
Z E  C I T Y  D O  A D M I R Y
D U Š A N  B I N D E R

BŘEZEN 2018 | ZDARMA

T É M A
CO ČEK AT OD JARNÍHO PŘEBORU?

M L Á D E Ž
KOPEME ZA FOTBAL V PRA XI



+420 720 934 368
+420 605 227 408

team@footballmania.cz

Oblékáme přední české týmy, oblékneme i ten váš.

Široký výběr fotbalového 
 vybavení v našem e-shopu 

Chtělo by to   
nové dresy?

Team Service



str. 2–6
ROZHOVOR
JAK SE DUŠAN BINDER Z  
MANCHESTERU DO ADMIRY DOSTAL

str. 8–9
TÉMA
PŘEBOR PLNÝ OHROŽENÍ. TAKOVÉ 
JE JARO V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI

str. 15
ZÁKOUTÍ
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH  
STADIONŮ SLAVNÉ ČAFKY

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SPECIÁL
ROČNÍK IX. – BŘEZEN | VYDÁVÁ: Pražský fotbalový svaz (PFS), Kozí 915/7, P. O. Box 2, 110 15 Praha 1 | KONTAKT: 733 141 394, PFSpecial@seznam.cz | VEDOUCÍ REDAKTOR: Lukáš  
Vrkoč | SPOLUPRACOVNÍCI: Jan Gruber (marketing), Radim Trusina, Štěpán Šimůnek a Miloslav Jenšík (texty), Pavel Jiřík st. (foto), Soňa Charvátová (korektury), 
Milan Titěra | GRAFICKÁ ÚPRAVA, TISK: PRESCO GROUP, a. s., Máchova 21, 120 00 Praha 2 | DISTRIBUCE: GRAND PRINC MEDIA, a. s. | NÁKLAD: 5 500 ks. | ISSN 1805–2541

| FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Pavel Jiřík st.

PARTNER MLÁDEŽE:

MOMENT str. 7
KŘÍŽ U POTOKA

HISTORIE str. 12–14
PRAHA NA CELÉ BEDNĚ

CIZINEC str. 16–18
PRAGA MÁ V TÝMU ZAJÍMAVÉHO SLOVÁKA

EXTRA str. 10
KOPEME ZA FOTBAL V PRAXI

FOTO MĚSÍCE str. 28
+ WEB PFS

TRÉNINK str. 22–23
ÚTOČNÉ HERNÍ DOVEDNOSTI U ŽÁKŮ

KLUB str. 24–25
AFK SLAVIA MALEŠICE

CIVIL str. 26–27
HOROLEZEC A „KLAPZUBÁK“ Z LYSOLAJÍ

Vážení čtenáři,

jméno Dušan Binder vám asi zatím nic neřekne, pokud si ovšem přečtete rozhovor s asistentem trenéra 
Admiry, dostanete důkaz, že v životě není nic nemožné. A tento mladík ze Slovenska může komukoliv sloužit 
jako vzor či příklad.

Jeho celoživotní snaha a píle mu na dva roky vynesly místo ve slavném Manchesteru City. Pod jeho hlavičkou 
učil v Číně začínající fotbalisty chápat a dělat tento sport jinak, než byli doposud zvyklí. Prošel mimo jiné 
náročným výběrovým řízením. A kdo tohle má? Z lidí v okolí pražského fotbalu asi sotva kdo.

Inspirující je i snaha nadšenců z Písnice a ze Strašnic, kteří se nebáli přihlásit do projektu FAČR Kopeme 
za fotbal a už sklidili úspěchy. Kromě materiálního a finančního zabezpečení si zakopali s profíky z Dukly 
a Příbrami. A kdo tohle jen tak může? Asi také nikdo.

Ať jaro běží podle plánu i bez inspirace z okolí!

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor

EDITORIAL

MLÁDEŽ
TALENT JAN ŘÍHA Z CHOLUPIC str. 19
PATRONI MLÁDEŽE PFS 2018 str. 20–21

+420 720 934 368
+420 605 227 408

team@footballmania.cz

Oblékáme přední české týmy, oblékneme i ten váš.

Široký výběr fotbalového 
 vybavení v našem e-shopu 

Chtělo by to   
nové dresy?

Team Service



R O Z H O V O R TEXT: RADIM TRUSINA FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., ARCHIV D. BINDERA

PŘÍBĚH DUŠANA BINDERA, KTERÝ VYMĚNIL MANCHESTER CITY ZA PRAŽSKOU ADMIRU,  
ODKUD SE CHCE ODRAZIT KE KARIÉŘE PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

HLEDÁM TĚŽŠÍ CESTY. 
DAJÍ MI VÍC
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Hodně zblízka poznal, jak to funguje v Manchesteru City: DUŠAN BINDER 
se přihlásil do výběrového řízení ve chvíli, kdy anglický velkoklub hledal 
trenéry, kteří měli pod slavnou značkou učit fotbal děti v Číně. Binder 
uspěl a modré logo na bundě mohl hrdě nosit dva roky. Jenže přednost 
pak dostala rodina, tedy návrat do Evropy. Jedenatřicetiletý Slovák se 
usadil v Praze, momentálně dělá asistenta trenéra v divizní Admiře, ale 
ani nadále se nevzdává dávného snu – stát se hlavním trenérem velkého 
klubu. Nejlépe v Anglii. „Nic není nemožné,“ myslí si.

 J Prozraďte mi, jak se kluk ze Zvo-
lena v tak mladém věku dostane 
jako trenér do Manchesteru City?
Byla to docela dlouhá cesta, ale zá-
klad byl, že jsem ze Slovenska odešel 
pracovat do Anglie. Hrál jsem fotbal, 
ale už ve 22 letech jsem kvůli zdra-
votním problémům musel přestat. 
Můj bývalý trenér mě přemlouval, 
ať začnu taky trénovat, ale já jsem 
si říkal, že na to nemám. Nakonec 
jsem začal u mládeže v malé vesnici 
Budča, chytlo mě to a začal jsem se 
trenérsky vzdělávat. Když jsem odjel 
do Anglie, tak jsem v tom pokračoval. 
Jednoho dne jsem si dal žádost na 
Manchester City, prošel jsem poho-
vorem a dostal smlouvu.

 J To zní hodně jednoduše. Pro-
berme to postupně. Studovat tre-
nérské kurzy v angličtině, nebylo 
to pro vás jako cizince složité?
Na začátku ano, to přiznávám. Ale měl 
jsem štěstí na lektora, u kterého jsem 
dělal zkoušky, a jeho slova si budu pa-
matovat do konce života. Říkal mi, že 
trénování není jen o komunikaci, ale 
i o tom, co hráčům ukážete na hřišti. 
Vzal jsem si to k srdci, snažil jsem se 
komunikovat a víc ukazovat. Fungovalo 
to. Celkově to bylo hodně náročné, ale 
jsem člověk, který si dává vyšší cíle 

a snaží se je plnit. Kdyby bylo všechno 
lehké, tak je každý milionářem a ka-
ždý fotbalový trenér by byl Guardiola. 

Jenže tak to nefunguje. Vydal jsem se 
náročnější cestou, obětoval jsem tomu 
spoustu času, ale nelituju.

 J Teď tedy máte jakou trenér-
skou licenci?
Mám licenci UEFA B, už dva roky se 
snažím dostat na UEFA A, ale neú-

spěšně. Zkoušel jsem to v Anglii, zkou-
šel jsem to v Praze, ale kurzy jsou na-
šlapané. Chci se dál zdokonalovat.

 J Kde jste v Anglii sbíral trenér-
skou praxi?
Během studia licence jsem nastoupil 
do Port Vale, což je klub, který byl ve 
třetí anglické lize (momentálně je ve 
čtvrté lize). Dostal jsem se do tamní 
akademie, byl jsem u strategie roz-
voje mládeže, dostal jsem potřebné 
know-how, viděl jsem, jak pracují 

s ipady, kamerovými systémy, bylo 
toho hodně.

 J Třetí nebo čtvrtá nejvyšší sou-
těž v Česku a kamerové systémy, 
to je trochu sci-fi…
Není to tak, že by tam nahrávali 
všechny tréninky mládeže, ale tech-

nologie uměli dobře využít. Natáčeli 
vybrané věci, na nich pak poukazovali 
na chyby a dávali doporučení, jak se 
zlepšovat. V akademii fungovaly týmy 
od U8 až po U15 společně. V každé 
kategorii bylo zhruba dvanáct hráčů 
a ti se různě doplňovali z jednotlivých 
týmů. U každého mužstva byli mini-
málně dva trenéři. Já měl na starosti 
kluky od 8 do 13 let, hráče jsme si 
rozdělovali do skupin a každý týden se 
to měnilo, aby to nebylo stereotypní 
jak pro kluky, tak pro trenéry.

 J Už se blížíme k Manchesteru City?
Chtěl jsem být i v Anglii plnohodnot-
ným trenérem a tím, jak jsem tam 
studoval licenci, dostal jsem se do 
skupiny trenérů, kterým dávají kluby 
možnosti stáží, případně nabídky 
práce. Jednoho dne se v té skupině 
objevilo, že Manchester City hledá 
trenéry pro svůj projekt v Číně. Po-
slal jsem životopis a byl pozvaný na 
pohovor do jejich tréninkového centra.

 J Jak probíhal?
Byl jsem překvapený, že jsem se vů-
bec dostal k tomu pohovoru. S ostat-
ními kolegy jsme byli rozdělení do 
skupin, byla různá témata, která se 
rozebírala, člověk hned musel reago-
vat na otázky, pak zase přišla jiná sku-
pina, jiné otázky, nakonec byly prak-
tické ukázky vedení tréninků. Bylo nás 
tam 150 a hledali padesát trenérů do 
celé Číny.

 J A vy jste byl mezi vybranými. 
Víte, kolik se o tuhle práci uchá-
zelo cizinců mimo Velkou Británii?
Vím, byli jsme tam dva cizinci: já a je-
den Rumun. Ten Rumun byl shodou 
okolností můj kamarád, se kterým 

„Dávám si vyšší cíle a snažím se je plnit. Kdyby bylo 
všechno lehké, tak je každý milionářem a každý 

fotbalový trenér by byl Guardiola.“

Dušan Binder rychle začal aplikovat poznatky 
z Manchesteru City i u A-týmu Admiry.
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jsem dělal licenci. Dostali jsme se 
oba dva, podepsali jsme smlouvu na 
rok s tím, že deset měsíců byl člověk 
v Číně, na dva měsíce se pak jel prově-
trat domů. Pak se začínalo zase znova.

 J O jaký projekt vlastně šlo?
Akademie Manchesteru City. Náš úkol 
byl rozvíjet značku Manchester City 
v Číně, vzdělávat místní trenéry, do-
stat do nich filozofii City, spolupraco-
vat s místními fotbalovými organiza-
cemi. Vedli jsme tréninky klubů, ať už 
to byli dorostenci, muži či ženy. Já měl 
první rok na starosti kategorii U15, ve 
druhém roce jsem dostal U17 a U19.

 J Jaká to pro vás byla zkušenost?
Co se života týče, bylo to hodně jiné, 
mentalita Číňanů je odlišná od té 
evropské. A to se projevovalo i ve 
fotbale. Oni chtějí být dobří, slavní, 
úspěšní, ale na druhé straně se jim 
nechce vzdělávat, učit se. Měli plno 
řečí, jak chtějí, ale když jsme pak re-
álně přišli s tím, že tohle je know-how 
Manchesteru City, tak už se jim ne-
chtělo. Někdy to bylo hodně náročné. 
Ale byli to platící klienti, museli jsme 
být trpěliví.

 J Byli jste s kolegy v oblečení Man-
chesteru City prominentní obyva-
telé ve městech, kde jste působili?
V Číně všichni znají Manchester Uni-
ted. Většinou jim stačí, když řeknete 
Manchester, a dál už to neřešili. Kdyby 
měl člověk každému vysvětlovat, jaký 
je rozdíl mezi červenou a modrou bar-
vou, tedy United a City, tak by nedělal 
celé dny nic jiného.

 J Vy jste byl uvnitř jedné ze zmi-
ňovaných organizací. Jak velká 
rivalita mezi oběma kluby z Man-
chesteru panuje?
Jediný manchesterský klub je City. 
(směje se) Musím uznat, že za éry 
Alexe Fergusona udělali United hodně 

dobrou práci, ať už marketingovou, 
ale i sportovní. United mají v Číně 
před City náskok, ale i City začali před 
pár lety budovat svou značku a mys-
lím, že se jim to daří velmi dobře. Na-
víc je to podpořené výsledky.

 J Vy jste byl fanoušek City už 
dřív, nebo až poté, co jste pro ně 
pracoval?
Přiznávám, že jsem vždycky fandil Arse-
nalu, hodně se mi líbil i Dortmund. Ale 
v City mi to všechno přirostlo k srdci. 

Hlavně to, jakým způsobem pečují 
o svou značku, celé jejich know-how. 

 J Dělí se o něj šéfové klubu rádi?
O zásadní věci a myšlenky se asi 
moc dělit nechtějí, ale když chcete, 
tak vás nechají nahlédnout. Není ta-
jemství, že největší důraz je dáván na 
vedení míče, na celkovou práci s ním. 
Už v mladém věku. Když jsem mluvil 
o Port Vale a využívání technologií, 
tak v City to byl úplně jiný level. Na 

každém tréninkovém hřišti byly kame-
rové systémy, odborníci u videa dě-
lali analýzy tréninků. Akademie byla 
propojená se školou, která byla asi 
sto metrů od hřiště. Trochu jiný svět, 
kam se dostávají opravdu jen ti nej-
lepší. Těm je věnovaná opravdu velká 
péče. Mají ale i skupinu, v níž jsou 
slabší hráči, kteří mají tři tréninky 
týdně a o víkendu přátelský zápas. 
Samozřejmě fungují i lokální skauti 
a trenéři, kteří chodí ve svých regio-

nech na zápasy. Když vidí nějaký ta-
lent, osloví ho a pak začnou posouvat 
strukturou City výš.

 J Jak moc se u mládeže Manches-
teru City řeší výsledky?
Neřeší, celkově jsem měl pocit, že 
v Anglii u mládeže není tlak na vý-
sledky, ale na to, aby se děti nau-
čily hrát fotbal, aby uměly technické 
věci, aby správně vedly míč, měly 
dobrou střelbu, přihrávku. Běžně se 

jako příklady využívají hráči A-týmu. 
Vezmete ty nejlepší, sestříháte vi-
deo a pak to ukazujete klukům ve 
svých týmech. Tak třeba střelba 
Agüera, kterou na videu porovnáváte 
se střelbou těch kluků, protože dě-
lají cvičení, kde to porovnatelné je. 
Takhle si můžete vzít všechny hráče 
áčka postupně. V City byl velký důraz 
na malé formy hry. Ať už je to bago, 
hra dva na dva, tři na dva, tři na tři, 
čtyři na tři… To je tam hodně cítit. 
Od U15 výš už je pak velké zamě-
ření na to, aby herní projevy týmů 
byly stejné a našli jste v nich to-
tožné principy.

 J Je know-how Manchesteru City 
přenositelné například i do Česka 
a bez peněz?
Myslím, že je. Proč by ne. Když jsem 
naučil podobný systém hrát i Číňany, 
kteří nerozuměli pořádně anglicky, tak 
se to určitě dá naučit i české hráče. 
Dá se všechno, jen musíte chtít. A jde 
to i bez peněz, i bez drahé techniky. 
Dnes už má skoro každý dobrý te-
lefon s kamerou, foťákem, spoustu 
věcí si můžete nahrát sami. Myslím, 
že se hodně věcí posouvá i v Česku, 
ale obecně mi přijde, že se v Česku 
i na Slovensku držíme zvyků z dří-
vější doby. Když jsem dělal trenér-
ské zkoušky, měl jsem udělat ná-
cvik střelby, ale bez obránce. V City 
všechno řeší ve hře, je tam aktivní 
obránce, pak je ještě důležitější první 
dotek s balonem, vedení míče, dobrá 
technika, dobrý pohyb…

 J Chodí hvězdy Manchesteru City 
akademie navštěvovat?
Ano, pravidelně. Dokonce bych řekl, 
že to mají ve smlouvách. Pro mladé 
kluky je to obrovská motivace, když 
si s nimi hráči áčka přijdou zakopat, 
zastřílet, pokecat, podepsat se.

„Není tajemství, že největší důraz v City je dáván na 
vedení míče, na celkovou práci s ním. Už v mladém věku.“

Bude angažmá v Kobylisích odrazovým 
můstkem k velkému fotbalu?
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 J Vy jste se dostal blízko k nějaké 
hvězdě?
Byl jsem tam v době, kdy si trenérský 
kurz dělal obránce Demichelis, párkrát 
jsme s ním šli na zápas Ligy mistrů, 
jako hráč prvního týmu mohl lehce se-
hnat lístky. Taky jsem velmi zblízka 
sledoval práci Patricka Vieiry, trenéra 
týmu U21. Povinně jsme chodili na je-
jich zápasy, po kterých jsme šli disku-
tovat se šéftrenérem mládeže, jestli 
Vieirův tým v tom daném zápase do-
držel prvky systému, který měli hrát, 
kterým se chce City prezentovat. Pak 
jsme šli do místnosti pro video, kde 
byl analytik áčka, a rozebírali jsme 
různé situace. Následovala exkurze po 
místech, kam se běžní fanoušci nedo-
stanou. Viděl jsem, kde pracuje Guar-
diola, dostali jsme se všude. To jsou 
obrovské zkušenosti, bylo to hodně 
zajímavé. Beru to jako vynikající od-
razový můstek. Sobě jsem dokázal, že 
na to mám, protože po prvním roce 
mi nabídli smlouvu i na druhý rok, na-
bídku jsem měl i na třetí rok, ale to 
už jsem byl rozhodnutý, že skončím. 
Chtěl jsem jít zpátky do Evropy.

 J Jak těžké bylo odmítnout na-
bídku prodloužení smlouvy od 
Manchesteru City?
Těžké to bylo, to přiznávám, ale já to 
beru tak, že všude jsou příležitosti, jak 
se něco nového naučit.

 J Takže jste odmítl Manchester 
City a vzal nabídku Admiry.
Trochu rozdíl, já vím. (směje se) Musel 
jsem brát ohled na rodinu. Se snou-
benkou máme rok a půl starou dceru, 
poslední rok jsme to táhli přes skype 
a už se to nedalo. Možná to pro ně-
koho vypadá jako krok zpět, ale já to 
vnímám pozitivně. Kdybychom neměli 
dítě, asi bych ještě v Číně zůstal, ale 
takhle to nešlo. Tam je velký smog, 

úplně jiné podnebí, navíc snoubenka 
je hodně rodinně založená a chtěla 
už budovat zázemí tady. Víc se vidět 
s rodiči, oni aby viděli vnučku. Dva 
roky mi stačily.

 J Naučil jste se za tu dobu dost?
Určitě, dalo mi to hodně. Myslím, že ty 
znalosti dokážu využít a že je využívám.

 J Proč jste si vlastně vybral 
Prahu, když jste ze Zvolena? To 
kvůli partnerce?
Ona je také Slovenka, potkali jsme se 
v Anglii. Zvažovali jsme víc možností, 
ve hře bylo Slovensko, Velká Britá-
nie, chtěl jsem někde trénovat, ale 
vždycky jsem narazil na to, že mám 
sice zkušenosti z Manchesteru City, 
jenže nemám licenci UEFA A. Mohl 
bych si ji udělat na Slovensku, ale 
to jsem vyloučil. Hledám těžší cesty, 
což mi dá do života víc. No a proč 
Praha? Mám tady kamaráda Roberta 

Turáka, přes něj jsem se dostal na 
Admiru. Začínal jsem u U17 s panem 
Čermákem, pak přišla nabídka dě-
lat asistenta u áčka panu Hruškovi. 
K tomu jsem začal dělat obchodního 
zástupce jedné firmy, takže jsem to 
skloubil. Jsem za tuhle možnost tré-
nování v Admiře moc vděčný.

 J Jak bude těžké přenést zkuše-
nosti od mládeže k mužům? Navíc 
„pouze“ z pozice asistenta?
Vůbec mi nevadí dělat asistenta. 
U mládeže jsem se naučil dost, už 
mě to táhlo k mužům. Práce s nimi je 
samozřejmě odlišná než u dětí, me-
tody jsou jiné, musím se učit.

 J Zavedl jste některou z vašich 
znalostí, které jste načerpal prací 
pro Manchester City, do praxe na 
Admiře?
Ano, zavedli jsme videoanalýzy, které 
trenér Hruška přijal. Začal jsem s tím 

už u týmu U17 a ujalo se to. Taky dě-
lám asi i jiné rozcvičky, než byli kluci 
zvyklí.

 J Videa si stříháte sám?
Přesně tak, mám na to speciální pro-
gram, kde můžu z každého zápasu 
určit držení míče, sestříhat důležité 
momenty, přihrávky, střely. Případně 
sestříhám pasáže, které trenér Hruška 
potřebuje.

 J Jak na to reaguje kabina?
Zatím si nikdo nestěžoval, myslím, 
že sami kluci to vítají. Je jiné, když 
jim někdo vypráví, že udělali chybu, 
nebo to, když tu chybu reálně vidí na 
záznamu.

 J V létě povedou na Admiře kemp 
pro mladé hráče trenéři Liver-
poolu. Co tomu říkáte?
Jsem zvědavý, jakým stylem to bude 
vedené. Myslím, že s podobnými 
kempy mám docela zkušenosti, tak 
mě zajímá, co to přinese. Jen mě 
mrzí, že to není Manchester City, to 
by bylo krásné spojení. Ten klub jsem 
si opravdu oblíbil. Navíc jsem fanou-
šek pěkného, kombinačního, útočného 
fotbalu a současný tým City rozhodně 
splňuje tahle kritéria. V anglické lize 
se mi líbí i Liverpool. Sice mají čer-
vené barvy, ale hrají krásný fotbal 
s rychlým přechodem do útoku, ale 
také dobrým presinkem.

 J Obecně se mi zdá, že si nedáváte 
malé cíle. Kde se vidíte za pár let?
Chci se živit fotbalem, rozhodně si 
chci udělat nejvyšší trenérskou li-
cenci. Porvu se o to, abych se dostal 
co nejdál.

 J Jako trenér nebo třeba i video-
analytik? Trenérů je hodně, dob-
rých videoanalytiků asi méně, 
nemyslíte?
Jenže já mířím vysloveně na trénování. 
Nebráním se ničemu, ale radši bych 

R O Z H O V O R

„V Admiře jsem zavedl videoanalýzy, které trenér Hruška 
přijal. Začal jsem s tím už u týmu U17 a ujalo se to. Taky 

dělám asi i jiné rozcvičky, než byli kluci zvyklí.“

Jak je vidět, Dušan byl v Číně úspěšný.

Liga mistrů zblízka.  
Třeba po boku Demichelise.

Teď má Slovák Binder (nejen) 
fotbalový domov v Praze.
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R O Z H O V O R

byl hlavní trenér Sparty, Slavie nebo 
Plzně. Ale ve svém snáři mám za cíl, 
abych jednou trénoval nějaký anglický 
klub. Stát se třeba za deset let trené-
rem Arsenalu, to bych skousnul, pro-
tože Guardiola bude podle mě v City 
hodně dlouho. (usmívá se)

 J Když se ještě vrátím k vašemu 
angažmá v Číně. O tom, že to 
byla prestižní práce, není asi 
sporu. Bylo to atraktivní i po fi-
nanční stránce?
Ano, vydělal jsem si velmi dobře. Možná 
bych řekl, že několik trenérů v české lize 
nemá takové podmínky, jaké jsem tam 
měl já. V tom projektu peníze byly. Když 
jste pak přímo v City, tak ti, kteří tré-
nují v kategorii U12 a výš, už nemají 
s penězi problém. Do této kategorie je 
trénování spíš brigáda, ale máte mož-
nost si přivydělat vedením víkendových 
kempů, případně vést tréninky fyzicky 

postižených fotbalistů. Jako trenér City 
máte i nějakou společenskou zodpo-
vědnost. A jsou za to i nějaké peníze, 
díky kterým si můžete přilepšit.

 J Vaším snem je vést jednou ang-
lický klub. Je hodně lidí, kteří vám 
nevěří a spíš se nad tím usmívají?
Vím, že to zní nereálně, ale já tomu 
věřím. Pokud se mi lidé smějí, tak se 
jen můžu zeptat, co zatím dokázali 
oni. Já už jsem nějakým způsobem 
prošel Manchesterem City, to je zají-
mavý zápis do životopisu. Věřím tomu, 
že když člověk chce, je možné cokoliv. 
Ale jen chtít nestačí, musíte pro to 
něco udělat, makat. Ani moje před-
chozí angažmá mi nespadlo z nebe, 
musel jsem se o to poprat. Na za-
čátku jsem tápal, denně jsem se ho-
diny učil, vzdělával se, poslouchal 
zkušenější kolegy. Bylo za tím hodně 
dřiny a odříkání.

 J Jaká nejsilnější vzpomínka vám 
na Manchester City zůstala?
Celkově to byl velmi silný zážitek. Byl 
jsem překvapený z toho, že tak velký 
klub funguje jako rodina. Každý kaž-
dému pomáhá, všichni zaměstnanci 
jsou obrovsky profesionální. Bylo 
krásné jít na zápas Ligy mistrů a sle-
dovat v ní klub, pro který pracujete. 
Viděl jsem utkání s Juventusem a se-
děl dva metry od Buffona, pár me-
trů ode mě se rozcvičoval Agüero, to 
pro mě byly velké zážitky. Taky jsem 
se díval, jak celkově fungují trenéři. 
Od rozcvičky až po samotný zápas. 
Snažil jsem se je vnímat, koukat se, 
jaké dávají pokyny, jak se chovají. 
Prostě jít do hloubky a vypozorovat 
toho co nejvíc.

 J Jak moc vlastně trenér Guar-
diola v City ovlivňuje svou prací 
trenéry pod sebou?

Řekl bych, že Guardiola parádně za-
padl do systému, který chtějí v City 
hrát. A ještě přinesl něco, co ho vy-
lepšuje. Není to tak, že by přišel Guar-
diola a všechno změnil. Jen do toho 
všeho náramně pasuje.

 J Po tomhle všem: může vás – 
při vší úctě k té soutěži i lidem 
v ní – česká divize něčím zásad-
ním obohatit?
Vždy je to úhel pohledu, ale věřím, 
že ano. Každý zápas vám může 
dát něco jiného. Je otázka, jakým 
okem se na to díváte. Odborným? 
Fanouškovským? Snažím se na to 
dívat odborně a z každého zápasu 
si vzít něco. Všude najdete mo-
ment, situaci, která vás může po-
sunout. Když se pak stane vícekrát, 
už vím, jak bych měl jako trenér 
reagovat. Vždycky je čemu se učit. 
To mi věřte. 

Fotbalový trenér, v současnosti asistent kouče divizní Admiry, se zajímavou 

minulostí. Pochází ze slovenského Zvolenu, kde hrál fotbal. Kvůli zdravot-

ním problémům musel ve 22 letech skončit a dal se na trénování mládeže. 

Začínal v Budče, byl ve Zvolenu, působil také v USA na mezinárodních fot-

balových kempech. Ze Slovenska odešel za prací do Anglie, živil se jako 

skladník a u toho studoval trenérskou licenci UEFA B a trénoval v klubu Port 

Vale. Později se přihlásil na výzvu Manchesteru City, který hledal trenéry 

pro svůj projekt v Číně. Prošel výběrovým řízením a dva roky vedl čínskou 

mládež a učil ji principům hry slavného anglického celku. Ač mu byl na-

bídnutý kontrakt i na třetí rok, kvůli snoubence a malé dceři se chtěl vrátit 

do Evropy. S rodinou si vybral Prahu, začal trénovat tým U17 na Admiře 

a nedávno povýšil k A-týmu jako asistent. Živí se jako obchodní zástupce.

 KDO JE DUŠAN BINDER

I na působení v divizi se mladý 
trenér snaží dívat odborným okem.
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 Má na velký fotbal?
Ve Vlašimi začal dobře, ale pak ho 
trenér Frýdek posadil, protože neza-
hrál. Šel za farmu na Vyšehrad, což 
mu trochu mohlo pomoct. Musí si to 
srovnat a začít makat. Je to záložník 
nebo útočník, jezdím na všechny jeho 
zápasy. Je ale těžké to kloubit s mým 
fotbalem a být všude.
 Má to s vámi, s trenérem, syn těžké?

Sám pozná, kdy hrál dobře a kdy ne. 
Nejsem ten, co by na něj při zápa-
se křičel. To si pak v klidu sedneme 
a řekneme si něco k jeho výkonu. Ne-
stalo se mi, že by nesouhlasil s mým 
názorem. Hned po zápase nehodnotím 
ani své hráče, málokdy jdu do kabiny 
a křičím. Řekl bych něco, co mě bude 
mrzet. Většinou si to nechám na poz-
ději.
 Pro někoho bylo překvapení, že 

jste po letech v divizi šel do týmu 
nováčka přeboru. Co vás k tomu 
vedlo?
Všechno se odvíjí od nabídky. Skon-
čil jsem na Admiře, Jarda Bellada byl 
první, kdo se ozval. Měl jsem ještě 
dva telefony z přeboru, ale nic jiného. 
Ve Vršovicích jsem 19 let hrál, mám 
to blízko. Nebylo to těžké rozhodo-
vání.

 Láká vás ještě trénování ve vyšší 
soutěži?
V přeboru člověk trochu zpohodlní, 
protože to není časově tak náročné 
na cestování ani trénování. Zápasy 
jsou blízko, nestane se, že bych vyjel 
z domu v šest ráno a vrátil se večer 
pozdě domů. Divize je navíc méně 
sledovaná, to se s pražským přebo-
rem vůbec nedá porovnávat. Je z něj 
perfektní zpravodajství, videopřeno-
sy, mediálně se to dělá velmi dobře. 
Velký rozdíl je i v rozhodčích, nikdo 
si tady nedovolí to, co v divizi, což je 
pozitivní. Jen ta úroveň je slabší, divi-
ze je někde jinde.
 Takže by vás ještě lákala, nebo ne?

Pokud by byla nějaká nabídka, tak ur-
čitě lákala. Ale nechci, aby to vypadalo 
jako inzerát: „Jsem mladý, jsem krás-
ný, vezměte si mě!“ (směje se) Po kon-
ci v Admiře jsem si myslel, že se na tré-
nování vybodnu, ale stýskalo se mi. 
Ve Vršovicích to funguje dobře. Oba 
bráchové Šimrové jsou suproví kluci, 
Vláďa mi dělá asistenta, Honza je kapi-
tán. Vycházíme spolu dobře. Vláďa se, 
myslím, neurazil, když jsem ho vystří-
dal po postupu. Mám od něj podporu, 
což je důležité. Není tam žádná zášť. 
Fotbal mě teď hodně baví. narodil se 3. února 1962  fotbalový trenér a občasný DJ  Hráčská ka-

riéra: Vršovice, Újezd Praha 4, Chocerady, Horní Měcholupy, Struhařov, 
Jevany, Ondřejov, Mukařov  Trenérská kariéra: Horní Měcholupy, Me-
teor, Admira, Vršovice  Zaměstnání: vedoucí pobočky pojišťovny Gene-
rali na Praze 10

 KArEl JEŘábEK 

Osobní přístup v prodejně
internetového obchodu.

V každé prodejně KASAHOUSE
můžete využít náš školený personál.

www.kasa.cz 841 800 800Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9-Černý Most
V Oblouku 266, 251 01 Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

INZERCE

Pražský fotbalový svaz také najdete na:
www.facebook.com/fotbalpraha

Ať jde o mistrovské utkání nebo zápas memoriálu, ti dva mají vždy 
co řešit. Kdo? Předseda FK Admira Praha JOSEF PŘITASIL (vpravo) 
a manažer a sekretář stejného klubu JAROSLAV MOUDRÝ. Zde je přepis 
jejich konverzace, momentu zaznamenaného bystrým fotografem…

Josef Přitasil: „No jo, zase na škváru, ta bude zmrzlá…“
Jaroslav Moudrý: „Myslíš, že mají všichni nabroušené gumotextilky?“
JP: „No, a co ten rozhodčí?“
JM: „Kdo to vůbec píská?“
JP: „Asi Johny Havelka. To bude kříž u potoka...“ 

KŘÍŽ U POTOKA

TEXT: LUKÁŠ VRKOČ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Pozn.: Berte s rezervou!
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Je to trochu nefér vůči týmům ze špičky soutěže, ale ústředním motivem 
pro jarní část v PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU se stal boj o záchranu. 
V našlapané a neskutečně vyrovnané tabulce se může většina týmů 
cítit ohrožená. Aby ne: do I. A třídy půjdou po změně sestupového klíče 
minimálně čtyři celky. A tahle sportovní řežba o udržení trochu zastiňuje 
i bitvy o přeborového šampiona.

Při pohledu na tabulku je jasno: první 
čtyřky by se boje o udržení týkat ne-
měly, ale dál už si nemůže být jistý ni-
kdo ničím. A vlastně není divu. Bodové 
rozestupy nejsou velké a zcela určitě 
v červnu poputují čtyři týmy o patro 
níž. A může jich být i víc, to kdyby ně-
jaký pražský celek v divizi sestoupil. 
Dolů se nechce nikomu. A jarní část 
Pražská teplárenská přeboru tak má 
o náboj postaráno.
Nejvýstižněji to zhodnotil Robert Hla-
vica, kouč Uhelných skladů a známý 
glosátor. „Na jaře nás v přeboru čekají 
jatka, rozhodovat bude každý gól. Ta-
bulka je neskutečně vyrovnaná a snad 
kromě Třeboradic a Dukly Jižní Město 
můžou nakonec mít problémy skoro 
všichni,“ pravil.
Po podzimu první Třeboradice, druhá 
Dukla Jižní Město a třetí Horní Mě-

cholupy by si to měly rozdat o první 
místo. Od čtvrtého Braníku přes 
páté Tempo se už dostáváme do 
pásma mírného a následně většího 
neklidu.

NEJVĚTŠÍ KVALITA
„Bude to těžké jaro a důležité bude 
zvládnout začátek. Tabulka je hodně 
vyrovnaná. Byl bych nerad, abychom 
se ještě víc přiblížili sestupovým příč-
kám,“ řekl v zimě třeba Daniel Vott, 
trenér Přední Kopaniny. „Od čtvrtého 
místa aby týmy koukaly, jak to vypadá 
pod nimi. Bude to hodně napínavé jaro, 
jeden nebo dva celky postupem času 
dole zůstanou. Ale pořád se bude bo-
jovat o to, na koho zbydou ta dvě po-
slední místa, z nichž se bude padat. My 
uděláme všechno pro to, aby se nás 
tenhle boj netýkal.“

Obdobně mluví většina jeho kolegů. 
Jenže čtyřem celkům se sestup jistě 
nevyhne. „Když se na současný pře-
bor podívám, tak musím říct, že má 
za léta, co se v něm pohybuji, největší 
kvalitu. A je škoda, že z něj spadnou 
hned čtyři mužstva, sestupový klíč je 
krutý,“ lituje Hlavica.
Nicméně je platný. Na jaře se bude 
hrát o hodně. Stačí na začátku chy-
tit výsledkově nepovedenou sérii 
a přijdou komplikace. Jenže platí to 
i opačně. Menší série výher může ko-
hokoliv rychle katapultovat o něko-
lik míst nahoru. „Stačí tři, čtyři pro-
hry a hned máte problém. Na druhou 
stranu třikrát vyhrajete a hned jste na-
hoře,“ přikyvuje Hlavica.

ROZHODUJE KAŽDÝ BOD
Velmi podobně mluví i Jaromír To-
maides z Vršovic. „Přebor bude napí-
navý, jako už dlouho nebyl. Nepovedou 
se vám tři zápasy a problém bude na 
světě. Když prohrajete čtyřikrát, to už 
by byl malér. Rozhodovat bude každý 
bod, to je jasné už teď. Sestupový klíč, 
kdy půjdou dolů čtyři mužstva, je hodně 

krutý. Na druhou stranu při té vyrovna-
nosti se musí každý z týmů soustředit 
jen a jen na sebe.“
V nejsložitější situaci byli po podzimu 
na Motorletu, Zbraslavi, v Ďáblicích 
a na Újezdě. Právě tyhle celky pro-
žily zimní přípravu pod čarou, která na 
konci sezony oddělí přeborové účast-
níky od zbytku.
S čím šli ti nejohroženější do jara? 
Porovnejte si hlasy všech. Moc roz-
dílů nenajdete.
Jiří Hakl, trenér Motorletu B:
„Bodová ztráta na týmy před námi není 
velká. Samozřejmě si všichni uvědomu-
jeme, že budou padat čtyři mužstva 
a bude to složitější. Ale věřím, že to do 
kluků dostaneme, věřím jejich síle. Budu 
od nich chtít, aby na hřišti za béčko 
Motorletu padli. Chci vidět na hřišti 
rváče a vlčáky.“
Martin Vnouček, trenér Zbraslavi:
„Pokud se chceme zachránit, musíme 
střílet góly. Na podzim jsme měli hodně 
remíz a koncovka nás srážela. Vyhrát ty 
zápasy a mít o deset bodů víc, tak jsme 
v tabulce byli úplně někde jinde. Je to 
hodně vyrovnané. Všichni víme, že jaro 

Z NEJVYŠŠÍ PRAŽSKÉ SOUTĚŽE BUDOU JISTĚ SESTUPOVAT ČTYŘI TÝMY. TÉMĚŘ NIKDO TAK NEMŮŽE BÝT V KLIDU

JARNÍ „JATKA“ V PŘEBORU

T É M A TEXT: RADIM TRUSINA FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Se Zbraslaví to zatím 
nevypadá uplně nejlépe.

Ďáblice inkasují … klasický scénář podzimní části.Ujel hráčům z Újezdu vlak?
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bude i kvůli sestupu čtyř týmů daleko 
těžší. Je jasné, že v tříbodovém systému 
je remíza málo, ale na druhou stranu 
počítat se bude každý bod a každý bod 
bude rozhodovat.“
Vasil Boev, trenér Ďáblic:
„Musíme být skvěle nachystaní, protože 
jaro bude hodně drsné. Každý zápas 
bude jako finále.“
Josef Šimek, trenér Újezdu nad Lesy:
„Mým cílem je, aby se Újezd v přeboru 
zachránil. Nic dalšího jsem si jako cíl 
pro tuhle sezonu nedával, stačí se po-
dívat, jak to bude těžké, když budou 
padat hned čtyři mužstva. Záchrana je 
jednoznačná a jediná priorita. V tříbo-
dovém systému se můžou dít věci. Udě-
láte pár výher a hned se posunete ta-
bulkou nahoru nebo přijde pár porážek 
a vy se zase hned propadnete.“
A tak bychom mohli pokračovat…

NAVRÁTILEC DERÉ
Když jsme u Újezdu, tak tomu před 
jarem ubyla jedna výrazná starost. 
Po podzimu totiž v mužstvu skon-
čil zkušený exligový brankář Jaro-
mír Blažek, který dostal angažmá 

v Mladé Boleslavi jako trenér bran-
kářů. Tohle spojení však netrvalo 
dlouho, Blažek opustil Boleslav spo-
lečně s trenérem Dušanem Uhrinem 
mladším. A na jaře tak bude za Újezd 
chytat dál. „Po konci v Boleslavi se 
situace samozřejmě změnila a budu 
pokračovat,“ potvrdil Blažek. „Vlastně 
jsem neodešel, jen jsem vynechal pří-
pravu,“ směje se.
Právě on by mohl být klíčovým fak-
torem, který by měl Újezdu pomoct. 
Bývalý reprezentant se určitě z bojů 
o udržení v přeboru nerozklepe. „Padat 
budou čtyři týmy, to je hodně, ale věděli 
jsme o tom dopředu. Před lety jsem za-
žil, že šly čtyři celky nahoru, když vzni-
kala česká liga. Ale je fakt, že tohle je 
něco jiného, tady půjde o padáka. Vě-
řím ale, že to pro Újezd dobře dopadne 
a zvládneme to,“ řekl Blažek.
Zatímco on na podzim v přeboru pů-
sobil a jen si na zimu „odskočil“ do 
Mladé Boleslavi, u některých dalších 
jmen jde o velmi atraktivní oživení 
soutěže. Ve středu zálohy Královic 
by měl udávat tempo hry David Kali-
voda, autor památného gólu na hřišti 

Ajaxu, který před lety nasměroval Sla-
vii k historické účasti v Lize mistrů.
Zajímavé bude sledovat také útok 
ČAFC, kam ke kanonýrovi Miroslavu 
Mašlejovi přibyl 37letý Aleš Deré. 
Ten v posledních deseti letech půso-
bil v nižších rakouských soutěžích, ale 
starší ročníky si ho dobře pamatují 
z Tatry Smíchov, Střížkova, Břevnova, 
Vyšehradu či Admiry.
„Uvidíme, jak na ty mlaďochy budu sta-
čit,“ směje se Deré. „Venku jsem hrál 
dlouho. Fotbalově se mi tam docela da-
řilo, vždyť jsem v jednom klubu vydržel 
osm let a ve druhém dva roky. Byl jsem 
spokojený, ale musím říct, že jedna věc 
mi tam chyběla – česká kabina. Na hři-
šti si s Mírou Mašlejem rozumíme. Jsem 
běhavý typ hráče, Míra to sklepává hla-
vou. Myslím, že si vyhovíme a budeme 
se doplňovat.“
Čafka to bude potřebovat. Tradiční 
klub ze Záběhlic rozhodně nemůže 
být v klidu. Ale kdo ano? Snad jen ve-
doucí trojice soutěže. I když… S tím 
nechoďte na Jakuba Slezáčka, kouče 
Horních Měcholup. „Nechceme si poka-
zit povedený podzim. Cílů máme šest-

náct. Patnáct soupeřů a ten poslední 
cíl je mít z fotbalu radost a především 
mít po konci soutěže čisté svědomí. 
Není totiž nic horšího než vědět, že 
jsme mohli pro co nejlepší umístění 
udělat víc.“

A CO TITUL?
Největším favoritem jsou i nadále 
Třeboradice, které by měla na boj 
o první místo vyzvat hlavně Dukla 
JM, která bude muset nahradit ka-
nonýra Kotlíka. Ten si výbornými vý-
kony řekl o angažmá v druholigové 
Opavě. „Máme k Třeboradicím re-
spekt, ale samozřejmě máme ambice 
je prohnat stejně jako mají soupeři, co 
jsou v tabulce za námi, ambice pro-
hnat nás,“ uvedl Josef Světlík, trenér 
Dukly JM.
„Máme to ve svých rukách, do jara mů-
žeme jít s čistou hlavou. Jdeme hrát fot-
bal a chceme vyhrávat, ne za každou 
cenu, ale za sportovní cenu. Děláme fot-
bal pro to, abychom vyhrávali. Náš cíl je 
jasný. Půjdeme si za ním,“ vyhlásil Jiří 
Tesař, trenér Třeboradic.
Tohle jaro rozhodně nudit nebude. 

T É M A

Třeboradice míří vysoko. S úsměvem.Čafku posílil Aleš Deré.

Vychytá na jaře Jaromír 
Blažek záchranu Újezdu?



1.  Jak jste se o projektu Kopeme za fotbal dozvěděli  
a proč jste se do něj přihlásili?

2.  Co už jste stihli vyhrát? A jaké ceny jsou pro váš klub nejpřitažlivější?
3.  V čem je výhodné být součástí této akce?  

Doporučili byste ji dalším týmům?

PAVEL GRAF
FK UNION STRAŠNICE
1. O projektu jsem něco málo tušil, ale 
před druhým ročníkem na mě někde 
vyskočil banner, nedalo mi to a náš 
tým jsem do projektu registroval. Lá-
kadlem byl i startovací balíček, jelikož 
jsme zrovna potřebovali nové míče.
2. Spoustu sudů piva, a to se vždycky 
hodí. (směje se) Dále příspěvek na 
zvelebení areálu, prase na výkopnou 
a za nasbírané bodíky spoustu dresů 
ligových týmů. Ač jsme pražský tým, 
tak spoluhráči jsou z různých částí re-
publiky a obdarovat někoho dresem 
třeba Baníku vždy přineslo vtipnou si-
tuaci. A největším zážitkem pro nás 
zatím byl zápas proti Příbrami u nich 
Na Litavce. Přece jen velký stadion, 
umělé osvětlení a krásný trávník, na 
tom si často nezahrajeme. Doufáme 
ale, že nás čeká ještě lepší soupeř, 
ideálně někdo z pražských „S“. Malé 
pražské derby proti Slavii by bylo jistě 
fajn,
3. Určitě ne, jelikož by nám vzrostla 
konkurence! To je samozřejmě spíše 
vtip, ale vlastně taky trochu pravda. 

Projekt je to výborný a celkově po-
máhá utužení party v týmu a přináší 
skvělé zážitky.

LADISLAV KOLÁŘ
SOKOL PÍSNICE 1928
1. Dozvěděli jsme se o něm díky tomu, 
že jsem začal pracovat v Plzeňském 
Prazdroji a dost se o tom tady mluvilo. 
Jsem bývalý hráč Sokolu Písnice a po-

řád mám skvělé kamarádské vazby 
se spoluhráči a s vedením klubu. Díky 
tomu se snažím klub podporovat, co 
to jde. Zjistil jsem tedy vše potřebné 
pro to, abychom se do projektu mohli 
zapojit a co to klubu může přinést. 
Toto jsem přetlumočil vedení a odpo-
věď byla jednoznačná: Jdeme do toho! 
Hlavní motivace byla podpora klubu, ať 

už finanční, materiální (balony) nebo ta 
v podobě piva na zápasy. Za to patří 
Gambrinusu velké díky!
2. Již jsme stihli vyhrát finanční příspěvek 
na zlepšení zázemí ve výši 10 000 korun, 
za který se vybudoval nový plot, trénink 

s týmem Dukly, což byl neuvěřitelný zá-
žitek pro všechny členy týmu, nějaké 
to pivo za umístění, balony atd. Co je 
pro nás nejpřitažlivější, to je těžké říct. 
Pro vedení klubu to jsou jednoznačně 
finanční prostředky na zvelebování 
areálu, pro hráče jsou to naopak věci, 
které užijí oni, tím myslím např. tré-
ninkové pomůcky nebo zážitky, jako byl 
trénink s Duklou. Myslím, že pro hráče 
by byl neskutečný zážitek zahrát si přá-
telské utkání proti týmu 1. ligy – zatím 
se nám bohužel nepoštěstilo, ale vě-
řím, že jednou to dopadne! A v nepo-
slední řadě pro všechny – jak vedení, 
tak hráče – je velice přitažlivé pivo. Ka-
ždopádně pokaždé, když se vidím s klu-
kama, tak slýchám: Velké díky Gambu, 
je super, že tohle pro amatérský fot-
bal dělají!
3. Je velice výhodné být součástí, je-
likož jako klub dostáváte podporu, 
něco navíc, co normálně, pokud ne-
máte dostatek sponzorů, nedostá-
váte. Samozřejmě bych okamžitě do-
poručil každému amatérskému týmu, 
aby se do soutěže zapojil. Je skvělé, 
když vás někdo podporuje a není to 
o tom, že byste museli o něco prosit, 
ale stačí se snažit. Ovšem nejradši 
bych byl, kdyby v soutěži bylo týmů 
co nejméně, aby měl Sokol Písnice co 
největší šanci vyhrát co nejvíce cen. 
(směje se) 

Na projekt KOPEME ZA FOTBAL kladou vrchní představitelé Fotbalové asociace České republiky velký důraz. I vy jste se jistě už  
setkali s některými reklamními spoty. Jak ovšem celou snahu vnímají ti z řad PFS, kteří měli tu čest stát se přímými účastníky?  

To se dozvíte z jejich odpovědí na shodné otázky.
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Vzpomenete si jen tak z hlavy, kdy až po naše dny naposled obsadily pražské 
týmy všechna tři první místa v nejvyšší domácí soutěži? Pomůžeme vám: 
před patnácti lety v ročníku 2002–03 sparťané vybojovali mistrovský titul 
o bod před svými věčnými slávistickými soupeři, a ti měli v cíli čtrnáct 
bodů k dobru před Viktorkou.

Žižkovští sice odstavili liberecký Slo-
van na čtvrtou pozici jen díky lepšímu 
skóre, ale to už dnes neleží na srdci 
snad ani fanouškům od Nisy. V his-
torických statistikách prostě stojí, že 
Praha tenkrát obsadila všechny tři 

stupně vítězů a hotovo! Od té doby 
se jí to ale nepodařilo až dodnes.
Paměť je potvora. Než se nadějeme, 
uvede nás v omyl. Rovnou z voleje by 
člověk řekl, že v minulosti bylo tako-
vých pražských ligových hattricků ha-

baděj. Pravda, od startu ligy v roce 
1925 plných třiadvacet let fungovalo 
pravidelné střídání Slavie a Sparty na 
ligovém trůně, kdy ten méně úspěšný 
byl vždy vicemistrem. S výjimkou je-
diného ročníku 1927–28, kdy Letné 
vypálila rybník žižkovská Viktorka, to 
byl zdánlivě nekonečný evrgrýn.
Jenže kompletně obsadit všechny tři 
pomyslné stupínky vítězů, to bylo už 
ve třicátých letech minulého století 
o dost složitější. Když z počtu let, 

v nichž se to podařilo, odepíšeme 
premiérový ročník ligy (to v ní hrála 
pouze pražská mužstva), následující 
čtyři ročníky, kdy se mezi ně zapletlo 
jen Kladno, a posléze další tři roky, 
v nichž jen po jednom postupně při-
byly německý menšinový Teplitzer, 
Náchod a Viktoria Plzeň, dostaneme 
se k soutěžní sezoně 1932–33. 
Už tehdy se mezi obě „S“ a další týmy 
z metropole poprvé vklínil mimopraž-
ský klub: historický průlom se už v je-

H I S T O R I E TEXT: MILOSLAV JENŠÍK FOTO: ARCHIV BOHEMIANS 1905 A AUTORA

KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: METROPOLE A MEDAILOVÉ POZICE V LIZE

DVAKRÁT NA CELÉ „BEDNĚ“

Trnavský Vojtech Petráš už nestihne zblokovat 
střelu Petara Nováka, dobré posily rudé artilerie, 

a Sparta povede 1:0. Uprostřed je Stanislav Griga.

Situace při rohovém kopu Bohemky v ligovém mači se 
Spartou. Zleva zády otočený Ivan Hašek, Julius Bielik, 

Tibor Mičinec, skrytý Pavel Chaloupka a Jozef Chovanec.
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H I S T O R I E

jím druhém prvoligovém ročníku zdařil 
plzeňské Viktorii. Tenkrát pro změnu 
v její prospěch rozhodl lepší bran-
kový poměr. Žižkovská jmenovkyně 
se musela spokojit jen se zlopověst-
nou „bramborovou medailí“.

34 LET BEZ HATTRICKU
A dál to šlo podle těchto nových not. 
Třetí místo za letenskou elitou bylo 
po dalších patnáct let trvalou kořistí 
mimopražských mužstev. Postupně se 
na něm vystřídaly Kladno, brněnské 
Židenice, dvakrát po sobě Prostějov, 
znovu Židenice, třikrát v nepřetržité 
řadě Pardubice, SK Plzeň, dvakrát Zlín, 
Kladno, Bratislava. A ta v roce 1949 
(kdy naše fotbalové soutěže po sovět-
ském „vzoru“ nesmyslně přehodily vý-
hybku do gardu jaro – podzim) poprvé 
sebrala Praze i prvenství. A zdaleka 
ne naposledy. 
V první polovině padesátých let patřily 
dva mistrovské tituly Spartě a v roz-
mezí 1953 až 1964 jich Dukla vybo-
jovala dokonce sedm (první ještě pod 
hlavičkou ÚDA). Na své další ovládnutí 
všech tří medailových pozic si však 
Praha musela počkat do roku 1966. 
Tehdy Dukla až v posledním kole koru-
novala mohutný finiš poskočením ze 
třetího na první místo, aniž by před-
tím v průběhu soutěže byť jen jed-

nou vedla ligový peloton! V bodové 
rovnosti s ní skončily druhá Sparta, 
které se nepodařilo obhájit titul z pře-
dešlého roku, a třetí Slavia, jež po 
dlouhé řadě hubených let navázala na 
starou slávu.
Mezititulek nelže. Úplné ovládnutí 
„bedny“ přišlo po půstu, který trval 
34 let! A na příští hattrick si Praha 
počkala dalších osmnáct let! Zato 
se ho v ligových ročnících 1983–84 
a 1984–85 dočkala hned dvakrát po 
sobě. 

VAVŘÍNY PO  
SEDMNÁCTI LETECH
Roku 1982 se ze své už druhé nizo-
zemské stáže do Sparty vrátil už de-
větapadesátiletý velezkušený kouč 
Václav Ježek. Za asistenta si ponechal 
osmatřicetiletého slibného trenéra 
Vladimíra Táborského, odchovance 
a někdejšího beka rudých i reprezen-
tace, kterého znal jako málokoho ji-
ného, protože ho při své první leten-
ské stáži měl v týmu.
U zatím posledního titulu Letenských 
v roce 1967 byl Ježek, ale Táborský 
ne, právě kroutil na Julisce druhý rok 
povinné vojny. V prvním roce pod ve-
dením tohoto tandemu teď rudí po-
vyskočili ze šestého na třetí místo. 
Ligu suverénně vyhráli Bohemians, 
ale mezi ně a Spartu se na druhou 
pozici vmáčkl ostravský Baník. Ob-
hájci prvenství z Dukly skončili pátí 
a slávisté šestí.
Start do sezony 1983–84 byl víc než 
slibný: na Bazalech 2:0, doma s Nitrou 
2:1, na Lokomotívě Košice 4:0. Ve 12. 
kole sparťané sestřelili i šampiony 
z Ďolíčku 1:0. A neremizovat při lou-
čení s podzimem na Letné zcela ne-
čekaně se Žilinou, byli by půlmistry. Po 
bezgólové plichtě museli vzít zadost 
druhým místem – i když jen horším 
skóre za Duklou. Na jaře vyrazili do 
útoku, jak se sluší a patří na vážné 
uchazeče o ligový trůn. Tu a tam zby-
tečně tratili. Kritické chvíle na ně do-
lehly v 18. a 19. kole, kdy doma hráli 
s Košičany 1:1 a hned nato podlehli 
na Julisce 1:3. Po prohře 0:1 u Botiče 
se už už zdálo, že se váhy naklánějí 
na stranu Dukly, ale přiřítila se rudá 
smršť v závěrečných třech kolech: 
s Interem a Prešovem 3:0, v Žilině 
3:1. A nebylo co řešit: Sparta 46 bodů, 
Dukla 44. Bohemians 40. Praha znovu 
zmákla i „bednu“! Rudí ještě završili 
double, když v pohárovém finále dva-

krát vyklepli Duklu 3:0. Kuriózně byli 
v obou případech shodní i střelci gólů: 
Stanislav Griga, Josef Jarolím a drzý 
mladík Tomáš Skuhravý.

REPREZENTAČNÍ  
„BLBÁ“ NÁLADA
Jen se oslavil triumf, Ježek se vydal 
na další vandr, tentokrát do Curychu. 
Mistrovský tým převzal Táborský 
a ukázal, že na to má. Přesto dlouho 
všechno nasvědčovalo novému pano-
vání Ďolíčku. Tam už se přemýšlelo, 
jak nejlépe oslavit nový titul – báječný 
tým však na jaře zčistajasna propadl 
„blbé“ náladě. Podle zasvěcených 
se k zelenobílým přelila z národního 
mužstva, kterému na jaře pranic ne-
vyšlo (nejhůře dopadlo v Praze se SRN 
1:5!). Jedinou remízu uhrálo na Maltě. 
A u všeho toho trápení byla celá řada 
klokanů... Do jara šli s tříbodovým ná-

skokem před Slavií a Ostravou, Sparta 
byla až čtvrtá ještě o dva body zpátky. 
Po třech čtvrtinách soutěže Bohe-
mians díky nahospodařeným bodům 
stále vedli o dva body před Baníkem, 
o čtyři před Spartou a o pět před 
Slavií. Do posledního kola však už šli 
rudí a zelenobílí prsa na prsa, ale ne 
se stejnými kartami. Sparťany če-
kal těžký boj v Banské Bystrici, klo-
kani měli doma v té době už vcelku 
bezzubou Trnavu. Kdo by si za tako-
vých okolností nevsadil na vršovický 
úspěch? Jenže fotbal opravdu nemá 
logiku. Oba týmy podlehly shodně 0:1, 
ačkoli Bohemka mohla klidně vyhrát 
pětigólovým rozdílem, a skóre roz-
hodlo ve prospěch Sparty. Třetí místo 
dobyla Slavia. Na oba lídry soutěže 
jí chyběly čtyři body, stejně jako Ba-
níku, ale na stupně vítězů ho nepus-
tila. A Dukla byla pátá. 

SPARŤANÉ ZE SLOVENSKA
Už od časů Andreje Kvašňáka si na Letné 
zvykli doplňovat řady šikovnými posilami 
ze Slovenska. V ročníku 1983–84 měli 
v sestavě hned čtyři takové borce: libera 
Jozefa Chovance, beka Julia Bielika, útoč-
níka Stanislava Grigu a brankáře Jaro-
slava Olejára. U druhého titulu s nimi byl 
ještě pátý vzadu, Stanislav Lieskovský. Co 
pro Spartu znamenali první tři jmenovaní, 
není třeba ani po tolika letech vysvětlovat.

KUDRNATÝ OSTROSTŘELEC
Griga přišel na Letnou ze Žiliny, 
která v té době hrála ve slovenské 
národní lize. A takovýto byl jeho 
střelecký účet v prvních letech pů-
sobení v nejvyšší soutěži: 1982: 12, 
1983: 15, 1984: 17 a 1985: znovu 
15 gólů. Ve všech čtyřech případech 
byl v mužstvu ligovým kanonýrem 
číslo jedna! Taková posila už se vy-
platí...

ČTYŘI KU TŘEM NA CELÉ ČÁŘE
Titulek zdánlivě nedává smysl, 
ale hned si ho vysvětlíme. V lize 
1984–85 měla Praha čtyři, Brati-
slava tři želízka. Co do výsledku však 
naše město triumfovalo jako do té 
doby ve vzájemném poměřování sil 
ještě nikdy. Zatímco čtveřice praž-
ských týmů obsadila čtyři z prvních 
pěti míst, dvě ze tří bratislavských 
mužstev, Slovan a Pertržalka, skon-

čily v propadlišti a Inter dělily od 
pásma sestupu jenom dvě příčky. 
Nejhůře dopadl kdysi tak skvělý, 
ale teď poslední Slovan. Z osmi zá-
pasů s Pražany dokázal jen jednou, 
ještě na podzim, zdolat později mis-
trovskou Spartu 2:0. Jinak prohrál 
všechno úděsným souhrnným po-
měrem skóre 2:25! Je těžké si před-
stavit, jak si to pražští fanoušci bez 
rozdílu klubové víry gustýrovali?

DOBOVÉ STŘÍPKY

Na jaře 1985 se už zdálo, že druhý titul Bohemians nemůže 
nic ohrozit. Pak ale přišly zápasy, jejichž průběh se tu odráží ve 

tvářích trenéra Tomáše Pospíchala a sekretáře Zdeňka Svobody.

V lize 1982-83 vstřelil dravý a sebevědomý 
mladík Tomáš Skuhravý svůj první ligový gól, 

v sezoně 1983–84 už tři. Ale tím pravým letenským 
„bomberem“ se stal až po návratu z vojny v Chebu.
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H I S T O R I E

„Za mého mládí byly Dolné Kočkovce vesnice, a to nijak mimořádná,” 
vzpomínal v memoárové knize Kapitán z Letné Jozef Chovanec. „Dnes 
to je městys téměř na kraji Púchova.” Když začal honit míč, neměli tam 
ani fotbalové žáky. A tak se někdy kolem osmých narozenin vydal na 
trénink do Púchova. Přijali ho bez zaváhání. 

K rodné dědině se odjakživa hrdě 
hlásí, ale v první citované větě jí  přece 
jen drobet ukřivdil. Mimořádná je už 
tím, kolik z ní vyšlo dobrých fotbalistů. 
Začněme mladším bratrem jeho otce 
Františkem, záložníkem nebo stope-
rem, který z ní přes Púchov zamířil na 
vojnu do Chebu a tam si ho na dlouhá 
léta vyhlídla Sparta. Poctivý stoper 
nebo záložník si zahrál i za národní 
mužstvo. Bratry Tománkovy zase při-
vedla do I. ligy Žilina. A řada dalších 
válela za Gumárne Púchov v I. nebo II. 
slovenské lize. Sám  Jozef se do prv-
ního týmu prosadil už v šestnácti. 
Bylo mu osmnáct, když otec, bývalý 
fotbalista, usoudil, že Jožo už má na 
víc, a napsal bratrovi na Letnou. Ten 

se o synovci zmínil, rudí vyslali zvědy – 
a osmnáctiletý útočník, na kterého už 
si brousila zuby Žilina, a nebyla sama, 
na prahu léta 1978 vkročil do letenské 
šatny, kde tehdy vládl trenér Jiří Rubáš. 

STŘELECKÝ POČINEK
Ligový křest podstoupil mládenec od 
Váhu 28. srpna ve druhém poločasu 
utkání s bratislavským Interem. Rudí 
vyhráli 1:0 a stejným výsledkem se 
zhruba po měsíci vypořádali se Slavií. 
V tom derby si zahráli čtyřiatřiceti-
letý strýc i jeho synovec. Ten potom 
dlouho hýčkal v paměti, jak se leten-
ský stadion rozbouřil, kdy po rohovém 
kopu dal hlavou jediný gól zápasu. 
Svůj první v nejvyšší soutěži! 

Po roce narukoval k pohraničníkům 
do Chebu právě ve chvíli, kdy vykopali 
I. ligu. Trenér Jiří Lopata, bývalý kano-
nýr Plzně, stavěl zprvu na mazácích, 
kteří vybojovali postup. Když ale za-
čalo téci do lodi, sáhl po nováčcích. 
Chebská fotbalová četa byla výborná 
fotbalová univerzita. Pepa, jak mu už 
říkali čeští spoluhráči, se tam vyhrál 
ve výborného krajního záložníka. Ale 
na jeho pravou parketu došlo až po 
návratu do Sparty. Vysoká urostlá po-
stava ho předurčovala k pozici stopera. 
Technika, přehled, klid, cit pro situaci 
a pro rytmus k roli libera. Dozrál borec 
mezinárodního formátu. 
Jedenadvacetkrát hrál v dorostenecké 
reprezentaci, devětadvacetkrát za ju-
niorku. Pozvánka do áčka až na jaře 
1984 přišla (alespoň podle autora 
této stránky) nepochopitelně pozdě. 
I tak v něm za osm let odvedl spoustu 
perfektní práce. A patnáctkrát vedl 
národní mužstvo jako kapitán.

MILION GULDENŮ
Do Eidhovenu přestoupil za rovný milion 
guldenů, to byla v té době suma, o jaké 
se u nás nikomu nesnilo. Po dvou le-
tech v zemi tulipánů se vrátil na Letnou, 
a když tam skončil jako hráč, pokračoval 
rovnou jako trenér ligového mužstva.
Po dvou letech mu svěřili, teprve osma-
třicetiletému, reprezentační tým. Bez 
ztráty bodu ho v letech 1998 a 1999 
provedl kvalifikací mistrovství Evropy. 
Deset vítězných zápasů o postupové 
body v řadě – to se do té doby nepoda-
řilo nikomu ve světových ani kontinen-
tálních kvalifikacích! V roce 2010 vy-
hrál se Spartou ligu i Superpohár. Stal 
se tak prvním českým trenérem, který 
kdy získal všechny tři trofeje. 
Ve Spartě se osvědčil i jako manažer, po 
nějaký čas byl také prezidentem klubu. 
Poté, co sešlo z jeho jednání s maroc-
kou Casablankou, v současné době ve 
fotbalu nepracuje, ale své poslední slovo 
v něm docela jistě ještě neřekl. 

JOZEF CHOVANEC
F O T B A L I S T A  R O K U  1 9 8 6

Post:  stoper, libero

Hráčská dráha:  1960 Púchov, 1978 Sparta, 1979 RH Cheb, 1981 Sparta (do konce roku 1988),  
1989 Eidhoven (Nizozemsko), 1991 Sparta (do roku 1995, později Černolice)

Ligová bilance:  382 zápasů v letech 1978 až 1989 a 1991 až 1995, 56 gólů;  
mistrovské tituly 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994 a 1995

Mezistátní utkání:  52 utkání a 4 góly v letech 1984 až 1992; účast na MS 1992 v Itálii

Další hráčské úspěchy:  Fotbalista roku 1986, Osobnost roku 1994; zařazení do nejlepší jedenáctky v letech 
1985, 1987, 1988 a 1990; čtvrtfinále PMEZ 1984–85, semifinálová skupina Ligy 
mistrů 1992–93, čtvrtfinále PVP 1993–94 a Poháru UEFA 1983–84; 2 mistrovské 
tituly Nizozemska 1989 a 1991; vítězství v Čs. poháru 1984, 1988, 1889 a 1992

Trenérská kariéra:  1996 Sparta, 1998 reprezentace, 2002 Příbram, 2004 Krasnodar (Rusko), 2005 Sparta 
(generální  manažer, sportovní ředitel, znovu trenér), 2012 Bani Yas (Spojené arabské 
emiráty), 2014 Ružomberok, 2015 Slovan Bratislava

JOZEF CHOVANEC *7. 3. 1960

Pilíř letenské sestavy v souboji s Petrem 
Janečkou na podzim 1983, kdy Sparta 
porazila čerstvé mistry z Ďolíčku 1:0.

V rudém dresu nastoupil celkem v 709 zápasech a nastřílel 
v nich, i když to nebylo jeho hlavní poslání, 150 gólů.

Jozef Chovanec, chladnokrevný dirigent 
defenzivy i rozehrávač útočných akcí, 
velmistr dlouhých, přesně zacílených 

a dokonale načasovaných pasů.
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Český athletický a footballový club Královské Vinohrady, který roku 
1901 patřil k zakládajícím členům Českého svazu footballového, dali 
dva roky předtím dohromady studenti obchodní akademie z Resslovy 
ulice a někteří hráči zaniklého ČFC Smíchov. Ti s sebou přinesli první 
čafkařské dresy, červenočerně pruhované.

Klub ale brzy přijal nové barvy, zele-
nou a bílou, a původní oblečení věno-
val v té době chudičké Spartě. Roku 
1902 vyhrál první svazové mistrovství 
a vyjel si až do Budapešti.
Hned od založení měl vlastní hřiště na 
tehdy nezastavěném pozemku mezi 
Kolínskou a Čáslavskou ulicí, který mu 
daroval agilní Spolek pro pěstování 
her české mládeže. Obětaví čafkaři 
si to místo zvelebili, ale roku 1903 
je museli opustit. Našli si nové po-
blíž Flory, ale zase jen na dva roky. 
Za dočasného bezdomovectví občas 
hrávali třeba i na vinohradském Me-
teoru (pozdějším Rapidu) u vodárny.
Roku 1908 se konečně usadili v mís-
tech dnešního náměstí Jiřího z Lob-
kovic, přímo proti hlavní bráně Olšan-

ských hřbitovů. Tam roku 1925 začali 
hrát ligu. V prvních třech ročnících 
skončili vždy pátí. Dvakrát nechali 
za sebou i Vršovice, dnešní Bohemku, 
a jednou Viktorii Žižkov. V té době ob-
lékali jejich dres i nedávní slavní re-
prezentanti, exsparťan Václav Pilát, 
exslávista Rudolf Sloup-Štapl, gólman 
Antonín Kaliba z Unionu Žižkov...
Pak přišel smolný rok 1928. Co bylo 
platné, že zelenobílí porazili pozdější 
mistry z Viktorky 2:1 a se třetí Spartou 
hráli 1:1, když v dalších deseti zápa-
sech napaběrkovali pouhopouhých pět 
bodů? Ale sestup z posledního místa 
nebyl tou nejhorší zprávou. Při jednom 
mači přeletěl prudce vypálený míč ne-
jen branku, ale i ohrazení a na tehdejší 
„Fošovce“, dnešní Vinohradské třídě, za-

sáhl koně od povozu. Valach se splašil, 
zchromil a museli ho utratit. Byl z toho 
soud, exekuce náhrady a v důsledku 
všech těch patálií ztráta domova. Za 
celou aférou však byly i zájmy záložny, 
které pozemek patřil a měla s ním lu-
krativnější záměry...
Uhodily nové zlé časy v podnájmu, 
nejčastěji na Rapidu nebo na hřišti 
židovského SK Hagiboru. Přesto si Ča-
fka ještě jednou zahrála elitní soutěž 
v ročníku 1929–30. To za ni kopával 
třeba i František Hojer. Ale hrát ligu 
bez vlastního zázemí... Najít v té době 
na Vinohradech příhodné místo k no-
vému usídlení už bylo prakticky ne-
možné. A tak klub otevřel nové hřiště 
až roku 1934  na Spořilově, v soused-
ství tramvajové smyčky konečné sta-
nice linek 19 a 23.
Nové působiště pokřtil tehdejší dru-
holigový soubor přátelským mačem 
se Slavií a všechnu tu slávu reporto-
val do rozhlasu pan redaktor Laufer. 
Onoho roku II. liga zanikla a Čafka 

hned v příštím spadla ze středočeské 
divize. Jejím trvalým údělem se pak 
stala I. A třída, která ovšem tehdy 
znamenala třetí soutěžní stupeň. 
A na Spořilově se později vykřesali 
i takoví borci, jako byl gólman Alois 
Jonák, univerzál Jiří Trnka a hlavně vi-
cemistr světa Josef Jelínek.
Roku 1982 Čafku zkrušil povinný odchod 
ze Spořilova, tentokrát  kvůli výstavbě 
rychlostní komunikace. Nové vyhnan-
ství strávila hlavně na Děkance nebo 
na Spartě Krč, se kterou ji v éře věč-
ného slučování spojili do tehdejší pod-
nikové TJ Stavomontáže a dokonce ji 
načas učinili jejím béčkem... Jo, to byly 
zlé časy. Ještě že jsou dávno ty tam.

A DNES?
Mnozí jiní takové štěstí neměli, ale 
Čafka všechny ty svízele přežila. Od 
roku 1986 sídlí mezi Záběhlickým 
zámečkem a Hamerským rybníkem 
v pěkném areálu s trávníkem i s uměl-
kou. A má se dál čile k světu. 

HŘIŠTĚ V PAMĚTI SRDCÍ – VII. DÍL

JAK SE STĚHOVALA ČAFKA

Z Á K O U T ÍTEXT: MILOSLAV JENŠÍK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST. A ARCHIV AUTORA

Železná Čafka z dob dávno minulých.

Záběhlický domov Čafky ve 
chvílích absolutního klidu...

Staroslavný klubový znak ve šťastném domově. Dva letecké pohledy na někdejší spořilovské sídlo klubu – černobílý z roku 1975, barevný z roku 2017 

O příliv mladé krve je v Čafce dobře postaráno.
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SLOVÁK MAREK ŠVEC O „OSUDOVÉ“ BENÁTSKÉ NOCI,  
ZÁKEŘNÉ KAPUSTOVÉ POLÉVCE A POHODOVÉM TEMPU

NA ČEŠTINU MÁM TU NEJLEPŠÍ UČITELKU

C I Z I N E C TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Svokra, ťava, cencúľ, špargľa. Tak schválně, kolika výrazům rozumíte? 
Starší z vás nejspíš většině, ti mladší ale dost možná ani nepoznali, že 
jde o slovenštinu. Není divu, vždyť Československo, od jehož založení 
letos v říjnu uplyne 100 let, se rozpadlo už před čtvrtstoletím, a tak 
později narozené ročníky mnohým slovům našich nejbližších sousedů 
nerozumějí. Slovenský záložník „Pragovky“ MAREK ŠVEC česky umí. I díky 
tomu, že v osobě své přítelkyně Eriky, která je z Prahy, má tu nejlepší 
učitelku. Pro Speciál však zdaleka nemluvil jen o záludnostech obou 
jazyků, ale třeba i o hokeji, vzpomínkách na Liberec nebo autobiografii 
Zlatana Ibrahimoviče. A pochopitelně prozradil, co znamenají slovíčka 
zmíněná v úvodu.

 J Cítíte se v Česku vůbec jako ci-
zinec?
Určitě ano. Přece jen jsem v jiné zemi, 
kde mají lidé trochu jiné zvyky i od-
lišnou mentalitu. Na druhou stranu 
to samozřejmě není tak velký rozdíl. 
A rozhodně se tu cítím dobře.

 J Jak dlouho už tu žijete?
Rok a půl. Už předtím jsme sem ob-
čas jezdili s partou kamarádů ze Slo-
venska na fotbal, na Evropskou ligu na 
Spartu. Byli jsme na zápasech s Nea-
polí a se Schalke. Ale definitivně mě 
sem zavedla až přítelkyně Erika, která 
je Češka. Jsme spolu přes tři roky, ale 
zpočátku to byl vztah na dálku, já žil na 
Slovensku a ona v Praze. Byli jsme po-
řád v kontaktu, rozuměli jsme si a do-
konce jsme jeli na společnou dovole-
nou. Na té jsme se rozhodli, že budeme 
žít spolu a sestěhujeme se do Prahy.

 J S Erikou jste se seznámili jak?
Na festivalu Benátská noc v Liberci. Jeli 
jsme tam tehdy čtyři kamarádi, chtěli 
jsme vidět naživo kapelu Divokej Bill. 
Popravdě jsem ani nevěděl, kde Libe-
rec je, a když jsem se podíval na mapu, 
tak jsem se zhrozil a ptal se kamaráda, 
který to celé vymyslel, jestli se nezbláz-

nil. Taková dálka… (usmívá se) Ale jeli 
jsme tam a poslední den festivalu jsem 
se poznal s Erikou. No a dopadlo to tak, 
že teď spolu žijeme v Praze.

 J Odkud ze Slovenska pocházíte?
Z Jacoviec, to je dědina v okrese To-
poľčany. V týmu TJ Jacovce jsem i za-
čínal s fotbalem.

 J To vám bylo kolik?
Poměrně hodně, asi devět let. V Jacov-
cích jsem hrál až do mužů, do kterých 

jsem se dostal naopak celkem brzy, 
v sedmnácti. Po několika sezonách 
jsem odešel do OFK Solčany, který 
hrál krajskou soutěž na úrovni čtvrté 
ligy. Ale tam jsem odehrál jen čtyři zá-
pasy, protože jsem se zranil a musel 
jsem s kolenem na artroskopii.

 J Teď hrajete za Pragovku, co vás 
do ní dovedlo?
Náhoda. S přítelkyní jsme jeli za tchyní, 
tedy ne ještě oficiálně za tchyní, ale 
za její mámou, a z autobusu jsem za-
hlédl hřiště. Vygoogloval jsem si, co je 
to zač, zavolal jsem panu předsedovi 
a jsem tu už skoro rok a půl.

 J Šel jste rovnou do A-mužstva?
Absolvoval jsem jeden trénink a pak 
jsme hned jeli na turnaj do Kyjí, kde 
se mi celkem vydařil první zápas, dal 
jsem gól. Takže mě rovnou dali do 
áčka. Dohodli se s Jacovcemi, které 
neměly problém mě pustit, takže jsem 
oficiálně přestoupil do Pragovky.

 J Jste v ní spokojený?
Začátky byly samozřejmě trochu slo-
žité, byl jsem nový, ještě k tomu Slo-
vák. Ale myslím, že si na mě spolu-
hráči zvykli a snad jsou i rádi, že tady 
jsem. Říkají, že toho oběhám za dva, 
což je pro ně asi příjemné. Parta je 
tu skvělá, funguje. Trenér mě navíc 
začal stavět tam, kde jsem si před-
stavoval, že budu hrát, tedy do středu 
zálohy. Zkrátka si to celé poměrně 
rychle sedlo.

 J Co klubové ambice? Po podzimu 
jste v I. A třídě ve středu tabulky, 
bavíte se třeba o postupu do pře-
boru?
Něco v tom smyslu jsem zaslechl, ale 
do ambicí vedení moc nevidím, takže 
se do hodnocení cílů nechci pouštět. 
Tuto sezonu bychom každopádně 
chtěli dohrát s co nejlepšími výsledky 
a co nejvýš.

 J Zmínil jste, že spoluhráči oce-
ňují váš fyzický fond. Jaké jsou 
na hřišti naopak vaše negativní 
vlastnosti?
To bude asi častá komunikace s pa-
nem rozhodčím. Na hřišti jsem totiž 
úplně jiný člověk než v civilu. Jakmile 
vlezu na ten zelený plac, něco se mi 
v hlavě přepne a jsem strašně zaujatý 
do hry. Asi bych si nemusel otevírat 
pusu tak často. Ale po zápase se zase 
přepnu zpátky a nemám problém po-
dat si s rozhodčím ruku.

 J Jste tedy sběratelem karet?
Právě že v Čechách se mi zatím daří 
tomu vyhýbat. Červená ještě nebyla, 
jen pár žlutých.

 J Vezměme fotbal trochu víc zeši-
roka. Sledujete českou ligu?

Marek Švec v dresu Pragovky.



Rozhodně ano. A docela mě překva-
puje, jak dominantní je Plzeň.

 J A slovenskou ligu?
Zase tolik ne. Přiznám se, že jsem ji 
moc nesledoval, ani když jsem byd-
lel na Slovensku. Ale poslední dobou 
je zajímavé pozorovat Trnavu. Po 
hrozně dlouhé době se dostala na 
první místo, má hezký nový stadion 
a jsem zvědavý, jak to s ní bude vy-
padat dál. Mimochodem, Trnava hrála 
s Jacovcemi slovenský pohár. Přijela 
do obce, která má osmnáct set oby-
vatel, to bylo super.

 J Kdo vyhrál?
Bylo to těsné, 0:10. (směje se) Ale 
byl to obrovský zážitek, na zápas při-
šlo asi patnáct set lidí, takže vlastně 
skoro celá dědina.

 J Zkuste obě ligy porovnat.
Česká je asi lepší. Jak co se týče sta-
dionů, tak kvality hráčů. Na Sloven-
sku je to tak, že kdo se trochu ukáže, 
přestoupí ven.

 J Co diváci? V Česku je návštěv-
nost až na pár výjimek mizerná, 
ale na Slovensku je ještě slabší. 
Zvyšuje se v poslední době?
V Trnavě se zlepšila právě díky no-
vému stadionu. Lidi se chodili podívat 
na stadion a teď chodí i díky tomu, 
že jsou první. Ale vezměte si Slovan 
Bratislava. Je to klub s obrovskou his-
torií a na zápasy chodí šest set lidí. 
Na první ligu. Do Bratislavy! Sice teď 
nehrají na svém tradičním stadionu, 
ale i tak…

 J Dovedl byste si představit spo-
lečnou ligu, jako funguje třeba 
v házené?
Pokud by se na Slovensku dobudovaly 
stadiony a celkově infrastruktura, tak 
by to mohlo být zajímavé. Ale v sou-
časnosti si to představit nedovedu.

 J V konfrontaci reprezentací by 
asi lépe vyzněla ta slovenská. 
Už před nějakými devíti lety se 
to začalo otáčet, Češi a Slováci 
tehdy byli ve stejné kvalifikační 
skupině na MS, vy jste postou-
pili, my ne.
Tehdy přišla výměna generací. V Če-
chách končili ti nejlepší, co hráli 
úžasně na EURO 2004. Na Slovensku 
v té době naopak silná generace, tedy 
Hamšík, Škrtel, Ďurica a spol., nastu-
povala. Teď ale bude pomalu končit, 
takže je otázka, jak to bude vypadat 

dál. Na druhou stranu na Slovensku 
se celkem daří doplňovat reprezentaci 
mladými. Třeba Duda nebo Škriniar 
jsou moc dobří. Hodně mladých kluků 
teď hraje v zahraničí, tak doufám, že 
na tu úspěšnou generaci navážou. 
Nebo se jí alespoň přiblíží.

 J Půjdete se podívat na podzim 
na Ligu národů, až budou hrát 
Češi se Slováky?
Pokud seženu lístky, tak určitě. Ale 
jestli půjdu s přítelkyní, tak to s fan-
děním budu mít těžké.

 J Přítelkyně fotbal sleduje?
Předtím vůbec, teď už ano. Naučil 
jsem ji to. Má ráda Neapol, stejně 
jako já.

 J Je vlastně na Slovensku popu-
lárnější fotbal nebo hokej?
Asi fotbal, protože fotbalisté mají 
lepší výsledky. A u nás je to tak, že 
čemu se daří, tomu se fandí. Takže 
teď je na Slovensku díky Saganovi 
ohromně populární i cyklistika. A v ho-
keji je to zase o té zlaté generaci, 
která skončila. Pálffy, Bondra, Šatan… 
Dřív bývalo v NHL nějakých třicet Slo-
váků, dnes je jich pár. Asi to souvisí 
s výchovou mládeže, někde se nejspíš 
udělala chyba.

 J Na začátku jste mluvil o roz-
dílných mentalitách Čechů a Slo-
váků, zkuste to rozvést.
Přijde mi, že Češi jsou, co se týče 
životního tempa, víc do pohody, do 
klidu. Na Slovensku jsou lidé obecně 
takoví prudší, ráznější, životní tempo 
je hektičtější. Ale možná bych to viděl 
jinak, kdybych nebyl v Praze. Přece jen 
tu žije spousta Čechů z celé republiky 
a nevím, jak to vypadá jinde.

 J Jak Slováci vnímají Čechy?
Určitě s nimi nemají problém. Tedy 
pokud nejde o sport. Jakmile je nějaký 
zápas, přijde hecování, emoce. Ale to 
je normální. Když mluvím za sebe, tak 
jakmile se potkám s Čechem někde 
na dovolené, tak se s ním určitě dám 
do řeči, pobavíme se. Občas slýchám, 
že Češi a Slováci se nemusejí, ale to 
je podle mě kravina.

 J A ten hojně používaný výraz, že 
jsme bratři?
To už je zase trošku moc. Měl jsem na 
Pragovce spoluhráče, který mi, když 
jsem přišel do kabiny, říkal: Servus, 
brat! (ošívá se) To už je podle mě 
přehnané.
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PRAHA MĚSTO FOTBALU

FOTBALOVÉ BESEDY

mujprvniklub.cz

 

Fotbalové začátky 
proběhly v TJ Jacovce.



BŘEZEN 201818

 J Ani jsem se nezeptal, jestli se 
vám v Praze líbí.
Rozhodně, Praha je nádherné město. 
Už když jsem tu byl poprvé, tak mě 
dostala. A kromě toho tu je dobré 
pivo, lepší než na Slovensku.

 J Nevybudoval jste si vztah 
i k Liberci, když jste tam poznal 
přítelkyni?
Určitě ve mně něco zanechal, to 
je jasné. Byli jsme se tam podívat 
i loni, to jsme i vyjeli nahoru na Ješ-
těd. A plánujeme, že znovu pojedeme 
na Benátskou noc. Ale že bych měl 
k Liberci nějaký extra citový vztah, 
to zase ne.

 J Setkáváte se tady s výrazy, kte-
rým nerozumíte?
Vybavuji si, že jsem šel do kantýny 
na oběd a v menu byla kapustová 
polévka. Začal jsem se na ni těšit 
a najednou koukám, ona je to kelová 
polévka! To mě docela zaskočilo, že 
u nás je kapusta zelí a u vás je ka-
pusta kel.

 J Ale když náhodou něčemu ne-
rozumíte, tak máte doma na češ-
tinu dobrou učitelku, že?
Tu nejlepší! Když něčemu nerozumím, 
přítelkyně mi to vysvětlí. Ale většinou 
vysvětluji já. Mockrát se totiž stává, 
že něco řeknu a hned to musím pře-
kládat.

 J Co naopak nějaká slovenská 
slovíčka, kterým by Češi nemu-
seli rozumět? Napadá mě ťava, 
tedy velbloud…

Třeba cencúľ, což je rampouch. Nebo 
svokra, tchyně. Špargľa, česky chřest… 

 J Čeština vám ale asi nedělá ta-
kový problém jako mnohým Če-
chům slovenština, že?
Nedělá. Asi je to dané tím, že se 
s českým jazykem setkávám odmala. 
Na Slovensku byly totiž seriály i filmy 
v televizi dabované česky. Myslím, že 
jsem z češtiny vstřebal mnohem víc 
než české děti ze slovenštiny. Jed-
nou, shodou okolností to bylo právě 
v Liberci, jsme potkali tři malé kluky, 
mohlo jim být tak deset. Zeptali jsme 
se jich: Čaute, chalani, kedy jede elek-

trička? Udiveně na nás koukali a na-
vzájem se ptali, jakou to mluvíme řečí. 
Nerozuměli, že se ptáme na tramvaj. 
České děti slovensky moc nerozumějí.

 J Jestli se nepletu, tak na Sloven-
sku uzákonili, že filmy a seriály 
teď musejí být dabované pouze 
slovensky.
Je to tak. Takže možná že dnešní děti 
na Slovensku budou česky umět méně 
než moje generace.

 J Chtěl byste tu zůstat, nebo vás 
to táhne domů?
Domů mě to bude táhnout asi 
vždycky, doma je doma. Ale v Praze 

se mi fakt moc líbí, na život tady jsem 
si zvykl poměrně rychle. Mám super 
práci, dělám v nábytkářské firmě jako 
operátor CNC strojů. Přítelkyni se pra-
covně také daří, takže pro nás je tu 
všechno fajn. Uvažovali jsme, že by-
chom se možná někdy přestěhovali 
někam kousek za Prahu, ale to je bu-
doucnost. Takové ty lokality, kde jste 
v Praze a zároveň nejste v Praze.

 J Vzal jste někdy přítelkyni domů 
do Jacovců?
Ano, jezdíme tam pravidelně. Moc se jí 
tam líbí, je tam klid, takže si tam jezdí 
oddechnout. Navíc výborně vychází 
s mými rodiči, dokonce se mě nedávno 
ptala, kdy už tam zase pojedeme.

 J Máte kromě fotbalu ještě ně-
jaké koníčky?
Cestování. Rád bych víc poznal Česko, 
hlavně co se týče přírody. Koukám na 
fotbal, poslouchám hudbu a mezi 
velké koníčky patří trávení času s pří-
telkyní, mojí rodinou… Samozřejmě 
i s její rodinou (směje se) a s kama-
rády. Jinak rád čtu, zejména autobio-
grafie fotbalistů.

 J Co jste četl naposledy?
Knihu Špinavá hra FIFA, což je o tom 
známém korupčním skandálu. Mo-
mentálně mám rozečteného Me-
ssiho, a i když Barceloně nefandím, 
je to celkem zajímavé. Ale nejlepší 
biografii má Zlatan Ibrahimovič, to 
je fakt pecka. Trochu jednodušeji na-
psané, ale je to obrovská show. Vřele 
doporučuji. 

C I Z I N E C

 OBČANSTVÍ — SLOVENSKÉ
 VĚK — 27
 KLUB — TJ PRAGA PRAHA
 POST — STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍK

MAREK ŠVEC

Praha je pro Marka druhým domovem.
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Rodiče ho dali na fotbal, aby se naučil kotrmelec. JAN ŘÍHA však zda-
leka neskončil jen u kotoulu. Fotbal si i díky dobré partě v Cholupicích 
zamiloval a v současné době platí za tahouna tamních mladších žáků. 
Jedenáctiletého záložníka zdobí především poctivost, kvůli níž je na 
sebe někdy možná až moc přísný. Kam až by to chtěl dotáhnout, o tom 
zatím nepřemýšlí, však je na to ještě mladý. Ale už teď dumá o tom, 
že kdyby neudělal velkou kariéru na hřišti, rád by se stal sportovním 
komentátorem. A jedna zajímavost: Honza je prvním respondentem 
tohoto dotazníku, který nemá facebook!

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Na fotbal mě dali rodiče, už když jsem 
byl ve školce. Táta říkal, že se musím 
naučit fungovat v partě a také se prý 
naučit kotrmelec.

 J Důležité kroky v kariéře:
Našel jsem v Cholupicích dobrou 
partu kluků a holek a kamarádíme 
spolu i mimo fotbalový trávník. S vět-
šinou se známe už od školičky a hráli 
jsme spolu v přípravce i teď v mlad-
ších žácích.

 J Nejoblíbenější trenér:
Teď současná cholupická dvojice Aleš 
Burda a Tomáš Smrž.

 J Fotbalový vzor:
Líbí se mi Paulo Dybala z Juventusu.

 J Oblíbený klub:
Real Madrid.

 J Neoblíbený klub: 
Možná Baník, ale ten taky není úplně 
špatný… Tak Modřany, to je náš nej-
větší rival.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Cholupic v sezoně:
Remíza 1:1 právě v derby s Modřany.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Minulý rok v létě. Zápas, který se ode-
hrál v den, kdy jsme měli s Ádošem 
Burdou oslavu narozenin a odehráli 
jsme jako tým výborný zápas.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Na stadion chodíme na naši repre-
zentaci a občas na Slavii. Ale nejlepší 

zápas jsem viděl v televizi, bylo to loň-
ské finále Ligy mistrů, ve kterém Real 
porazil Juventus 4:1.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Ádoš Burda.

 J Sportovní cíl:
Chtěl bych se spoluhráči hrát hezký 
fotbal, pořádně se ho naučit a poz-
ději se uvidí.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Nejvíc asi sportovním komentátorem.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Plavu a v zimě lyžuji.

 J Mimosportovní zájmy:

Momentálně se učím na přijímačky 
na gymnázium. Rád hraju na Xboxu, 
FIFu, NHL a F1.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Koukání na YouTube, hraní her a spánek.

 J Oblíbené jídlo:
Řízek s bramborovou kaší.

 J Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Pop a to, co hrají v rádiu.

 J Oblíbený film:
Star Wars: Epizoda 6.

 J Prospěch ve škole:
Samé jedničky.

 J Počet přátel na facebooku: 
Nemám facebook. 

ZÁLOŽNÍK CHOLUPIC JAN ŘÍHA JE PRVNÍM RESPONDENTEM TÉTO RUBRIKY, KTERÝ NEMÁ FACEBOOK

KOTRMELCEM TO NESKONČILO

M L Á D E ŽTEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: ARCHIV JANA ŘÍHY

„Honzík je srdcař a poctivec. Pochopitelně to s sebou přináší i chvilky, kdy 
je zbytečně přísný sám k sobě a tím pádem i nervóznější. Ale jeho precizní 
přístup ke všemu je pro naše mužstvo nenahraditelný, stejně jako jeho 
fotbalovost. Platí za jednoho z tahounů celého týmu.“

Aleš Burda,  
trenér mladších žáků TJ Sokol Cholupice

OČIMA TRENÉRA

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

ROZSTŘEL
Sparta, ale dřív 

jsem fandil Slavii.

Jan Říha s kamarádem. Komu asi může fandit?
Fotbalovost umí skloubit 
s perfektním přístupem.



PATRONI 
MLÁDEŽE 2018

FOTBAL NÁS BAVÍ!

Sáček, Vaníček, Preisler a Souček. To jsou čtyři patroni mládeže z řad zástupců 
pražských fotbalových klubů hrajících nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Pražský 
fotbalový svaz tak opět navazuje na tradici, kde vybraní ligoví hráči zaštiťují 
projekty PFS zaměřené na mládež po celý kalendářní rok, a stávají se tak vzory 
pro začínající fotbalisty a fotbalistky. Patroni PFS pro rok 2018 společně hlásí: 
Fotbal nás baví!

Také pro rok 2018 spojí čtyři prvoligoví hráči svou tvář 
s  mládežnickými projekty Pražského fotbalového svazu. 
„Moc nás těší, že jsme společně s prvoligovými kluby na-
lezli vhodné patrony, kteří převezmou záštitu nad mládež-
nickými projekty PFS, jako jsou Dětský fotbalový pohár, 
Můj první klub nebo Tour de Club. Jde o kluky, kteří ještě 
nedávno hráli v  mládežnických soutěžích a  postupně se 
stávají, nebo již jsou, důležitými články základních sestav 
ligových týmů. Věříme, že jejich vlastní kariéry budou mo-
tivovat fotbalovou mládež v Praze,“ řekl marketingový ma-
nažer PFS Jan Gruber.

Antonín Vaníček prošel kluby v Libuši a Krči, než v deseti 
letech přestoupil do vršovické Bohemky. Dominik Preisler 
z  Dukly je taktéž odchovancem pražských klubů, Tomáš 
Souček poprvé kopnul do míče na Vysočině, odkud přestou-
pil do mládežnických týmů Slavie. Michal Sáček, který svou 

fotbalovou pouť zahájil na jihu Moravy, si rudý sparťanský 
dres poprvé oblékl před čtyřmi lety po přestupu z FK Hodo-
nín. Všichni patroni tak prošli některým z mládežnických 
celků v pražských klubech.

Co je ve fotbalových začátcích pro malé fotbalisty a fotbalis-
tky nejdůležitější? „Udělat si dobrou partu, aby vás fotbal 
bavil a mohli jste se těšit na každý trénink,“ říká záložník 
sešívaných Tomáš Souček.

Jak sami hráči vnímají, že jsou pa-
trony mládežnických projektů PFS? 

„Pro mě to znamená asi to, že už 
jsem se dostal na úroveň, kdy 

mohu podpořit mladé fotba-
listy nebo fotbalistky a po-
radit jim, jak se dostat mi-
nimálně tam, kam jsem 
se dostal já,“ hodnotí 
obránce Dukly Dominik 
Preisler. Souček dodává: 
„Je mi velkou ctí, že se 
můžu prezentovat jako 
patron mladých hráčů. 
Věřím, že plno z nich se 

dostane i  do první ligy 
a třeba si spolu i někdy 
zahrajeme.“

Antonín Vaníček přišel pozdravit semifi nalisty 
Dětského fotbalového poháru 2018.

PROJEKTY MLÁDEŽE PFS

CO RADÍ PATRONI MLADÝM FOTBALISTŮM 
A FOTBALISTKÁM?

FOTBALOVÉ BESEDY

MALÍ FOTBALISTÉ A FOTBALISTKY!
Stanete se dobrými fotbalisty, když budete respektovat tato pravidla:

4Respektujte 
rozhodnutí 
rozhodčího 5Nechtějte 

rozhodnout 
sami, buďte 

součástí
týmu1Respektujte 

spoluhráče
a protihráče 3Poslouchejte 

svého
 trenéra2Bavte se 

fotbalem
a vždy hrajte 

fair play

PARTNER 
MLÁDEŽE

mujprvniklub.cz

WWW.FOTBALPRAHA.CZ

Michal
SÁČEK

Bavte se hrou! 
Fotbal je super sport 
a je to mnohem lepší 

než sedět doma za 
počítačem.

21 let, záložník,
mládežnický 
reprezentant

Dominik
PREISLER

Dělejte fotbal 
s radostí, i když 
to někdy může 

být těžké. Hlavně 
se nevzdávejte 

a věřte si.

22 let, obránce, 
mládežnický 
reprezentant

Antonín
VANÍČEK

Hrajte fotbal 
s vášní a naplno 

si užívejte 
každou vteřinu 

na hřišti!

19 let, záložník, 
mládežnický 
reprezentant

Tomáš
SOUČEK 

Buďte co nejvíce na 
hřišti. Až budete 

starší, více trénujte 
a třeba si i přidávejte 

tréninky navíc.

23 let, záložník, 
osm startů za 

reprezentační A-tým
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to někdy může 

být těžké. Hlavně 
se nevzdávejte 

a věřte si.

22 let, obránce, 
mládežnický 
reprezentant

Antonín
VANÍČEK

Hrajte fotbal 
s vášní a naplno 

si užívejte 
každou vteřinu 

na hřišti!

19 let, záložník, 
mládežnický 
reprezentant

Tomáš
SOUČEK 

Buďte co nejvíce na 
hřišti. Až budete 

starší, více trénujte 
a třeba si i přidávejte 

tréninky navíc.

23 let, záložník, 
osm startů za 

reprezentační A-tým
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Pokud získáme míč, nastává prostor pro vedení ÚTOKU, jehož úspěšnost 
je závislá na několika faktorech. Jednak individuální dovednosti hráčů 
a jednak schopnost spolupráce a souhry při překonávání soupeře. V ně-
kterých případech se jedná o rychlý útok s využitím minima přihrávek 
a kombinace, někdy je třeba soupeře překonávat postupně s využitím 
dobrého pohybu hráčů a více přesných přihrávek. 

INDIVIDUÁLNÍ DOVEDNOSTI
Pro útočnou činnost jsou doved-
nosti s míčem naprosto zásadní, 
proto musí prolínat celý tréninkový 
proces. Tyto dovednosti tvoří ve 
hře určité řetězce a jejich zvládnutí 
a upevňování je pro rozvoj hráče do 
budoucna nejdůležitější. Dovednosti 
se navzájem ovlivňují, proto si nelze 
vybrat do tréninku jen některé. Pokud 
se hráč nenaučí správně si zpracovat 
míč, nedostane se ve hře ani k dal-
ším dovednostem, jako je přihrávka, 
střelba atd. Dovednosti je potřeba 
učit a zkoušet zejména v hrách a cvi-
čeních, kde je soupeř, který vám dá 

odpověď na to, zda danou činnost 
zvládáte na potřebné úrovni.

SPOLUPRÁCE 
A SOUČINNOST
V rámci tréninku útočných kombi-
nací dvou a více hráčů se dostáváme 
k různým variantám spolupráce. Tato 
spolupráce může být buď nacvičená 
(hráči mají dané, jak situaci řešit), 
nebo po hráčích chceme, aby řešili 
situace intuitivně – tj. kombinace 
na základě vidění pohybu spoluhráčů 
a protihráčů. Hráči by měli být po-
stupně seznámeni s tím, jakými způ-
soby si lze vytvářet šance a co jim 

pomůže dávat víc gólů. Jako příklad 
uveďme vliv průnikových přihrávek, 
přenášení hry, rotace hráčů, uvolnění 
prostoru atd. 

DOVEDNOSTI  
& ZPŮSOB MYŠLENÍ
Vysoká úroveň ofenzivních doved-
ností vyžaduje kromě tréninku tech-
niky i správné návyky útočného pojetí 
hry (ofenzivní myšlení). S tím souvisí 
řada činností, které umožňují hráčům 
i týmu být silní v útoku:

 J  zpracovávat míč dopředu (k soupe-
řově brance)

 J  pokud mám míč pod kontrolou, hle-
dat nejprve možnosti přihrávek do-
předu 

 J  zapojení více hráčů do útočné čin-
nosti

 J  hráči na všech postech mají v utkání 
situace, kdy by se měli zapojit do 
útoku

 J  rychlé přepínání hráčů z obrany do 
útoku (přečíslení)

 J  snaha útočit volnějšími prostory 

SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE

ÚTOČNÉ HERNÍ DOVEDNOSTI

T R É N I N K TEXT: MILAN TITĚRA ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.
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TRÉNINKOVÉ MODELY

T R É N I N K

Věková kategorie:  
U12 – U15

Zaměření cvičení:  
průniková přihrávka skrz obránce

Slovní popis:  
Hráči modrého týmu se snaží udržet míč proti červeným obráncům 
a zároveň zahrát průnikovou přihrávku na bílý tým. Pokud se jim to 
podaří, vybíhají středoví obránci mezi bílé hráče a snaží se získat 
míč. Zbylí dva červení zaujmou místo uprostřed a snaží se zachytit 
přihrávku zpět na modrý tým.

Varianty:  
upravit počet napadajících (0 až 3), upravit velikost prostoru

HERNÍ CVIČENÍ 1

Věková kategorie:  
U12 – U15

Zaměření cvičení:  
kolmá přihrávka a rychlý přechod do zakončení

Slovní popis:  
Modří hráči se snaží udržet míč v převaze 3na1 a využít kolmou 
přihrávku na svého útočníka, po které všichni hráči dohrávají akci  
do zakončení v poměru 4na2.

HERNÍ CVIČENÍ 2

Věková kategorie:  
U13 – U15

Zaměření cvičení:  
řešení útoku a zakončení

Slovní popis:  
Červený tým řeší přečíslení uprostřed hřiště  
a modrý tým řeší útok s přečíslením v křídlech.

PRŮPRAVNÁ HRA 1

Věková kategorie:  
U12 – U15

Zaměření cvičení:  
postupný útok – překonání obrany kolem boxu

Slovní popis:  
Modrý tým se snaží zakončit útok po kombinaci kolem vápna 
s využitím výměny míst a převahy dvou hráčů. Hráči by měli  
použít svoji kreativitu, individuální řešení i součinnost.

HERNÍ CVIČENÍ 3
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Vznikla teprve před sedmi lety, rychle se však ze III. třídy vyškrábala 
o dvě úrovně výš a stála před branami I. A třídy. Do té se však SLAVIA 
MALEŠICE nehrne. Vedení usoudilo, že současná soutěž, tedy I. B třída, 
je pro AFK vyhovující. Klubová filozofie totiž zní: Nehnat se za každou 
cenu do vyšší soutěže, nedělat z fotbalu vědu a mít z něj v první řadě 
radost. Podobně to má nastavené i tamní tým žen, který okusil i Národní 
ligu, druhou nejvyšší českou soutěž. 

V Malešicích dlouhá léta působil Rapid, 
Slavia však není jeho nástupcem a nijak 
s ním nesouvisí. Jde o zcela samostatný 
a nezávislý oddíl založený v roce 2011, 
jehož kořeny nesahají do Malešic, nýbrž 
do Kbel. Právě tam totiž působil zaklada-
tel a současný předseda AFK Pavel Hons.

„BÉČKO“ PRO CHALUPÁŘE
Ten ve Spartaku působil 13 let. „Když 
zemřel pan Václav Seifert, přenechal 

jsem klub klukům z vedení kbelského 
fotbalu a tým, který tam byl se mnou, 
přešel sem do Malešic, kde jsme zalo-
žili AFK,“ vzpomíná předseda a vysvět-
luje, proč zvolili právě název Slavia. 
„Většina hráčů byla fanoušky Slavie, ve 
které jsem deset let fungoval i já. Dnes 
je to u nás ale tak půl na půl, jsou tu 
sparťané i slávisté.“
I díky své sešívané minulosti dokázal 
Pavel Hons do nově zrozeného klubu 

angažovat Lukáše Doška. „Hrál s námi 
asi rok, pak šel na operaci kolene. Do 
podobných soutěží, jako je I. B třída, 
už se ale vracet nechce,“ prozrazuje 
a dodává, že dvojče Tomáše Doška 
není jedinou zajímavou tváří, která se 
v klubu objevila.
V Malešicích totiž působí řada za-
hraničních hráčů zejména z Ukrajiny 
a Kazachstánu, ale třeba i někdejší 
bulharský reprezentant Georgi Bi-
zhev. „Spolupracuji s jedním manaže-
rem ukrajinského fotbalu, který působí 
v České republice, díky tomu se nám 
podařilo je sem dostat. Někteří tu stu-
dují, jiní pracují a jsou to moc šikovní 
fotbalisté. Vždyť přišli z takových klubů 
jako Dynamo Kyjev, Metalist Charkov 
nebo Astana.“

I vzhledem k velkému počtu zdatných 
hráčů dokázala Slavia Malešice bě-
hem poměrně krátké doby vystoupat 
ze III. do I. B třídy, o což se velkou 
měrou přičinil trenér Luděk Hottek. 
Nabízí se tedy otázka, zda by se ne-
chtěla posunout ještě o patro výš. 
„Zatím o tom neuvažujeme. Po postupu 
do I. B třídy jsme byli po podzimu na 
druhém místě a na A třídu jsme měli, 
ale vedení se rozhodlo, že se nikam po-
stupovat nebude,“ říká rezolutně Pa-
vel Hons.
Soutěž, kterou momentálně hraje, 
klubu vyhovuje. „Dneska je pro hráče 
priorita chodit do práce, vydělávat 
peníze a uživit rodiny, na fotbal ne-
mají tolik času a tím pádem nějakou 
A třídu neřeší. B třída je pro nás asi ide-

AFK SLAVIA MALEŠICE PO I. A TŘÍDĚ NETOUŽÍ, SOUČASNÁ SOUTĚŽ KLUBU VYHOVUJE

POSTUP NELÁMEME PŘES KOLENO

K L U B TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Rok založení:  
2011

Vývoj názvu klubu:  
AFK Slavia Malešice

Úspěchy:  
účast v I. B třídě

Současnost:  
I. B třída, skupina A

Počet týmů:  
dva mužské („A“ – I. třída, skupina B, 
„B“ – III. třída, skupina B), jeden ženský

AFK SLAVIA MALEŠICE

S někdejším Rapidem nemá 
Slavia nic společného…

… a to je vidět už od 
vchodu do areálu.
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ální, není to žádný prales, kvalitu má. 
Zkrátka nerazíme tezi hrát za každou 
cenu A třídu,“ nastiňuje klubovou filo-
zofii předseda a připomíná, že AFK 
má i B-tým. „Ten byl založen pro naše 
chalupáře a chataře, kteří nemají tolik 
času na tréninky,“ směje se.

ŽENY OCHUTNALY  
NÁRODNÍ LIGU
Malešická Slavia disponovala i mlá-
deží, ta zde však momentálně nefun-
guje. Respektive děcka tu jsou, ale 
nehrají soutěž. „Měli jsme tu asi pět-
advacet, třicet dětí, ale nikdy se nedal 
dohromady ročník, aby se z něj mohl 
založit tým. Dnes tu máme nějakých 
deset dětí, ale je to formou kroužku. 
Mají ovšem k dispozici trenéra, který 
se jim dvakrát, třikrát týdně věnuje,“ 
objasňuje předseda
Mládež by na Slavii založit chtěli, 
ale narážejí na klasickou překážku – 
nedostatek dětí. „Dneska je o ně boj 
a my nechceme jít v uvozovkách přes 
mrtvoly a tlačit na rodiče, ať nám je 
sem za každou cenu dávají. Nelá-
meme to přes koleno,“ vystihuje. „A to 
vlastně platí pro celý klub. Chceme 
dělat fotbal pro radost. Tak aby nás 
bavil, nedělat z něj vědu. Jsme ko-
neckonců AFK, tedy amatérský fotba-
lový klub, nikoliv atletický,“ podotýká 
s úsměvem.
V Malešicích funguje i ženský tým. 
Založen byl rovněž v roce 2011, ov-
šem jinde a jinak. „Vznikli jsme v Ďáb-

licích a jsme de facto futsalový tým. 
Přibrali jsme si k tomu ještě fotbal,“ 
hlásí Vratislav Kracman, který stál 
u zrodu dívčího týmu a dodnes ho 
má na starosti. „Asi tři sezony jsme 
působili v Ďáblicích, kde se ale rozhodli 
rozšířit mládež, a tak tam pro nás už 
nebylo místo. Pan Hons nás tedy vzal 
pod svá křídla.“
Malešické ženy jsou velmi úspěšné, 
vždyť hrály i Národní ligu, tedy dru-
hou nejvyšší soutěž. „Vylétli jsme tam 
vlastně z ničeho. Ale v takové soutěži 
jsou to výjezdy do Ostravy a podob-
ných destinací. Vezměte si, že poslední 
vlak do Prahy z Ostravy jede třeba v půl 
sedmé večer, takže tam nakonec mu-
síte přespat nebo to celé táhnout auty. 
A rázem je z toho výlet za padesát ti-
síc,“ upozorňuje.
I v ženském fotbale zkrátka platí, že 
čím vyšší soutěž, tím větší investice. 
„Rostou požadavky pro klub, a to nejen 
ty finanční. Jsou vyšší nároky třeba na 
kabiny pro rozhodčí nebo musíte na-
příklad mít pět pořadatelů. A sežeňte 
v sobotu nebo v neděli odpoledne pět 
lidí. Jsou to jednotlivé položky, ale na-
sčítají se.“
Dívčí tým momentálně hraje divizi, 
která mu vyhovuje podobně jako ma-
lešickým mužům I. B třída. „Národní 
ligu jsme si zkusili, zjistili jsme, že 
není nereálné ji hrát, ale takhle je to 
lepší. Pro naše holky, podobně jako pro 
chlapy není fotbal priorita, musejí pra-
covat a vydělávat.“ 

Od chvíle, kdy v něm našla domov AFK Slavia Malešice, se areál 
v Heldově ulici změnil k nepoznání. Rozkvetl. Prostory, které patří 
Tělovýchovné jednotě Malešice, totiž byly zanedbané a potřebovaly 
kompletní a rozsáhlou rekonstrukci. Po dohodě s vedením TJ si je AFK 
dlouhodobě pronajal a vrhl se do práce. Po roce a půl dřiny a mraků 
investovaných peněz, z nichž valná část šla z kapes vedení, už snesl 
areál i samotné hřiště přísnější měřítko. A vedení ho vypiplává dál.

Mezi prvotní a dnes už splněné úkoly 
patřilo postavení plotů, vybudování 
závlahy a částečná rekonstrukce bu-
dovy s kabinami a kantýnou. „Ale mu-
sím zdůraznit, že budova byla zrekon-
struována zatím opravdu jen částečně, 
aby mohla splňovat svůj účel. Bude 
potřeba ji ještě zateplit, dát plastová 
okna, zkrátka chceme, aby vypadala 
pěkně. Zažádáme o peníze a uvidíme,“ 
líčí předseda Pavel Hons.
Jako jeden z prvních úkolů si vedení 
vytyčilo i vybudování hřiště s umělým 
povrchem. „Byl tu asfaltový plácek, na 
kterém se hrál lakros a hokejbal. Za-
žádali jsme o grant, magistrát nám 
přispěl, část peněz jsme dali ze svého 
a postavili ho. Loni jsme na něm do-
dělali osvětlení.“
Příliš fotbalových areálů, v nichž by 
se hrály i soutěžní zápasy v lakrosu, 
byste v Praze asi nenašli. „Lakrosisté 
spadají pod TJ a hrají tu nejvyšší la-
krosovou ligu, pořádají tu i mistrov-
ství Evropy do devatenácti let. Kvůli 

tomu se kolem hrací plochy vybudovalo 
nové plexi hrazení. Umělku ale využí-
vají i fotbalisté, hraje se tu Hanspaulka 
a hřiště je přístupné i pro veřejnost. 
Přes den si sem může jít zakopat kdo-
koliv,“ konstatuje Pavel Hons.
Využívané je i hlavní travnaté hřiště. 
„Máme spoustu pronájmů. Bohemka, 
Dukla, Slavia, české mládežnické repre-
zentace do osmnácti a do dvaceti let. 
Zkrátka je tu plno a hřiště je denně vy-
tížené,“ vypráví šéf. I vzhledem k vel-
kému náporu by v Malešicích rádi 
postavili ještě jedno hřiště s umělou 
trávou. „Areál je velký, má tři hektary, 
takže by se sem vešlo. Mělo by menší 
rozměry, dlouhé by bylo asi osmdesát 
metrů, ale splňovalo by parametry. Je 
to ale opět otázka peněz. Letos by-
chom rádi zažádali o grant a uvidíme, 
jak to dopadne,“ přemítá Pavel Hons.
Grilování, plesy, dětské dny, drakiády, 
pálení čarodějnic. Těmito a podob-
nými aktivitami se v Malešicích snaží 
jít veřejnosti naproti a výsledkem je 

více než solidní divácký zájem. Vždyť 
na domácí zápasy chodí v průměru 
kolem stovky lidí, tedy návštěvy, jaké 
mnohdy nenajdete ani v přeboru. „Pro 

děti je tu trampolína a rodiče mají sa-
mozřejmě k dispozici i kantýnu, pro-
tože buřty a pivo nesmějí na fotbale 
chybět,“ směje se předseda. 

V MALEŠICÍCH HRAJÍ REPREZENTACE I LAKROSISTÉ

K L U B

Název: Sportovní areál AFK Slavia Malešice

Adresa:  Heldova 555/1, Praha 10 – Malešice, 108 00

Dopravní spojení:  dvě minuty pěšky od autobusové zastávky 
Malešické náměstí (linky 155, 177 a 195)

Počet hřišť v areálu:  jedno travnaté, jedno (malé) hřiště  
s umělým povrchem

AREÁL AFK SLAVIA MALEŠICE

Tady bývalo dříve asfaltové hřiště na hokejbal. 
Dnes je na něm umělý povrch a využívají ho kromě 

lakrosistů, kteří zůstali, i hráči Hanspaulské ligy.

Tým Malešic je plný cizinců.
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Často se v souvislosti se silnými mezilidskými vztahy a familiární 
atmosférou v oddílu používá úsloví o rodinném klubu. V případě Lyso-
lají a ŠIMONA SCHIERREICHA však nejde o frázi. TJ Sokol totiž před 
dvaaosmdesáti lety zakládal jeho praděda a působí v něm hned několik 
jeho příbuzných včetně táty. Nejen v pražském fotbale jde o ojedinělý 
úkaz. Podobně unikátní je i koníček, který důrazného středního záložníka 
provází už od dětství. Věnuje se totiž horolezectví.

Šimonovi Schierreichovi bylo šest 
let, když začal oblékat dres přípravky 
Přední Kopaniny. V období mladších 
žáků šel na zkušenou na Aritmu, ale 
rychle, už po půl roce, se vrátil. „Moc 
mě to nezaujalo, zejména kvůli kolek-
tivu. A ten je pro mě důležitý, důležitější 
než třeba kvalita soutěže,“ vysvětluje 
vlasatý fotbalista.
Na Kopanině vydržel až do mužů. 
„Pak přišla škola, kvůli níž jsem měl 
na fotbal méně času. A když člověk 
tolik netrénuje, těžko se může dostat 
do sestavy. Proto jsem někdy v osm-
nácti přestoupil do Lysolají,“ sumíruje. 
Do oddílu na severu Prahy nezamí-
řil náhodou. „Je to klub, který, pokud 

se nepletu, spoluzakládal v roce 1936 
můj praděda. Už od dětství tam hraje 
i můj táta a spousta dalších příbuz-
ných, takže to byla jasná volba.“

POLOVINA RODINY
Lysolajští logicky evokují legendární 
Klapzubovu jedenáctku. „Když nastou-
píme na hřiště, je nás tam přibližně po-
lovina z naší rodiny. I spoluhráče, kteří 
nejsou jejími členy, znám odmalička. 
V klubu většina působí přes dvacet let, 
takže v Lysolajích byli už v dobách, kdy 
jsem jako malý chodil koukat, jak hraje 
táta,“ vzpomíná.
Sokol, který už dlouhé roky nemá 
vlastní hřiště a momentálně hraje do-

mácí zápasy na ČZU (nového areálu 
v Lysolajích by se klub mohl dočkat už 
brzy, ale o tom až někdy příště…), kope 
v současné době III. třídu, předchozí 
dvě sezony však strávil o patro výš.
Jak by Šimon Schierreich obě soutěže 
porovnal? „Myslím, že ve druhé třídě 
bylo tak pět týmů, které hrály opravdu 
dobře. Zbytek byl srovnatelný s těmi, 
proti kterým hrajeme teď. Osobně mám 
vždy radši zápasy s lepšími týmy, je to 
větší fotbalový zážitek. Jenže jak už 
jsem naznačil, pro mě fotbal není jen 
o sportu, ale i něčem jiném.“
S ohledem na věkové složení mužstva, 
v němž je většině hráčů přes 40 let, by 
se mohlo zdát, že mladý záložník se tak 
trochu bude muset hýbat i za ostatní. 
„Je jasné, že toho asi naběhám víc než 
někteří spoluhráči. Ale nikdy jsem od nich 
necítil žádný tlak a očekávání, že by třeba 
jen stáli na půlce a čekali, že já uběhám 
všechno. A mně se navíc zase tak moc bě-
hat nechce,“ usmívá se hráč, mezi jehož 
přednosti patří bojovnost a tvrdost.

K fotbalu a hlavně do Lysolají jej de 
facto přivedla rodina. Jak se ale do-
stal k lezení? „Já vlastně ani nevím, 
vyplynulo to nějak přirozeně. Odmala 
jsem jezdil na skautské tábory, kde se 
slaňovalo, což je taková soft verze le-
zení. To mě vždycky bavilo a nějak to 
ve mně zůstalo. Když jsem pak přišel na 
gymnázium, měli jsme k dispozici stěnu 
a lezecký kroužek, do kterého jsem za-
čal chodit. Postupně to přerostlo v le-
zení na skalách,“ shrnuje.

MODRÝ KROUŽEK NESTAČÍ
Zmíněný kroužek zahrnoval rekreační 
lezení přibližně jednou týdně. Později 
došlo i na intenzivnější trénink, tomu 
se Šimon Schierreich věnuje zhruba 
poslední čtyři roky. „Nejvíc se trénuje 
tím, že člověk pořád leze. To je stejné 
jako ve fotbale. Existují ale i speciální 
cvičení zaměřená většinou na posílení 
střední části těla a samozřejmě rukou 
a prstů. Shyby na malých lištách, na 
kulatých lištách a podobně,“ prozra-

ŠIMONA SCHIERREICHA Z LYSOLAJÍ NEODRADILY OD NEBEZPEČNÉHO KONÍČKU ANI HORKÉ CHVILKY V LEDOVÝCH TATRÁCH

HOROLEZEC Z KLAPZUBOVY JEDENÁCTKY
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ŠIMON SCHIERREICH

Mohl by horolezec 
vypadat jinak?
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zuje a zmiňuje i kdysi tak populární 
modrý gumový kroužek na posílení 
prstů a zápěstí. „Také ho mám, ale 
řekněme, že existují efektivnější způ-
soby tréninku,“ směje se.
Většinu běžných smrtelníků při po-
hledu na horolezce zdolávajícího 
skálu nejspíš napadne, jestli tam na-
hoře nemá strach. „Poprvé jsem se bál 
hned při prvním lezení, když jsme byli 
s kamarádem a jeho tátou na pískov-
cích v Českém ráji. Lezli jsme úplně 
jednoduchou cestu, ale přece jen měla 
nějakých čtyřicet metrů. Tehdy jsem 
byl opravdu hodně opatrný,“ přiznává. 
„Hned potom jsme šli na těžší cestu 
a tu už jsem nevylezl. Musel jsem se 
nechat spustit, protože jsem prostě ne-
věděl, jak mám lézt. Chyběly mi zkuše-
nosti a bál jsem se.“
Malá dušička v něm je prý občas do-
dnes – ač je pochopitelně pokaždé jiš-
těný. „V lezení je každá cesta ohodnocená 
nějakým číslem vyjadřujícím její obtížnost. 
Ta, na které jsem se bál tenkrát, měla 

nižší obtížnost, která pro mě dnes tako-
vou výzvou není. Ale člověk posouvá své 
hranice, a pokud k té hranici dojde, tak se 
může stát, že dostane strach,“ vysvětluje 
s tím, že roli hraje i jištění.
„Bývá dost různé. Když je dejme tomu 
po dvou metrech, tak strach nemáte. 
Ale právě české písky jsou pověstné tím, 
že jištění je dost sporé, což znamená 
třeba jedno na patnáct metrů. Tam už 
je potřeba být hodně opatrný.“

ZAPŘÍT SE A ČEKAT
Na rozdíl od fenomenálního Čecha, 
trojnásobného mistra světa Adama 
Ondry, se Šimon Schierreich nevě-
nuje sportovnímu lezení. „Závodů se 
neúčastním, dělám klasické horolezec-
tví, tedy pouze pro vlastní potěšení,“ 
objasňuje chlapík, který na svém ko-
níčku nejvíc oceňuje komplexnost. „Je 
to sport, který má hodně velké nároky 
na fyzickou stránku. Je potřeba být silný 
úplně ve všem. Horolezec se zvedá na 
nohou, na rukou, musí dokonale ovládat 

své tělo. Zároveň jde i o psychiku. Když 
jste deset metrů nad posledním jištěním 
a dolů je to třicet metrů, musíte zacho-
vat chladnou hlavu a pokračovat. Nebo 
když jste v horách a přijde špatné po-
časí, nesmíte se z toho zhroutit.“
Právě špatné počasí, které vyústilo 
v krizový moment, nedávno zažil na 
vlastní kůži. „V půlce února jsme byli 
s kamarádem v Tatrách, kde jsme lezli 
ledy, takže s cepíny a mačkami. Když 
jsme slezli a šli žlabem dolů, zavalila 
nás lavina,“ líčí krušné okamžiky. „Jen 
jsem se zapřel a čekal, co bude. Při-
šel první náraz, ten jsem ještě ustál. 
Další, hlavní masa sněhu mě strhla 
asi padesát metrů ze svahu. Hlavou se 
vám toho v té chvíli moc nehoní. Na-
štěstí jsem byl zavalený jen do půlky 
těla, takže jsem se vyhrabal,“ popisuje 
s tím, že bez škrábnutí vyvázl jak on, 
tak jeho kamarád.
Ani takováto zkušenost ho od lezení 
neodradí. „Z naší strany nedošlo k žád-
nému podcenění, lavinová předpověď 

byla příznivá. To jsou okolnosti, které 
nemůžete ovlivnit,“ krčí rameny. „Samo-
volná lavina člověka zasáhne asi v pěti 
procentech případů, takže pravděpodob-
nost je opravdu malá,“ upozorňuje.
Žádné konkrétní cíle v podobě zdo-
lání třeba Mount Everestu si v lezení 
nedává. „Možná někdy ve vzdálené bu-
doucnosti bych se na takový vysoký ko-
pec podívat chtěl. I když asi ne zrovna 
na Everest. Ale myslím, že člověk by 
nejdřív měl mít hodně zkušeností a po-
stupně se k tomu dopracovat.“
Pro úplnost: Šimon Schierreich stu-
duje teoretickou informatiku na ČVUT. 
Svou budoucnost však vidí trochu 
jinde. „Jsem neúspěšný uchazeč o me-
dicínu a moje vysněná profese je hor-
ský záchranář. Tím bych krásně propojil 
práci a koníček.“ 

INZERCE

C I V I L

Na podobná dobrodružství 
jako Šimon si troufne málokdo.

Teplé oblečení je základ. 
I v mrazivém pražském počasí.

Čaj na zahřátí, to je pro 
Schierreicha běžná rutina.
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