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Vážení čtenáři,

pohodlně se usaďte a začtěte se do rozhovoru, který se vymyká. Jak a čím? Aniž bych se chtěl dotknout 

ostatních respondentů, povídání s internacionálem Romanem Bednářem je lepší. Možná lépe řečeno jiné.

Říkám to ryze ze svého pohledu, a to z toho důvodu, že jsem byl velmi překvapen tím, co bývalý sparťan a 

fotbalista, který si zahrál mj. anglickou ligu, říká a jak to říká. Po té jeho slavné aféře s drogami a dalších 

skutečnostech jsem ho měl zaškatulkovaného úplně jinak (zase ne nijak strašně špatně), než jak působí v 

našem interview.

Chci tím říct jedno. Nenechte se zmást okolím, dělejte si na člověka názor s odstupem času a na základě 

objektivních faktů. Nebo pak budete překvapeni, že je něco úplně jinak, než jste si mysleli. Byť to tentokrát 

v mém případě bylo příjemné překvapení.

Hezké čtení přeji!

LUKÁŠ VRKOČ
vedoucí redaktor

E D I T O R I A L

O B S A H



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

S BÝVALÝM ÚTOČNÍKEM ROMANEM BEDNÁŘEM O JEHO ROLI TRENÉRA U DOROSTENCŮ METEORU. PROČ SI ZAKLÁDÁ NA SLUŠNOSTI A JAK VYUŽÍVÁ MOTIVAČNÍ HESLA?

N A U Č I L  J S E M  K L U K Y  Z D R A V I T
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R O Z H O V O R

Má pověst bouřliváka a průšviháře. Na domluvený rozhovor ale ROMAN 
BEDNÁŘ přišel s výrazným časovým předstihem a ještě před začátkem 
si pročítal hustě popsané papíry spojené s trénováním. „Úplně mě to 
pohltilo. Je toho moc, ale obrovsky mě to baví,“ vyprávěl pak bývalý 
výborný útočník klidně a s nadšením. Hodně energie teď věnuje tomu, 
aby prorazil jako trenér. A u toho se snaží přesvědčit, že ne všechno, co 
se o něm kdy říkalo, je pravda. Posuďte sami…

 J Kdy vás poprvé napadlo, že se 
stanete trenérem?
To vím docela přesně. Když Sparta na 
konci dubna 2017 slavila v Příbrami 
výhru 2:1 gólem v nastavení a trenér 
Rada běžel slavit s fanoušky Sparty. 
Neříkám, že nemá tým a trenér slavit 
výhru gólem v poslední minutě, ale 
myslím, že ta oslava nebyla adekvátní 
tomu, jak Sparta v Příbrami hrála. 
Tenhle moment mě docela ovlivnil. 
Řekl jsem si, že bych to měl jako tre-
nér jinak.

 J Čekal jsem hodně, ale takový 
důvod tedy opravdu ne.
Kdybych byl trenérem Sparty, určitě 
bych hráče v kabině za takový výkon 
nepochválil. Chápu, že pro fotbalisty 
na hřišti je velká euforie, když dáte 
vítězný gól v nastavení. Sparta si 
ale tenkrát výhru nezasloužila. Tahle 
oslava trenéra Rady prostě nebyla 
adekvátní tomu, co se na hřišti dělo. 
Kdyby to bylo finále Ligy mistrů, ne-
řeknu ani popel. Tohle byl ale jiný pří-
běh. Obecně mě hodně baví psycho-
logie, hodně o věcech přemýšlím. To 
už jsem nehrál, kariéru jsem ukončil 
v létě 2016, pro někoho možná pře-
kvapivě, ale chtěl jsem zůstat doma, 
věnovat se dětem, měl jsem fotbalu 
až nad hlavu. Rok a půl jsem byl doma, 
protože nedělám rozhodnutí ze špat-
ných nebo zběsilých důvodů, všechno 

si rozmýšlím. Na hřišti to bylo vět-
šinou jinak, protože tam je všechno 
hodně rychlé, ale mimo něj to mám 
takhle. Neříkám, že se mi to pokaždé 
povede, ale snažím se. Fotbal mám 

rád, nějakým způsobem mi chyběl, ale 
stejné by to bylo, i kdybych skončil 
ve čtyřiceti nebo padesáti. Teď cítím, 
že trénování je správná cesta a směr, 
je možné, že za deset let budu dělat 
něco jiného, ale teď mě to uspokojuje.

 J Celou tu dobu, co jste byl doma, 
jste se rozmýšlel, jestli se z vás 
má stát trenér?
Přesně tak, i když jsem vypadal bě-
hem kariéry, že jsem nějaký typ člo-
věka, tak rozhodně nejsem někdo, co 
by dokázal dělat špatné věci. Vybral 

jsem si trénování, chtěl jsem začít 
takhle u mládeže a zatím je to skvělé.

 J Když jste mluvil o vaší zálibě 
v psychologii, věnujete se jí ně-
jak víc?
Nechci si nějak fandit, být na hrušce, 
nechci být nic, ale jak stárnu a poví-
dám si s přáteli, tak mi pak říkají, že 
to, co vyplodím, je neskutečné, ať se 
psychologii věnuji víc. To se mi stává 
dost často. Zatím jsem se tomu neza-
čal věnovat nějak intenzivně, ale když 
o tom tak mluvíme, tak se vlastně 
psychologií zabývám celý život. Můj 
výkon na hřišti byl hrozně ovlivněný 
tím, jaké bylo moje psychično. Ne-
byl jsem takový profík, kterému umře 
někdo z rodiny a za dva dny dá ha-
ttrick. Neexistuje! Já když byl zamilo-
vaný, měl jsem pocit, že můžu létat, 
dával jsem góly, jakmile se stalo něco 
špatného, tak mě to vždycky ovlivnilo. 
Nedokázal jsem být natolik pevný. 
Majitel Příbrami Jarda Starka mi jed-
nou napsal, že když se mi chtělo, tak 
jsem byl na hřišti neporazitelný. Já 
mu ale musel oponovat, že jsem chtěl 
vždycky, ale otázka byla, jestli to šlo.

 J Mluvíte o svých pocitech v to-
mhle směru hodně?
Jsem v prostředí, kde není dobré 
pouštět ven úplně všechno, co máte 
v hlavě, protože tím ukazujete nějakou 
zranitelnost. Já ze sebe vždycky vyso-
lím to, co cítím, a lidé, aniž jsem tomu 
věřil, toho dokážou zneužít. Takže si 
dost věcí nechávám pro sebe. To ale 
neznamená, že se díky trenérství ne-
budu posouvat i v tomhle směru.

 J Těžíte i ze své kariéry a toho, že 
se umíte přesně vcítit do pocitů 
hráčů v jistých situacích?

Roman Bednář pomohl v roce 2014 Spartě k vítězství v lize i domácím poháru.

„Na moje výkony měla vždycky vliv psychika. Já když byl 
zamilovaný, měl jsem pocit, že můžu létat, dával jsem góly, 

jakmile se stalo něco špatného, tak mě to vždycky ovlivnilo.“
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Přesně tak, na tom chci stavět. My-
slím, že trenérem může být v pod-
statě každý, ale já chci být kouč. 
V Čechách je špatný první dotek 
s balonem. Proč? Podle mě proto, že 
ti kluci nemají čistou hlavu, protože 
nejsou vedení k tomu, že jsou dobří. 
To je v hlavě. Tvrdím, že když připra-
víte hlavu, tak pokud to nejsou úplní 
dřeváci, budou hrát dobře, budou mít 
dobrý první dotek.

 J Kolik času věnujete v tréninku 
vašich svěřenců „přípravě hlavy“?
Strašně moc a začíná to od úplných 
základů. Třeba už jen obyčejný pří-
chod do kabiny. Když jsem začal tré-
novat, přišli kluci do tréninkového 
centra a víc než polovina měla hlavy 
dole, ani nepozdravila. Takže jsem 
kluky vlastně učil zdravit. Říkám jim: 
„Vy víte, když přijdu do místnosti, 
že jo? A když přijdu, řeknu ´Dobrý 
den!´“ (důrazně) Protože je to sluš-
nost a protože chci, aby lidé věděli, že 
přišel Roman Bednář. A chci to i po 
nich. Aby se uměli chovat. Není to 
o tom být andílek, určitě ne na hřišti, 
ale to neznamená, že by moji hráči 
měli soupeřům lámat nohy. Myslím 
tím chtít něco dokázat, někoho pora-
zit, mít čest, hrdost, s tím má dnešní 
mládež problém. Nedokáže se pro nic 
nadchnout.

 J Takže s hráči máte v tomhle du-
chu pohovory?
Jasně, s klukama mluvím hodně, ně-
kdy o samotě, někdy chci, aby moji 
výtku slyšela celá kabina, aby se to už 
neopakovalo. Myslím, že jsem hodně 
lidský, s klukama si plácnu, obcházím 
je, mám k nim osobní přístup, komu-
nikace je hodně důležitá.

 J Pro trenéra u takto mladých 
hráčů je asi důležité i to, aby si 
získal svěřence také proto, aby 
se mu svěřovali se svými pro-
blémy, ne?

To je strašně těžké, což vám řekne 
každý trenér. A já jsem navíc začí-
nající trenér. Jsem ale otevřený člo-
věk, kluci to cítí, vidí, že jim neublížím. 
Když zařvu, vědí, že jim chci pomoct 
a ne je dostat na dno. Ti, kteří ne-
jsou opravdu hodně uzavření, se ote-
vřou. Mám to i s dětmi, když přijdou 
tři cizí děti, tak dvě z nich se u mě 
automaticky zastaví. Asi mám v to-
mhle směru nějaké charisma, taky mi 
pořád jede huba, navíc mám hluboký 
hlas, což je v tomhle směru prý také 
výhoda. (usmívá se)

 J Když jste u té otevřenosti, musel 
jste svým svěřencům vysvětlovat 
i temnější chvíle z vaší minulosti? 
Během kariéry vás média v Anglii 
přistihla při nákupu drog. Aby si 
pak vaši hráči neřekli: Co ten nám 
tady bude vyprávět…
Měl jsem schůzku s rodiči a nikdo to 
absolutně neřešil, až mě to překvapilo. 

Myslel jsem, že na to padne otázka, 
ale asi jsem udělal dojem. Klukům 
jsem řekl, že jsem udělal chybu, když 
se ptají proč, tak ty důvody těžko vy-
světlíte čtrnáctiletým. Jak k nim jdu 
blíž, tak mě poznávají víc a víc a cítí 
ze mě, že nejsem špatný člověk. Jen 
jim říkám, že dnes to ještě nepochopí, 
to až časem. Celá tahle věc mě nau-
čila, že nikoho nesoudím. Mě tenkrát 
hodně lidí odsoudilo, ale nikdo se ne-
ptal proč. Lidé, kteří mě znají, to vědí. 
Když se mě na to zeptají moji hráči, 
tak jim řeknu svoje, rozhodně od toho 

neutíkám, to bych ani nebyl já.
 J Jak to máte s křičením na hři-

šti? Jste impulzivnější, nebo ne-
křičíte?
Za ten rok, co trénuju, jsem to jednou 
neunesl. Spustil jsem na rozhodčí, to 
je pravda. Jinak když zastavím tré-
nink, tak asi řvu, ale ne kvůli tomu, 
abych kluky seřval, ale je to dané tím, 

že mám hluboký hlas, chci, aby mě 
všichni slyšeli, už jsem zdeformovaný, 
že řvu, aniž bych to věděl. Někdy je to 
ale nevyhnutelné, když je nějaká situ-
ace, kdy se děje nespravedlnost. To 
mě nastartuje. Odpustím chybu, ale 
některé věci nedávám a nechci, aby 
bylo v myšlenkách mladých hráčů, že 
to vůbec lze.

 J Co tím přesně myslíte?
V životě mi kluci nepřišli pozdě na tré-
nink, už pět minut před začátkem se 
rozcvičují na hřišti, jsou tak navyklí. 
Nedávno jsme měli trénink po zápase, 
který jsme prohráli na penalty, bylo 
pět minut po začátku tréninku a oni 
v šatně. To mi dokáže zkazit náladu. 
Já chodím hodinu před začátkem, něco 
pro ně dělám a oni pak přijdou pozdě? 
Když jde někdo ze školy, tak ok, ale 
když jdou pozdě bez důvodu, tak to mi 
plivou do obličeje. Takové chování se 
mi nelíbí, tak jsem jim to i řekl. Měli 
jsme to nastavené velmi dobře, tohle 
bylo poprvé, kdy udělali takovou chybu.

 J A během zápasu to vypadá ve 
vašem podání jak?
Jednou jsem vyjel na rozhodčí, jak 
už jsem zmiňoval, ale hned jsem se 
uklidnil. Na hráče křičím jen v rámci 
toho, aby mě slyšeli, jinak se soustře-
dím na hru, hecuju kluky, když se udělá 
dobrá akce, tak je pochválím.

 J Pro lepší představu: potkal jste 
v kariéře nějakého trenéra, kte-
rému jste podobný?
Nerad se s někým srovnávám, nikdy 
jsem to nedělal. Potkal jsem dost tre-
nérů a snažil jsem se brát si z kaž-
dého to dobré. Nechtěl bych být jako 
Mourinho, protože to je vražda fot-
balu. Vždycky se mi líbilo, jak hrál 
trenér Zeman se svými týmy v Itálii. 
To byl neskutečně ofenzivní fotbal. Já 
jsem mladý trenér, měl bych vzhlížet 
k těm mladším, ale fakt nikoho tako-
vého nemám.

R O Z H O V O R

„Nechtěl bych být jako Mourinho, protože to je vražda 
fotbalu. Vždycky se mi líbilo, jak hrál trenér Zeman se svými 

týmy v Itálii. To byl neskutečně ofenzivní fotbal.“

Romanovi svěřenci už prý pro pozdrav nejdou tak daleko jako dřív.
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 J A co vaši svěřenci? Vzhlížejí 
k vám? Pomáhá vám známé fot-
balového jméno a velmi dobrá 
kariéra, nebo si vás čtrnáctiletí 
hráči už nepamatují?
Pamatují si mě málo, ale Google 
funguje dobře. (usmívá se) Dřív jsem 
měl kluky, kterým je dnes 17 let, ti mě 
ještě na hřišti zachytili. Ti současní 
už moc ne. Mít za sebou dobrou fot-
balovou kariéru je určitě výhoda, ale 
možná větší, kdybych byl někde v lize 
jako asistent trenéra a měl na to „na-
učeno“.  Teď chci být u dorostu, dělat 
postupné kroky. To je z mého pohledu 
hodně důležité, nechci být hozený ně-
kam do ligy jako asistent a nemít na 
to. Nikam nepospíchám, i když na-
bídky výš už mám. Ne z dospělého 
fotbalu, ale z nejvyšší dorostenecké 
úrovně. Kromě toho, že nepospíchám, 
nechci to ani udělat klukům, že bych 
je opustil po půl roce. Cítím, že tady 
mám rozdělanou práci, daří se nám, 
z průměrného týmu jsme udělali tým 
vítězný. Když budou kluci makat, budu 
u nich vidět, že se chtějí zlepšovat, 
nemám důvod odcházet. 

 J Berete Meteor jako ideální klub 
pro začátek vaší trenérské kariéry?
Vzal jsem to hlavně z časového hle-
diska, Meteor mám deset minut od 
baráku, mám tři děti a dva psy, takže 
času mám opravdu málo. I to je dů-
vod, proč odmítám nabídky, kdy bych 
trávil denně tři hodiny v autě. To radši 
ten čas věnuji učení, protože mě v lis-
topadu čekají přijímací zkoušky na 
trenérskou licenci A.

 J Jak jste se vlastně dostal do 
Meteoru?
Při studiu B-licence mi Zdeněk Srba 
řekl, že Meteor hledá trenéra k týmu 
U17. Já si kromě béčka prošel i C-li-
cenci, ač jsem nemusel, ale takový 
jsem, chtěl jsem se něco dozvědět. 
Pak jsem oslovil šéfa Meteoru pana 
Volfa a on mě vzal. Od té doby ne-
máme problém. Snad vidí, že se to 
snažím dělat dobře.

 J Sportovního ředitele klubu dělá 
bývalý výborný záložník Lukáš 
Zelenka, známý trenér František 
Kopač rovněž v Meteoru trénuje 
dorostence. Rozumíte si?
Se Zelím se znám dlouho, nemám pro-
blém s tím, že je můj nadřízený. Mů-
žeme si věci říct přímo, jak jsou. On je 
přesně typ, který nikoho nebude soudit, 
i kdyby měl jiný názor. Vyslechneme je-
den druhého bez emocí, i kdybychom 
se měli pohádat, tak se ani jeden z nás 
neurazí. Trenér Kopač je zkušený. I když 
bych některé věci chtěl dělat trochu ji-
nak než on, o fotbale ví hodně. Mys-
lím, že je to v Meteoru v tomto směru 
dobře nastavené. Vedení důvěřuje Ze-
límu a panu Kopačovi. Ještě aby ne, oba 
ve fotbale něco dokázali. Směr a trend 
určuje Zelí a podle mě je to člověk na 
správném místě.

 J Jak vlastně oba dokážete pře-
nášet svoje poznatky z kariéry 
do praxe náctiletým fotbalistům? 
Daří se vám to?
Myslím, že jo, stejně jako já, tak i Zelí 
se netají tím, že je to pro něj nové. 

Nechci, aby to znělo, že jsem sežral 
knihovnu a vím všechno. Stejně to má 
i on. Musí dostat čas, aby se projevila 
jeho práce naplno.

 J Když se ohlédnete a porovnáte 
představy s praxí, měl jste dřív 
mylné očekávání o práci trenéra, 
ať už v jakémkoliv ohledu?

Asi ne, vůbec nic mě nepřekvapilo, 
nezarazilo, nepotěšilo, asi proto je 
to správný výběr. Věděl jsem, do 
čeho jdu, že mě to bude bavit. Cel-
kově mi ale přijde, že je práce trenérů 
v Česku dost podceňovaná. Líbí se mi 
model z Anglie, kdy je trenér záro-
veň manažerem klubu, určuje tempo 
a směr, kterým se půjde. Trenér by 

měl být osobnost, která drží určité 
zásady. Pokud je trenér, kterému je 
jedno, že se kupují nebo prodávají 
zápasy, tak to pro mě není dobrý 
trenér. Já chci, abychom se zdravili, 
chovali se slušně, pracovali, dodržo-
vali nějaká pravidla. To je naprostý 
základ. Do toho pak přidáváte fot-

bal, jak chcete hrát, jakou formaci. 
Pokud se daří a klub někam spěje, 
ať trenér pokračuje. Pokud ne a rok 
nebo dva to nefunguje, ať ho vyhodí. 
Obecně by to podle mě nemělo být 
tak, že trenér přijde a zajímá se jen 
o hráče. Musí klub vnímat jako celek. 
Celkově je tady ve fotbale dost věcí, 
na kterých se musí pracovat. 

 J Například?
Třeba někam přijdete na schůzku 
a čekáte 40 minut oproti původně 
domluvenému času, to je neprofesio-
nální, to mě irituje. Já jsem dochvilný, 
to samé čekám i od ostatních. Mrzí 
mě, že si dost lidí neuvědomuje, že to 
jsou důležité věci. A neznamená to, že 
musím být trenér policajt. V Anglii se 
třeba nenosí chodit jako tým zapíjet 
výhry. V Čechách je to jinak, tmelí se 
tím kolektiv, když se mančaft jednou 
za čas půjde opít, tak mi to nevadí. 
Ale zase mi nemůžou chodit na pivo 
pětkrát týdně. Taky mi v českém fot-
bale chybí víc pokory. Někdo vede tři 
zápasy Spartu a už si myslí, že je nej-
lepší trenér na světě. Měli bychom na-
slouchat lidem, jako je Zeman – zku-
šený trenér, spousty let venku, od 
takových lidí bychom se měli učit.

 J Kolik času věnujete trénování?
Já tím žiju, věnuju se jen dětem, 
psům, své rodině a téhle fotbalové 
rodině. Někdy si na hodinu, na dvě 
sednu k playstationu, to mě ještě 
baví, u toho si vyčistím hlavu. Fotbal 
byl hrozně dlouho můj život, na konci 
jsem z něj byl ale unavený, tak jsem 
skončil kariéru. Teď jsem na úrovni, 
že to není na uživení, ač jsem pro-
fesionální trenér, ale hrozně mě to 
baví. Mám ale problém s učením, to 
přiznávám. Z knížek mi to do hlavy 
moc neleze, potřeboval bych s někým 
sedět a mluvit o tom. Z papírů se mi 
učí těžko.

 J Působíte velmi klidně, o tre-
nérské práci mluvíte nadšeně. Je 
vaší výhodou, že máte z kariéry 
našetřeno, nemusíte řešit exis-
tenční věci a můžete se věnovat 
trénování pro radost?
Jasně. Přesně tohle mě vůbec ne-
ovlivňuje, proto nedělám unáhlená 
rozhodnutí, nikam se netlačím, abych 
měl peníze. Utrácím ty svoje a je mi 
to šumák. Žiji z toho, co jsem na-
šetřil, a mám klid. Ještě bych se rád 
vrátil k těm trenérům, které jsem 
v životě potkal.

 J Prosím.
Když jsem byl ve Spartě, bojoval jsem 
trochu s Víťou Lavičkou, na druhou 
stranu teď můžu říct, že bych chtěl 
být v některých věcech jako on. Kam-
koliv jsme přijeli, bylo vidět, jak si ho 
lidé váží, že je to slušný člověk, za 
což si ho vážím taky. Kdykoliv jedu na 
Fotbalovou asociaci, rád ho tam po-
tkám, podáme si ruku a řešíme spolu 
i tohle. /Bednář sáhne do tašky 
a vytáhne papír, na kterém je na-
psáno 7 bodů: 1) Vášeň 2) Ochota 
3) Team 4) Spolupráce 5) Pokora 
6) Disciplína 7) Vítězství./ Mám to 
v kabině před každým zápasem. Tre-
nér Lavička měl před každým zápasem 
pět bodů, já si dva přidal. Na tomhle 
je fotbal, který chci dělat já, založený. 
Bez toho nemůže tým uspět. Když si to 
nebudu užívat, nebudu ochotný hráb-
nout za spoluhráče, nebudeme vystu-
povat jako tým, spolupracovat, nebu-
deme pokorní a vyhneme se nějakým 
loktům protihráčů, tedy udržíme dis-
ciplínu, tak vyhrajeme. 

R O Z H O V O R

Bývalý fotbalový útočník se narodil 26. března 1983. S fotbalem za-
čínal v ČAFC – tradiční tým ze Záběhlic se k němu dodnes hrdě hlásí. 
„Prožil jsem tam krásných devět let. Když jsem odcházel do Bohemky, 
nejmenovaný trenér se mě ptal, co tam budu dělat. Řekl jsem mu, že hrát 
fotbal,“ usmívá se Bednář nad dávnou vzpomínkou. „Manažer Kaliba 
mi volal, jestli bych se nechtěl vrátit a za Čafku hrát. Já už ale opravdu 
hrát nechci.“ Po zmiňovaném dorostu v Bohemians si ho vyhlédla 
Mladá Boleslav, z níž přestoupil do skotského Heart of Midlothian, 
kde zářil. Vykopal si angažmá v anglickém West Bromwich Albion, 
s nímž okusil i slavnou Premier League. Hrál také v Leicesteru, v tu-
reckém Ankaragücü, za Blackpool, krátce byl v Sivassporu, kde však 
kvůli zdravotním problémům nenastoupil ani k jednomu zápasu. Poté 
podepsal smlouvu ve Spartě, s níž v roce 2014 vyhrál titul i domácí 
pohár. V lednu 2015 odešel na hostování do Příbrami, kde v létě 2016 
ukončil kariéru. V ní stihl i osm startů za reprezentaci a jeden gól 
Lotyšsku. Dnes trénuje dorostence v pražském Meteoru a chystá se 
na studium trenérské A-licence. „Myslím, že i z klubů, jako je Meteor, 
Admira, Aritma či Motorlet, může v 18 letech vyjít hráč, který bude mít 
na ligu,“ říká Bednář, který si rovněž vyzkoušel spolupráci s trenérem 
Pavlem Malurou při vedení kempu Hráčské fotbalové unie pro fot-
balisty bez angažmá. „Obrovská zkušenost a skvělá práce. Zatím chci 
být ale u mládeže.“

KDO JE ROMAN BEDNÁŘ
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 J K tomu se asi nedá moc namítnout.
Z deseti zápasů jsem o poločase jen 
dvakrát mohl hodnotit fotbal. Jinak 
mluvíme o tomhle. Dokud si to všichni 
hráči neuvědomí a nebudou se tím ří-
dit, nebudeme úspěšní. Může se pro-
hrát, ale musím vidět z řeči těla, že 
to ti kluci chtějí plnit. Pak můžeme 
řešit, že támhle někdo opustil pro-
stor, támhle je někdo špatně posta-
vený. Dokud řeším věci, že se někdo 
nechce vracet, že dostal kartu za lo-
ket, že zakopl balon a mohl dostat 
červenou, tak je to špatně.

 J Trochu jsme zamluvili trenéra 
Lavičku…
Ukázal jsem mu svůj list a říkám mu: 
„Trenére, připomíná vám to něco?“ 
Usmál se a říkal: „Jen tak dál, Ro-
mane, jen tak dál!“ Já se na FAČR 
chodím doučovat kvůli zkouškám, tak 
jsem zašel do kanceláře a za dvě mi-
nuty klepal trenér Lavička s papírem, 
na kterém měl slovo TEAM a od ka-
ždého písmena jedno slova: Toge-
ther everyone achieves more, tedy 
že dohromady všichni dosáhneme 
víc. Hned jsem si to vyfotil. I když 
je Víťa Lavička jiný člověk, než jsem 
já, jeho chování a vystupování je pro 
mě inspirací. Chtěl bych kousek z něj 
dostat do sebe, abych ve 45 letech 
působil tak klidně jako on. Pak bych 
byl spokojený. Vím, že jsem někdy ne-
zastavitelný, potřeboval bych to kli-
dem vyvážit. Třeba to přijde i s po-
stupem věku.

 J Mluvíme tady o disciplíně, 
berete si i příklady z velkého 
fotbalu? Nedávno byl třeba u dis-
ciplinárky Milan Baroš za tvrdý 
faul a následnou nevybíravou re-
akci směrem k rozhodčím. Roze-
bíráte to s hráči na tréninku?

Často. Ptám se jich, jestli viděli fot-
bal, co říkali tomu a tomu, jestli viděli 
náběh, tandem, to funguje. Celkově je 
nejlepší vizualizace. Když jim něco ří-
kám, těžko si to představují. I proto už 
mám domluvený dron. Kluky natočím, 

pak se na to společně podíváme. Sna-
žím se být objektivní, nelžu si do kapsy, 
což bohužel někdy vidím u některých 
trenérů. Věci vždycky pojmenuji přímo. 
S tím souvisí i disciplína. Když vedeme 
3:0 a nějaký hráč zkratuje, že se ožene 
loktem po soupeři, tak to určitě nepře-

jdu, i když si toho rozhodčí nevšiml. 
Řeším pak s tím hráčem, proč to udě-
lal a jestli si uvědomuje, že nás mohl 
zcela zbytečně za rozhodnutého stavu 
oslabit. Co se týče chování na hřišti, 
jsem v tom dost striktní. Kluci mají 

zákaz mluvit k rozhodčím. Já to jed-
nou neunesl, přiznávám, ale ve 14 le-
tech nikdo nebude řvát na rozhodčí, to 
si nebudou dovolovat. Chci, abychom 
jako tým vystupovali slušně, zdravili. 
Kdo by chtěl řvát na rozhodčí, zakopá-
vat balony, dávat lokty, tak u mě nemá 
šanci. Ve fotbale jsou emoce, bez nich 
to nejde. Učím ale kluky, aby i ty ne-
gativní emoce využili do pozitivna. Ne 
každý se to naučí hned, ale jde to. Já 
chtěl vždycky vyhrát, ale ne za cenu, 
že někoho zraním, nikdy ne podvodem. 
Nikdy! Měl jsem chtíč, byl jsem tvrdý, 
ale ne zákeřný. Snažím se kluky vést 
k tomu, aby negativní pocity přetavili 
do pozitivna.

 J Spousta bývalých fotbalistů 
hraje fotbal na nižší úrovni. Vy 
ne, proč?
Pro mě to skončilo. Nemám chuť, 
vůbec. Občas si zahraju za Real Top 
Praha, víc nepotřebuji.

 J Vytěžil jste z kariéry maximum?
Myslím, že jsem měl fantastickou 
kariéru. Kdyby mi někdo řekl, že budu 
hrát Premier League a za český ná-
roďák, já, kluk ze školy na Jírovcově 
náměstí na Jižňáku, co od dvanácti 
let kouří, tak bych nevěřil. Čím víc 
nad tím přemýšlím a bilancuji, tím 
víc si uvědomuji, co jsem vlastně 
dokázal. S mojí hlavou to občas ne-
bylo jednoduché, ale co se týče ka-
riéry, jsem na sebe hrdý. Dost jsem 
se podceňoval, ale teď říkám: byla to 
dobrá kariéra. 

R O Z H O V O R

Sedm bodů Romana Bednáře, kterými motivuje nejen před zápasy: 1. Vášeň 2. Ochota 3. Team 4. Spolupráce 5. Pokora 6. Disciplína 7. Vítězství

Trénuje Roman fotbal, na který se je radost dívat? Rozhodně…

„I když je Víťa Lavička jiný člověk, než jsem já, jeho chování a vystupování je pro mě inspirací. Chtěl bych kousek z něj 
dostat do sebe, abych ve 45 letech působil tak klidně jako on. Pak bych byl spokojený.“
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KOLIK KARET ROZDÁVAJÍ ROZHODČÍ V NEJVYŠŠÍ METROPOLITNÍ SOUTĚŽI? A PROSPĚLO BY OPĚTOVNÉ ZAVEDENÍ JEJICH SČÍTÁNÍ?

D O  D I V I Z E  N A  Ř E Ž B U ,  V  P Ř E B O R U  N A  F O T B A L !

T E X T :  J A K U B  D V O Ř Á K   I L U S T R A Č N Í  F O T O :  PAV E L  J I Ř Í K  S T.

Stejně jako k fotbalu patří střílení gólů, neodmyslitelně jsou s ním 
spjaté i postihy od rozhodčích. Sbírání ŽLUTÝCH a červených KARET 
však nebývá zrovna devizou, kterou by se hráči, na rozdíl od hezkých 
branek, chtěli chlubit. Jak je na tom Pražská teplárenská přebor?

V době uzávěrky tohoto čísla (po 
9. kole) byly nejtrestanějším týmem 
soutěže Královice, ČAFC a Tempo. 
Nejslušnějším naopak Přední Kopa-
nina. Pražský fotbalový speciál se po-
kusil najít odůvodnění a celkově odha-
lit, jak moc je přebor agresivní soutěž.

NEJSLUŠNĚJŠÍ? JSOU NADŠENI
Zvedá telefon, vyslechne si do-
taz a nadšením ani nenechá doříct 
otázku… „Je to tak, jsme nejslušnější,“ 
má radost kopaninský kouč Daniel 
Vott z lichotivé statistiky. Po devíti 
kolech jeho tým nasbíral pouhých 

osm žlutých karet, zatímco jiní se už 
dávno přehoupli přes dvacet a sbírají 
k tomu i červené.
„Já si však obecně myslím, že v minulé 
sezoně byl přebor tvrdší. Ale ukáže se 
až na jaře, kdy mužstvům půjde o zá-
chranu či postup. V minulé sezoně 
jsem byl během jara obrovsky zkla-
maný, protože to vůbec nebylo o fot-
bale, ale to byla válka, která se v de-
vadesáti procentech na hřišti odvíjela,“ 
říká Vott.
Na podzim je však podle jeho názoru 
zatím vše v pořádku. „Když porovnám 
jaro, jak někteří hráči po některých šli, 

tak nyní se to jednoznačně zklidnilo 
a budu jedině rád, když se v tom bude 
pokračovat,“ dodává.
Vícero hráčů se shodne, že sudí mo-
mentálně nastavili v Pražská teplá-
renská přeboru spíš volnější metr 
a hru více pouštějí. Odmítají však 
tvrzení, že se jedná o extrémně tvr-
dou soutěž. Rozdíl v tvrdosti napří-
klad oproti divizi je stále zřejmý. Ve-
dle ní se přebor může pyšnit daleko 
větší fotbalovou podívanou. „Určitě 
jsou v soutěži týmy, které jsou fotba-
lovější a které spíš boří a mají na tom 
svoji hru postavenou,“ myslí si Petr 
Viktorin, dlouholetá opora Třebora-
dic a jeden z nejvýraznějších fotba-
listů soutěže.
„Slyšel jsem, že hodně důrazný je na-
příklad Újezd, který postoupil do pře-

boru. Ostřejší jsou i Vršovice nebo třeba 
Admira, kde jsme hráli první zápas. Na 
souboje to bylo náročné, ale tam to 
záleží, jak se sejdou, protože mají na-
mixovaný tým áčko plus béčko a kluci 
z prvního týmu jsou z divize zvyklí na 
důrazný fotbal,“ potvrzuje výše uve-
dená slova Viktorin.
O rozdílu mezi přeborem a divizí na za-
čátku října pro web fotbalpraha.cz pro-
mluvil i útočník Motorletu Ondřej Měska, 
který tyto dvě soutěže kombinuje.
„Pokud jde o hlavní rozdíly mezi přebo-
rem a divizí, vidím je především v obec-
ném pojetí hry. Mám dojem, že zápasy 
v přeboru si týmy více užívají, v divizi 
je to často více svázané taktikou a je 
znát, že jde jakoby o trochu víc. Jinak 
si myslím, že fotbalovou kvalitou jsou 
to již skoro srovnatelné soutěže. Do-
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konce bych řekl, že kdybych si měl vy-
brat zápas, na který půjdu jako divák, 
zvolím přebor,“ překvapí leckoho svým 
názorem.
Jaké jsou jeho důvody? „V přeboru 
padá více gólů, je to takové pohodo-
vější. Na druhou stranu divize je přece 
jen o něco rychlejší a tvrdší. Tak jako 
tak musím říct, že kvalita přeboru šla 
neskutečně nahoru. V aktuální sezoně 
mě překvapuje hned několik týmů 
a myslím, že je soutěž brutálně vy-
rovnaná. Víc než kdy jindy. Každý zá-
pas se musí hrát naplno, to je super,“ 
dodává Měska.

CHTĚJÍ SE LÍBIT, ALE…
A právě zvyklost na agresivnější hru 
může být v přeboru velkou výhodou. 
I možná proto soutěži překvapivě kra-

luje Újezd, o kterém se traduje, že je 
jedním z nejtvrdších týmů. Na jeho 
karetní bilanci to však zatím není ni-
jak zvlášť poznat.
Naopak co je hodně překvapivé, tak nej-
více karet sbírají v tomto ročníku muž-
stva, která se chtějí prosadit líbivým fot-
balem, nikoliv destruktivní hrou. Řeč je 
především o Královicích či Tempu.
„To je docela zajímavé, protože loni 
na tom Tempo bylo ohledně karet 
velmi dobře. Těžko říct, čím to může 
být. Každá sezona je úplně jiná, ale 
zaskočilo mě to, protože jak Tempo, 
tak i Královice se snaží hrát fotbal,“ 
povídá Viktorin.
A podle ohlasů některých hráčů se 
navíc Tempo ani Královice neřadí 
mezi kluby, kde je horká půda a zá-
pasy s nimi by byly vypjaté. Kromě již 

zmíněného Újezdu mezi takové patří 
například Hostivař, která je důraznější 
hrou rovněž pověstná.
„Nevím, kde se to bere. Asi to vyplývá ze 
hry, ale rozhodně nemám pocit, že by-
chom byli nejzákeřnější tým. Já takové 
statistiky ani nesleduji, my se chceme 
prosadit fotbalově. Ani si nevybavím, že 
bychom předvedli nějaké excesy. Spíš 
mám opačný pocit,“ kroutí hlavou nad 
neblahou statistikou trenér Tempa 
Petr Vanko.
A za co v přeboru nejčastěji padají 
postihy? Většinou jsou to obyčejné 
fauly, kterými si hráči pomáhají, 
když nestíhají. Pak přichází nefér 
zákroky, přehnaná agresivita a sa-
mostatnou kapitolou jsou diskuse 
s rozhodčími. Právě na řeči jsou sudí 
velmi hákliví, a jakmile si někdo do-

volí vůči nim různé průpovídky, jsou 
neoblomní.
„Úplně si nevybavím, zda dostáváme 
karty víc za fauly nebo za jiné pro-
hřešky, ale podle mě spíš za nespor-
tovní chování,“ přemýšlí třeboradický 
Viktorin. „Máme v týmu pár hráčů, kteří 
občas neunesou nějakou křivdu nebo se 
rozhořčí na sudí, kteří se upísknou, nebo 
mají skutečně pravdu a pak za to py-
kají. Rozhodně si nemyslím, že bychom 
měli v týmu někoho, kdo se vyžívá v zá-
keřných faulech.“
Což potvrzuje i trenér Přední Kopaniny 
Vott. „Červené jsou spíš nekázní než za 
brutální zákroky. Aspoň to je případ Tře-
boradic, podle mého názoru.“
Jak sám říká, hráče nemusí ani nijak vý-
razně varovat. „Jsou natolik inteligentní, že 
vědí, že je to zbytečné. Samozřejmě máme 
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Přijďte si vybrat do našich pražských poboček:

Vodičkova 25, 110 00 Praha 1, tel.: 221 592 592, vodickova@alexandria.cz
Revoluční 10/1083, 110 00 Praha 1, tel.: 270 005 560, GSM: 739 580 002, revolucni@alexandria.cz
Plzeňská 8/233 (OC NOVÝ SMÍCHOV), 150 00 Praha 5, tel.: 270 007 350, GSM: 731 132 918, smichov@alexandria.cz
Chlumecká 756/6 (OC ČERNÝ MOST), 198 00 Praha 9, tel.: 270 007 360, GSM: 778 750 983, cernymost@alexandria.cz
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T É M A

v týmu sazebník pokut, který na to myslí, 
ale je to spíš za červené karty. A ty navíc 
my moc nedostáváme. V minulé sezoně 
byly dvě. Největší emoce byly asi na Újezdě 
nad Lesy, kde to bylo až neskutečně vyhro-
cené utkání. A právě v tomto duelu jsme 
dostali jednu z červených,“ říká Vott.
V Třeboradicích je situace velmi po-
dobná, i když v tomto ročníku mají 
obhájci přeborového triumfu po 
9. kole už tři vyloučené a 17 žlutých 
napomenutí.
„Před zápasem se o tom moc neba-
víme, spíš třeba během poločasu, když 
má někdo žlutou, tak si řekneme, aby 
si dával bacha a podobně. A myslí na 
to i náš sazebník pokut. Většinou se 
trestá pouze nesportovní chování. Za 
červenou je pokuta 300 korun a za žlu-
tou něco kolem stovky. Velká výhoda je, 

že se v přeboru karty nesčítají,“ naráží 
na zajímavý fakt Viktorin.

ROZDÍLNÝ POHLED NA SČÍTÁNÍ
A právě zde je kámen úrazu. Zatímco 
někteří by sčítání karet, jako tomu je 
v profesionálních soutěžích, zavedli, 
někteří jsou zásadně proti tomuto 
pravidlu. I v Pražská teplárenská 
přeboru se karty ještě před pár lety 
sčítaly a hráči stáli klasicky za čtyři, 
osm či dvanáct karet. Poté ale vý-
konný výbor Pražského fotbalového 
svazu rozhodl o zrušení počítání ka-
ret – a tento stav trvá dodnes.
„Má to svoje pro i proti,“ myslí si Vik-
torin. „Já bych to však nezaváděl. A to 
z jednoho obyčejného důvodu – naše 
soutěž není profesionální, jsme ama-
téři. A některé týmy nemají tolik hráčů, 

aby si mohly dovolit přijít o někoho, 
protože je vykartovaný. Myslím si, že 
by je to mohlo dost poznamenat. Když 
se pak sotva sejdete na zápas, pro-
tože je někdo mimo kvůli kartám, ně-
kdo třeba nemůže z jiných důvodů, tak 
pak může nastat problém. A utrpí tím 
kvalita fotbalu.“
Kopaninský Vott je jiného názoru. „Mě to 
třeba mrzí, protože si myslím, že by to být 
mělo,“ reaguje nekompromisně.
„Hráč, který dostane žlutou kartu, si v zá-
pase už dává pozor. Ale když by mu hro-
zila po čtyřech kartách stopka na jeden, 
po osmi na dva zápasy, tak už by jed-
nal zase úplně jinak. A když ne, tak by 
to nějak postihlo klub, byl by v nevýhodě 
a soutěž by byla ještě zajímavější. Jsem 
jednoznačně pro zavedení,“ říká trenér 
nejméně trestaného celku v přeboru.

A jedna perlička na závěr…
Samostatnou kapitolou v podobě 
trestů na hřišti jsou i trenéři, kteří 
občas na lavičce neukočírují emoce, 
vybouchnou, čímž si vyslouží vyká-
zání. A právě kouč Třeboradic Jiří 
Tesař byl ve 3. kole v utkání proti 
Podolí hlavním rozhodčím vykázaný 
mimo lavičku.
„On je impulzivní, žije s týmem a asi cí-
til nějakou křivdu, tak to dal najevo, až 
to přerostlo v to, že byl vykázaný. Roz-
hodně to však není na denním pořádku,“ 
ubezpečuje záložník Viktorin.
„Navíc se to běžně stává i ve světě. Stačí 
se podívat na Premier League nebo třeba 
ve Španělsku Diego Simeone, který tré-
nuje Atlético Madrid, byl tuším poslední 
případ, na který si vzpomenu,“ porov-
nává Viktorin. 

TABULKA PŘEBORU PODLE 
KARET PO 9. KOLE 

 1. ČAFC Praha 23  / 1

 2. Tempo Praha 23  / 1

 3. Sokol Královice 23  / 3

 4. SK Uhelné sklady Praha 22  / 1

 5. Union Vršovice 21  / 0

 6.  Slavoj Vyšehrad B 20  / 1

 7. Dukla Jižní Město 18  / 1

 8.  Viktoria Žižkov B 18  / 2

 9.  Motorlet Praha B 17  / 0

 10.  Třeboradice 17  / 3

 11.  Braník 16  / 2

 12.  Hostivař 15  / 0

 13.  Admira 14  / 0

 14.  Újezd Praha 4 13  / 0

 15.  Slavoj Podolí 12  / 2

 16.  Přední Kopanina 8  / 0
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Trenér reprezentace Jozef Marko měl před jarními zápasy notně zamotanou 
hlavu. V předcházejícím roce jeho tým báječně rozehrál kvalifikační skupinu 
mistrovství Evropy: v Irsku 2:0, doma s Tureckem 3:0 a se Španělskem 
1:0. Dál už to zdaleka tak slavné nebylo: ve Španělsku 1:2, v Turecku 
0:0. To by byl ještě stále k postupu stačil bod z posledního zápasu s Iry. 
Jenže osudného dne v Edenu měl zlý den nejen debutující gólman Antonín 
Kramerius ze Sparty, ale třeba i ostřílený bratislavský stoper Ján Popluhár 
a další borci. Zbytečná porážka 1:2 znamenala konec nadějí!

Na prahu roku 1968 se národní muž-
stvo po třech letech znovu vydalo 
na chilský Hexagonal. Chybou bylo, 

že odcestovalo bez přípravy hned po 
zimní dovolené. A jestliže napoprvé 
zanechalo hrou v turnaji znamenitý 

dojem, tentokrát tam dopadlo jak 
sedláci u Chlumce. Po prvních třech 
prohrách narychlo letěl za výpra-
vou již sedmatřicetiletý Josef Ma-
sopust. Když se postavil do zálohy 
vedle Andreje Kvašňáka, hned bylo 
lépe. I tak se ale už podařilo uhrát 
jen páté místo. A ani v dalších zápa-
sech zájezdu to nebylo lepší.
Jihoamerická expedice měla pů-
vodně ladit formu na závěrečné 
boje kontinentálního šampionátu. 

Kde však byl těm plánům konec? 
Teď stál před otřeseným mužstvem 
nový úkol: v jarních přátelských 
střetnutích se postavit na nohy pro 
podzimní start nové kvalifikace, 
tentokrát MS 1970.
Už v květnové vzpomínce na rok, ve 
kterém náš stát oslavil své padesá-
tiny, jsme věnovali pár řádek i oněm 
čtyřem mezistátním zápasům. Ale 
stojí za to vrátit se k nim poněkud 
obšírněji.

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 :  O  V Í T Ě Z N É  Š Ň Ů Ř E  PA M ÁT N É H O  R O K U  1 9 6 8

R E P U B L I C E  K  P A D E S Á T I N Á M

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 

Přemožitelé sovětské „sborné“: zleva Štrunc, Plass, Jarábek, Bartalský, Hagara, Pivarník a MUDr. Handzo, v podřepu TESAŘ, JURKANIN, Vencel st., Ján Čapkovič, Pollák a trenér Blažejovský.

Sedm pražských borců mezi přemožiteli Turků v roce 1967: zleva stojí LÁLA, TÁBORSKÝ, VIKTOR, Majerník, GELITA, Popluhár, vpředu jsou B. VESELÝ, JURKANIN, KVAŠŇÁK, Adamec a Kabát.
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DVOJÍ RADOST Z TEHELNÉHO POLE
Jihoslované vyhráli svou skupinu ev-
ropské kvalifikace o bod před novope-
čenými mistry světa ze SRN. Ve čtvrt-
finále po remíze 1:1 na francouzské 
půdě doma tým galského kohouta 
smetli 5:1. A pár dní poté už zase vy-
běhli na bratislavský trávník.
Jaký div, že před tím střetnutím pře-
vládala mezi našimi odborníky i laic-
kými fanoušky skepse?
Trenér, zoufalý z posledních selhání 
mužstva, se odhodlal k riskantnímu 
experimentu. Žádné podrobné in-
formace o soupeři a jeho jednotli-
vých hráčích, žádný filmový záznam 
jeho hry. Tentokrát nic takového! Jen 
pár základních pokynů zakončených 
výzvou před odchodem na trávník: 
„Jednejte podle vývoje situace, im-
provizujte, tvořte, ukažte, co v kaž-
dém z vás je!“
Fungovalo to! Jistě i díky tomu, že 
hráči plnými doušky nasáli obrov-
skou euforii Pražského jara, toho 
nádherného, strhujícího procitnutí 
naší země z bezčasí totality. Pus-
tili se do soupeře bez respektu 
a po pěti minutách hry už vedli 1:0. 
Snad si „Plavi“ v tu dubnovou sobotu 
trošku zdřímli na vavřínech z rozho-
dující bitvy s Francouzi, v bratislav-
ské formě by jim tu pětku určitě ne-
dali. Ale i pro nás přišlo vítězství 3:0 
v pravý čas a bylo důvodem k ra-

dosti i k novému, byť zatím opatr-
nému optimismu.
A koncem června se u nás na svém 
evropském turné zastavili Brazilci. 
Při té příležitosti došlo i k setkání 
dvou velkých fotbalových legend, 
soupeřů ze světového šampionátu 
1938 – Františka Pláničky a brazil-
ského útočníka Leonidase da Silvy, 
teď komentátora brazilské televize. 
Smíme-li věřit dobovým údajům, 
v den D se do ochozů bratislav-
ského stadionu nějakým zázrakem 
vměstnalo 60 000 diváků, rekordní 
návštěva společné československé 
fotbalové historie.
„Brazilci hned v prvních minutách 
ukázali, že jsou báječní, jakmile pře-
jdou do útoku,“ napsal Českosloven-
ský sport. „Že mají vynikající míčovou 
techniku, plný zásobník nápadů, smysl 
pro improvizaci, hravou lehkost, falšo-
vané, nesmírně ošidné narážečky a že 
jsou i dostatečně rychlí.“
To všechno předvedli, a věru bylo na 
co se dívat. Ovládli střed pole. Jedno 
jim však chybělo: důrazné zakončení. 
A tak naši, i když jen pomalu ztráceli 
respekt k uctívanému soupeři, nako-
nec vyhráli první poločas 2:1 a celý 
zápas 3:2! Nade všechny zářil trnav-
ský Jozef Adamec. Snad nikdy „Ha-
trl“ tak nebojoval o každý míč, snad 
nikdy se mu tolik nedařilo všechno, 
do čeho se pustil. Vstřelil všechny tři 
góly vítězů a každý jiný: jednou ze 

svých obávaných tvrdých střel, hlavou 
a po bystrém vystižení váhavé malé 
domů. Byl to jeho zápas.

ČTYŘI BODY NA ÚČET DÁNŮ
S podzimem 1968 se rozběhla kva-
lifikační klání mexického MS 1970 – 
pro nás v neobyčejně svízelném ob-
dobí po srpnovém sovětském vpádu 
do naší země. Jen zvolna se znovu 
rozjížděl běžný život, i tak výrazně 
poznamenaný všudypřítomností oku-
pačních vojsk. Jen pomalu se znovu 
rozjela přerušená liga a lidé byli my-
šlenkami jinde než u fotbalu. Na vý-
sledcích reprezentace se to však za-
tím neprojevilo.
Našimi soupeři v obou kvalifikač-
ních utkáních toho roku byli Dánové. 
Na konci září v Kodani bylo už od 
našeho prvního gólu v 10. minutě 
zřejmé, kdo bude na hřišti pánem. 
A průběhu zápasu plně odpovídala 
i výhra 3:0. V říjnu v Bratislavě už to 
tak jednoduché nebylo. Není vždycky 
posvícení. Koneckonců hlavní byly 
další dva body do tabulky skupiny 
za hubenou výhru 1:0. A ještě z ně-
čeho bylo možné se radovat: z nepo-
rušené vítězné série roku - čtyři me-
zistátní zápasy, čtyři vítězství! Škoda 
jen, že ani u jednoho z nich nemohli 
být pražští fanoušci.
Připočtěme k těm výsledkům ještě 
triumf našich olympioniků nad první 
sovětskou „sbornou“, která o něco 

později v semifinále evropského 
šampionátu v Itálii hrála s hostiteli 
turnaje i po prodloužení 0:0, od fi-
nále ji odřízl jen smolný los a skon-
čila čtvrtá. A s tímhle týmem hrála 
naše lvíčata v moskevských Lužnikách 
ještě chvilku před koncem nerozhodně 
a nakonec mu podlehla jen těsně 
2:3 – a potom jej v Ostravě pora-
zila 3:0! V prvním utkání hráli z praž-
ských týmů Stanislav Štrunc z Dukly 
v neobvyklé roli středního záložníka 
a v útoku Josef Jurkanin ze Sparty, ve 
vítězné odvetě se k nim přidal ještě 
krajní halv Bedřich Tesař ze Slavie. 
O utkání jsme psali už v květnu, dnes 
přidáváme snímek ostravských vítězů.
Nelze zapomenout ani na prvenství 
dorostenců na turnaji UEFA ve Francii, 
faktickém mistrovství Evropy „osm-
náctek“. 
A úspěšní jsme byli i na poli fotbalové 
diplomacie, když se doktor práv Vác-
lav Jíra - někdejší dlouholetý střední 
záložník Bohemians a několikaná-
sobný reprezentant - stal členem 
výkonného výboru UEFA (postupem 
času to dotáhl až na prvního polis-
topadového předsedu Českosloven-
ského fotbalového svazu a na evrop-
ského místopředsedu).
Rok 1968 byl sice bouřlivý, drama-
tický, s tragickými následky pro ce-
lou zemi i pro mnoho jejích obyvatel, 
ale na fotbalových hřištích byl mimo-
řádně úspěšný! 

PRVNÍ BYLI JIHOSLOVANÉ
Ve svém historickém prvním me-
zistátním utkání je v sobotu 28 . 
srpna 1920 naši fotbalisté v 1. kole 
olympijského turnaje v Antverpách 
porazili 7:0. V letech první republiky 
byli díky srdečným vzájemným vzta-
hům naším nejčastějším soupeřem. 
Z 19 zápasů té éry jsme 12 vyhráli, 
4 remizovali a 3 prohráli. Z 11 praž-
ských zápasů se 6 hrálo 28. října. 
Při desátých narozeninách repub-
liky roku 1928 to bylo v rámci Slo-
vanského turnaje, v němž se naše 
oficiální reprezentace a amatér-
ský výběr během dvou dnů křížem 
utkaly s Jugoslávií a s Polskem. Po 

obnovení mezistátních styků v roce 
1946 jsme s Jihoslovany hráli hned 
dvakrát, v Praze 0:2 a v Bělehradě 
2:4. Naše první poválečné vítězství 
v roce 1947 v Praze (3:1) zařídila 
kompletní pražská jedenáctka.

S „KANÁRKY“ TO BYLO VŽDY TĚŽKÉ
Při prvním vzájemném utkání vyřa-
dili ve čtvrtfinále náš tým z MS 1938 
ve Francii. První souboj tam skončil 
i po prodloužení 1:1 (Plánička svůj 
poslední mezistátní mač dochytal se 
zlomenou rukou), ve druhém náš po-
kopaný tým bez několika zraněných 
prohrál 1:2. Prvním brazilským týmem 
u nás bylo roku 1955 Botafogo. V ná-

sledujícím roce Praha poprvé hostila 
i jejich národní mužstvo (0:0) a naši 
hráli dvakrát na Maracaná v Rio de 
Janeiru. Poprvé senzačně vyhráli 1:0, 
v odvetě byli poraženi 1:4. Nejpamát-
nějším vzájemným soubojem bylo fi-
nále MS 1962 v Chile, kde jsme Bra-
zilcům podlehli 1:3. Pozoruhodných 
výsledků jsme v Riu dosáhli i roku 
1966: 1:2 a 2:2.

S DÁNY UŽ ZA CÍSAŘE PÁNA
Kontakt s dánskými fotbalisty, kteří 
v té době patřili k evropské elitě, na-
vázali Češi už za Rakouska-Uherska. 
První mezistátní zápasy roku 1922 
v Kodani a 1923 v Praze skončily na-

šimi vítězstvími 3:0 a 2:0. Po čtyřia-
dvacetiletém půstu se v Kodani roku 
1947 hrálo 2:2. Naše mužstvo tam 
poprvé v historii nastoupilo v mod-
rých dresech. Ještě před kvalifikací 
světového šampionátu v roce 1968 
jsme Dány roku 1950 vyřadili i z pre-
miérového mistrovství Evropy (tehdy 
ještě pod hlavičkou Poháru národů) 
v Kodani 2:2 a v Brně 5:1. Vítězná 
odveta se nehrála Za Lužánkami, jak 
mylně uvádějí některé publikace, ale 
na tehdejším stadionu Králova Pole, 
kam se do míst k stání vměstnalo 
30 000 diváků. Generální přestavba 
proměnila dějiště utkání v dnešní sta-
dion na Srbské. 

D O B O V É  S T Ř Í P K Y

H I S T O R I E

Ivo Viktor byl v jubilejním roce 1968 kapitánem národního 
mužstva a stal se Fotbalistou roku. Ta pocta byla pak s jeho 

jménem spojena i v letech 1972, 1973, 1975 a 1976.

Vítěznou sérii roku 1968 odstartovali proti Jugoslávii zleva stojící 
Adamec, Pivarník, Kuna, Plass, VIKTOR a Hagara a před nimi Horváth, 

GELETA, B. VESELÝ, Kabát a Jokl; Geletu vystřídal KVAŠŇÁK.

Trenérem reprezentace byl v letech 
1965 až 1970 někdejší trnavský stoper 

Jozef Marko. V té době uvažovali 
o jeho angažování i na Letné.
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Rudý dres oblékal BOHUMIL VESELÝ už jako dorostenec, ale na Letnou 
přišel ze žižkovské Ohrady. Z té kdysi tak proslavené fotbalové líhně 
zbývalo poslední hřiště (ani to už tam není). Tehdy tam hrávalo Dynamo 
Vozovna, které s tradicemi někdejšího Žižkovského teamu zdědilo i jeho 
barvy – zelenou a bílou.

Když synovec bratří Bradáčů a brat-
ranec dalšího bývalého reprezentanta 
Josefa Crhy dospěl, působil na pravém 
křídle sparťanského týmu stále ještě 
Arnošt Pazdera. Snad proto, že se mu 
podobal drobnou postavou i stylem 
hry, přijali fanoušci Bohouše od prv-
ních zápasů mezi dospělými se srd-
cem na dlani.
A jako si svého času jeho před-
chůdce a velký vzor přejmenovali 
na Pazderku, teď přišili zdrobnělinu 
i Veselému. Bohoušek jim to oplá-
cel spoustou radosti. Po premiérové 
sezoně v ligovém týmu je však ro-
zesmutnil svým nástupem do vojen-
ské služby.

VOJNA NENÍ KOJNÁ
Není sporu o tom, že druholigové 
a třetiligové Dukly svého času okře-
saly pro nejvyšší soutěž celé čety ta-
lentovaných juniorů. Ale jak kdy a jak 

kde. Někdy se ten převážně užitečný 
systém postavil na hlavu.
Jako právě v případě Veselého. Když 
už se rudí museli bez něho dva roky 
obejít, jistě by ho byli rádi viděli na 
Julisce. Dukla, v té době už jediné 
mužstvo ozbrojených sil v I. lize, 
právě získala čtvrtý mistrovský ti-
tul v nepřetržité řadě. Nadto by tam 
Sparta měla dočasně ztraceného 
syna stále na očích. Jenže na jeho 
postu hrál zkušený reprezentant Jan 
Brumovský. A potom: v té době už 
Juliska do svých řad nebrala (až na 
členy reprezentačního kádru) „zá-
klaďáky“, kteří se netajili záměrem 
odsloužit si své a honem zpátky do 
civilu. A tak Bohouše poslali do Dukly 
Tachov, která právě postoupila do II. 
ligy. Pro hráče už pokřtěného elitní 
soutěží, se kterým na Letné počítali 
do příštích let, to byl nepochybně 
krok zpátky.

Rudí mezitím získali jedno první 
a jedno druhé místo mezi nejlepšími 
v zemi – jenže zároveň také nové pravé 
křídlo, nejlepší, jaké bylo u nás k mání: 
Tomáše Pospíchala z Ostravy, jednoho 
z našich vicemistrů světa z Chile. Pro 
Veselého to znamenalo nový odklad 
výstupu mezi lídry sestavy. Naplno se 
mohl prosadit až po Tomášově od-
chodu do služeb francouzského Rou-
enu. A to už byl dokonale zralý i pro 
dres se lvíčkem na prsou.
Na přelomu 60. a 70. let minulého 
století poletoval mezi fanoušky 
obou „S“ okřídlený vtip: jedinou jis-
totou v sestavě národního mužstva 
je Veselý na pravém křídle. Jak by ne, 
když na to byli dva: o dva roky starší 
a o dvě reprezentační sezony zkuše-
nější František ze Slavie a právě Bo-
humil. Když nenastoupil jeden, vyběhl 
na trávník druhý. Dokonce oba hráli 
na MS 1970 v Mexiku!

HATTRICK ZA 24 MINUT
Právě na šampionátu se Bohoušovi 
pronikavou bolestí poprvé přihlásil 
meniskus. Další překážku jeho kari-
éry definitivně odstranila až operace. 

Ale osud ztracený čas nevrací… Přesto 
se dokázal vrátit i do reprezentace. 
Všechny tři své góly v ní nastřílel 
mezi 67. a 81. minutou utkání s Dány 
v kvalifikaci pro další světový šampi-
onát v červnu 1973 v Praze. Vůbec si 
s ním nevěděli rady. A kdyby se ten-
krát naši do SRN probojovali, nejspíš 
by ve výpravě nechyběl...
Řekněte sami: když jsme si shrnuli 
všechno, co se Bohumilu Veselému 
kdy postavilo do cesty – není jeho 
bilance v lize i reprezentace víc než 
úctyhodná? 

Post:  pravé křídlo

Hráčská dráha:  Dynamo Žižkov Vozovna, 1960 Sparta, 1963 liga, 1964 
vojna a Dukla Tachov, 1966 Sparta (do roku 1978), 
v závěru kariéry Rakovník a Stará Boleslav

Ligová bilance:  234 zápasů v letech 1964 až 1978 a 44 gólů; mistrov-
ský titul 1967

Mezistátní utkání:  26 v letech 1967 až 1974, 3 góly; účast na MS 1970

Další úspěchy:  hra v semifinále evropského PVP proti AC Milán jako 
kapitán týmu; vítězství v Československém poháru 
1964, 1972 a 1976.

* Ve Spartě hrál v letech 1972 až 1974 i jeho mladší bratr Josef

BOHUMIL VESELÝ *18. 6. 1945

Bohumil Veselý byl jedním z našich 
posledních klasických křídel s bleskurychlými 

úniky podle postranní čáry a přesnými 
gólovými centry a přihrávkami.

Na titulní straně Stadionu na jaře 1977, kdy 
byl stále ještě platným ligovým hráčem rudých.

H I S T O R I E

B O H U M I L  V E S E L Ý 
K Ř I D É L K O  Z  O H R A D Y

Tady sleduje Adamcův průnik maďarskou 
obranou roku 1969 na Spartě (3:3).

Jako kapitán Sparty v ligovém souboji s Jánem Zlochou ze Slovanu Bratislava.
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H Ř I ŠT Ě  V  PA M Ě T I  S R D C Í  –  X I I I .  D Í L

Z  „ C I N D Y “  N A  T A T R U

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.  A  A R C H I V  A U T O R A

Císařská louka (původně Královská, nové jméno jí přišila populární 
Hašlerova písnička) byla už na konci 19. století Mekkou pražského 
fotbalového výkvětu. První smíchovští kopálisté k němu však tehdy 
ještě nepatřili, a tak proháněli míč hlavně na Santošce.

Studentský sportovní kroužek Čechie 
vznikl roku 1900 a za pár týdnů už se 
jmenoval pro změnu Sportovní krou-
žek studentů Smíchov. Pozdější ná-
zev SK Smíchov (v totalitní éře upra-
vený podle patronátního podniku na 
Spartak Tatra) byl přijat roku 1903. 
Od samého počátku černobílý tým se 
měl k světu. V roce 1906 vyhrál pre-
miérový ročník Poháru dobročinnosti 
před Spartou, Meteorem VIII a Čafkou 
(Slavia, třída sama pro sebe, se v té 
době národních soutěží nezúčastňo-
vala), rok poté prvenství obhájil. Roku 
1909 slavně porazil 3:1 i Slavii! Jména 
řady smíchovských borců často figu-
rovala ve výběrech Čech.

MY CIZINOU JSME BLOUDILI...
Pozemek na „Cindě“ (jak Císařské 
louce říkají zejména Smíchováci) zís-
kal klub až roku 1921. Předtím využí-
val neohrazený vál poblíž Hanavského 
pavilonu, na nějaký čas získal do ná-
jmu zanedbané hřiště Spolku pro pěs-
tování her české mládeže hned vedle 
Slavie, dokonce si tam vybudoval i ka-

biny, ale zase je musel opustit. Když se 
Sparta roku 1917 přesunula z prostor 
dnešního Národního technického mu-
zea tam, kde hraje dodnes, pronajal si 
její původní sídlo. Všechno to ale bylo 
jen do času. Až Císařská louka přinesla 
definitivu. V útulném domově na os-
trově bylo černobílým dobře (autor 
těchto řádek o tom ví své, kdysi tam 
hrál své první žákovské zápasy). Když 
se roku 1923 fotbal rozdělil na profe-
sionální a amatérskou větev, „Cinda“ 
na profiligu nestačila. Ostatně pů-
vodně studentský klub dál ctil ama-
térské tradice. Jeho nejčastější pozicí 
bývala I. A třída, od sloučení soutěží 
1934 třetí soutěžní stupeň za ligou 
a divizí. A už tehdy našlo několik  od-
chovanců uplatnění v lize.

NA SMÍCHOVSKÉ „PEVNINĚ“
Uprostřed 50. let začala být ambici-
ózní Tatře Císařská louka malá. Roku 
1957 si utkáním se Slavií před pě-
titisícovou návštěvou otevřela nový 
stánek na dohled od původního, ale 
za vodou, na břehu řeky v soused-

ství smíchovského vyústění železnič-
ního mostu. V té době to smíchovský 
Fanda Mottl v Bohemce dotáhl až do 
národního mužstva.
Tehdejší trenér Václav Blažejovský 
měl geniální nápad využít škvárové 
hřiště ke každoroční zimní lize před-
ních mužstev. Poprvé se hrála roku 
1959. Její popularita byla později ta-
ková, že některé zápasy přenášela 
i televize.
Roku 1972 Tatra postoupila do 
III. ligy, ale jen na rok. Až roku 1979 
se objevila v divizi. Dva roky poté se 
po reorganizaci usadila až do roku 
1986 v ČNL. To byla nejlepší léta 

smíchovského fotbalu. Vrátil se ke 
starému názvu, ale hřiště, to byla pro 
celou Prahu stále Tatra. Roku 1996 
dostala i trávník.
Všechno se zdálo být zalité sluncem. 
Pak se ale zčistajasna nad Smícho-
vem stáhla černá mračna...

A DNES?
Staroslavný klub, který ve zdraví přežil 
zběsilé reorganizace totalitní éry, už 
neexistuje. Původní hřiště, na němž od 
roku 1957 působili Radličtí, je dnes 
golfovým odpalištěm. A hřiště u že-
lezničního mostu se případ od případu 
pronajímá různým mužstvům... 

Dorost SKS v roce 1923. Uprostřed sedí pozdější legendární vychovatel fotbalové mládeže 
Jan Jareš – a po jeho pravici šestnáctiletý budoucí slavný internacionál Antonín Puč.

A to už jsme na osiřelé Tatře. V pozadí za řekou (stejně jako na 
snímku z „Cindy“) se vypínají k nebi věže Vyšehradu.

Tento tým SKS roku 1909 zvítězil nad „neporazitelnou“ Slavií. Zleva Richter, Hajný, Jirásek, 
Pelikán, Hájek ml., Křížek, Dittrich, A. Kovařovic a Karásek, před nimi jsou Jelínek a K. Kovařovic.

SK Smíchov sídlil na Císařské louce. Na náspu vlevo nerostly stromy, zato tam stávaly šatny a před nimi řady laviček. Za topoly vpravo už teče Vltava. Míč si občas zaplaval...
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V jeho případě platí neobvyklá rovnice Skot + Mexičanka = Praha. 
A ještě by se k tomu dala připočíst Itálie. Právě v jihoevropské zemi 
totiž ANDREW WALLACE, rodák z města Linlithgow ležícího asi 30 
km od Edinburghu, poznal svou současnou manželku a na pět let s ní 
přesídlil do její vlasti ve Střední Americe. Před dvěma lety ale chlapík, 
který v Edinburghu studoval českou historii(!), dostal pracovní nabídku 
z Prahy. Se ženou a v té době už i s jejich synem Alexandrem se sem 
přestěhovali. A nový domov si pochvalují. I proto, že tu Andrew Wallace 
našel fotbalový klub, v němž je náramně spokojený. SK Nusle.

 J Máte rád film Statečné srdce?
Z čistě filmového pohledu ano, z toho 
historického je v něm ale mnoho ne-
přesností. Každopádně je to skvělý pří-
běh, legenda, a je důležité mít podobné 
filmy, které vám připomínají minulost. 
Navíc pochází z mé země a hlavní hr-
dina se jmenuje jako já, Wallace.

 J No právě. Nejste náhodou jeho 
vzdálený potomek?
To vážně nevím. Nikdo z mé rodiny 
se nedopátral tak hluboko do minu-
losti, aby byl schopen to ověřit. Ale je 
to nepravděpodobné, navíc Wallace 
je u nás poměrně časté příjmení. Ale 
kdoví, třeba to opravdu byl můj pře-
dek. (směje se)

 J Je William Wallace největší po-
stavou skotských dějin?
Je to skotský národní hrdina. Shodou 
okolností jsem se teď (na začátku 
října, pozn. red.) vrátil z dovolené ve 
Skotsku a byl jsem se podívat na jeho 
monument, který poblíž Stirlingu, kde 
proběhla jeho nejslavnější bitva, po-
stavili právě na památku Williama 
Wallaceho a válek o nezávislost.

 J Po uvedení Statečného srdce 
v roce 1995 se tam asi sjížděly 
davy turistů, že?

Přesně tak, mělo to okamžitý efekt. 
V Linlithgow, odkud pocházím, stojí 

hrad a nápor turistů se po roce 1995, 
to jsem byl ještě malý kluk, zmnoho-
násobil. Lidé jezdili hlavně do Edin-
burghu na tamní nejznámější pa-
mátky, ale hodně jich mířilo i k nám. 
Statečné srdce mělo opravdu celo-
světový úspěch. Dokonce tak velký, že 
třeba v Brazílii se spousta mladých 

kluků narozených v té době jmenuje 
Wallace. Rodiče je prostě pojmenovali 
po té postavě.

 J Když už jsme zabrousili do his-
torie, jaké jsou další nejznámější 
osobnosti skotských dějin?
Zrovna z té doby je to Robert the 
Bruce, což byl Wallaceův kumpán, 
bojovali bok po boku. Potom hlavně 
básníci nebo spisovatelé, třeba Ro-
bert Burns, nebo cestovatelé - napří-
klad David Livingstone.

 J A nějaké české znáte?
Samozřejmě, svatý Václav, praotec 
Čech, Jan Hus… Studoval jsem na uni-
verzitě v Edinburghu češtinu a českou 
historii, takže znám i dost spisova-
telů. A důležitou historickou posta-
vou je podle mě i Švejk. (usmívá se) 
Ale před vysokou školou jsem moc 

Čechů neznal, asi jen pár fotbalistů. 
Třeba Panenku, který je proslulý po 
celém světě.

 J Jak se přihodilo, že Skot začne 
ve Skotsku studovat češtinu?
Původně jsem šel studovat fran-
couzštinu a italštinu a češtinu jsem 
si potom přibral jako třetí jazyk. 
Univerzita, na kterou jsem chodil, 
totiž nabízela i ruštinu, polštinu 
a právě češtinu. Vždycky mě bavilo 
učit se cizí jazyky, rád jsem pozná-
val jiné kultury a čeština byla úplně 
odlišná. Navíc asi i díky českým fot-
balistům, které jsem znal, v té době 
zářili Koller, Nedvěd, Poborský nebo 
Baroš, jsem češtinu upřednost-
nil před polštinou a ruštinou. Řekl 
jsem si, že ji na rok zkusím, a chytla 
mě. Dokonce tolik, že jsem upustil 
od francouzštiny a zůstal jen u ital-
štiny a češtiny.

 J Nuselský sekretář Pavel Kocou-
rek mi říkal, že vaše žena není 
ani Češka, ale ani Skotka. Odkud 
tedy pochází?
Z Mexika. Studia jsem dokončoval 
v Itálii, mimochodem tři měsíce jsem 
tehdy byl i v Brně. Po ukončení studií 
jsem v Itálii zůstal další rok a moje 
žena Brenda, tedy tehdy ještě moje 
budoucí žena, tam v té době studo-
vala také.

 J Zůstali jste žít tam?
Přestěhovali jsme se do Mexika. 
Částečně kvůli práci, protože tenkrát 
v roce 2011 tam bylo víc nabídek než 
v Itálii. A samozřejmě i proto, že od-
tamtud pocházela Brenda. Nakonec 
jsme tam zůstali pět let.

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.  A  A R C H I V  A .  WA L L A C E

SKOTSKÝ ZÁLOŽNÍK NUSLÍ ANDREW WALLACE S MEXICKOU MANŽELKOU A DVOULETÝM SYNKEM NAŠLI DOMOV V PRAZE

P Ř Í Š T Ě  U Ž  L O C H N E S K U  V Y F O T Í M

Kapitán SK Nusle v akci...
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 J Proč jste potom Mexiko vymě-
nili za Česko?
Trochu nás to táhlo zpátky do Ev-
ropy, zajímalo mě, jaké tu jsou pra-
covní nabídky. Našel jsem jednu za-
jímavou z Prahy, nabídli mi místo, 
tak jsem ho přijal. Navíc jsme v té 
době měli dvouměsíčního syna Ale-
xandra, takže Brenda nepracovala 
a mohla odjet.

 J Za jakou prací jste sem tedy 
před dvěma lety přijel?
Dělal jsem jazykového editora práv-
nických textů. Kontroloval a revido-
val jsem texty napsané právníky, jestli 
jsou po formální stránce správně. 
Předtím v Mexiku jsem překládal ze 
španělštiny do angličtiny a toto mi 
přišlo jako něco nového, zajímavého.

 J Děláte to dodnes?
Už v době, kdy jsem dělal editora, 
jsem překládal pro různé firmy z češ-
tiny do angličtiny. A to dělám dodnes. 
Z té předchozí firmy jsem odešel asi 
před půl rokem a teď jsem něco jako 
překladatel na volné noze.

 J Váš syn vlastně téměř od naro-
zení žije v Česku, že?
Ano, až na první dva měsíce. Teď 
normálně chodí do české školky, za-
číná umět česká slovíčka. A také už 
si chodíme kopat. Ve Vršovicích, kde 
bydlíme, je hodně parků, takže máme 
spoustu míst, kam můžeme s míčem 
vyrazit.

 J Co se vám v Praze nejvíc líbí?
Nejvíc mi vyhovuje veřejná doprava. 
Opravdu snadno a rychle se dosta-
nete tam, kam potřebujete. Do mé 
bývalé práce mi to trvalo jen pat-
náct minut, kdežto v Mexico City to 
zabralo i hodinu, přitom to byla po-
dobná vzdálenost. Parky a obecně ze-
leň, které je tu opravdu hodně, jsem 
už zmiňoval. Navíc je tady hodně na-
bídek práce. Myslím, že obecně je tu 
kvalita života vysoká. Dokonce vyšší 
než na mnoha místech v Evropě, třeba 
v Itálii nebo ve Španělsku.

 J A na co jste si naopak musel 
složitě zvykat?
Na zdejší kuchyni, která mi vážně 
moc nechutná. Když jsem žil v Mexiku, 
zvykl jsem si na rozmanitá a hlavně 
pikantní jídla, která mi tu chybějí. Na-
štěstí mám mexickou ženu, která vaří 
tamní pokrmy. Ale jídlo je asi jediný 
problém, nic jiného mě nenapadá. 
V Česku si to užíváme a doufám, že 
tu zůstaneme ještě hodně dlouho.

 J Existuje nějaké české jídlo, 
které vám přece jen zachutnalo?
Ano, ale teď si nemůžu vzpomenout, 
jak se jmenuje… Jednoslovný název, je 
to v podstatě syrové maso…

 J Tatarák?
Tatarák, to je ono! Když jsem ho zkusil 
poprvé, přišlo mi to jen jako studený 
kus syrového masa, vůbec mi to ne-
chutnalo. Ale zvykl jsem si a časem 
si ho oblíbil. Obzvlášť když je z kvalit-
ního masa, je to skutečně pochoutka.

 J Stýská se vám po Skotsku?
Domů jezdím poměrně často, i proto, 
že létá přímý a zároveň levný spoj 
z Prahy do Edinburghu. Ale ne-
stýská se mi, už od mládí jsem chtěl 

ze Skotska pryč. Pryč od toho po-
časí, pryč od Skotů, kteří jsou ně-
kdy strašně negativní. Samozřejmě 
mi občas chybí rodina a přátelé, ale 
i díky tomu, že je to z Prahy vlastně 
kousek, je vídám zhruba každé tři, 
čtyři měsíce. V létě, na Vánoce, na 
podzim… A to většinou stačí. Navíc 
kamarádi sem za námi létají, takže 
v kontaktu jsme.

 J Do telefonu jste mi říkal, že 
máte i kilt, tedy vaši národní 
sukni, ale nechal jste si ho ve 
Skotsku…
Protože ho nosím výhradně na svatby. 
A možná ještě na zápasy národního 
týmu. To jsou vlastně jediné dvě pří-
ležitosti, kdy Skotové kilt nosí. Proto 
jsem si ho nebral sem. Není šance, že 
by se mi tu ženil kamarád a skotská 
reprezentace tady taky nehraje. Ale 
je hezké ho mít, je to taková tradice, 
část národního kroje. Ne každý národ 
něco takového má.

 J Když už jsme u tradic, umíte 
hrát na dudy?
Ne, mám jednoho nebo dva kamarády, 
kteří to umějí, ale já se hrát na dudy 
nikdy neučil. A naučit se hrát na dudy, 
aby to neznělo jako řvoucí kočka, je 
těžké. Není to jako vybrnkat pár tónů 
na kytaru.

 J Zmínil jste skotské počasí. 
Opravdu je tak nehostinné, jak 
se říká?
Je. Pořád fouká vítr, prší, nikdy není 
velké teplo ani velká zima. To je 
špatné i pro fotbal, celou sezonu 
vlastně hrajete v úplně stejném po-
časí. A to je dost nuda. To v Česku 
není, léta jsou horká a zimy studené. 
Hrát v únoru nebo v květnu je obrov-
ský rozdíl, třeba dvacet stupňů. O to 
je to zajímavější.

 J Hraje se vám lépe v chladu 
nebo v teple?
V horku. Miluji, když je teplo, ale tráva 
je lehce pokropená. Míč rychleji od-
skakuje, i souboje a skluzy jsou rych-

lejší. Hrát ve Skotsku bylo někdy úplně 
šílené. Vichr, déšť, do toho občas pa-
daly i kroupy. Tady si fotbal užívám víc.

 J Dočetl jsem se, že od roku 1986 
nevyhrál titul ve skotské lize jiný 
tým než Celtic nebo Rangers. 
Není to pro ostatní kluby fru-
strující?

Hodně frustrující. Občas vyskočí 
nějaký jiný klub, nedávno byl silný 
třeba Aberdeen, v devadesátých le-
tech Hearts a Hibernian. Ale když to 
vypadalo, že by mohly nadvládu těch 
dvou konečně ukončit, Celtic a Ran-
gers jim vykoupily nejlepší hráče 

a zase získaly titul. Takže vlastně 
neexistuje možnost, že by vyhrál 
někdo jiný.

 J Není to trochu nuda?
Je. Už dlouho se spekuluje, že by se 
Celtic a Rangers přesunuly do ang-
lické Premier League nebo by zalo-
žily vlastní soutěž třeba s některými 
týmy z Evropy. Fanoušci ostatních 
skotských klubů by to určitě uvítali, 
protože by liga konečně mohla mít 
nového vítěze.

 J V aktuální sezoně jsou zatím 
první Hearts a Celtic i Rangers 
pokulhávají. Může se tedy ko-
nečně stát, že by nevyhrály?
Moc rád bych tomu věřil, ale bohu-
žel si myslím, že se to nestane. Celtic 
a Rangers jsou teď v evropských po-

hárech, takže někdy na jaře se zase 
budou moci soustředit jen na ligu 
a budou vyhrávat všechny zápasy. 
A kdyby náhodou ne, zase vykoupí 
z Hearts největší opory…

 J Mimochodem víte, že v Hearts 
je teď jedničkou brankář Zdeněk 
Zlámal?

Už jsem o něm slyšel, i když jsem 
ho ještě neviděl hrát. Ale není to 
první český gólman ve skotské lize, 
už dlouho v ní chytá Tomáš Černý, 
vystřídal několik klubů. Hearts teď 
navíc koupil útočníka Davida Va-
něčka z Teplic, takže to vypadá, že 

v Edinburghu, kde Hearts sídlí, bude 
nová česká komunita. Jako v dobách, 
kdy tam hráli Roman Bednář a Ru-
dolf Skácel.

 J Opravdu mezi Celtikem a Ran-
gers panuje taková rivalita, jak 
se všude píše?
Ani ne tak rivalita jako spíš nenávist. 
A to nejen v Glasgow, ale po celém 
Skotsku. I lidé mimo Glasgow pře-
vážně fandí buď Celtiku, nebo Ran-
gers, téměř v každém městě je hos-
poda Celtiku a hospoda Rangers. 
Fandění buď jedněm, nebo druhým 
bylo dřív dané hlavně náboženstvím. 
Rangers fandili protestanti a Celtiku 
katolíci…

 J Vidíte, to mi vlastně odpovídáte 
na další otázku. Pořád to platí?
Myslím, že už je to trošku jiné. Není 
to tak striktní, existují katolíci, kteří 
přejí Rangers a naopak. Ale ten ná-
boženský element tam pořád je, byť 
ne tak silný jako v minulosti, kdy to 
byla vysloveně náboženská nenávist.

 J Zkuste porovnat skotský 
a český fotbal. Na klubové i na 
reprezentační úrovni.
Česká liga je podle mě techničtější 
a oproti té skotské je v ní víc kvalit-
ních a úspěšných útočníků. To u nás 
není. Ve skotských týmech mají nej-
důležitější roli důrazní záložníci nebo 
vysocí stopeři. Co se reprezentací 
týče, jsou na tom podobně. Ale pro 
Čechy je dobré, že mají pár hráčů 
v italské a v německé lize, což Sko-
tové nemají. Obvykle hrají v anglické 
lize, ale většinou v té druhé. A nevi-
dím u nás podobně šikovného mla-
dého útočníka, jako je třeba Patrik 
Schick z AS Řím.

 J Skotská reprezentace se na 
mistrovství světa naposledy kva-
lifikovala v roce 1998, na EURO 
ještě o dva roky dříve. Od té doby 
nic. Čím to je?

C I Z I N E C

Andrew je pořádně pyšný na svou zemi, i když se slavným Williamem Wallacem (asi) nic společného nemá.

Svatba bez kiltu? Ve Skotsku neexistuje.
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Asi je to hlavně o tom, že ostatní země 
se zlepšují, ale Skotsko stagnuje. Ještě 
nedávno neměly kluby třeba z vý-
chodní Evropy valnou kvalitu. Jenže 
teď má například Bosna nebo Ukrajina 
hráče v nejlepších evropských ligách, 
zatímco Skotsko zabředlo v průměru. 
Celtic nebo Rangers sice mívají úspě-
chy v Evropě, ale ty se nějak nedaří 
přetáhnout do národního týmu.

 J Pamatujete si na kvalifikaci 
o EURO 2012? Kdyby Jan Rezek 
v zápase se Skotskem nenasimu-
loval penaltu, ze které Češi vy-
rovnali, do baráže a možná i na 
EURO by postoupili Skotové.
Koukal jsem na ten zápas v hospodě 
v Mexiku. Byl jsem tam sám, protože 
kvůli časovému posunu to utkání bě-
želo ráno. Takže ano, moc dobře si 
to pamatuji. I to, že jsem tehdy byl, 
stejně jako asi všichni Skotové, na-
štvaný na ty simulující Čechy, kvůli 
kterým jsme možná přišli o EURO. 
(směje se) Ale byla to jen jedna 
z mnoha kvalifikací, kdy Skotsko 
možná mohlo postoupit na vrcholný 
turnaj. Děje se to vlastně každé dva 
roky, takže už jsme zvyklí.

 J Světlo na konci tunelu nevidíte?
Bohužel ne. Dostali jsme se na stej-
nou úroveň, a teď nechci nikoho urazit, 
jako Rakousko nebo třeba Makedonie.

 J … nebo Česko.
Já myslím, že Češi jsou fotbalově lepší 
než Skotové. Ale možná máte pravdu 
a bojujeme stejnou bitvu.

 J Českou ligu sledujete?
Občas zajdu na Bohemians, protože Ďo-
líček mám dvě minuty od domu. Zašel 
jsem i na Slavii a na Spartu a například 
Eden je vážně nádherný stadion. Ale 
musí být plný. Když jsem byl na zápase 
Slavie s Dynamem Kyjev, atmosféra 
byla úžasná a tím pádem jde nahoru 
i výkon hráčů. Jenže když pak přijde oby-

čejný ligový zápas třeba proti Příbrami 
a stadion je poloprázdný, není to ono. 
Ale obecně je kvalita hry i atmosféra na 
stadionech lepší v Česku než ve Skotsku.

 J Máte nějaký český klub oblíbe-
nější než ostatní?
Asi právě Bohemians. Ale to moje 
fanouškovství spočívá většinou jen 

v tom, že sleduji jejich výsledky 
nebo sestřihy zápasů. Bohemians 
mi trochu připomínají skotské Dun-
dee FC, kterým fandím. Oba to jsou 
menší kluby ve stínu těch větších, 
bohatších a oba v minulosti měly 
úspěšná období.

 J Jak jste se vlastně dostal do SK 
Nusle?

Udělal jsem si profil na spoluhraci.
cz, protože jsem v Praze hledal klub, 
za který bych mohl hrát. O pár mě-
síců později se mi ozval Jiří, kapitán 
Nuslí, ať se přijdu ukázat na tré-
nink. Že uvidíme, jak se oni budou 
líbit mně a já jim. Začal jsem s nimi 
trénovat, odehrál pár přátelských 

zápasů a celkem se mi dařilo. Stal 
jsem se členem SK Nusle, teď už za 
ně hraju dva roky.

 J Takže jste se zalíbil.
Snad ano. (usmívá se) V týmu je vý-
borná atmosféra, moc si to tu užívám.

 J V Itálii a v Mexiku jste také hrál 
fotbal?
Ano. A v Mexiku jsem hrál stopera, 
protože jsem v týmu byl ze všech nej-
vyšší. A to mám jen 178 centimetrů. 
To, že bych hrál stopera v Česku, je 
nemyslitelné. Proto tady hraju střed-
ního záložníka, což pro mě byla nová 
pozice, ale zvykl jsem si.

 J Jste spíš režisér hry, nebo dříč 
ve středu pole?
Rád bych byl režisérem, ale jsem spíš 
defenzivní záložník. Takže je to hlavně 
o soubojích, o vykrývání prostorů.

 J Nusle postoupily do II. třídy, ba-
víte se v kabině o dalším postupu?
Podle mě je reálný. Když se všichni 
sejdeme, jsme dost silní na to, aby-
chom porazili každého. Myslím, že po-
stup by měl být náš cíl a měli bychom 
se o něj pokusit.

 J Na závěr to trochu odlehčeme. 
Slíbil jsem své ženě, že se vás ze-
ptám, jestli jste byl u jezera Loch 
Ness.
Samozřejmě. A dokonce jsem tam vi-
děl tu příšeru. Byla obrovská a děsivá! 
Ale bohužel jsem u sebe neměl foťák, 
jinak bych vám ji ukázal. Slibuji, že 
příště už ji vyfotím a budu mít důkaz, 
že existuje. (směje se) 

C I Z I N E C

O B Č A N S T V Í  —  S K O T S K É  V Ě K  —  3 0  K L U B  —  S K  N U S L E  P O S T  —  S T Ř E D N Í  Z Á L O Ž N Í K

Ani svatba v Mexiku se neobešla bez tradičního oděvu a zvyků.

A N D R E W  WA L LA C E
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Když to jeho tým potřebuje nejvíc, ALEŠ ČERMÁK ze sebe dokáže dostat to 
nejlepší. Jako správný lídr. Toho si na čtrnáctiletém středním záložníkovi 
Admiry cení trenéři nejvíc. Klučinu, který sice spadá do kategorie starších 
žáků, ale už teď chodí trénovat s mladším dorostem, zdobí i skvělá fyzická 
připravenost a síla. I přes nesporné kvality na sebe ale nestrhává pozornost, 
a než aby sóloval, raději připraví gól pro spoluhráče.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Fotbal mě začal bavit už ve školce. 
Rodiče se mě zeptali, jestli nechci 
začít hrát závodně, takže jsem už 
v první třídě začal nastupovat za Ča-
kovice, většinou v útoku. Pamatuji si 
i na svůj první gól, bylo to proti Bra-
níku, kdy jsme vyhráli 1:0. Měli jsme 
dobrou partu kluků, mám na to hezké 
vzpomínky.

 J Důležité kroky v kariéře:
Rozhodoval jsem se, jestli přestoupit 
do Bohemians 1905, kde jsem byl na 
několika trénincích, nebo na Admiru. 
A rozhodl jsem se pro Admiru.

 J Nejoblíbenější trenér:
Martin Šeran, vždy dokáže poradit.

 J Fotbalový vzor:
Ronaldinho.

 J Oblíbený klub:
Paris Saint-Germain.

 J Neoblíbený klub:
Slavia Praha.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Admiry v sezoně:
Porazila 5:0 Beroun.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:

V minulé jarní sezoně proti Motorletu, 
kdy jsem dal čtyři góly a byl jsem spoko-
jený se svým výkonem i celým zápasem.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Superpohár UEFA, Real Madrid – Atlético 
Madrid 2:4.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Vojtěch Janáč.

 J Sportovní cíl:
Dostat se do jedné ze dvou nejvyšších 
českých lig.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Tak to ještě nevím.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Rekreačně tenis a v zimě hokej.

 J Mimosportovní zájmy:
Rád hraji na PlayStationu, nejraději FIFU.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Vířivka a spánek.

 J Oblíbené jídlo:
Knedlo vepřo zelo.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Zahraniční rap a pop.

 J Prospěch ve škole:
Většinou dvojky.

 J Počet přátel na Facebooku:
277. 

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

R O Z ST Ř E L

„Aleš je přirozený lídr mužstva, na svůj věk je na tom výborně fyzicky 
a silově. Už teď chodí jednou týdně trénovat s mladším dorostem. Vždy 
když je těžší zápas nebo jsme zrovna v horších chvílích, o to lépe hraje. 
Zároveň na sebe ale nestrhává pozornost, není sobecký a připraví gól pro 
spoluhráče. Toho si na něm cením asi nejvíc. Naopak nejvíc mu vytýkám 
to, že ač je celkem vysoký, má špatnou hru hlavou, na tom by měl zapra-
covat. Předpoklady dotáhnout to třeba do divize určitě má. Samozřejmě 
na sobě ale musí během let, než dojde až do mužů, pracovat.“

Martin Šeran 
trenér starších žáků FK Admira Praha

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  A L E Š E  Č E R M Á K A

ZÁLOŽNÍK ADMIRY ALEŠ ČERMÁK

V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH HRAJE NEJLÉPE

Dotáhne to Aleš až do Evropské ligy?
Rychlé nohy a kapitánská páska – oboje 
zdobí záložníka starších žáků z Admiry.
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Hned na třech pražských sportovních festivalech hrál fotbal 
významnou roli. Tradičně zábavná stanoviště si mohly děti užít na 
akcích Ladronkafest, Kavky4Sport a Wannado festival – Sporťáček.

V polovině září 2018 se v pražském 
parku Ladronka uskutečnil již třetí 
ročník populárního festivalu volnoča-
sových aktivit s příznačným názvem 
Ladronkafest. Akce se dle odhadů 
pořadatelů zúčastnilo na 13 tisíc ná-
vštěvníků všech věkových kategorií, 
proto ani Pražský fotbalový svaz ne-
mohl se svým stanovištěm na festi-
valu chybět.
Rozsáhlé fotbalové městečko PFS se 
skládalo z oblíbených atrakcí v čele 
s fotbalovou klecí a billiballem, který 
uchvátil zejména ty nejmenší ná-
vštěvníky. Na improvizovaném fotba-

lovém hřišti si pak mohli návštěvníci 
festivalu zahrát klasický fotbal nebo 
si jen zatrénovat pod vedením přítom-
ného trenéra.
PFS se pravidelně účastní rodinných 
festivalů s jasným cílem. „Nejmenším 
návštěvníkům a jejich rodičům chceme 
představit zábavnou formu tohoto 
sportu a pomoci tím i rozšířit členskou 
fotbalovou základnu,“ uvedl nový pro-
jektový manažer PFS Tomáš Dostál.

SPORŤÁČEK A KLUBY
Ještě před Ladronkafestem proběhl 
známý sportovní festival Sporťáček 

pod názvem Wannado festival. Ten 
se uskutečnil 8. září v areálu Hamr 
Braník a přilákal také tisíce návštěv-
níků. Ne nadarmo tento festival orga-
nizátoři označují za největší sportovní 
festival v České republice.
Tomu odpovídal také vysoký počet 
fotbalových subjektů, které se ho zú-
častnily. Celkem jich bylo šest. Fotba-
lové atrakce zde představil také his-
toricky nejúspěšnější český fotbalový 
klub AC Sparta Praha.
Jeho marketingový specialista Ja-
kub Noha byl s průběhem festivalu 
velmi spokojený: „Jsme rádi, že jsme 
mohli dětem představit fotbal v zá-
bavné a atraktivní podobě. Doufáme, 
že ta radost z pohybu, která byla dnes 
u dětí k vidění, jim vydrží co nejdéle.“

Kromě Sparty byl fotbal zastoupen 
také dvěma pražskými kluby ABC 
Braník a SK Hamr a třemi akademi-
emi: Fotbalová škola Junior, Sportfot-
bal akademie a Fotbalová akademie 
Radka Sňozíka. Rodiny s dětmi tak 
měly na výběr z celé řady fotbalo-
vých stanovišť, které se shodně tě-
šily velké oblibě.

VÍKEND NA PRAZE 4
Bavit se sportem dokonce celý ví-
kend? Jde to! 22. a 23. září proběhl 
v Centrálním parku Prahy 4 již 2. roč-
ník festivalu sportu Kavky4Sport. Děti 
i dospělí si zde mohli vyzkoušet ně-
kolik druhů míčových sportů, atletiku, 
tenis, běžeckou školu a samozřejmě 
také fotbal. Ten zde zastupoval AFK 

P O D Z I M N Í  F E S T I V A LY  P R O B Ě H LY  O P Ě T  TA K É  V E  Z N A M E N Í  F O T B A L U

P Ř E D  T I S Í C O V K A M I  P Á R Ů  O Č Í

M L Á D E Ž T E X T  A  F O T O :  P F S

Kavky4Sport Ladronkafest

https://www.fotbalpraha.cz/projekt/1-muj-prvni-klub

VÍCE O PROJEKTU MŮJ PRVNÍ KLUB NALEZNETE ZDE:



Slavoj Podolí ve spolupráci s Praž-
ským fotbalovým svazem.
„Věřili jsme, že děti i rodiče za námi 
přijdou i přes neobvykle větrné počasí. 
V jedenácti školkách a devíti základních 
školách v blízkém okolí vedeme spor-
tovní kroužky, do kterých se letos přihlá-
silo přes čtyři sta dětí, a do klubu k nám 
jich dochází dalších více než dvě stě. 
Lokality Podolí, Pankráce a Michle jsou 
naše hlavní spádové oblasti v Praze 4,“ 

nechal se slyšet Karel Dvořáček, mís-
topředseda AFK Slavoj Podolí. 
Fotbalový koutek o rozměru třetiny 
fotbalového hřiště byl vybaven fotba-
lovou klecí, stanovištěm s fotbalovou 
brankou, pěti stanovišti na fotbalovou 
šikovnost a dokonce také radarem na 
měření rychlosti střely, který byl u ná-
vštěvníků velmi oblíbený.
Na místě se dokonce podařilo nalaj-
novat fotbalové hřiště, na kterém se 

uskutečnil turnaj se čtyřmi dětskými 
týmy. „V příštím roce chceme pozvat 
i další kluby a z fotbalu udělat hlavní 
program sportovního dne,“ doplnil Dvo-
řáček. Děti na místě podporoval lvíček 
Bruncvík a nemohl chybět ani fotbalový 
stánek PFS s odměnami a kartičkami 
slavných hráčů současnosti.
Pražský fotbalový svaz tak uzavřel le-
tošní putování po rodinných festivalech. 
Jeho fotbalové atrakce si tento rok vy-

zkoušely stovky dětí a zástupci PFS 
věří, že i díky nim bude mít český fot-
bal spoustu nadějných fotbalistů a fot-
balistek. Právě tomuto tématu se věnuje 
projekt s názvem Můj první klub, který si 
klade za cíl rozšiřovat členskou základnu 
pražských fotbalových klubů.
Tak zase na viděnou na sportovních 
festivalech v příštím roce, na kterých 
Pražský fotbalový svaz určitě nebude 
chybět. Už teď se na váš těšíme. 

M L Á D E Ž

Pro návštěvníky fotbalových městeček byly připraveny tradiční atrakce.

I N Z E R C E
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V minulém díle Speciálu jsme se zaměřili na komunikaci neverbální. 
I když jsme si napsali, že má podle výzkumů mnohonásobně větší vliv, 
i slova, tedy to, co říkáme, má velký význam na každou osobnost. 
Pojďme se tedy podívat na zásady VERBÁLNÍ KOMUNIKACE.

Všichni jsme unikátní a jedineční a na 
každého platí něco trochu jiného, 
v článku si popíšeme určité úkazy, 
které platí obecněji a mohou sloužit 
jako inspirace.

POČET SLOV
Na toto téma probíhaly a probíhají 
různé výzkumy, kolik lidé v průměru za 
den řeknou slov. Jsou na to různé ná-
zory, dříve vědci tvrdili, že muži řeknou 
denně v průměru 2000 až 4000 slov, 
zatímco ženy okolo 8000. Nové vý-
zkumy tvrdí, že není rozdíl v počtu slov 
mezi ženami a muži a že množství slov 
je dokonce až 16 000 za den.
Je přitom důležité si uvědomit, že do 
verbální komunikace patří i psaná 
komunikace. Tedy to, že si lidé píší, 
dnes zejména skrze mobily (SMS, 
Whatsapp) a sociální sítě, se počítá 
do denní verbální komunikace. Udává 
se, že průměrně probíhá dvě až tři ho-
diny denně u každého.
Často se nám trenérům stává, že děti 
jsou nepozorné, upovídané. Pokud bu-
deme vnímat silnou potřebu lidí obecně 
mluvit, protože je to pro náš druh nej-
vyspělejší forma společenského styku, 
může se stát, že budou mít děti větší 
tendenci povídat i během tréninku, po-
kud budou mít prostor a nebudou vy-
povídané přes den.
Je otázka, kolik prostoru mají děti ke 
sdílení svých zážitků a pocitů v prů-
běhu dne. Kolik prostoru dostávají ve 
škole, v družině, kolik času si povídají 
s rodiči, ať už je to doma či jinde.
Pak se stává, že mají děti tendenci být 
upovídanější během fotbalu. Je i na 
nás na trenérech, zda máme možnost 

s tímto faktem pracovat a dát prostor 
hráčům vyjádřit se např. před trénin-
kem či po tréninku, ale někdy třeba 
i během tréninku, v rámci oboustranné 
komunikace, ať už individuální, skupi-
nové či hromadné. Když dětem i hrá-
čům zajistíme prostor projevit se mimo 

trénink, jsem přesvědčen, že na tré-
ninku nemusejí mít takovou potřebu.

VÝZNAM SLOV
Jak říká Jaroslav Dušek v představení 
Čtyři dohody: miřme slovy přesně. 
Každé slovo, ať už psané či mluvené, 
má svůj význam. Zvláště u nejmenších 
dětí je vhodné se přiblížit jejich mluvě. 
Tedy mluvit jednoduše, bez složitěj-
ších výrazů a spíše krátce, protože 
děti neudrží dlouho pozornost. I do-
spělý člověk dnes v průměru udrží pl-
nou pozornost po dobu 11 minut.

Vnímejme, co říkáme, jaká slova pou-
žíváme a zda jim hráči a hráčky rozu-
mějí. Mnohdy to poznáme z jejich vý-
razu ve tváři nebo tím, že dělají něco 
jiného, než co jsme jim řekli, protože 
nevědí, co mají dělat.
Stává se, že si neuvědomujeme, že 
tím, co říkáme, utváříme náhled je-
dince na danou situaci. Např. když 
řekneme „Jdeme učit těžkou kličku“, 
je předpoklad, že si dítě automaticky 
bude vytvářet představu, že je klička 

složitá a může se mu učit o něco hůře, 
i když by ji třeba bez přívlastku zvládlo 
velmi lehce, ale klička přijde složitá 
nám a podvědomě sdělíme tuto in-
formaci našim svěřencům.

VNÍMÁME SLOVA STEJNĚ?
S tím souvisí také to, že každý z nás 
může mít, a většinou má, jinou před-
stavu o daném slovu. Když vám řeknu, 
abyste si představili psa, je velmi prav-
děpodobné, že váš pes bude vypadat 
jinak než ten můj či než pes vašeho 
kamaráda a kohokoliv v okolí. Nebo 

řeknu „Vybav si letící balon“, tak si ho 
můžeme zobrazit v hlavě, jak letí ze 
strany, ve vzduchu či po zemi, ale ně-
kdo, třeba mimo fotbal, si může před-
stavit horkovzdušný balon ve vzduchu. 
Tento příklad uvádím pro ujasnění, byť 
je trochu nadsazený.
Proto je kolikrát potřeba, abychom 
si některé věci vydefinovali. A to jak 
s hráči, tak např. i mezi spolupracují-
cími trenéry, vedením či rodiči. Umíte 
si představit, že při pokynu směrem ke 
klukům, ať si nabíhají, si jako trenéři 
představujeme, že hráč odběhne od 
protihráče třeba do strany, zatímco 
pro hráče to může znamenat třeba 
jen metr dopředu od soupeře? To jsou 
věci z praxe. Je na každém z nás, zda 
věnujeme čas a pozornost, abychom 
věděli, pokud mají všichni zúčastnění 
jasno, o čem se mluví.

JAK PRACUJE MOZEK SE SLOVY
Mozek si představuje slova v obra-
zech, což jsme si popsali v předešlých 
odstavcích. Poproste člověka v okolí, 
ať vám řekne pár základních slov, 
a můžete si to hned vyzkoušet. My 
však nevidíme, jaký obraz se utvoří 
v hlavě tomu druhému, těm, ke kte-
rým mluvíme. I toto je zapotřebí ujas-
ňovat a sdělit i týmu, aby si uvědo-
mil, že jejich spoluhráči mohou věci 
vidět jinak.
Marek Vojta, trenér juniorské florba-
lové reprezentace, zažil na jednom 
z kempů tuto zkušenost, která může 
být i pro nás pomůckou: „Kolega tre-
nér rozdělil tým do skupin. Každá sku-
pina měla flipchart a vybraného kreslíře. 
Trenér ukázal hráčům obrázek, který byl 
pro všechny stejný. Hráči ze skupin měli 
za úkol popisovat svému kreslíři, který 
nesměl vidět obrázek od trenéra, co na 
daném obrázku je a jak to vypadá. Po 
dokreslení si skupiny vzájemně ukázaly 

V E R B Á L N Í  K O M U N I K A C E :
V L I V  S L O V  N A  U T V Á Ř E N Í  O S O B N O S T I

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

SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE

I pár správných vět stačí, aby se nálada v týmu otočila o 180 stupňů…
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obrázky a viděly, že na papírech flip-
chartu jsou velmi odlišné kresby.“
Vnímání slov a pojmů se nám upev-
ňuje na základě opakované zkuše-
nosti. Od mimina se učíme mluvit, 
akorát jsme každý unikátní v před-
loze, na které se to učíme.

PŘEDPONA NE A ABSTRAKCE
Už jsme si vysvětlili, jak pracuje mo-
zek se slovy, s čímž úzce souvisí, když 
někomu říkáme pokyn s předponou 
„ne“: „Nemluv sprostě. Neskákej na té 
posteli.“ Náš mozek, zvláště v útlej-
ším věku, není zvyklý slyšet předponu 
NE, ale primárně vnímá kořen slova. 
Navíc si představuje, co nemá dělat. 
Tedy v hlavě vidí, jak mluví sprostě, 
případně jak skáče na posteli. Čím 
jsme starší, tím se více učíme za tím 
slyšet něco jiného. Mluvme tedy k dě-
tem, co mají dělat: „Mluv slušně. Slez 
z té postele.“ Říkejme dětem, co mají 
dělat, nikoliv co nemají, budou nám 
pak více rozumět.
Je třeba také být konkrétní. Dětem 
se utváří abstraktní myšlení, podle 
psychologa Jeana Piageta okolo 12. 
roku. Chceme-li mluvit s dětmi tak, 
aby nám co nejvíce rozuměly, buďme 
konkrétní. To však neznamená, že to 
u hráčů nebudeme rozvíjet.

UŽ ZASE? OPĚT? JAKO VŽDY!
Jistě to známe, že když se něco nového 
učíme, děláme u toho chyby. Všichni 
jsme zvyklí odmala se učit pomocí zku-
šeností a chyb. Když se učíme chodit, 
zkoušíme to do té doby, než začneme 
chodit. Může nás ovlivnit, když do mluvy 
přidáváme slova jako opět, zase, jako 
vždy, nikdo z vás, všichni jste…
Když je to v pozitivním kontextu, má 
to jiné dopady: „Pepíčku, výborně, ta 
klička se ti opět povedla. Všichni jste 
zahráli skvěle.“ Ale když se nám něco 

dlouhodobě nedaří, sami si představte, 
co s vámi daný text udělá. „Už zase jsi 
nepřihrál. Výkon byl jako vždy špatný. 
Nikdo z vás dneska nehraje dobře.“ 
Mnohdy říkáme tato slova nevědomě 
či podvědomě, ale na přijímajícího 
můžou mít velký vliv.

VYTVÁŘENÍ NÁVYKŮ NA SLOVA 
„NEVADÍ, MUSÍŠ, NESMÍŠ“
Předposlední odstavec zakončíme 
krátkým textem, na který navážeme 
v příštím dílu a který se bude zabý-
vat hodnocením, pochvalou a kritikou. 
Výše uvedená slova jsou jedna z těch, 
která často padají na fotbalových hři-
štích. Opakováním činností se vytváří 
návyk. Stejně tak je to i se slovy.
Když často říkáme např. že něco ne-
vadí, vytváříme si návyk, že i když se 
něco nepovede, tak to nevadí. Se-
tkáváme se s tímto slovem zejména 
u mladších kategorií, když se učí no-
vým dovednostem. Jenže jakmile děti 
zestárnou, najednou nám začne vadit, 
když se něco nepovede, ale vidíme, 
jak to může být dětem, které už jsou 
o něco starší, jedno. Může to pramenit 
z návyku, který jsme jim utvořili.
Navíc v tomto případě, jak už jsme si 
řekli v předchozích odstavcích, když 
dáme pryč předponu ne, je kořenem 
slova vadí, a to je to hlavní, co mo-
zek slyší. Neznamená to, že najednou 
slovo nevadí či další nebudeme použí-
vat. Jedná se spíše o četnost použití 
daného slova.

SLOVA MAJÍ VLIV
Výše jsou popsány určité zásady, které 
mohou mít vliv na utváření osobnosti. 
Co říkáme druhým, a zvláště dětem, 
má vliv na jejich formování a utvá-
ření. Ať už vědomě či nevědomě, slova, 
která říkáme, hrají velkou roli v utvá-
ření osobnosti dítěte. 

Miřme slovy přesně.
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Rok založení: 1936

Vývoj názvu klubu:  Rudá Hvězda Lysolaje, SK Lysolaje, AFK Lysolaje, 
TJ Sokol Lysolaje

Úspěchy: účast v I. A třídě

Současnost: III. třída, skupina A

Počet týmů: jeden mužský („A“ – III. třída, skupina A)

TJ SOKOL LYSOLAJE, Z. S.

Přijít o vlastní areál, to je palčivý problém, který už řadu klubů 
dohnal k existenčním starostem. Některé kvůli ztrátě domova 
dokonce musely ukončit činnost a zmizely z fotbalové mapy. Jenže 
jsou i oddíly, jež se dokázaly vzepřít nepřízni osudu a fungovat 
dál i přesto, že byly nuceny hrát domácí zápasy v azylu. Jedním 
takovým jsou LYSOLAJE, které své hřiště vinou restitucí nemají už 
od roku 1994. Přesto vydržely a teď, po bezmála čtvrtstoletí, se 
konečně dočkaly. Na okraji čtvrti sousedící se Suchdolem už totiž 
panuje čilý pracovní ruch, pomalu tu vyrůstá nový areál – od příští 
sezony budou Lysolajští konečně ve svém.

Mnozí by to v situaci, do jaké se 
dostal klub vedený Radkem Schie-
rreichem, zabalili. Obzvlášť když se 
světlo na konci tunelu ne a ne ob-
jevit. „Je fakt, že sen v podobě vlast-
ního hřiště se pořád vzdaloval. Ale 
zabalit to můžete vždycky. To je ta 
nejsnazší cesta a my jsme se jí ne-
chtěli vydat,“ oznamuje předseda, 
pro něhož bylo zachování klubu i ja-
kousi, s nadsázkou řečeno, rodinnou 
povinností.

BRATŘI, BRATRANCI, SYNOVÉ
V Sokolu Lysolaje totiž působil už jeho 
děda. „Nejsem si jistý, ale možná klub 
dokonce zakládal. Já sám mám tři syny, 
z nichž jeden za Sokol hraje, a celou 
tu dobu jsem si říkal, že se třeba jed-
nou hřiště dočkáme. Možná by šlo dál 
se toulat, ale jsem Lysolaják a logicky 
jsem chtěl hrát v Lysolajích. Teď se ten 
sen naplňuje,“ těší ho.
Dalším argumentem hovořícím pro 
udržení existence klubu bylo obyčejné 

kamarádství. „Je nás tu plno, kteří hra-
jeme fotbal za Lysolaje už od mládeže. 
To je dvacet i více let, během nichž sa-
mozřejmě vznikla přátelství na celý ži-
vot,“ vypráví Radek Schierreich. „Fotbal 
je v tomto ohledu jen v uvozovkách zá-
minka pro to, abychom věděli, že v neděli 
uvidíme kamarády a bude nám dobře.“
Předseda už zmínil, že za Sokol hraje 
s jedním ze svých synů. A aby Schie-
rreichů nebylo málo, kope tu i jeho 
bratr. „Pak tam máme ještě tři Kletečky, 
což jsou dva bráchové a syn jednoho 
z nich. A navíc ještě Kučerové, otec se 
synem. A všechno jsme Lysolajáci,“ vy-
počítává. „Tedy většina už tu nebydlí, 
ale pro mě je podstatné, jaký mají k Ly-
solajím vztah. A v tomto ohledu to Ly-
solajáci jsou.“
S tím, jak klub poroste, což je s no-
vým hřištěm nasnadě, se logicky bude 
zvětšovat i objem práce pro klubové 
vedení. „No, vedení… Posledních něko-

lik let jsem jeho členem prakticky je-
nom já,“ směje se předseda. „To už 
samozřejmě nebude možné a věřím, 
že se do činnosti klubu zapojí víc lidí. 
A nejsnazší je, aby se zapojili rodiče 
dětí z naší mládeže, kterou založíme. 
Tak se to ostatně dělá všude. Věřím, 
že všichni tu budeme mít chuť něco tu 
s fotbalem udělat.“

BEZ STAROSTY BY TO NEŠLO
Zcela zásadní pomocnou ruku podal 
klubu starosta Lysolají Petr Hlubuček. 
Co jej k myšlence vybudovat klubu 
areál vedlo? „Myslím si, že budování 
občanské společnosti je to nejdůleži-
tější. A není to jen o tom postavit školu, 
školku nebo udělat nové čisté ulice a za-
jistit MHD,“ začíná zeširoka. „Lidi je po-
třeba nějakým způsobem dál motivovat 
nějakou spolkovou činností,“ vysvětluje 
muž, který je nejvyšším představitelem 
obecní správy osm let.

TJ SOKOL LYSOLAJE SE DOČKÁ NOVÉHO AREÁLU,  O TEN PŮVODNÍ KLUB PŘIŠEL UŽ V ROCE 1994

P O  2 5  L E T E C H  K O N E Č N Ě  V E  S V É M
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Zde by měl už v červnu 2019 stát zcela nový areál Lysolají.
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Během bezmála pětadvaceti let vystřídali Lysolajští hned několik útočišť. 
Jezdili do Střešovic, na Suchdol, do Radlic a poslední roky hrají domácí 
zápasy na hřišti ČZU. Brzy budou mít svůj vlastní areál a těšit se na něj 
mohou nejen fotbalisté, ale i místní obyvatelé. Bude totiž sloužit i jim 
a zdaleka v něm nepůjde jen o fotbal.

V Lysolajích ještě v nedávné minu-
losti fungovalo několik pískoven, které 
zásadně změnily charakter krajiny. 
Zjednodušeně řečeno tu nenajdete 
moc míst s rovnou plochou vhodných 
k vybudování fotbalového hřiště. Rad-
nice si nakonec vybrala prostor na 
samotné hranici obce s patnácti sty 
obyvatel. Tady bude kromě hřiště stát 
i budova se čtyřmi šatnami (a jednou 
extra pro rozhodčí). A též klubovnou, 
do které se přesunou všechny předse-
dou dosud pečlivě uchovávané poháry 
za historická vítězství.
Nepůjde však o čistě fotbalový areál. 
„Chtěli jsme, aby mohl být co nejvíc vy-
užívaný veřejností. Bude tam dětské do-
pravní hřiště, takže mohou přijít ma-
minky, tátové si zase budou moci dát 
v bufetu pivo nebo něco k snědku. Sna-
žili jsme se celý projekt dělat komplexně 
a zároveň s výhledem do budoucna,“ vy-
světluje starosta Petr Hlubuček.
Zatím prý není pevně dané, kdo bude 
areál spravovat. „Ale z hlediska účel-
nosti dává smysl, aby se celé hřiště 
třeba za symbolickou korunu svě-

řilo klubu. Jedna věc je totiž inves-
tice a druhá údržba, která je náročná 
a drahá. My jako městská část jsme 
pochopitelně připraveni se na chodu 
areálu podílet, nicméně víme, že bude-
-li ho spravovat klub sám, může čerpat 
dotace na provoz,“ objasňuje. „Kdyby-
chom ho spravovali my, nikdo nám nic 
nedá,“ dodává na vysvětlenou.
Co vše tedy na rohu ulic Štěpnice 
a K Horoměřicům, samozřejmě kromě 
hřiště a zázemí, vyroste? „Psí louka, 
která se nám v Lysolajích už na dvou 
místech osvědčila. Počítá se i s více-
účelovým altánem s ochozem, který na-
bídne vyhlídku a skluzavku,“ líčí sta-
rosta. „Plánujeme i grilovací místo, což 
dnes lidé vyhledávají. A u hřiště bude 
i letní bufet.“
Chybět nebude ani studna s retenč-
ními nádržemi na závlahu samotného 
hřiště, to vše zasazené do nové ze-
leně. „Souvisí to i s tím, že tento okraj 
Lysolají navazuje na areál České ze-
mědělské univerzity, která má právě 
v této oblasti takzvaný libosad. Je to 
nádherné místo, vzorový park pro za-

hradní architekty, ve kterém najdete 
všechny možné druhy rostlin, respek-
tive dřevin, které v našich zeměpisných 
podmínkách rostou,“ vypráví.
Radnice nyní vede s univerzitou dis-
kusi, že by se libosad a nový lyso-

lajský areál propojily. „Tím by vzniklo 
velké, jakési sportovně-relaxačně-
-zábavní místo s mnoha zelenými 
plochami, na kterých si lidé budou 
moci zahrát třeba badminton nebo si 
zkrátka jen lehnout.“ 

Jako příklad uvádí místní hasiče, 
kteří v Lysolajích fungují už 125 
let. „Není to tak, že jen jezdí zasa-
hovat k požárům, ale hlavně o tom, že 
se takříkajíc po sousedsku setkávají. 
U fotbalistů je to stejné. Nechodí jen 
kopat, je to o navazování a udržo-
vání přátelství. Když fotbalisté ne-
mají kde hrát, tyto aspekty upadají,“ 
vypráví. „Šlo nám zkrátka o to, aby 
Lysolaje občansky a společensky víc 
žily. A aby se sem vrátilo něco, co 
sem historicky patří.“

Dalším podstatným hlediskem byla 
mládež. „Chtěli jsme ji přitáhnout ke 
sportu a fotbal byl vždy sportem číslo 
jedna, ke kterému není potřeba ná-
kladné vybavení,“ vysvětluje s tím, že 
po složitém procesu hledání vhodné 
plochy a následném vykoupení po-
zemků se věci daly do pohybu. „Zatím 
je těžké říct, kdy budeme schopni za-
plnit jednotlivé kategorie, ale založení 
mládeže je jednoznačně v plánu,“ při-
kyvuje předseda. Nejen pro lysolajské, 
ale třeba i pro děti z nedalekých Ho-

roměřic by mohl být lákadlem právě 
nový areál.

V ČERVNU HOTOVO?
Nyní už probíhá první fáze stavby, 
tedy hrubé terénní úpravy, budování 
příjezdových cest, parkovišť a cyklo-
stezky a výstavba samotného hřiště. 
„To vše by mělo být hotové do konce 
roku a ještě v říjnu se mají začít hloubit 
základy pro budovu se zázemím, kte-
rou bude stavět jiná firma,“ vypočítává. 
„Ta by do deseti měsíců měla předat 

nové zázemí, takže počítám, že někdy 
v červnu příštího roku, nejdéle o prázd-
ninách bude vše hotové.“
Areál bude. Co tedy rovnou začít snít 
o postupu do II. třídy? „To pro nás mo-
mentálně vůbec není důležité. Hlavní je, 
aby mladí měli co dělat a staré aby to 
bavilo. Jestli se tu bude hrát třetí nebo 
druhá třída, není podstatné,“ upozor-
ňuje předseda. „Ale samozřejmě dou-
fám, že jestli se vše povede tak, jak by 
mělo, tak není důvod, aby se tu v bu-
doucnu hrála třetí třída.“ 

K L U B

N E J E N  P R O  F O T B A L I S T Y ,  A L E  P R O  V Š E C H N Y  L Y S O L A J S K É

Název: Areál TJ Sokol Lysolaje

Adresa: roh ulic Štěpnice a K Horoměřicům

Dopravní spojení:  čtyři minuty chůze od autobusové zastávky 
Lysolaje (linky 160 a 355)

Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedna travnatá tréninková 
plocha v docházkové vzdálenosti

AREÁL TJ SOKOL LYSOLAJE

Z původního hřiště se dochovaly pouze šatny (na spodním snímku vlevo). Lysolaje mají za sebou dlouhou historii a vše nasvědčuje tomu, že budou ještě dlouhou historii mít.
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Češi jsou přeborníky v placení kartou, podle nejrůznějších údajů 
jich dává přednost bezhotovostnímu uhrazení nákupu až 75 pro-
cent. Ale napadlo vás někdy, že za zdánlivě obyčejným pípnutím 
u terminálu se ukrývá spletitý proces nejrůznějších úkonů, které 
někdo musí zajistit? Tím někým je kromě jiných i společnost 
MMB Platební Služby, jejímž ředitelem je stoper ČAFC MARTIN 
CHVÁTAL. Na vysoký post se dostal i díky tomu, že před lety dal 
před milovaným sportem přednost vzdělání a tím pádem i pracovní 
kariéře. Přitom tu fotbalovou měl rozjetou víc než solidně, vždyť 
za Viktorii Žižkov si zahrál předkolo Poháru UEFA.

Vzhledem k tomu, že vyrůstal ve Vršovi-
cích a z oken koukal na stadion Slavie, 
bylo nasnadě, kam půjde Martin Chvátal 
jako klučina, jehož uhranul fotbalový ba-
lon, zkusit štěstí. A vyšlo to. „Zůstal jsem 
tam od nějakých šesti let až do konce 
dorosteneckého věku,“ prozrazuje. Možná 
by vydržel déle, upřednostnil však školu.

ŠKOLA DOSTALA PŘEDNOST
VŠE totiž nebylo možné kombinovat 
s dopoledními tréninky. Odešel tedy do 
Vyšehradu, s nímž hrál zprvu divizi a pak 
postoupil do třetí ligy. Tím pádem ale 
opět přibyly dopolední tréninky a on zase 
nestíhal. V roce 2000 proto raději odešel 
do Motorletu, kde vydržel osm let.

Mezitím, v roce 2002, si ovšem vy-
zkoušel prvoligové angažmá ve Vik-
torii Žižkov. „V tu dobu jsem školu tro-
chu upozadil, protože nabídka z první 
ligy nepřichází každý den,“ líčí. V nej-
vyšší soutěži sice neodehrál jediný 
zápas, sledoval je vždy jen z lavičky, 
ovšem přímo na hřišti ochutnal Po-
hár UEFA. „Zahrál jsem si jeden zá-
pas předkola proti sanmarinskému Do-
magnanu. A trefil jsem tenkrát tyčku,“ 
vybavuje si. „Tehdy jsem si myslel, že 
podobných zápasů mě čeká spousta, 
ale spletl jsem se.“
Do následujících dvou dvojutkání, 
v nichž Viktorka nejdřív slavně vyřa-
dila Glasgow Rangers a poté padla 
s Realem Betis, už skutečně neza-
sáhl. „A potom jsem si přetrhl křížový 

vaz. Dlouho jsem se kurýroval a pak 
už dostala definitivně přednost škola 
a práce. Sice jsem měl nějaké na-
bídky z druhé ligy, ale mám pocit, že 
ani tehdy, ani dnes se tím moc uživit 
nedá,“ přemítá. „Respektive se možná 
uživíte během doby, co hrajete fotbal, 
ale potom…“
Vrátil se tedy do Motorletu, s nímž 
hrál divizi. „Ale bylo to komplikované 
s dojížděním, denně jsem ztratil hodinu 
a půl cestováním na trénink a domů. 
Chudý student, žádné auto,“ vysvět-
luje s úsměvem. Po přestěhování do 
Hostivaře v roce 2008 už dojíždět ne-
chtěl, a jelikož jej oslovili z nedale-
kého ČAFC, bylo rozhodnuto.
V klubu tradičního účastníka přeboru 
vydržel dodnes. A stejně jako v pře-

Věk: 38 Klub: ČAFC Praha Post: stoper / příležitostně útočník

M A RT I N  C H VÁTA L

M A R T I N  C H V ÁTA L  Z  Č A F C  V E D E  S P O L E Č N O S T  Z A B Ý V A J Í C Í  S E  A K C E P TA C Í  P L AT E B N Í C H  K A R E T

Ř E D I T E L ,  K T E R Ý  T R E F I L  T Y Č

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

Martin se s kartami setkává v práci i na fotbale.
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„Berete karty? Ano, ty červené!“

dešlých působištích tu hraje na po-
zici stopera. Ale i proto, že měl vždy 
útočné choutky a i coby obránce do-
kázal dát přes deset gólů za sezonu, 
se občas převtěluje v útočníka. „Zá-
leží na výsledku a na fázi zápasu,“ na-
značuje, že vyvíjí-li se utkání nepří-
znivě, přesune se do vápna soupeře 
ve snaze skórovat. Ideálně hlavou, 
k čemuž ho předurčuje vysoká po-
stava. „A dobrý výskok, což je snad 
dodnes jedna z mála mých předností,“ 
směje se.
Martinu Chvátalovi je osmatřicet. 
Logicky se nabízí otázka, jak dlouho 
chce ještě u fotbalu zůstat, tedy ale-
spoň v roli aktivního hráče. „Odpovím 
variací na otřepané klišé. Jdu od půlky 
sezony k půlce sezony. Budu hrát, jak 
dlouho to půjde. Samozřejmě si uvě-
domuji faktory jako bolavá kolena, 
mírnou nadváhu a pracovní starosti, 
ale fotbal mě pořád moc baví,“ ne-
chává fotbalovou budoucnost ote-
vřenou.

NAZDAR CHVÁTY!
A teď k té profesní, která je pozo-
ruhodná. Martin Chvátal se během 
pár let vypracoval až v ředitele české 
odnože společnosti MMB Platební 
Služby. „Jde o alianci mezi Moneta 
Money Bank a čtvrtým největším po-
skytovatelem akceptace platebních 
karet EVO Payments International,“ 
nastiňuje a upřesňuje, že „jeho“ 
firma se zabývá akceptací plateb-
ních karet. V praxi tedy poskytuje 
platební terminály a veškeré řešení 
pro elektronický obchod.

Laicky řečeno: „Když přijdete v ob-
chodě k pokladně, obsluha vám dá 
na výběr, jestli chcete platit v hoto-
vosti nebo kartou. Když řeknete, že 
kartou, nabídne vám terminál a právě 
ten terminál a veškeré procesy, které 
jsou za každou platbou, máme na sta-
rosti my,“ vypráví. „Zajišťujeme to, že 
daný obchod karty vůbec akceptuje, 
to, že se peníze odesílají na účty ob-
chodníka a strhávají z účtu zákazníka, 
zkrátka kompletní proces související 
s placením kartou.“
I díky jeho zaměstnání není divu, že 
byste v peněžence Martina Chvá-
tala nenašli kdovíjakou hotovost. 
Jako stále víc lidí totiž platí téměř 
výhradně bezhotovostně. „Díky po-
kroku moderních technologií zkrátka 
vyvstala potřeba lidí platit kartou,“ 
vystihuje. „Je to pohodlné, rychlé, za-
bezpečené, omezuje se při něm chyba 
lidského faktoru, zkrátka to přináší 
komfort pro zákazníka. Jde o užiteč-
nou službu, v níž asi nejen já vidím 
budoucnost,“ uvažuje.
Vzhledem k tomu, že jde o čerstvý 
projekt, je Martin Chvátal v této 
funkci teprve od začátku července. 
A od té doby se prakticky nezastavil. 
„Z hlediska pracovního vytížení to byly 
asi nejnáročnější tři měsíce v mém 
pracovním životě. Byl jsem de facto 
prvním zaměstnancem této firmy, 
takže jsem řešil i věci typu monto-
vání nábytku a broušení koberců. Dě-
lali jsme prezentace pro dozorčí rady, 
najímali lidi, podepisovali smlouvy,“ 
vypočítává, ovšem jedním dechem 
dodává: „Neměnil bych ani minutu, 

protože jsem se díky tomu naučil 
spoustu věcí.“
V rámci nové funkce mimo jiné za-
jišťoval vozový park. A při tom do-
šlo k vtipnému fotbalovému setkání. 
„Dostal jsem kontakt na jednoho člo-
věka, tak jsem mu zavolal a předsta-
vil jsem se. A na druhém konci se 
ozvalo: Ježiš, nazdar Chváty! Byl to 
Jakub Pospíšil, který hraje za Králo-
vice,“ usmívá se. „Vše jsme dohodli 
a potom se mě zeptal, jestli už jsem 
obstaral i stravenky. Odpověděl jsem, 
že ne, načež mi řekl: No vidíš, ty řeší 
můj spoluhráč Eda Formáček, tady 
máš číslo a zavolej mu,“ dokazuje se 
smíchem, že neformální vazby z fot-
balu se mohou hodit i v byznysu.

CROSSFIT A FOCENÍ
Kvůli pracovnímu vytížení nemá šanci 
stíhat všechny tři tréninky ČAFC 
týdně. Spíš dva, mnohdy však jen 
jeden. I proto se v kondici udržuje 
sám, konkrétně formou CrossFitu. 
Toto cvičení posiluje kompletně celé 
tělo, řečeno definicí z encyklopedie 
jde o jakési spojení gymnastiky, rych-
losti a silového tréninku. „A primárně 
v něm hraje hlavní roli posilování va-
hou vlastního těla.“
CrossFitu se věnuje zhruba čtyři 
roky. „Přivedla mě k tomu kamarádka, 
že prý je jich málo. Tak jsem to zku-
sil a zůstal u toho. Máme skupinu 
vedenou Lukášem Zaspalem, mimo-
chodem bývalým boxerem a dlouho-
letým uznávaným osobním trenérem. 
Děláme nejrůznější cviky typu kliků, 
planků, výpadů, přítahů a podobně,“ 

vypočítává s tím, že by tuto kom-
plexní aktivitu doporučil každému 
fotbalistovi.
Člověk při ní totiž prý posílí i svaly, 
o nichž nevěděl, že je v těle vůbec 
má a běžně je ani nepoužívá. „Cross-
Fit je hodně o síle. Bez ní nemáte ani 
rychlost, ani výskok. Je ideální i jako 
předcházení zranění a v neposlední 
řadě je na něm dobré, že se dá dělat 
kdekoliv. Přes léto chodíme primárně 
ven, kde se dají využívat třeba ka-
meny místo činek nebo stromy jako 
hrazdy,“ líčí.
Kromě CrossFitu má dalšího koníčka, 
focení. Věnuje se mu od roku 2004. 
„Teď už fotím vyloženě pro zábavu, ale 
byly časy, kdy jsem si tím přivydělá-
val. Fotil jsem svatby, rodinné portréty 
nebo třeba i psí závody a dostihy,“ vy-
práví. „Musím přiznat, že je to řehole. 
Copak samotné focení, to je zábava, 
ale úprava fotek, Photoshop, ořezá-
vání… Asi si dokážete představit, kolik 
je to práce, když jich máte ze svatby 
třeba devatenáct set.“
Jeho dalším velkým hobby je ces-
tování, pokud možno s nádechem 
dobrodružství – podíval se např. do 
Keni. Většinou na cesty vyráží se 
slovenskou přítelkyní Alžbetou, s níž 
žijí v jedné domácnosti a náramně 
jim to klape. „Nejen na cesty, ale i do 
života jsem si nemohl přát lepšího 
parťáka.“ 

INZERCE

C I V I L
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