
Dámcovi, který vše zaštiťoval a orga-
nizoval,“ vyzdvihuje šéfa českého plá-
žového fotbalu a zároveň předsedu 
FK Zlíchov.
Pavel Vodrážka byl na lipenském hřišti 
doma doslova od prvních krůčků. Jeho 
táta tu totiž dělal správce. „Měli jsme 
největší zahradu v širém okolí,“ směje 
se. Podobně jako jeho bratranec byl 
i on nucen vzhledem k nedostatku 
mládežnických týmů kopat za starší 
výběry. V jeho případě už to šlo ale 
trochu do extrému. „V nějakých třinácti 
jsem hrál i za starší dorost. Ale vždycky 
jsem byl na hřišti takový hromobijec, 
takže jsem se s tím popasoval.“
Se svými vrstevníky začal nastupo-
vat až v mladším dorostu v Modřa-
nech. „I díky zkušenostem, které jsem 
nabral se staršími kluky, jsem ostatní 
trošku převyšoval a brali si mě do star-
šího dorostu. A pak občas i do chlapů. 
Takže se to v jednu dobu dostalo do 
stavu, kdy jsem během víkendu odehrál 
tři zápasy. Za mladší dorost, za starší 
a za chlapy.“

PŘIHRÁVKY? TO NE…
Poté ale dokončil školu, čas mu za-
čala ukrajovat i začínající profesní 
kariéra, a tak se vrátil do Lipenců. 
Ve známém prostředí jsou oba spo-
kojení, byť se týmu první část probí-
hající sezony moc nevydařila a pře-
zimoval až na třináctém místě. „Je 
to hodně ovlivněné tím, že se ne vždy 
sejdeme. Někteří naši kluci hrají ho-
kej, který je pro ně prioritou, takže na 
podzim nebývají na každý zápas. A je 
znát, když vypadnou čtyři hráči ze zá-
kladu,“ říkají unisono.
Na jaře se prý pravidelně karta ob-
rací. „Troufnu si říct, že pokaždé mu-
síme přežít podzim a na jaře, když se 
nám vrátí hokejisté, kterým skončí se-
zona, na nás skoro nikdo nemá,“ myslí 
si Pavel Vodrážka. „Roli asi hraje i to, 
že přes zimu je víc času na doléčení 
zranění, což je třeba u mě podstatné,“ 
poukazuje na své četné zdravotní 
trable – u obou kolen menisky, u jed-
noho navíc přetržené křížové vazy, 
k tomu utržený stehenní sval…
Vzhledem k jejich stejné krvi se na-
bízí otázka, zda jim to na hřišti klape 
víc než s jinými spoluhráči. „Nemůžu 
říct, že bych Pepovi víc přihrával. Ale 
to jen proto, že já na přihrávky moc 
nehraju. Nemám v sobě moc techniky, 
spíš to hrnu,“ chechtá se. „Tím, že vět-
šinou hrajeme za sebou, o sobě víc víme 
a častěji spolu komunikujeme. Myslím, 
že to funguje výborně,“ dodává Josef 
Vladyka a bratránek jej doplňuje: „Mu-
sím říct, že Pepa je lepší fotbalista, na 
hřišti je pro mě autoritou. Shrnul bych 

to tak, že ve fotbale poslouchám já jeho 
a v práci on mě.“

DIKTÁT S BERLEMI
Kominíkem se jako první stal mladší 
z nich, Pavel Vodrážka se totiž této 
profesi vyučil. „Během školy jsme měli 
týdenní praxe, já chodil do kominictví 
Jiří Hlavín. Jsou tam skvělí lidé, kteří tu 
práci dělají dobře a poctivě, hodně jsem 
se díky nim naučil a i díky nim mě to 
začalo bavit,“ vzkazuje. „Byli se mnou 
spokojení, tak si mě tam nechali.“
I díky jeho mamince kadeřnici se roz-
křiklo, že dělá kominíka, a tak se mu 
kupily melouchy. „Časem se to přehouplo 

Věk: 28 
Klub: TJ Sokol Lipence 
Post: univerzál
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v to, že mi vydělávaly víc než práce, takže 
jsem si založil vlastní firmu VOKOM. 
Vodrážka kominictví,“ vysvětluje.
V té době, tedy někdy před čtyřmi lety, 
si z fotbalu odnesl zraněné koleno, a tak 
ke kominictví zlanařil bratrance. „Pája 
byl po operaci, potřeboval pomoct a zlo-
mil mě, tím se to celé rozjelo. Ze začátku 
to bylo tak, že jsem vylezl na střechu a on 
mi zdola s berlemi diktoval, co mám dě-
lat,“ usmívá se Josef Vladyka.
Co všechno má jejich tým, který se po-
stupně rozrostl na pět členů, na sta-
rosti? „Snažím se jít po stopách svého 
předchozího zaměstnavatele, který v tom 
oboru dělal úplně všechno. Takže i my 

jsme schopni komín vyvložkovat, vyfré-
zovat, udělat revize. Umíme ho i posta-
vit horolezeckou technikou, kvůli čemuž 
máme zkoušky na výškové práce, na práce 
s lanem,“ vypočítává Pavel Vodrážka.

NÁLETNÍCI Z MORAVY
Stejně jako v každém oboru panuje 
i v tomto konkurence. Až nečekaně 
často jde však o ziskuchtivé břídily. 
„Říká se jim náletníci z Moravy. Jednou 
mi volala paní, že potřebuje vyčistit ko-
mín, že zprávu už jí pán udělal. Já na 
to: Ale on vám přece zprávu musí udě-
lat na základě toho, jak vám ho vyčis-
til… Ten pán zkrátka od vrátek kouknul 
na komín, napsal zprávu a řekl si o tři 
stovky,“ tvrdí.
„My si naopak zakládáme na poctivosti 
a na tom, že se o klienty staráme. Kaž-
dého máme v databázi, a když uplyne rok 
od revize, ozveme se, jestli nepotřebuje 
další. Není to podbízení, spíš vstřícný pří-
stup,“ hlásí šéf, jehož firma má zápřah 
po celém Středočeském kraji.
Málokdo ví, že kominictví spadá do 
systému celoživotního vzdělávání. To 
proto, aby kominíci drželi krok s nej-
novějšími normami a technikami. „Člen 
Společenstva kominíků ČR by měl ka-
ždý rok nasbírat deset kreditů. Ty může 
dostat na valné hromadě, na které pro-
bíhají školení. Revizák musí získat pat-
náct kreditů, takže kromě valné hro-
mady chodí do odborných firem, kde ho 
proškolí například ohledně stavebních 
materiálů nebo třeba izolací.“
Jedním z aspektů jejich práce je 
i boj s následky toho, že lidé buď 

používají nevhodný topný materiál, 
nebo zkrátka neumějí topit správně. 
„Spousta lidí si myslí, že topí nejlíp, při-
tom úplně oddělají komín. Dám příklad. 
Někdo má hodně výkonný kotel, ale vy-
měnil si okna a dveře. Tím pádem mu 
teplo neuniká, takže udělá to, že kotli 
vezme vzduch, přiškrtí ho. Tím ale vzni-
kají jiné zplodiny hoření, například de-
het, kterým se komín víc zanáší.“

JEDNU PLÁCNOUT
Sáhnout si na kominíka pro štěstí, to 
je tradice, která prý nevymírá. „Zpra-
vidla jsou to starší lidé, ale setkáváme 
se s tím hodně často. Kdybych si na-
psal ceduli, že sáhnutí je za jedno euro, 
a obešel Václavák a Staromák, tak nás 
ve firmě může za chvíli být ne pět, ale 
osm,“ směje se Josef Vladyka.
Někdy prý tato zvyklost není úplně 
příjemná. „Třeba jedete v tramvaji 
a někdo na vás chce sáhnout zezadu. 
Já jsem obranářský typ, takže mám 
tendence mu hned jednu plácnout,“ 
líčí Pavel Vodrážka. „Nebo k vám jde 
paní a rukou vám míří na rozkrok. Že 
prý si chce sáhnout na knoflík,“ směje 
se druhý bratranec.
Specifická profese zároveň obnáší 
velkou dávku zodpovědnosti. „Když 
něco poděláte, můžou vás zavřít. Vez-
měte si, kolik procent je v Praze plyno-
vých spotřebičů a karem… Stačí něco 
špatně vyčistit, nepřesně zapsat. Při-
jde soudní znalec a je problém,“ upo-
zorňuje.
„V holešovické tržnici jsme jednou 
dělali do šachty třináct komínů. Po 

nás přišli vzduchaři, zapnuli vzducho-
techniku, ale neotevřeli klapky. Takže 
vzduchotechnika si začala brát vzduch, 
který potřebuje, z komínů. Málem ot-
rávili tři sta lidí. Než se přišlo na to, 
že to není naše chyba, tak nás docela 
dlouho popotahovali,“ prozrazuje Pa-
vel Vodrážka.

ZDRAVÝ STRACH
Nebezpečí pochopitelně číhá i na sa-
motných střechách. A mnohdy i kvůli 
zmíněným fušerům. „Vylezl jsem viký-
řem na střechu a chtěl jsem se přitáh-
nout za komínovou vložku. Jenže ta mi 
zůstala v ruce a já málem sletěl dolů. 
Té paní někdo prostě jen zastrčil do 
komína asi půlmetrový nástavec vložky, 
aby to vypadalo hezky. Přitom komín 
musí být vyvložkovaný až dolů ke spo-
třebiči. Ani nemluvím o tom, že tu paní 
takhle obrali o pětatřicet tisíc,“ kroutí 
hlavou Josef Vladyka.
Strach z pádu, byť k němu zatím ne-
došlo, je u nich prý nezbytnou sou-
částí práce. „Máme takové pravidlo, 
že člověk nikdy nesmí přestat mít re-
spekt, vždycky se musí alespoň tro-
chu bát. Protože jakmile si začnete 
být moc jistý, tak spadnete,“ hlásí 
mladší kominík, přičemž oba se sho-
dují: „Jakmile přijde doba, že se bu-
deme bát opravdu hodně, s kominic-
tvím skončíme.“ 

Bratranci, spoluhráči, kominíci – to jsou Pavel a Josef z Lipenců.
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