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I PO KARIÉŘE MĚ TO TÁHLO NA HŘIŠTĚ
MUSÍTE SI POŘÍDIT DĚTI NA DNEŠNÍ POMĚRY RELATIVNĚ BRZY A TAKY SE MUSÍTE DRŽET V KONDICI. TO SE KARLU PITÁKOVI, NĚKDEJŠÍMU LIGOVÉMU
PLEJEROVI, PODAŘILO, A TAK TEĎ V I. A TŘÍDĚ NASTUPUJE ZA XAVEROV SE SYNEM DENISEM

ROZHOVOR

Karel Piták je fotbalem pohlcený. Jako trenér působí u mládeže Slavie, kde mj. dohlíží i na syna Eliáše. A hraje za starou gardu Slavie.

Má za sebou tuze vydařený podzim. Coby kouč dorostenců Slavie U17
neztratil KAREL PITÁK v celostátní lize v 15 zápasech jediný bod(!),
v pražské lize gentlemanů, jak se kulantně jmenuje zdejší soutěž pro
veterány, je zase s 11 brankami ze šesti mačů nejlepším kanonýrem.
V I. A třídě, kde pravidelně nastupuje za Xaverov Horní Počernice, se
mu pro změnu poštěstilo splnit si dávný sen a postavit se v soutěžním
zápase – byť poněkud vynuceně – do brány a ještě k tomu nepustit gól.
Ale tu největší radost má ze synů – se sedmnáctiletým DENISEM společně
kopou v Počernicích, o dva roky mladšího Eliáše zase vede ve Slavii.
„Když Denis v patnácti naskočil za chlapy, bylo to pro mě lákadlo. Hrál jsem
tou dobou v Kosoři, už moc časově nestíhal zápasy, tak jsem si řekl, že se
vrátím domů do Počernic, abychom se spolu potkali v jednom mančaftu,“
vysvětluje Piták senior a vedle něj sedící Denis souhlasně přikyvuje. Táta
byl pro něj vždycky vzor, a tak si považuje, že teď sedávají v jedné kabině.
Do podzimní rozlučky proti Tempu chybí ještě hodina a oni v rozhovoru
pro Pražský fotbalový speciál mluví nejen o vzájemné chemii na hřišti.
J
Pojďme od začátku. Jak duo Pitáků našlo cestu do klubu v Horních Počernicích?
Karel: Začalo to naším návratem ze
Salcburku, kde jsem čtyři roky hrál.
Šel jsem ještě do Jablonce, ale bydleli jsme tady kousek pod hřištěm,
takže oba mí kluci začali v Počernicích hrát. Tehdy tu trénovala Viktorka
Žižkov, tak Denis šel do její přípravky.
Po něm kopal i můj mladší, až přišel jeden tatínek, jestli bychom tady
nezkusili obnovit Xaverov. Začalo se
s dvanácti dětmi a od té doby to na
Xaverově zase jede.
J
Denisi, pro vás bylo přirozené
jít v tátových šlépějích?
Denis: Věděl jsem odmalička, že
budu hrát fotbal. Kopali jsme si v obýváku a s bráchou jsme hráli pořád

fotbal. Takže bylo jasné, že se dáme
na něj. Začínal jsem rok v Rakousku,
ale pořádně začal až tady na Vikto-

aby na ně trenér celou hru pořvával.
Ano, trenér by měl být přísný, nicméně
nesmí se to přehánět, aby z něj měly
děti nervy a nechtěly ze strachu chodit na tréninky a zápasy. A z Viktorky
se mnou tenkrát odešlo víc kluků.
J
Karle, vy jste tu začal trénovat?
Karel: Fotbal mě bavil odmalička,
a tak vyplynulo, že když jsem se ve
třiceti vrátil do Česka, vrhl jsem se
na Xaverově na trénování malých
prcků. Sice jsem ještě kopal ligu, ale
postupně jsem přecházel k trénování,
byť to bylo u dětí ve věku mého syna.
Denis: Ovšem mě táta nikdy netrénoval, vždycky bráchu.
J
Tak zase jste byl ušetřený
přímé kritiky, ne?
Denis: Je to tak. Na druhou stranu
on vyloženě nepříjemně kritický nikdy

Jak moc je pro děti klíčové, aby
je trénovali ligisté? Aby měly přirozené vzory?
Karel: Myslím, že je to důležité. Sám
jsem ty kluky trénoval pět let a s nadšením i dnes sleduji, jak se jim daří. Těší
mě, že 90 procent z nich u fotbalu zůstalo, někteří jsou ve Slavii, Bohemce,
na Dukle či v Admiře. Uvidíme, jestli to
někam někdo z nich dotáhne, ale budu
jim v tom držet palce. Snažil jsem se
trénovat tak, aby je to bavilo, aby se
těšili na každý trénink. A skutečnost,
že kluci u fotbalu zůstali, je snad důkaz,
že se nám to společně povedlo. I od rodičů mám pořád odezvy, jak moc na to
období vzpomínají. Byli jsme téměř rodinný tým, šlo o zdejší počernické kluky
a sešel se nám tu tak silný ročník, že
jsme jezdívali i na turnaje do Německa,
J

Už v patnácti naskočil za chlapy. Zbystřil jsem, protože pro mě bylo
obrovské lákadlo, abych si zakopal s ním. Já byl tou dobou v Kosoři, jenže
časově jsem to tam moc nedával. Zápasy se nám často křížily s dorostem,
tak jsem si řekl, že se sem vrátím, abychom si zahráli spolu.
K A R E L
rce, dokud jsem nepřešel na Xaverov.
Přiznám, že ve Viktorce byl velký stres
od trenérů, a to mi moc nesedělo.
Myslím, že u těch nejmladších dětí
je nejdůležitější, aby je fotbal bavil.
Aby u něj zůstaly, zamilovaly si ho, ne

P I T Á K

nebyl. Vždycky nám s bráchou po zápase řekl, co se povedlo, co naopak
ne. Ale že by běsnil, že jsme hráli fakt
strašně, tak to ne.
Karel: Teď jsem napjatě poslouchal,
co řekneš. Ale máš kliku.(úsměv)

kde jsme hrávali proti Bayernu či Dortmundu. A kluci se ani na těch turnajích
neztráceli. To bylo skvělé.
J
Vzdělával jste se jako trenér?
Karel: Musel jsem si samozřejmě
dodělat licence. Nyní už jsem se do-
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Denis začal hrát za chlapy ve velmi mladém věku.

Myslím, že u těch nejmladších dětí je nejdůležitější, aby je fotbal bavil. Aby u něj zůstaly, zamilovaly si
ho, ne aby na ně trenér celou hru pořvával. Ano, trenér by měl být přísný, nicméně nesmí se to přehánět,
aby z něj měly děti nervy a nechtěly ze strachu chodit na tréninky a zápasy.
D E N I S
stal na áčko a chtěl bych si udělat
ještě profesionální licenci. Člověk se
vzdělává, ale u těch malých dětí jsem
to hodně bral citem.
J
Denisi, trochu jsme zamluvili,
zda sníte být profesionálním fotbalistou jako táta?
Denis: Lákalo by mě to. Od taťky
mám vzor ve fotbale, mamka je pro
změnu doktorka, takže musím studovat gymnázium. Fotbal bych samozřejmě jako zaměstnání bral, ovšem
s mým aktuálním zdravotním stavem
to teď není nejlepší a snít o profesionální kariéře je pro mě těžší.
J
Co vás trápí?
Denis: Záda. Takže jsem za áčko na
podzim hrál s tátou jen tři zápasy
včetně dnešního posledního, jinak
chodím kopat za dorost. Ale jen na
zápasy, protože tréninky moc nedá-

vám. Vydám se v utkání na maximum,
pak týden odpočívám.
J
Takže alternativou je stát se lékařem jako maminka?
Denis: To ne. Spíš by mě lákala ekonomická škola či práva. Nicméně pořád věřím, že se dám do kupy a mohl
bych to i ve fotbale někam dotáhnout.
J
Dělali jste s bráchou i jiný
sport?
Denis: Chvíli jsme hráli tenis. Ale jinak to byl pořád fotbal, fotbal, fotbal.
J
Často se mluví o tom, že současným dětem chybí přirozený
pohyb,že mají řadu sportovních
aktivit organizovanou. Tak jak
toho docílit?
Karel: Ano, měli jsme to s pohybem
přirozenější, teď se hledají různé
cesty, jak jim to v tréninku nahra-

P I T Á K
dit. Takže chodí při něm na gymnastiku. Zkrátka aby byl trénink pestřejší
a nebyl jen o kopání do míče. Dřív
jsme byli pořád venku, hráli všelijaké
sporty na hřišti, dnes se ta všestrannost dohání na tréninku. Ale doba je
jiná. My když skončili ve škole, tak
jsme si šli třeba na hodinu a půl kopat či házet s tenisákem, dneska na
to není ani tolik času. Mají školu, na
kterou hned navazuje trénink. Ve
Slavii mají kluci třeba i ranní trénink
a pak chápu, že už ani není chuť dělat něco navíc.
J
Kdy začalo být reálné, že byste
si oba mohli spolu zahrát i na
hřišti?
Karel: Když skončil na Žižkově, začal
tady hrát za dorost a už v patnácti
naskočil za chlapy. Zbystřil jsem, protože pro mě bylo obrovské lákadlo,

abych si zakopal s ním. Já byl tou
dobou v Kosoři, jenže časově jsem
to tam moc nedával. Zápasy se nám
často křížily s dorostem Slavie, tak
jsem si řekl, že se sem vrátím, abychom si zahráli spolu. Navíc Sváťa
Malina (místopředseda klubu) plánuje
domácí zápasy tak, abych je stíhal
i se Slavií.
Denis: První zápas jsme hráli rok
a půl zpátky a já se na to moc těšil. Jelikož to má taťka pořád ještě
v noze, na hřišti si rozumíme. Sice se
mockrát nevidí, že někdo na spoluhráče, když chce balon, volá tati, ale
jinak je to dobré.
J
Takže vzájemná chemie mezi
vámi je?
Karel: Řekl bych, že je. Denis je
rychlý, tak ho občas najdu za obranou, a uteče jim. Má dobrou kon-

KDO JE
Karel Piták se narodil 28. ledna 1980 v Hradci Králové, kde taky v osmnácti letech naskočil do 1. fotbalové ligy.
V roce 2002 byl součástí slavného reprezentačního týmu, který vyhrál mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Ve
finále proti Francii nastoupil v základní sestavě a jeho spoluhráči byli třeba Petr Čech, Zdeněk Grygera, Milan
Baroš či David Rozehnal. Následně čtyři roky působil v pražské Slavii, poté odešel do Salcburku, kde získal tři
rakouské tituly. Po svém jediném zahraničním angažmá se vrátil do Jablonce a své poslední tři ligové sezony
prožil ve Slavii. Později ještě působil v nižších soutěžích a stal se trenérem. Dnes vede tým U17 ve Slavii, působí i u reprezentace U15. Syn Denis se narodil 6. prosince 2003. S fotbalem začínal v Salcburku, vyrůstal
ale v týmu Viktorky Žižkov, dnes hraje přebor staršího dorostu a I. A třídy za Xaverov Horní Počernice. Studuje
gymnázium. Má ještě mladšího bratra Eliáše (2006), který působí na Slavii. Jejich maminka Dominika je lékařka.
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ROZHOVOR
covku, takže si na hřišti vyhovíme.
A víme o sobě.
J
Jak se ve vás pere, že to není
jen spoluhráč, ale hlavně táta?
A mám na mysli, že spoluhráči si
klidně mohou něco od plic říct,
zatímco k tátovi má člověk přirozený respekt a ostřejší slovo
z úcty z pusy nevypustí.
Denis: V kabině je to v pohodě, protože tam jsme celý mančaft o. k. Ale
když vidím, že soupeř do taťky zajede,
hned mám chuť jim to oplatit a udělat
nepříjemný.
Karel: Mám to stejné. V šestnácti začal hrát pravidelně v chlapech, a když
do něj někdo zajel, docela jsme koukali. Občas nechápete, jaké nesmysly
se na hřištích dějí.
J
Umím si představit, že proti
Pitákovi se leckdo chce vyhecovat. Neměl jste strach jít do
„pralesu“?
Karel: To musíte hodit za hlavu.
V Česku to u některých lidí tak nastavené je a nesmíte si to moc připouštět, jinak byste se z toho zbláznil.
Na druhou stranu musím říct, že jsem
se s negativními reakcemi moc nesetkal. V Praze je to docela v klidu, protože jsou lidi zvyklí na známé obličeje.
J
Pomáhá Denisovi, když hraje za
chlapy, se obouchat?
Karel: Určitě. Fakt se otrkal. Vidí, že
v soubojích jsou protihráči silnější, že
tedy musí být chytřejší, a myslím, že
mu to v jeho hře hodně pomohlo.

Jaká je atmosféra tradičního Silvestrovského derby, už ví i Karel Piták.

Denis: Souhlasím. Dalo mi to hrozně
moc, protože je to něco jiného než
hrát za dorost. Zpracuji si míč a už
mi někdo naletí do zad. Když to porovnám, tak my kluci, co chodíme
hrát za chlapy, jsme měli v dorostu
velkou výhodu, co se týká krytí míče.
Mnohem rychleji ho teď dávám do
nohy, takže je to velmi dobrá zkušenost. Za sebe mohu říct, že by

obecně mladí kluci měli v áčku dostávat víc příležitostí.
J
Karle, v lednu vám bude 42 let.
Jak se udržujete v kondici?
Karel: Takovou přirozenou cestou.
Na Slavii jsem denně s kluky na hřišti, takže mi stačí, když si s nimi pár
cvičení udělám. Navíc na Xaverově
funguje ještě stará garda, hrajeme
ligu gentlemanů, takže chodím jen

na zápasy a skutečnému tréninku
moc nedám.
J
Skromně jste přešel, že Xaverov
onu ligu gentlemanů vede a vy
jste nejlepším střelcem soutěže!
Karel: Tam ale máme opravdu skvělý
tým, je radost si s nimi zahrát. V chlapech občas prohráváme, ale tady si
vždycky v pondělí spravím chuť. Hraje
se mnou třeba i Dalibor Slezák, jsme výINZERCE

ROZHOVOR

Někdejší opora Slavie nyní válí v dresu Xaverova.

Když mi pan Kostelník půjčí rukavice, tak na dorostu ve Slavii občas chytat chodím. Třeba když nám
gólman odjel s reprezentací, my měli celý týden jednoho, vlezl jsem si tam.
K A R E L
tečná parta. Tam si to ťukáme, hraje se
bez ofsajdu a fakt se na nás hezky dívá.
Denis: A já je ještě neviděl.
J
A jak vás bolí zápasy?
Karel: Druhý den vždycky ještě
vstanu, takže to vcelku jde. Máme
tady i hráče, kterým je padesát, hrají
a pořád vypadají dobře. Takže dokud
mě to bude bavit, hrát budu. Navíc
pomáhá, že liga v Praze není nikterak
náročná na cestování.
J
Mluvil jste o tom, jak jste na
Xaverově začal trénovat malé
děti, ale odtud je to přece jen
ještě kus k dorostencům Slavie.
Karel: Když jsem končil ve Slavii (2016), sportovním ředitelem byl
Pepa Jinoch, a ten mi nabídl, jestli chci
být skaut, anebo jít trénovat. A mě to
táhlo na hřiště, protože mě baví být
na něm s hráči každý den. Začal jsem
jako asistent u béčka, pak jsem se
přesunul a na rok a půl byl asistentem u devatenáctky s Pavlem Trávníkem. Poté už jsem jako hlavní vedl
U16 ročník 2003 a teď jedu s ročníkem 2005 dvouletý cyklus. Na podzim
jsme neztratili ani bod a je radost se
na výkony koukat.
J
A do toho vidíte fotbalově růst
mladšího syna Eliáše, že?
Karel: Věkově je o rok níž, ale je posunutý do vyšší kategorie, takže ho
mám celou sezonu u sebe. Mám ho
pod kontrolou, vyjma pár let, od jeho
šesti roků.
Denis: Ale pořád platí, že táta není moc
kritický. Ano, když se bráchovi něco nepovede nebo neměl dobrý zápas, řekne
mu to. Ovšem není to nic za hranou.

6 ZIMA 2021

Kluby se dnes snaží, aby měly
jednotný herní střih napříč kategoriemi. Jak je to u vás?
Karel: Ano, máme nastavené, jak by
měla Slavia vystupovat, jak se prezentovat. Ale nemáme přesně dané mantinely, kde bychom se měli pohybovat.
Máme poměrně solidní volnost.
J

P I T Á K
momentálně chybí, je, aby se postavila
společná akademie pro mládež. Jinak
Jindra Trpišovský udělal s týmem za poslední roky obrovský progres a značka
Slavia se zase dostala na výsluní. Musím říct, že to má perfektně nastavené.
J
Do minulé sezony výrazně promluvil covid. Mládežnické týmy

Bude mít Karel v jednom ze synů svého nástupce mezi profesionálními fotbalisty?

Ve Slavii jste jako hráč prožil
sedm let, strávil tu kus kariéry.
Jak hezky se vám teď dívá na výsledky, které A-tým poslední sezony zažívá?
Karel: Je to super. Po všech stránkách
se to strašně zvedlo a jediné, co Slavii
J

prakticky nehrály zápasy, téměř
společně netrénovaly. Jak se to
do vývoje hráčů promítlo?
Karel: Přiznám, že jsme měli z toho,
jak hráči budou po skoro ročním výpadku vypadat, velký strach. Ale musím říct, že jsme čekali, že to bude

v reálu horší. Měli individuální plány,
pořád sami trénovali. Tím, jak jsou ve
Slavii, tak se tu chtějí udržet, tudíž
vše z plánu plnili a přišli velmi dobře
připravení. Takže to výraznou stopu
nezanechalo, ale ten rok jim může
později přece jen chybět.
Denis: Souhlasím. Zápasy nám chyběly, ale koho fotbal baví, tak si mohl
chodit zatrénovat na veřejné hřiště.
U nás doma to hodně schytala zahrada, ale jinak se to dalo „přežít“. Na
hráče bývá přes sezonu hodně tlaku,
musejí zvládnout spoustu tréninků,
tak si mohli po psychické stránce
odpočinout. A chvíli mohli zlepšovat
věci, které jim chyběly.
Karel: Bohužel byl rozdíl, že jinde v Evropě či ve světě akademie normálně
fungovaly a společně se trénovalo dál.
V Česku to bylo nesmyslně zavřené a je
škoda, že kluci zbytečně rok ztratili.
J
Ve Slavii logicky mládežníci
s fotbalem či obecně sportem
neskončili, v menších nevýkonnostních klubech to ale může být
vinou lockdownu jinak, ne?
Karel: Samozřejmě. I u nás na Xaverově v chlapech někteří hráči skončili.
Zvykli si, že víkendy tráví doma a nemusejí se honit na hřišti. Takže úbytek
určitě byl a je.
J
Na začátku rozhovoru váš otec
zmínil, že jste první fotbalové
krůčky dělal v Rakousku, kde hrál
za Salcburk. Jak vzpomínáte na
tuhle část dětství?
Denis: Pamatuji si ze Salcburku
hodně. Chodili jsme koukat na tátu
na fotbal, navštěvoval jsem i místní

ROZHOVOR

Karel a Denis Pitákovi spolu nastupují v dresu Xaverova.

školku, takže jsem se celkem rychle
naučil plynule německy, což jsem pak
stejně rychle a plynule zapomněl, protože jsem neměl potřebu německy
mluvit. Ale bylo to tam super.
Karel: Z pohledu rodiny to bylo nádherné a perfektní angažmá. Z Prahy
jsou to čtyři hodinky autem,všude kolem vás krásná příroda se spoustou
jezer a hor. V zimě se tam nádherně
lyžuje, v létě se dá chodit na výlety
a koupat se.
J
A k tomu Red Bull vybudoval
vynikající tréninkové zázemí.
Karel: Za mě se s tím začalo. Ale i tak
to bylo celkově vynikající angažmá,
protože jsem hrál ve skvělých týmech
a zažil jsem hodně zajímavé trenéry.
Zázemím to šlo nahoru a co vidím
dnes, tak je to tam na absolutní špičkové úrovni. Na druhou stranu když to
srovnám se současnou Slavií, tak jediný
rozdíl vidím v onom tréninkovém centru. Oni ho mají pohromadě, nám chybí.
Trenéři jsou na Slavii kvalitní, zázemí se
vylepšilo v Edenu, Měcholupech i tady
na Xaverově, ale prostě nejsme všichni
pod jednou střechou.
Do místnosti přichází Petr Kostelník,
bývalý ligový gólman a trenér brankářů u mládeže Slavie, a s odpovědí
Karla Pitáka souhlasně pokyvuje.

Když tady vidím Petra, nemůžu
se nezeptat, jak jste si letos na
podzim taky zachytal. V souboji
proti Vršovicím se vám ve 36. minutě zranil brankář, vy neměli náhradního, tak jste si stoupl mezi
tyče. Spoluhráčům jste slíbil, že
nedostanete gól, a taky to splnil.
Karel: Petr je můj brankářský vzor,
takže jsem se musel vytáhnout.
(úsměv) Mě to vždycky táhlo do
branky a přál jsem si aspoň jednou
zachytat.(Petr Kostelník: Ale přiznej
lidem do rozhovoru, že umíš padat
jen na jednu stranu.) Petr má pravdu,
J

Karel: Ještě mu není osmnáct, ještě
měsíc nemůže alkohol. Ale občas přihmouřím oko a možná i dneska večer.
J
Vy jste na tátu s bráchou jako
kluci stříleli?
Denis: Občas. Pamatuji si, že v Rakousku měl v obýváku branku a tam
nám ty naše rány nebo spíš ranky chytal.
Karel: Ale když mi pan Kostelník
půjčí rukavice, tak na dorostu ve Slavii občas chytat chodím. Třeba když
nám gólman odjel s reprezentací, my
měli celý týden jednoho, vlezl jsem si
branky. Když hrajeme sedm na sedm,
tak to jde, ale jakmile jsou skupinky

Karel: Myslím, že dobrá. Mladší
ročníky jsou postupně silnější,
velmi dobře se pracuje v akademiích, z nichž je řada na hodně slušné
úrovni, i ve velkých klubech. Hráči rostou slušní a věřím, že se to v dalších
letech projeví.
J
A kdo sleduje nominace, tak
ví, že se v nejmladších reprezentačních výběrech s pravidelností
objevuje i Eliáš Piták. Takže dočkáme se příjmení Piták zase
v lize?
Karel: Je to dlouhá cesta. Nikdy jsem
jeho ani Denise do ničeho nenutil. Dů-

Sice se mockrát nevidí, že někdo na spoluhráče, když chce balon,
volá tati, ale jinak je to dobré. Ale když vidím, že soupeř do taťky zajede,
hned mám chuť jim to oplatit a udělat nepříjemný.
D E N I S
ale nesmí prozradit na jakou. Ne,
skutečně byl můj sen se tam jednou postavit, k tomu jsem vychytal
nulu, takže to bylo vydařené. Dneska
máme rozlučku s podzimem, tak uvidím, jak to bude drahé.
J
Rozlučka? Synovi pivo povolíte?

P I T Á K

menší, třeba tři na tři, a létá to tam
na mě pořád, už je to horší.
J
Karle, vyjma Slavie působíte
jako trenér u reprezentační patnáctky, kde jste asistentem Karla
Havlíčka. Tak jaká je budoucnost
českého fotbalu.

ležité je, že je fotbal bavil od samého
začátku, že ho mají rádi a chtějí to
dotáhnout nejvýš, kam to jen půjde.
Oba jsou ale i chytří, dobře se učí,
takže mají připravenou i druhou – nefotbalovou – cestu. A to je to hlavní,
co si my jako rodiče přejeme.
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MASOPUSTOVA SOCHA
O D R O KU 20 12 MÁ NEJ VĚTŠ Í LEGENDA DUK LY NA JULISCE NEP ŘEHLÉDNUTELNÉ MÍSTO
Stačí jen vyslovit jméno Josef Masopust a laická i odborná fotbalová
veřejnost má jasno! Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob. Sám Michel
Platini řekl: „Narodil jsem se v době, kdy už byl pan Josef Masopust
vynikající fotbalista. Obdivovali ho moji rodiče. Tvořil dějiny a byl to můj
vzor.“ Tento velikán se dočkal významného ocenění, kdy mu byla v roce
2012 odhalena socha před stadionem pražské Dukly.
Osoba Josefa Masopusta je synonymem geniálního fotbalisty a sběratele úspěchů i úspěšného fotbalového trenéra. Ve svých 31 letech se
stal jako první fotbalista z východní
Evropy a vůbec první československý hráč držitelem tehdy nejprestižnějšího fotbalového ocenění Zlatého
míče určeného pro nejlepšího evropského hráče. Zároveň byl při jubilejním
100. výročí FIFA v roce 2004 zařazen
mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů
na světě.
Josef Masopust zároveň figuruje na
seznamu UEFA Jubilee 52 Golden Players, na který byl zařazen při 50. výročí založení asociace. Jeho jméno je
také uvedeno v seznamu FIFA Classic
Players. V roce 2000 byl na základě
výsledků ankety vyhlášen Českou
fotbalovou osobností století a zanedlouho poté jej odborná veřejnost
zvolila také Českým fotbalistou století. Od roku 2009 nese jeho jméno
mostecký fotbalový stadion – Stadion
Josefa Masopusta. A v roce 2012 byla
na jeho počest před stadionem Dukly
Praha na Julisce slavnostně odhalena
již zmíněná socha, jejíž náklady se
vyšplhaly do výše 2,3 milionu korun
a autorem je sochař Josef Nálepa.

MAGNET NA ÚSPĚCHY
Abychom dokázali pochopit, v čem
spočívá význam tohoto skvělého fotbalisty, je zapotřebí se podívat do historie a zmapovat jeho aktivní i trenérskou kariéru. A především ta hráčská
je lemována nespočtem úspěchů.
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Josef Masopust se narodil 9. února
1931 ve vesnici Střimice u Mostu.
Ve čtrnácti letech se stal hráčem SK
Most, aby se o pět let později poprvé podíval do první ligy v dresu Vodotechny Teplice. Dva roky nato se
přesunul do Prahy a stal se posilou
tehdejšího ATK Praha, pozdějšího
ÚDA Praha a od roku 1956 pak Dukly
Praha. V roce 1953 se radoval z prvního ligového titulu a v roce 1954 si
na konto připsal první reprezentační
zápas, když nastoupil 24. října proti
Maďarsku za československou reprezentaci. Následoval druhý ligový titul
s Duklou v roce 1956 a třetí v roce
1958.
O rok později se Masopust zúčastnil mezinárodního turnaje v Mexiku.
Památné bylo především utkání proti
slavnému brazilskému týmu FC Santos, v jehož sestavě tehdy figuroval
velký Pelé. Dukla dokázala Santos porazit v poměru 4:3 a Masopust tehdy
zaznamenal dvě branky. V roce 1960
zakončil sezonu na Poháru národů ve
Francii 3. místem s reprezentačním
výběrem. O rok později se radoval ze
čtvrtého ligového titulu s Duklou, aby
v roce 1962 titul obhájil.
Tento rok byl v aktivní kariéře z pohledu Josefa Masopusta ten vůbec
nejúspěšnější. K ligovému titulu se
s československým národním výběrem představil na mistrovství světa
v Chile. Národnímu mužstvu se jihoamerická účast povedla na výbornou!
Cestu za „zlatou Niké“ jim až ve finále zahradil výběr Brazílie. V tomto

utkání navíc Josef Masopust zaznamenal úvodní gól utkání a bohužel jediný gól našeho výběru, který nestačil
na jihoamerického soupeře a podlehl
mu tak 1:3. Následovaly ligové tituly s pražskou Duklou v roce 1963,
1964 a 1966. V roce 1963 převzal
před čtvrtfinálovým zápasem PMEZ
Dukla Praha – Benfica Lisabon Zlatý
míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
V roce 1966 odehrál poslední a zároveň 63. zápas za československou reprezentaci proti SSSR. V tomtéž roce
byl vyhlášen nejlepším fotbalistou
Československa. V roce 1968 započal
dvouleté zahraniční angažmá v belgickém klubu Royal Crossing, kde ve
43 zápasech zaznamenal devět gólů.

MASOPUST – TRENÉR
V roce 1970 započal Josef Masopust trenérskou kariéru jako asistent
trenéra ligového týmu Dukly Praha.
O rok později se postavil na lavičku
juniorského týmu Dukly, aby se po
dvou letech vrátil k dukelskému
áčku jako hlavní kouč. Mezi největší
úspěchy trenéra Masopusta patří
zcela určitě dvojnásobná výhra na
juniorském turnaji Cappa Carnevale
v italském Viareggiu. Podařilo se to
v roce 1972 a 1976. Dukla se tak
díky tomu stala nejúspěšnějším zahraničním celkem. Na lavičce vydržel
až do roku 1976, kdy se přesunul do
Zbrojovky Brno. A právě se Zbrojovkou vybojoval v roli kouče ligový titul
v roce 1978.
Josef Masopust se v roce 1980 vrátil do Belgie, tentokrát jako trenér
týmu KSC Hasselt. Po čtyřech letech,
v roce 1984, obdržel od tuzemského
fotbalového svazu nabídku, aby se
stal trenérem československého reprezentačního týmu. Po štaci u reprezentace se v roce 1988 stal tre-

nérem národního olympijského týmu
Indonésie a svou trenérskou kariéru
zakončil v roce 1992 u ligového
týmu FC Boby Brno.
Po konci aktivní i trenérské kariéry se Josefu Masopustovi dostalo
řady poct a ocenění. V roce 1994 se
stal předsedou správní rady Nadace
fotbalových internacionálů. V roce
2000 byl vyhlášen českou fotbalovou osobností století, Českým fotbalistou století a byla mu udělena
cena Fair play za celoživotní sportovní činnost od ČOV. Na jeho počest byla uspořádána v roce 2011
výstava v Národním muzeu v Praze.
V roce 2012 mu primátor hl. m.
Prahy udělil čestné občanství hlavního města. V roce 2015 byl uveden
do Síně slávy Unie profesionálních
trenérů a byla mu zároveň udělena
Cena prezidenta UEFA.

NECHTĚNÁ POCTA...
K příležitosti 50. výročí zisku stříbrných medailí z mistrovství světa
v roce 1962 v Chile byla 31. května
2012 odhalena před stadionem
Dukly Praha socha Josefa Masopusta. Bronzová plastika byla zhotovena sochařem Josefem Nálepou.
„Socha jedné z nejvýznamnějších postav naší fotbalové historie byla vytvořena díky prostředkům, které sehnal
Klub přátel Josefa Masopusta a především jeho předseda Ing. Jiří Hora,“
řekl ke vzniku sochy klubový sekretář
pražské Dukly Miloslav Jícha.
Součástí tohoto projektu bylo také
zhotovení tvz. „chodníku slávy“
hvězdné jedenáctky Dukly, který obklopuje sochu v nově vzniklém parku
Juliska. Kolem sochy bylo zasazeno jedenáct pamětních dlaždic se slavnými
jmény fotbalistů, kteří významnou
část své aktivní kariéry spojili právě

I K O N I C K Á M Í S TA

Na sochu Josefa Masopusta se může kdokoliv podívat před stadionem Dukly na Julisce.

s tímto armádním pražským klubem
a podíleli se na jeho zlaté době. Vedle Josefa Masopusta zdobí chodník
jména Ivo Viktora, Jána Gelety, Jiřího
Čadka, Jana Fialy, Ladislava Nováka,
Miroslava Gajdůška, Rudolfa Kučery,
Josefa Jelínka, Zdeňka Nehody a Ladislava Vízka.
Sám Masopust se vzniku pomníku
dlouho bránil. Svůj názor obhajoval tím, že nechtěl brát slávu československé fotbalové reprezentace
a pražské Dukly pouze na svá bedra.
Po dlouhém přemlouvání ze strany
přátel nakonec ke vzniku sochy svolil, ale vše okomentoval slovy: „Nakonec jsem se nechal ukecat. Moc bych
si přál, aby byla socha brána jako vděk

všem těm, kteří hráli po mém boku. Tak
to beru a chápu já. Pokud by to tak nebylo, moc by mě mrzelo, kdyby to bylo
hozené pouze na mě.“
Nad slavnostním odhalením busty
převzaly záštitu také významné osobnosti tehdejší doby. Akce se zúčastnili například ministr obrany Alexandr
Vondra, starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, tehdejší předseda Českomoravského fotbalového svazu Miroslav
Pelta, manažer reprezentace Vladimír
Šmicer, wimbledonský vítěz Jan Kodeš či olympijští medailisté Jan Železný, Kateřina Neumannová a Tomáš
Dvořák. Tento ceremoniál nenechal
v klidu ani tak klidného Josefa Masopusta.

... A NAKONEC OHROMNÁ ČEST
„Je to pro mě osobně velká čest. Na
druhou stranu je mi trochu líto ostatních sportovních velikánů, jako jsou
třeba právě Kodeš nebo Železný, kteří
se takového ocenění nedočkali, a já
jsem přesvědčený, že si ho zcela zaslouží. Myslím si, že i oni by měli dostat
takové uznání. Protože člověk, který reprezentuje svou vlast, byl měl mít možnost být oslavován. Ne jako jedinec, ale
jako člen party sportovců, kteří pro svou
vlast něco udělali,“ řekl.
Odhalení sochy samozřejmě nemohlo
ujít ani široké veřejnosti. I po několika letech se toto ikonické místo nedostalo do ústraní a těší se značné
oblibě. „Pravidelně se u sochy zasta-

vují lidé a vzdávají hold této fotbalové
legendě. Největší návštěvnost jsme zaznamenali po jejím slavnostním odhalení a po Masopustově odchodu v roce
2015. I teď se u sochy a chodníku slávy
často objevují lidé a obdivují tuto výstavbu. Je s potěšením vidět, že i současná generace vnímá význam těchto
velikánů našeho fotbalu. Doufám, že
i nadále nebude zájem veřejnosti polevovat a lidé budou tato významná
místa navštěvovat a vzdávat hold
sportovním ikonám. Jen bych si přál,
aby u jedné sochy nezůstalo a takového
nebo podobného ocenění se dostalo
více sportovcům,“ řekl tiskový mluvčí
pražského klubu sídlícího na Julisce
Lukáš Šonský.
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VYVA R OVAT S E A L I B I S M U
KAPITÁN TŘEBORADIC PETR VIKTORIN NEJEN O VÁCLAVU DROBNÉM A PROBLÉMECH ODDALOVANÝCH COVIDEM
V Třeboradicích kroutí jubilejní desátou sezonu, takže nepřekvapí, že je
tu kapitánem, tahounem a výraznou osobností. Fotbalové kvality PETRA
VIKTORINA asi nejvýmluvněji dokládá skutečnost, že byl opakovaně
vyhlášen nejlepším hráčem přeboru. A nebýt jeho, kdo ví, zda by klub
neodmyslitelně spojený s černo-červenými barvami před necelými
čtyřmi lety nejvyšší pražskou soutěž opanoval. Jenže realita dneška
je z pohledu Třeboradic jiná, poněkud pošmournější.
Jeho začátky v klubu ze čtvrti, v níž
mimochodem leží nejsevernější bod
Prahy, jsou spjaty s Václavem Drobným. Obráncem, který prošel Štrasburkem, Aston Villou, Augsburgem
či Spartou. A také třeboradickou legendou a personou, která v prosinci
2012 bohužel tragicky zahynula na
sjezdovce po nárazu do stromu.

VYMAČKAT MAXIMUM
Rodákovi z Mělníka bylo pouhých 32
let… „Venca umřel právě v tom půlroce, kdy jsem přišel do Třeboradic.
Zasáhlo to všechny v klubu. Samozřejmě i mě. Byl jsem s ním navíc
docela dobrý kamarád, on si mě sem
vlastně dovedl. Kdysi jsme tu s Kunraticemi hráli pohár, on mě po zápase
oslovil a pak mi ještě několikrát psal.
A po sezoně jsem sem přestoupil. Trávili jsme spolu čas i mimo fotbal,“ vypráví Petr Viktorin.
Je znát, že pro něj není snadné se
k bolavým vzpomínkám vracet. „Venca
byl skvělý kluk, dobrý kamarád a výborný trenér. Vlastně jsem do té doby
a ani od té doby nezažil tak dobrého
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trenéra, jako byl on. Když si uvědomím,
co dokázal udělat s hráčskou kvalitou,
kterou jsme tady měli…“ odmlčí se a po
chvíli naváže: „Kdyby měl k dispozici
tým, se kterým jsme vyhráli přebor,
jsem přesvědčen, že by s ním dokázal
hrát na vrcholu divize.“
V čem tkvělo jeho trenérské kouzlo?
„Ze všech hráčů uměl vymačkat maximum. Byli tady kluci, kteří měli dvacet
kilo nadváhu a v přeboru hráli stabilně
a dobře. Měl obrovskou auru, přirozené
charisma, byl férový. Když něco řekl, tak
to platilo. Takových lidí za život moc
nepotkáte,“ líčí.
Od Václava Drobného toho dost odkoukal. A to nejen co se týče řešení
konkrétních herních situací. „Vždycky
nám říkal, abychom při zápase svého
spoluhráče nedostávali do úzkých. Nepřihrát mu do složité situace a pak
dělat, že za to nemůžu. Zkrátka chtěl,
abychom se vyvarovali alibismu, neměl ho rád,“ popisuje. „Těch věcí, které
nám dal, byly mraky. Ale asi se dá říct,
že jeho základní myšlenkou bylo, abychom vždy přemýšleli o herních situacích.“

ČASY V TOP FORMĚ
Jak už padlo v úvodu, Třeboradice jsou
nejen tradičním účastníkem přeboru,
ale za sezonu 2017-18 i jeho mistrem.
Jenže poslední ročníky už to zdaleka
taková sláva není. Po letošní podzimní
části se choulí na 13. místě s odstupem 11 bodů na příčku zajišťující záchranu. Kapitánovi je jasné, že na jaře
je čeká dost možná nesplnitelná mise.
„Bude se muset zapracovat na tom, aby
se sehnaly nějaké posily na jaro. Podle
mě minimálně jeden top stoper. Asi i je-

den střední záložník. A možná i útočník,“ hlásí s úsměvem.
Záhy ale svraští čelo. „Když se podíváte na minulé sezony, k záchraně bylo
nutné mít alespoň čtyřicet bodů. My jich
po podzimu máme deset. To znamená,
že bychom museli na jaře vyhrát deset
zápasů. Ze čtrnácti,“ pokrčí rameny na
znamení lehké beznaděje. „Nevzdáváme to, ale muselo by se sejít hodně
věcí, abychom přebor zachránili.“
Co je podle něj důvodem pozvolného
ústupu Třeboradic z nejvyšších met?

Petr Viktorin, jedna z legend fotbalu v Praze.

ROLE

PETR VIKTORIN
Věk: 35
Klub: SK Třeboradice
Post: záložník, kapitán

„Problémy sahají tři roky zpátky. Poslední dvě sezony byly covidové, a kdyby
se předčasně neukončily, mohly pro nás
dopadnout tak, jak probíhá ta současná.
To znamená na padáka,“ má jasno. „Covid ty problémy jen oddaloval a možná
i prohluboval.“
Jako konkrétní příčinu vidí zejména
odliv opor. „Teď končil Pavel Grznár,
který tu byl obrovská persona a neuvěřitelný fotbalista. Rok předtím Milan
Čáp, taky super hráč. A ještě před ním
Michal Votava, výborný stoper a hla-

vičkář,“ vypočítává. „Druhá věc je, že
časy, kdy jsme byli v top formě, jsou
pět, šest let zpátky. Když je vám osmadvacet a jste na vrcholu sil, mančaft
se vám samozřejmě drží mnohem lépe.
V uplynulé době se navíc tolik netrénovalo a člověk už to potom nedokáže
tak dobře nahnat zpátky.“

SÁHNOUT DO SVĚDOMÍ
Když se ohlíží za kariérou, která
bezesporu snese příměr vydařená,
kromě vítězství v přeboru se mu vy-

Viktorin vede Třeboradice jako příkladný kapitán.

baví i sezony, kdy s klubem skončil
těsně pod vrcholem. „Pětkrát jsme
hráli finále poháru a nikdy jsme v něm
nedali ani gól. A to jsme přitom byli
favorité, měli jsme hratelné soupeře,“
kroutí hlavou.
Příjemněji se pochopitelně vzpomíná
na úspěchy. K těm u Petra Viktorina
patří i to, že hned čtyřikrát ho přeboroví trenéři zvolili nejlepším hráčem sezony. A to v ročnících 201213, 2014-15, 2017-18 a 2018-19. „Za
nominace jsem byl pokaždé rád, spor-

tovci jsou přece jen soutěživí. Anketa
mě vždy motivovala a úspěch v ní beru
jako odměnu za to, že jsem na sobě
pořád makal,“ přiznává.
Co do kvality měla podle něj nejvyšší
pražská soutěž vzestupnou tendenci.
„Až do covidu. S ním šlo všechno dolů.
Hlavně na starších klucích je vidět,
že nehráli a moc toho nenatrénovali.
Teď už se sice relativně dlouho trénuje, ale manko, které jste nabrali,
už v sezoně nedoženete,“ vidí důvody
nižší kvality. „A když se předtím trénovalo samostatně, každý musel být
sám k sobě dostatečně poctivý, aby se
dostal na svou fyzickou úroveň a dokázal odehrát to, na co má. Každý si
pak musí sáhnout do svědomí, jestli
tomu dal dost.“
Petr Viktorin bydlí na Zahradním
Městě, takže je až s podivem, že už
téměř deset let pravidelně dojíždí
za fotbalem přes půl Prahy právě
až do Třeboradic. „Dokud jsem neměl
děti, bylo to o. k. Teď je to trochu složitější, starší kluk už hraje fotbal na
Tempu. Ale roli v tom, že pořád dojíždím sem, hraje i určitá moje pohodlnost. Nerad měním prostředí, ať už
v práci, nebo ve fotbale,“ vysvětluje
výřečný sympaťák, který je v profesním životě ekonom. „A za ty roky
tu mám spoustu kamarádů. Máme
podobně staré děti, známe se i jako
rodiny, byli jsme spolu i na dovolené.
I to mě tady drží.“
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FOTBALOVÝ PODZIM V PRAZE
FOTOGRAFOVÉ SPECIÁLU TRADIČNĚ POKRÝVALI ZÁPASY NAPŘÍČ SOUTĚŽEMI I KATEGORIEMI

Emoce, akrobacie, souboje, nejmenší fandové i mlha.
Fotbal za všech podmínek během podzimních měsíců bavil.
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Neřešitelná situace? Kdepak, gól lze vstřelit i ze „sendviče“.
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TEXT: MICHAL ŠTUCAUR

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

PRACUJEME. A PROSÍME O TOLERANCI
Č L E N KO M I S E R OZ H O D Č Í C H A D E L EGÁT Ů R I C H A R D H LAVÁČ P Ř I B L I Ž UJ E P R O C ES VZ D Ě LÁVÁ N Í
ROZHODČÍ je alfou a omegou každého utkání. Je to člověk, který
rozhoduje o nejdůležitějších momentech, a je nejvýznamnější osobou
na hřišti. Jeho úkol zní – řídit se nastavenými pravidly. Aby mohl
rozhodčí zápas správně řídit, musí na něj být v první řadě delegován
a splnit fyzické i teoretické testy. A protože se fotbal neustále vyvíjí,
je zapotřebí i sudí pravidelně školit a vzdělávat. Jak takový proces
probíhá? „Je zapotřebí se orientovat na nábor nových rozhodčích
a věnovat se jim,“ vyhlašuje člen Komise rozhodčích a delegátů PFS
Richard Hlaváč.
Jaký je podle vašeho názoru stav
vzdělávání rozhodčích v tuzemsku?
Musím říct, že tohle je velmi obtížná
otázka na zodpovězení. Osobně si
nemyslím, že by vzdělávání rozhodčích doposud bylo špatné. Naopak,
podpora ze strany FAČR je patrná
už dlouho a nadále cítit je. Všichni si
uvědomují, že rozhodčích není mnoho
a věnovat se jim musíme. A to včetně
náboru nových. Hodně ale záleží na
konkrétních lidech v krajích a okresech, kteří se nováčkům a vzdělávání věnují. Je vidět, že kvalita úrovně
vzdělávání v jednotlivých regionech
byla doposud značně rozdílná. Hlavní
problém vidím především ve špatné
dostupnosti vzdělávacích materiálů,
což by se mělo postupně zlepšovat.
Ale samozřejmě je to i o přístupu. Je
nutné si uvědomit, že oproti dřívějším dobám máme všichni mnoho jiných možností zábavy. Je zde zkrátka
J
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mnoho sportů a dalších jiných aktivit.
A dalším důležitým aspektem je to, že
je potřeba se aktivně věnovat rozhodčím na všech úrovních.
J
Jaké jsou priority do nadcházejícího období? Na co je podle vás
zapotřebí se zaměřit?
Určitě je to nábor rozhodčích a jejich
zapracování se. V rámci celostátní
akce „Chci pískat!“ se přihlásilo poměrně hodně nováčků napříč celým
územím České republiky. Bohužel z tohoto relativně velkého počtu přihlášených se jich mezi aktivně pískající
rozhodčí podaří zapracovat poměrně
málo. Často je to jen kolem deseti
procent. Největší úbytek je překvapivě ještě v době, než rozhodčí dorazí na první školení nebo pohovor. Ale
pak hlavně v prvním půlroce, kdy se
je snažíme zapracovat. Takže si myslím, že je potřeba se zaměřit především na nábor a na prvních cca dva-

I rozhodčím je třeba se věnovat.

náct měsíců aktivní kariéry nováčků.
Je důležité, aby se nováčci cítili tak,
že se jim někdo věnuje a že jim je
někdo oporou. Bylo by skvělé, kdyby
toto pochopili i trenéři, hráči a rodiče
a byli k případným nezdarům rozhodčích více tolerantní. Bohužel cítíme,
že nenávist ve společnosti vůči sudím je poměrně velká a za všemi po-

chybeními všichni hned vidí úmysl.
A hlavně to hodně nováčků nakonec
odradí a tím se nám nedaří je udržet. Bylo by fajn, aby si to i ostatní
aktéři uvědomili. Bez rozhodčích fotbal fungovat nebude. Všichni jsme
lidé a všichni chybujeme. A na této
úrovni navíc všechno děláme z radosti
k fotbalu snad všichni. Právě v ohledu

INZERCE

LIDÉ Z PFS

Rady zkušenějších kolegů jsou nesmírně cenné.

náboru a udržení nováčků také společně s Komisí rozhodčích FAČR v čele
s Radkem Příhodou zpracováváme
novou koncepci Náboru a vzdělávání rozhodčích, kde chceme dát náboru a úvodnímu vzdělávání mnohem
větší důraz. Tato nová koncepce ale
samozřejmě řeší i pokročilé vzdělávací programy pro rozhodčí a delegáty na krajských úrovních či celonárodní úrovni tak, aby vzdělávání bylo
koncepční a dávalo smysl od prvních
začátků až k profesionálním soutěžím. Stejně tak nyní, v rámci Úseku
rozhodčích FAČR, pracujeme i na interním systému pro sdílení výukových
materiálů od nejvyšších míst až po
jednotlivé okresy. Plánujeme i nové
vzdělávací stránky pro rozhodčí určené i pro veřejnost a současně s tím
také nějaké novinky v kampani „Chci
pískat!“.
J
Dostáváte také od FIFA/UEFA
nějaké podněty pro vzdělávání
rozhodčích?
Od UEFA jsme vázáni jako FAČR
platnou Konvencí rozhodčích, kterou
musíme dodržovat. Za to pak UEFA
finančně podporuje vzdělávání rozhodčích. UEFA proškoluje národní instruktory rozhodčích (NIR) a národní
fitness instruktory rozhodčích (NFIR),
které vybírá přímo FAČR. Těm sou-

časně dodává i vzdělávací materiály
pro rozhodčí. Ti pak proškolují jednotlivé krajské instruktory rozhodčích
(IR) a fitness instruktory rozhodčích
(FIR), které navrhují jednotlivé kraje
a kteří se pak věnují rozhodčím, pokud
možno jednotnou formou na krajích
a okresech.
J
Kolik lidí se na PFS věnuje
vzdělávání rozhodčích a máte
i vy nějaká vlastní školení nebo
semináře, kde čerpáte inspiraci?
V rámci PFS se doposud vzdělávání
rozhodčích věnovali dva lidé. Konkrétně já a Pavel Sýkora. Já se mu
v Praze věnuji již čtvrtým rokem.
Cca půl roku mi pomáhal dlouholetý
rozhodčí Miroslav Navara, který ale
z důvodu poměrně velké vzdálenosti
z Kolína, kde bydlí, musel tuto činnost ukončit. Ale i tak mu patří velký
dík za ten čas, který tomu věnoval.
Pavel Sýkora již vzdělává rozhodčí
v Praze asi rok a půl. Velkou poctou
je, že jsme se od září 2021 stali pod
vedením Komise rozhodčích FAČR
členy Úseku rozhodčích FAČR, a tak
se nyní nevěnujeme pouze vzdělávání rozhodčích v Praze. Současně
s tím tvoříme i koncepci náboru
a vzdělávání na celonárodní úrovni
a také na této úrovni nyní organizujeme a vedeme školení.

CHCETE SE ZVIDITELNIT?

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

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

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

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

LIDÉ Z PFS

V Z D Ě L ÁVÁ N Í R O Z H O D Č Í C H V P R A X I
Každý, kdo chce být rozhodčím, musí splnit několik bodů. Tím prvním je,
že se musí stát registrovaným členem Fotbalové asociace ČR s platným
identifikačním číslem. Dále musí dosáhnout minimálního věku 15 let
a také ovládat český jazyk slovem i písmem. Doložit bezúhonnost,
podrobit se zdravotní prohlídce nebo absolvovat vstupní školení předpisů
FAČR a splnit testy z teorie a fyzické připravenosti.
Po splnění všech těchto podmínek se
stane držitelem Licence „C“ s platností 12 měsíců. Do jejího vypršení
musí pro získání „A“ licence absolvovat základní školení ve stanoveném
rozsahu. A právě licence „A“ umožňuje
jejímu držiteli řídit všechny soutěže,
s výjimkou těch profesionálních. Nejvyšší získaná licence „P“ pak uděluje
delegaci rozhodčímu i pro všechny
profesionální soutěže.
Každý rozhodčí absolvuje prověrky
v rozsahu stanovém příslušnou komisí rozhodčích. Může se tedy stát,
že každá komise má jiné podmínky
v různých okresech. Na okresním
fotbalovém svazu jsou tedy jiné podmínky a limity než na krajském fotbalovém svazu či Řídící komisi pro
Čechy. Zpravidla však probíhá testování rozhodčích dvakrát ročně, a to
jak v teoretické rovině, tak ve fyzické
připravenosti.
Fyzické testy probíhají v předem
ohlášeném termínu na vybraném
atletickém stadionu. Od roku 2016
se na mezinárodní scéně a současně
také ve většině národních asociací
využívá tzv. FIFA Fitness Test, který
spočívá v opakovaném střídání 75
metrů vysoce intenzivního běhu a 25
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metrů chůze. Toto cvičení se opakuje 40krát a každý úsek má svůj
vlastní časový limit, do kterého se
rozhodčí musejí vejít. V případě neúspěchu jsou účastníci z běhu vyloučeni a v kolonce výsledků testu
mají zaškrtnuto „nesplněno“. A to
ještě před touto hlavní částí musejí
rozhodčí absolvovat šestkrát 40 metrů sprintu s časovým limitem cca
šest sekund. Jejich průběh je hlídán

fotobuňkami s ohledem na co nejpřesnější měření.
Další část vzdělávacího procesu rozhodčích spočívá v teoretickém testu,
který čítá 40 otázek. Ty jsou náhodně
vybírány z celkového počtu 1220 otázek, jež jsou obsaženy v dokumentu
pravidlové komise FAČR 2019. V některých případech je součástí zkoušky
také test skládající se z 20 otázek
s možností pouze ANO/NE. Tento formát je však pouze výjimkou a je využíván v malém měřítku.
Časový limit na odevzdání vyplněného
papírového testu je zpravidla půl hodiny a otázky se skládají ze třech nebo
čtyř možností s pouze jednou správnou odpovědí. Okruh otázek se týká

Teorie i fyzička. Obojí musí správný rozhodčí zvládat.

několika různých fotbalových norem,
z většiny jsou však tvořeny otázkami
na části pravidel fotbalu jakožto základní normou pro řízení fotbalových
utkání.
Některé komise rozhodčích zahrnují
do svých seminářů i další druhy testů,
jako jsou například videotesty, kdy má
adept licence zhlédnout videoukázku
s vybranými herními situacemi a za
úkol vyhodnotit, jak dále navázat na
danou situaci či jaký případně udělí
trest nebo zda se vůbec jedná o přestupek proti fotbalovým pravidlům.
Takové druhy testování mají především naučný smysl. Jsou vyhodnocovány na místě a mají rozhodčí poučit, aby výklad těchto pravidel lépe
pochopili. Obvykle se v takovýchto
případech nestanovují časové limity nebo jiné podmínky, aby rozhodčí a delegáti těmito testy prošli.
Na druhou stranu u klasických, výše
uvedených druhů testů se vždy stanovuje maximální možná míra chybovosti, do které se musejí rozhodčí
vejít, pokud chtějí řídit příslušné soutěže. V opačném případě při nesplnění daných podmínek mají rozhodčí
obvykle možnost opravy v časovém
horizontu několika měsíců, případně
si mohou zkoušku opravit na nejbližším možném zkouškovém semináři.
V případě neúspěšného splnění testu
bývá rozhodčím omezena delegace.
Naopak ti, kteří prověrky úspěšně splnili, jsou oproti neúspěšným uchazečům zvýhodněni.

TEXT: PFS

MLÁDEŽ

FOTO: PETR BÍLEK

POJEDENÁCTÉ, SE ŠAMPIONY
DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR 2021 PROBĚHL V NETRADIČNÍM FORMÁTU
Jedenáctý ročník Dětského fotbalového poháru je za námi. Letos však
v alternativním formátu, kdy se uskutečnil pouze jednodenní turnaj pro
vítěze předchozích deseti ročníků či jejich zástupce. Turnaj se odehrál
na začátku října v nefalšovaném sychravém podzimním počasí ve
sportovním areálu FC Háje Jižní Město na přírodní trávě, což dodalo
celé akci pravou fotbalovou atmosféru.
Letošního turnaje se zúčastnilo
šest škol, které se proti sobě utkaly
v jedné skupině systémem každý
s každým. Z této fáze turnaje vyšla
nejlépe ZŠ Hostýnská se 13 body,
která spolu s týmy ZŠ Jílovská (12
bodů), Prague British International
School (10 bodů) a Park Lane International School (6 bodů) postoupila
do semifinálových bojů.

Do utkání o medaile neprošly ZŠ Květnového vítězství (3 body) a ZŠ Burešova
(0 bodů). Tyto školy se tak spolu potkaly
v zápase o 5. a 6. místo, který stejně
jako zápas v základní skupině ovládla
ZŠ Květnového vítězství poměrem 4:2.
Vítěz minulého ročníku tak letos obsadil
konečnou pátou příčku.
Úvodní semifinále mezi ZŠ Hostýnská a Park Lane International School

Ani v 11. ročníku nebylo důležité, kdo vyhrál…

bylo jasnou záležitostí prvního týmu,
který vyhrál 8:0. Druhé semifinále už
tak jednoznačné nebylo, po těsném
výsledku 3:4 se druhým finalistou
stala Prague British International
School. Na ZŠ Jílovská zbylo pouze
utkání o třetí místo. To bylo v režii
ZŠ Jílovská. Pravidelný účastník DFP
si s chutí zastřílel. Výsledkem bylo
šest branek v síti soupeře a konečný
výsledek 6:2 zajistil ZŠ Jílovská bronzové medaile.
Do finále se bez zaváhání dostaly zároveň dva nejlepší týmy ze základní
skupiny, tedy ZŠ Hostýnská a Prague British International School.
Jejich první vzájemný zápas skončil

2:2 a už před začátkem utkání bylo
jasné, že půjde o vyrovnaný duel. ZŠ
Hostýnská po velmi vyrovnaném průběhu získala vítězství na svoji stranu
a zvítězila 5:3.
Z 11. ročníku Dětského fotbalového
poháru se tak radovala Základní škola
Hostýnská! Vítězství obhájila přesně
po 10 letech, kdy se stala vítězem
úplně prvního ročníku Dětského fotbalového poháru.
Pozici moderátora již tradičně zastoupil několikanásobný mistr Evropy ve Freestyle Footbagu Honza
Weber, který kromě skvělého výkonu za mikrofonem předvedl dětem i svoji show.

… v první řadě šlo o emoce a radost z fotbalu.
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Z A J Í M AV O S T

TEXT: MICHAL ŠTUCAUR

FOTO: JIŘÍ IPSER

K V A L I TA A P R O F E S I O N A L I TA
MEZINÁRODNÍ SVAZ MLÁDEŽE PŮSOBÍ JAKO VELMI ZAJÍMAVÝ PROJEKT. KAM AŽ SE MŮŽE JEHO TÝM DOSTAT?
Důraz na fotbal s cílem přivést mladé lidi z celého světa do Prahy,
jednoho z nejkrásnějších měst v srdci Evropy. To je cesta, na niž se vydal
Mezinárodní svaz mládeže. Klub, který uzavřel dohody o partnerství
s předními tuzemskými fotbalovými oddíly a jehož pilotní myšlenkou
je umožnit hráčům ty nejlepší podmínky pro přípravu.
Hlavní devízou akademie je její kvalita. Vybavení mají členové od světoznámých značek, jsou pod dohledem
profesionálních trenérů a dostávají vysoce kvalitní servis. Součástí
kurzu jsou tréninkové jednotky, přátelské zápasy a turnaje. Akademie
zároveň poskytuje hráčům bohaté
kulturní a zábavné programy a nechybějí ani doprovodné programy či
jazykové kurzy.
Vzdělání totiž podle filozofie MSM
patří mezi důležité aspekty fotbalistů, a tak je kladen mimo jiné důraz na studium českého a anglického
jazyka. A jak již bylo zmíněno, díky

navázanému partnerství s předními
kluby mohou hráči trénovat v profesionálním prostředí se špičkovým zázemím – na půdě AC Sparta Praha.
Jedním z cílů programu je i předsezonní příprava fotbalistů, kteří přicházejí z českých akademií, a to za
účelem zlepšit své fotbalové dovednosti a podělit se a zároveň nasbírat
nové zkušenosti. Účastníci projektu
se konfrontují se zahraničními hráči
a projdou testy v českých týmech.
Prostor dostávají nejen profesionální
hráči, ale také začátečníci, kteří by
rádi jednou zažili třeba skutečnou atmosféru evropských klubů.

Propojení sportu a vzdělání patří mezi
nedílnou součást hlavních myšlenek
MSM, protože intenzivní tréninkové
metody jsou napřímo kombinovány
s kurzy anglického nebo českého jazyka, které probíhají na půdě akademie v Praze. Během volného času si
mohou hráči užít také bohatý kulturní
program. Ve spolupráci s koordinátory
MSM se fotbalisté seznámí s kulturním bohatstvím České republiky, navštíví historická muzea nebo památky.
Mimo to mohou zažít atmosféru i dalších měst – Drážďan, Vídně, Berlína
nebo Mnichova.
Mezinárodní fotbalová akademie byla
založena v roce 2010. O šest let později byl na základě akademie vytvořen tým Mezinárodní svaz mládeže,
který se stal účastníkem oficiálních
soutěží. V současné době disponuje
MSM třemi týmy, které jsou registro-

Mezinárodní svaz mládeže je unikátním fotbalovým projektem.
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vány v českých ligách, A-tým, B-tým
a kategorie U19. Sportovní ředitel
fotbalové akademie a zároveň hlavní
trenér A-týmu je renomovaný specialista s trenérskou licencí UEFA a zároveň skaut a agent Vyacheslav Zakhovaylo.
Složení všech týmů MSM zahrnuje
hráče z ročních a pololetních programů fotbalové akademie. Na hřišti
pražské Sparty probíhají nejen tréninky, ale také domácí zápasy klubu.
Týmy se pravidelně účastní různých
turnajů, a to jak domácích, tak i mezinárodních. Dále také pohárových
a ligových zápasů a mladí nadějní
hráči akademie jsou pravidelně zváni
na projekce v českých klubech, které
hrají první ligu a Fortuna ligu. MSM
zahrnuje hráče z celého světa. V týmech jsou fotbalisté z Evropy, Asie,
Afriky nebo Jižní Ameriky.

Z A J Í M AV O S T

Vyacheslav Zakhovaylo

Mladíci z MSM se díky profesionálnímu vedení mohou měřit se silnými soupeři.

C Í L : P O S U N V E F OT BA L E I V Ž I V OT Ě
„S pokorou a respektem k soupeřům chceme postoupit co nejvýše
a probojovat se třeba do ČFL,“ říká v rozhovoru pro Pražský fotbalový
speciál sportovní ředitel MSM Vyacheslav Zakhovaylo.
Jak si Mezinárodní svaz mládeže tipuje nové hráče?
„Několika způsoby. Prvním je ten, že
ještě v předcovidové době pořádal
MSM letní fotbalové tábory, kam přijížděli hráči na jazykové kurzy. Byly to
stovky hráčů, kteří se v průběhu léta
zúčastnili takového krátkého soustředění. Naši trenéři si vytipovali několik
perspektivních fotbalistů a nabídli jim
možnost zúčastnit se programu. Druhý
způsob, který je v našem klubu běžný, je
ten, že naše rozsáhlá síť skautů nám ve
východní Evropě, tedy v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu a pobaltských státech, tipuje vhodné hráče, kteří zapadají
do našeho konceptu. Samozřejmě jsme
také ve spojení s fotbalovými agenty,
kteří nám nabízejí své klienty. Variant
tipování vhodných hráčů je tak několik
a my úspěšně kombinujeme všechny.“
J
Můžete poodhalit, kdo stojí za
klubem a finančně ho podporuje?
A jaké plány má s klubem do budoucna?
„Za klubem stojí společnost MSM.
Jejím předsedou je Jevgenij Kolesnik.
Společně zajišťují klubu veškerou finanční podporu. Co se týká plánů do
budoucna, rádi bychom se probojovali
až do co nejvyšší české soutěže. Naše
ambice spočívají v tom zahrát si ČFL.
Pochopitelně je to nejdůležitější bod
pro celkový rozvoj klubu. A nyní v nejbližší době plánujeme zavést ročník
U19, protože bychom chtěli umožnit rozkvět mládežnického fotbalu.
Samozřejmě bude záležet na situaci
s covidem a dalšími věcmi, které jsou
potřebné pro náš budoucí rozvoj.“
J
Jak plánujete postupovat v případě, že by se vám podařil postup
do vyšší soutěže s ohledem na
J

fakt, že by výjimka, kterou jste
dostali teď, neplatila v I. A třídě?
„Toto je na velmi dlouhé povídání.
My se v první řadě přizpůsobíme nastaveným pravidlům. V případě, že
bychom i nadále nedostali výjimku,
tak bychom se orientovali na zahraniční hráče, kteří mají pas Evropské
unie, nebo bychom také začali ,lovit‘ v českém rybníku. Na tom samozřejmě také v současné době pracujeme a jde o jeden z aktuálních bodů,
které řešíme. Můj vlastní názor je ten,
že když vidím stav českého amatérského fotbalu, tak všechny oddíly
nemají kvalitní členskou základnu,
a nevidím důvod, aby byl ze strany
svazu nastavený nějaký legionářský
limit. Protože to nedává smysl. Český
fotbal potřebuje získat konkurenci,
a to především v hráčích, kteří chtějí
být součástí kvalitního tréninkového
procesu. A já vidím, že všechny týmy
tímto trpí, protože spousta hráčů
nemá zájem, a to je také jeden z důvodů, proč některá mužstva zanikají.
Proto nerozumím reguli v kvótě zahraničních hráčů, kteří mohou působit v jednom klubu. Rozumím, že v I.
nebo II. lize takový limit je, ale co se
týká amatérských soutěží, tam tato
regule postrádá smysl, protože tyto
ligy potřebují kvalitní konkurenci. Dám
příklad: V naší skupině jsou tři týmy,
které mají kádr postavený na cizincích, a proto hrají v horní polovině
tabulky. Každá konkurence zvyšuje
kvalitu a úroveň ligy. To jsou důvody,
proč si myslím, že by žádný limit počtu cizinců v týmu neměl být.“
J
Pokud byste tedy výjimku nedostali, vážně byste se pokusili
oslovit české hráče?

„Jak jsem říkal, na tom pracujeme.
Samozřejmě bychom české hráče
oslovili. Budeme zcela dodržovat
všechny řády, které zde jsou. V našem týmu se mluví čtyřmi jazyky.
Tím chci říct, že dokážeme skloubit
cizince s Čechy. U nás nezáleží na
tom, odkud hráč je. Pro nás je důležitá kvalita fotbalisty.“
J
Výsledky klubu v posledních zápasech hovořily za vše. Soupeři
se do zápasů s vámi moc nehrnuli. Jak jste tohle vnímali?
„Je těžké, když je úroveň kvality v soutěži nízká. Spousta kluků hraje fotbal
jen proto, aby mohli jít po zápase na
pivo. Naši hráči to samozřejmě vnímají a nemají tak velkou motivaci
hrát na takové úrovni. Náš tým podle mého názoru přerostl úroveň I. B
třídy. Hráli jsme s různými soupeři napříč divizemi a třídami a ta úroveň je
podobná všude. Bylo ale pár zápasů,
třeba s Raptors nebo se Spoji, kteří
kvalitu určitě mají.“
J
S ligovým klubem AC Sparta
Praha jste v roce 2016 podepsali
partnerství. V čem spočívá přínos
pro váš klub a jak toto navázané
spojení hodnotíte?
„Pro mě má přínos v tom, že trénujeme v tréninkovém centru, kde máme
skvělé podmínky pro přípravu. Moc za
to děkuji.“
J
Na podzim jste se utkali třeba
s rezervou Mladé Boleslavi, která
hraje v ČFL. Jaký přínos mají pro
vás takovéto zápasy?
„Pochopitelně tohle je pro nás velké
plus. Zápasy s takovými soupeři nás
jasně posunou nahoru výkonnostně.
V takových utkáních je z hráčů patrná velká motivace. Nedávno jsme
se utkali také s týmem z ČFL, a to
s Duklou Praha B, kterou jsme porazili 1:0. Čekají nás také další utkání
se soupeři ze stejné soutěže a v ta-

kových utkáních se chceme ukázat
jak my jako tým, tak chceme předvést
naše hráče. Mám radost, že i takové
týmy mají zájem se s námi utkat.“
J
Zajímavé bylo také střetnutí
s reprezentačním výběrem Kazachstánu U19. Jak se MSM povedlo vyjednat takové utkání?
„Za všechno může náš předseda, který
toto utkání zprostředkoval díky kontaktům s Kazachstánským fotbalovým
svazem. Tým U19 odehrál v ČR kvalifikační zápasy a měl zde takové malé
soustředění. I proto Kazaši zvolili přípravu s naším týmem. Výsledek utkání
byl 3:3 a tento zápas měl podle mě
přínos pro oba týmy.“
J
Jarní část začne za pár měsíců.
Jaký je cíl pro zbytek sezony?
„S pokorou bych chtěl říct, že chceme
svou soutěž vyhrát a postoupit z 1.
místa. Do toho máme dobře rozehraný pražský pohár a chceme zaútočit na trofeje. V nejbližší době
uděláme obměnu týmů. Někteří hráči
odejdou, protože je o ně zájem v profesionálních týmech. Znovu tedy poskládáme týmy a uvidíme, co bude.
Jsme ambiciózní a pro úspěch uděláme vše.“ (usmívá se)
J
Kde vidíte projekt MSM například za pět let?
„Jak jsem již říkal, s pokorou a respektem k soupeřům chceme postoupit co
nejvýše a probojovat se třeba do ČFL.
Budeme se snažit tento cíl splnit.“
J
Poběží vedle toho neustále
i snaha propojit fotbal a vzdělání?
„Hráči z naší akademie vstupují na vysoké školy, trénujeme dopoledne od
10 do 12 hodin, aby se pak mohli věnovat studiu. Každý hráč se může stát
profesionálem. Ti, kteří se chtějí posunout dál, mají možnost dostat navíc
i kvalitní vzdělání. To je postrčí dál
nejen ve fotbale, ale i v životě. A to
je podle mě velmi důležité.“
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MLÁDEŽ

TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

KAPITÁN, OTUŽILEC, MUZIKANT
STOPER OLYMPIE RADOTÍN LUCAS KULVEJT VZOROVÝM PŘÍSTUPEM STRHÁVÁ SPOLUHRÁČE
Makat na sobě a snažit se neustále zlepšovat během tréninků, ale i ve
volném čase. Takový přístup k fotbalu má LUCAS KULVEJT, kapitán
starších žáků Olympie Radotín. Velí mužstvu, které by v přeboru rádo
dýchalo na záda suverénní čtyřce – a byť mu závěr podzimu úplně nevyšel,
celkem se to dařilo. Vždyť Olympia dokázala porazit i velmi silné Ďáblice.
Radotínskému stoperovi koluje v žilách po mamince portugalská krev
a jeho velkým koníčkem je muzika, hraje hned na několik nástrojů.
Při pohledu na tabulku pražské nejvyšší soutěže starších žáků je zřejmé,
že čtyři týmy jsou tak trochu jinde.
Dukla Praha, Dukla Jižní Město, Bohemians a Ďáblice během podzimu zbylým osmi týmům zásadně odskočily.
Radotín se jich poměrně zdárně držel,

v posledním letošním kole však přivítal druhou jmenovanou Duklu. A byl to
zápas, který domácím vůbec nesedl.
Výsledek 0:11 je asi všeříkající. Čtrnáctiletý Lucas Kulvejt i tak patřil
k hráčům, kteří v dresu Olympie vyčnívali. Zodpovědně se snažil vykrývat

prostory, s hlavou nahoře se mu několikrát podařilo dostat míč až k vápnu
soupeře. Debaklu však ani on nezabránil. A po zápase bylo znát, že ho to
žere. „Trénujeme nahrávky, narážečky,
jenže pak to jenom nakopáváme. Úplně
zbytečně,“ zakroutil hlavou. „Ale doufám, že na jaře se dostaneme k první
čtyřce. Teď v kabině už jsme si k tomu
něco řekli. Budeme makat a půjdeme
nahoru,“ pronesl bojovně kapitán.
V poslední době se začal otužovat.
„A přijde mi, že pak mám přes den mnohem víc energie. Máme doma bazén,
chodil jsem do něj na podzim každé

ráno. Nejdřív minutu, pak minutu deset.
Vždycky jsem přidával deset vteřin, až
jsem tam byl tři minuty. A jak se postupně ochlazovalo, tělo si na otužování krásně zvykalo.“
Takový přístup k fyzické schránce těší
i trenéra Marka Eismana. „Kluci by pro
sebe měli něco dělat i mimo tréninky
a studená voda je výborná na svaly,
na regeneraci. Lucas jde ale ostatním
vzorem i v jiných věcech. Běhá, posiluje, odmala se účastní letních kempů,
takže maká i mimo sezonu. Kempy se
navíc dělají na písku, takže jde o daleko
větší fyzickou námahu,“ popsal kouč.

ROZSTŘEL

Kapitán Lucas jde spoluhráčům příkladem už od rozcvičky.
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SPARTA nebo SLAVIA

SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

RONALDO

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

TO ZATÍM VŮBEC NEŘEŠÍM

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

PREMIER LEAGUE

MLÁDEŽ

Roste v Radotíně kvalitní konstruktivní stoper?

„Lucasova výkonnost se neustále zvedá
a kluci se ho snaží dorovnat. Navíc je
v kabině jedním z těch skromnějších,
takže nehrozí, že by měl frňák nahoru.“
Pokud by na trávnících díru do světa
neudělal, třeba se mu to může povést
v muzice, na kterou má také geny.
„Hraju na basu, na bicí. Doma mám
asi pět nástrojů. Ale celkem mě baví
i matika a programování. Můj táta programuje, takže třeba bych se mohl věnovat i tomu,“ zapřemýšlel Lucas Kulvejt, pro kterého není fotbal jediným
sportem. „Jako malý jsem chvilku hrál
tenis. S tátou jezdíme na kánoe, baví

mě i baseball a softball. Ale vlastně
jakýkoliv sport.“

DOTAZNÍK

Nejlepší trenér:
José Mourinho, Pep Guardiola a Zinédine Zidane.
J
Fotbalový vzor:
Dřív to byl Cristiano Ronaldo, ale teď
se snažím soustředit hlavně na sebe.
J
Oblíbený klub:
Slavia Praha a možná i Bayern Mnichov.
J
Neoblíbený klub:
Sparta Praha.
J

Výsledek posledního zápasu
Olympie Radotín:
To takhle z hlavy bohužel nevím.
J
Jaký nejlepší zápas kdy osobně
odehrál:
Letos na podzim proti Ďáblicím, které
jsme porazili 4:3.
J
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Bayern proti Manchesteru United. Byl
to jen přátelák, ale kamarádův táta
sehnal lístky, takže jsme jeli do Mnichova a zápas viděli přímo v Allianz
Areně. Moc jsem si to užil.
J
Nejlepší relax a odpočinek:
Po fotbale si dát vanu a pustit si televizi.
J

Oblíbené jídlo:
Snažím se teď jíst zdravěji, ale nejraději mám dobrý hamburger.
J
Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Baví me jazz, ale poslouchám vlastně
všechno.
J
Oblíbený film:
Tohle moc nehrotím, koukám na to,
co zrovna běží.
J
Prospěch ve škole:
První dva roky na gymnáziu jsem měl
samé jedničky. Teď jsem nakročil nějakými trojkami, takže se budu muset
začít víc učit.
J

OČIMA TRENÉRA
„Lucas je velice technický a fyzicky dobře připravený hráč, má hodně naběháno.
A také vůdcovský typ, který si umí ostatní kluky ošéfovat. Sám si koriguje rozcvičky,
začátky tréninků. Na druhou stranu je občas zbytečně zbrklý, na hřišti by měl být
klidnější. Zastavit se a zapřemýšlet nad tím, co má udělat. S tím souvisí i to, že
občas nemá úplně srovnané, kam má a kam nemá běhat. Ale to je dané tím, že na
stoperu je teprve od začátku této sezony, dřív hrál ve středu hřiště. Každopádně
se neustále zlepšuje, pracuje na sobě. Když se toho bude držet, určitě má šanci
dostat se někam do vyšších soutěží. Ale je mu teprve čtrnáct, takže jeho fotbalovou
budoucnost je zatím těžké předvídat.“
S trenérem Markem Eismanem.

Marek Eisman, trenér starších žáků SC Olympia Radotín
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S L AV N Á J M É N A

TEXT: ROBERT SÁRA

FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., PAVEL JIŘÍK ML., ARCHIV BOHEMIANS PRAHA 1905, MICHAL SVÁČEK

BRATŘI JAK SE PATŘÍ
V LIPENCÍCH SE USADIL JEJICH OTEC, NĚKDEJŠÍ FOTBALOVÝ REPREZENTANT A KOUČ. PAVEL A IVAN HAŠKOVI ZDE VYROSTLI A TEĎ SPOLU KOPOU ZA MÍSTNÍ SOKOL I. B TŘÍDU.
„Já na bráchu, brácha na mě. Lidi řvali. Prásk. A seděl.“ Legendární
vyprávění Jaroslava Marvana ve filmovém zpracování Klapzubovy
jedenáctky se teď na podzim v pražské I. B třídě často měnilo v realitu.
Bratři Pavel (38) a Ivan (34) Haškové, někdejší ligisté, se konečně
sešli v dresu Sokola Lipence a na trávníku společně řádí. Tak třeba
na konci října si při výhře 11:0 nad Písnicí oba připsali po pěti gólech,
a když Pavlovi připomeneme onu černobílou filmovou scénku, hned se
rozesměje a přidá: „Ono to tak bylo. Já totiž ještě bráchovi na čtyři góly
přihrál, což je asi slušnej zářez do statistik.“
Bezesporu je. A jsme-li u čísel, pak
oba odehráli na podzim zhruba dvě
třetiny zápasů, ale nasázeli víc než
polovinu všech podzimních branek
Lipenců. Ivan jich má z deseti mačů
osmnáct, Pavel ze dvanácti šestnáct.
„Máme spolu pár odehraných zápasů
v Bohemce, ale teď jsme se konečně
sešli v Lipencích. Je to další prostředek, abychom se vídali častěji, a třešnička na dortu v našem dobrém vztahu,
který s bráchou máme. Baví nás to, po
zápase se sejdeme v hospodě, pokecáme, což jsou pro oba z nás krásné
momenty,“ vypráví Pavel.
Není tajemstvím, že v pražské čtvrti ležící u Berounky se po svém exotickém
angažmá v Japonsku usadil Ivan Hašek,
někdejší reprezentant a později i trenér
reprezentace. Za Lipence hrával, pořádal tu exhibice, z jeho domu stačí seběhnout menší kopeček a jste na hřišti.
A tak byť i jeho synové měli slušnou ka-
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riéru, stejně tušili, že jednou právě tady
budou hrát „za párek a pivo“.

Ivan ale krok do fotbalového suterénu
musel vynuceně udělat už před téměř
deseti roky, ve svých 24 letech. Lékaři
mu tenkrát diagnostikovali roztroušenou sklerózu a zatrhli hraní na nejvyšší
úrovni. Jenže fotbal byl, je a bude jeho
život, takže se z něj raduje aspoň tady.
A nikterak se nešetří. „Doktoři sice něco
říkají, ale já nechci mít omezení. Spíš je
to o mně, jak se cítím. Když špatně, tak
jsou i ve fotbale věci, které nedělám.
A když dobře, vím, že zvládnu všechno.“

V Lipencích se logicky stal lídrem,
později i trenérem.
To Pavel po různých prvoligových štacích ještě před třemi lety kopal II. ligu
za Viktorku Žižkov, ze které odešel do
třetiligových Záp. Letos v létě ale bráchovi oznámil, že tam končí a že bude
hrát za Lipence. Ivan se na něj na
oko s vážným výrazem podíval a řekl:
„Snad tě vezme trenér.“
Pak se vmžiku z bratra v trenéra proměnil a odpověděl: „Vezmu, ale musíš začít s béčkem a uvidíme, jestli se
probojuješ do áčka.“ A když to teď poslouchá Pavel, ve stejně dobrém rozmaru přidá: „V béčku byla kvalita vysoká a dostat se přes spoustu skvělých
hráčů bylo složité, ale naštěstí brácha
zamhouřil oko.“

GÓL Z PŮLKY

Pavel Hašek jako vystudovaný právník pomáhá fotbalistům v nesnázích.

Popravdě ale bratr-kouč byl za ligovou posilu rád, protože i díky němu
se Lipence drží v I. B třídě skupiny B
na pátém místě. Nestraší je sestup,
postoupit nechtějí, což realisticky vysvětluje Ivan Hašek. „My A třídu hráli,
ale moc jsme se nescházeli. Dostávali
jsme šišky, takže I. B třída je pro nás
akorát. Nemusíme tolik běhat, nemusíme to hrotit.“ A jakmile přestane vyprávět, Pavel ho doplní. „Ale třeba mě
se brácha pořád snaží svázat nějakou
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Pavel a Ivan, synové legendárního Ivana Haška.

taktikou, ovšem musím říct, že si z toho
moc hlavu nedělám.“
Ivan zakroutí hlavou a reaguje: „To je
pak těžké. Některým klukům se snažím
vysvětlit, co mají dělat, ale když pak
tady pan Hašek vypadne, je to složitější. Ne, snažíme se najít kompromis,
abychom se všichni na hřišti bavili.“
A to se sem tam dokonale povede,
třeba když letos v září Pavel zaskočil
zálohu Střešovic gólem z půlky rovnou po úvodním hvizdu. Lipence nakonec vyhrály 11:0, Pavel přidal ještě
tři branky a jednu si připsal i Ivan. „Rozehrával jsem balon a všichni jsme na
sebe koukali, že někdo z nás musí vystřelit. Byl tam malý brankář, ještě byl
vylezlý a nedával pozor, tak to za pokus stálo. Brácha to zkusil a vyšlo to,“
líčí Ivan bratrův impozantní gól, který
však nestihl nikdo natočit.
Leckterý soupeř by to mohl brát jako
zesměšnění, které by toužil v následujících minutách nepěkně potrestat.
Nicméně k žádné újmě na zdraví tenkrát nedošlo. „Oni byli opaření a odevzdaní, takže zápas byl vyloženě o nás,
kolik jim dáme gólů. Ale obecně musím
říct, že se tady na pražských hřištích
setkávám spíš s respektem než nějakou záští. Nenarazil jsem na žádné
mužstvo, které by mi chtělo ublížit,“
říká Pavel Hašek.

Je na to vlastně jednoduchý recept,
který zná většina fotbalistů. Čím dřív
dáte míč od nohy, tím je to bezpečnější.
A navíc někdejší profíci umějí díky zkušenostem už soupeře přečíst a předvídat, zda se neblíží „tank“. „Víme, že
když jsou proti nám nějací blázni, kteří
by nám mohli něco udělat, musíme běhat
a hrát jednoduše. Když je čas, můžeme
se s míčem pomazlit,“ radí Ivan.
Možná už jste z jejich společného vyprávění pochopili, že je mezi nimi silné

bratrské pouto. V lecčems ho zformovalo dětství, které díky tátovým angažmá částečně prožili ve Francii
a v Japonsku. Logicky si zvlášť na
začátku zahraničních pobytů byli navzájem věrnými kamarády a oporami.
„Hlavně jsme oba rodičům vděční, že
jsme takové dětství mohli mít. Naučili
jsme se řeč, poznali život mimo Česko
a prožili krásné časy,“ začne vzpomínat
Pavel. A Ivan vzápětí přidává: „Ve Francii jsem byl maličký. Chodil jsem tam

Dnes dělá asistenta trenéra – zde Ivan ještě v dobách, kdy za zeleno-bílé sázel góly.

do školky i první třídy a prakticky jsem
uměl francouzsky lépe než česky. Bohužel na jazyky nejsem nadaný, takže
jsem to všechno zapomněl, a ani japonština mi později nešla.“
Nicméně japonská výchova zanechala
po návratu stopy, a tak se třeba kluci
Haškovi v českých školách učitelům
dle japonských zvyků klaněli a působili jako věru vychovaní a uctiví hoši.
Jinak se ale jejich dětství příliš nelišilo
od života ostatních kamarádů. Dorazili ze školy, odhodili tašku do kouta
a spěchali na hřiště. Táta je do fotbalu nenutil, dal jim volnost a oni si ho
přirozenou cestou vybrali, byť v jeden
moment se Ivan toužil stát hokejovým
brankářem, k čemuž ho koneckonců
předurčovalo i příjmení. Nakonec ale
zase vyhrál fotbal, a tak se gólmanská
výstroj prodala.
„Já měl obrovskou výhodu, že brácha
jako malej kluk furt lezl do brány a já
do něj odmalička vším kvéroval. I když
jsem o čtyři roky starší, on byl odolnej
a z gumy, takže si nikdy na nic nestěžoval a přežil to ve zdraví,“ směje
se Pavel.
Teď už si ale Ivan mezi tyče nestoupne, ani když oba bráchové chodí
hrávat hokej do Říčan s fotbalovými
legendami Šmicrem, Kollerem, Bergrem, Barošem či Poborským, ke kte-
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Rodina Haškova našla v Lipencích kromě soukromého i skvělé fotbalové zázemí.

rým kdysi jako kluci s obdivem vzhlíželi a sbírali jejich dresy. „Jednou jsem
šel chytat a asi dvacetkrát mi vypadlo
rameno, tak jsem se na to vykašlal. Ale
těší mě, že si můžeme zahrát s takovými frajery. Jsou to skvělí kamarádi.
Strašně si na nich cením, že i když ve
fotbalovém životě dokázali velké věci,
zůstali obyčejnými kluky,“ vypráví Ivan.

FOTBAL JE ŽIVÍ DÁL
Snad jen na něčem jejich táta, jinak
vystudovaný právník, lpěl. Chtěl, aby
studovali, měli vzdělání a tím pádem
pojistku, kdyby se jejich fotbalová kariéra ze dne na den zhroutila. Často
skřípali zuby, zvlášť když v teenagerovském věku viděli spoluhráče, kteří
na školu kašlali, protože bezmezně
věřili svému fotbalovému umu. „Táta
ale moc dobře věděl, že abyste se finančně zabezpečil fotbalem, potřebujete k tomu obrovskou dávku všeho
možného. Nechtělo se mi, protože se
člověk v pubertě vidí všude možně od
Realu Madrid až po PSG. Ale naši říkali,
že být v reprezentační osmnáctce, dvacítce nic neznamená. A už vůbec ne to,
že se kopáním do míče uživíte. A měli
pravdu,“ popisuje Pavel Hašek.
A jeho bratr Ivan je důkazem, jak se
skutečně kariéra vinou nemoci může
ze dne na den sesypat. Nicméně díky
japonskému angažmá otce se v zemi
vycházejícího slunce seznámil s míst-
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ním skvělým kuchařem, a tak s jeho
pomocí rozjel v centru Prahy japonskou restauraci. Otevřeno mají už
skoro sedm let, našli si stálou klientelu, která jim pomohla přežít i současné složité covidové časy. „Musíme
se s tím nějak porvat,“ říká Ivan.
Přesto restaurace už jede v zajetých
kolejích, a tak jí nemusejí dávat tolik
času jako dřív.
A tak ač teď oba kopou už jen pro žízeň, stejně je zase živí fotbal. Ivan je
jménem, vzhledem i dikcí dokonalou
kopií svého táty a kráčí teď také ve

stejných šlépějích. Loni se stal asistentem trenéra Luďka Klusáčka v prvoligových Bohemians – mimochodem
ten pro změnu dělával asistenta Haškovi staršímu – a angažmá si zatím
tuze pochvaluje. „Pro mě je to obrovská
zkušenost, za kterou jsem vděčný. Zase
jsem přičichl k profesionálnímu fotbalu,
což je pro mě super.“
Brácha Pavel zase coby vystudovaný
právník působí v roli sportovního ředitele
v České asociaci profesionálních hráčů,
chcete-li hráčských odborech. Zblízka
tak vidí nešvary, které v tuzemském fot-

Ivan Hašek mladší dělá asistenta u prvoligových Bohemians.

bale roky přetrvávají. „Asi nejčastějším
problémem je vyplácení odměn, které ve
spoustě klubů neprobíhá, jak by mělo. Pak
je to přeřazování do B-týmu, když někdo
nechce podepsat novou smlouvu. A dalším častým tématem, které řešíme, jsou
výpovědi smluv agentům, jež fungují tak,
jak fungují a kluci kvůli nim nemohou
třeba přestoupit jinam,“ popisuje Pavel
Hašek. A přidává, že v odborech se zaměřují i na prevenci, a tak fotbalistům
nabízejí projekty, které se týkají duševního zdraví, finanční gramotnosti i zaměření na duální kariéru. „Snažíme se
klukům vštípit, že fotbal není všechno. Oni
v mladém věku přičichnou k penězům, ale
ty nejsou tak velké, aby se jimi zabezpečili
na celý život.“
Zároveň Hašek přiznává, že je často
velmi obtížné hráče přesvědčit, že
mají být členy asociace. Snaží se jim
vysvětlit, že organizace za ně bojuje,
a nikdy nemohou vědět, kdy sami budou potřebovat pomoc. „Fungujeme
velice slušně a daří se nám spoustu
případů vyřešit. A už to nejsou jen fotbalisté, ale třeba i hokejisté.“
Teď už ale čtyřicetiminutové vyprávění
končí. Ivan Hašek senior coby kouč
reprezentace Libanonu zrovna hraje
kvalifikační duel na mistrovství světa
proti Spojeným arabským emirátům,
a tak jeho synové nervózně pokoukávají po telefonu, jak se mu daří.
Tahle rodina prostě fotbalem žije.
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