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Vážení čtenáři,

než se společně pustíme do jarní části sezony 2013-14, dovolte mi, abych vás upozornil na jeden za-
jímavý fakt aktuálního vydání Speciálu ještě před tím, než ho pozorným okem zaregistrujete sami.

Jsme kosmopolitní! Je to sice spíše dílem náhody, ale je to tak. Poprvé se v rámci jednoho čísla vě-
nujeme dvěma mužům, kteří mají kořeny jinde než v Čechách, popřípadě na Slovensku. Zatímco 
rozhodčí Július Šaróka se narodil v Maďarsku, jeho kolega Raphael Belei dokonce v dalekém Togu. 
Oba dva už patří mezi stálice pražských soutěží a velmi zajímavě se pro náš časopis rozpovídali.

Projekt, který dostane prostor v dalším vydání, se jmenuje Dětský fotbalový pohár. Ano, tato sym-
patická akce pro žáky I. a II. tříd základních škol kroutí pod křídly Pražského fotbalového svazu už 
čtvrtý ročník. Říkejme jí proto klidně tradiční turnaj a za sebe říkám: jen víc takových akcí!

Úspěšný start do jara…

Lukáš Vrkoč
editor
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roZHovor

raPHael belei Z toGa žiJe od roku 1997 v PraZe. 
Z aMatÉrskÉHo fotbalisty se stal roZHodčí v i. b třídĚ
text: RadiM tRusina foto: paVEl Jiřík st.



I v pražské I. B třídě se fotbalisté 
mohou cítit světově – minimálně 
díky jednomu rozhodčímu. Třetí 
nejvyšší metropolitní soutěž totiž 
píská RAPHAEL BELEI, sedm-
atřicetiletý chlapík z afrického 
Toga, krajan známého útočníka 
Emmanuela Adebayora. „V Česku 
je pískání  lehčí než v Africe,“ po-
rovnává Belei. „Zatím  jsem tady 
neměl výrazný problém.“

JJ Jak se člověk z Toga stane rozhod-
čím v Česku?
Přijel jsem do Česka studovat, to bylo 
v roce 1997. Hrál jsem tady různé tur-
naje pro národnostní menšiny, futsal či 
Ligu firem. Občas mi přišlo, že roz-
hodčí nejsou moc féroví, hodně jsem 
s nimi diskutoval. Postupem času jsem 
se s některými z nich začal kamarádit 
a dospěl jsem k názoru, že bych mohl 
pískání sám zkusit. Přestal jsem ak-
tivně hrát a přihlásil se mezi rozhodčí.

JJ Jak dlouho pískáte?
Teď je to třetí rok. Dřív jsem hodně 
hrál, teď je mi už 37 let a pozice roz-
hodčího se mi zdála jako dobrá příle-
žitost, jak u fotbalu zůstat.
JJ Vaším hlavním motivem, abyste 

začal pískat, bylo co?
Aby byl fotbal víc fair-play. Chtěl jsem 
se na tom podílet. Snad se mi to daří.
JJ Neměl jste pochybnosti, jak vás 

lidé přijmou?
Měl, hodně pochybností. Přiznám se, 
že jsem se docela bál reakcí lidí, hlavně 
hráčů a fanoušků. Když se někdy člo-
věk kouká, co se na stadionech děje, je 
to až o strach. Neměl jsem představu, 
jak mě budou lidé brát, jak to bude pů-
sobit, když udělám chybu. Neznám ji-
ného rozhodčího tmavé pleti v Česku. 
Šel jsem do toho s tím, že se každý můj 
omyl rozmázne a bude se říkat: „To byl 
ten z Afriky.“ Hlavně fanoušci na mě 

zpočátku koukali skrz prsty, čekali, co 
předvedu. Když viděli, že zápas zvlá-
dám, byl klid. Zatím se mi nestalo, že 
bych zásadně chyboval. Pomohlo mi, 
že se za mě postavili lidé z Pražského 
fotbalového svazu, kteří mi řekli, ať se 
přihlásím, kdyby byl nějaký problém. 
Dali mi jistotu, že můžu pískat a nebu-
dou to provázet nějaké nepříjemnosti.
JJ Ale nějaké přece jen nastaly, ne?

Ano, ale jen menší. Zavolal jsem 
na svaz, co se stalo, pak se mi třeba 
ozval někdo z klubu a omluvil se za 
fanoušky. Oni ale křičí na každého roz-
hodčího, to si nemůžu brát moc osobně. 
Když jsem začínal s pískáním, byl jsem 
upozorněn na jedno české specifikum.
JJ Na jaké?

Když prý na mě budou lidé křičet, že 
jsem černá svině, nemám to brát jako 
rasistickou urážku, že tady tak fanoušci 
občas rozhodčím říkají, když se jim 
nelíbí jejich výkon. (usmívá se) Jednu 
zkušenost s rasismem ale vlastně mám.
JJ O co šlo?

Pískal jsem turnaj romských týmů 
a hráči byli hodně vulgární. Křičeli na 
mě, že jsem špinavý černoch. Organi-
zátor turnaje mě varoval, že jsou to ší-
lenci, ať si to tak neberu. Pro všechny 
případy tam byli dva bodyguardi. Do-
mluva byla taková, že pokud bych se 

cítil ohrožený, ať zvednu ruce. Začala 
tam strkanice, tak jsem ukončil zápas 
a zvedl ruce. To byl zatím největší pro-
blém, který mě při fotbale potkal.
JJ Jak tedy probíhají zápasy, které 

rozhodujete v soutěžích organizova-
ných Pražským fotbalovým svazem?
Pískal jsem mládež, teď už i muž-

skou I. B třídu. Musím říct, že je to 
v pohodě. Když jsem přišel do Česka, 
byla místní společnost v otázce rasi-
smu výrazně zaostalejší. Je tady vidět 
velký posun, obzvlášť ve sportu. Na 
vyšší úrovni působí několik Afričanů, 
jsou i v nižších soutěžích. Společnost 
vnímá fotbal a sport obecně jako dob-
rou příležitost pro integraci cizinců. 
Pískal jsem třeba zápas v I. B třídě, 
kde byli Vietnamci, Číňani, to se mi 
líbilo. Obyčejně jsou Češi v kontaktu 
s Vietnamci, jen když jdou nakupovat. 
Je přece hezké se potkat při sportu, ne?
JJ Berou vás lidé při zápasech jako 

atrakci? Všímáte si toho?
To bylo hlavně dřív. Teď už to není, 
že někam přijedu a slyším takové to: 
„Hahaha, podívej se na něj.“ Řeknu, 

že jsem delegovaný rozhodčí, a jed-
nají se mnou normálně. Žádné rasis-
tické narážky nebo trapná klišé jsem 
nezaznamenal.
JJ Jak se k vám chovají hráči? 

Vždycky se najde aspoň jeden nebo 
dva, kteří to na mě zkoušejí, jsou agre-
sivnější. Ale taky musím říct, že větši-

nou i ti za mnou na konci přijdou a po-
dají mi ruku. Nestalo se mi, že by hráči 
šli ze hřiště bez toho. Klidnější spolu-
hráči navíc ty agresivnější usměrňují.
JJ Býváte při zápasech nervózní? 

Jak jste zmínil – jste přece jen víc 
sledovaný.
Na začátku jsem nervózní býval, ale 
teď už si víceméně věřím. Snažím se 
být na správném místě, abych dobře 
viděl a pískal spravedlivě. K tomu je 
nutné hodně běhat. V prvním zápase I. 
B třídy to byl na mě velký nápor. Přišel 
se podívat delegát, byl jsem nervózní. 
V poločase mi říkal, ať se uvolním, že 
tam není proto, aby mě soudil, ale aby 
mi řekl, co dělám špatně.
JJ Zdá se mi, že Češi mají cizincům 

větší tendenci tykat. Stává se vám to? 
Vadí vám to?
Je to půl na půl a je mi to celkem jedno. 
Když je to v mezích slušnosti, ať mi 
klidně tykají. To neřeším.
JJ Měl jste k fotbalu tak blízko 

i v rodném Togu?
Jasně. V Togu musíte hrát fotbal, každý 
malý kluk se touží fotbalem živit. Život 
tam je těžký, fotbal je radost. Uvažoval 
jsem o tom, že bych pískal už doma, ale 
je to mnohem složitější.
JJ V čem?

Musíte absolvovat kurs, který trvá půl 
roku. Není tam tak dobrá organizace 
soutěží a vůbec všeho okolo. Pískat 
se dá vlastně jen ve dvou hlavních li-
gách, ale míst je málo a dostat do nich 
se chce každý. Trvá hodně dlouho, než 
se vám to povede. To v Česku jsem ab-
solvoval několik seminářů a mohl jsem 
začít u dětí, pak se dá postupovat na-
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 „HlavnĚ fanoušci na  
 MĚ ZPočátku koukali  
 skrZ Prsty, čekali, co  
 Předvedu.“ 

 „v PrvníM ZáPase i. b třídy to byl na MĚ  
 velký náPor. Přišel se Podívat deleGát, byl  
 JseM nervóZní.“ 

Raphael se rychle zařadil 
mezi spolehlivé rozhodčí.

Kromě pískání se věnuje 
i trénování mládeže.



horu. Další věc je, že je mnohem lehčí 
řídit zápas v Česku než kdekoliv v Af-
rice. Lidi tady jsou totiž méně hádaví. 
Tam na vás vyletí a jsou schopní vás 
udeřit, což se stává poměrně často. 
Zato v Česku je napadení rozhodčího 
spíš extrém.
JJ Jakou máte vůbec vizi ohledně 

svého pískání?
Mám ambici dostat se, co nejvýš to pů-
jde, ale musím brát ohledy na svůj věk. 
Každého by lákala liga, ale na to bych 
mohl myslet možná ve chvíli, kdybych 
začal s pískáním před patnácti lety. Teď 
by bylo fajn se dostat třeba do praž-
ského přeboru.
JJ Je nějaký rozhodčí, jehož styl se 

vám líbí?
Ital Collina. Měl jsem rád jeho přísnost 
a zároveň spravedlnost. Budil velký re-
spekt, hráči si na něj nedovolovali, měli 
z něj až strach. Stejně jako já neměl rád 
simulanty. Ale vím, že v Česku není 
moc oblíbený. (usmívá se)
JJ To je pravda. Penalta, kterou pískl 

proti české reprezentaci na mistrov-
ství Evropy v roce 2000 s Nizozem-
skem na konci zápasu, tady vyvolala 
hodně vášní. Vy byste také nařídil 
pokutový kop?
Když říkám, že byl mým oblíbeným 
rozhodčím, neznamená to, že souhla-
sím se vším, co kdy pískl. (usmívá se)
JJ Jakou pověst má vůbec český fot-

bal v Togu?
Na mistrovství Evropy v roce 1996 
jsem vám fandil, bylo nás víc. A to 
jsem ještě nevěděl, že v roce 1997 do 
Česka pojedu. Byl tam Nedvěd, Po-
borský s dlouhými vlasy, Suchopá-
rek a další... Česko je u nás oblíbené. 
A penalta Panenky? Každý v Togu 

ví, že je to jeho vynález. Panenka je 
u nás díky tomu velice známá osob-
nost. Ze současných hráčů pak Petr 
Čech a Tomáš Rosický, protože v Af-
rice se hodně sleduje Liga mistrů. 
Když ji někdo hraje, fotbaloví fa-
noušci v Togu hned vědí, odkud jsou. 
Fotbal tam je nad náboženstvím. 
Když hraje reprezentace, všechno 
se zastaví a sleduje se zápas. Pokud 

se vyhraje, vláda vyhlásí zákaz noč-
ního vycházení.
JJ Proč?

Lidi mají velkou radost, opijí se, vez-
mou motorky a dělají blbosti. To není 
radost, ale šílenství. Když Togo na 

Africkém šampionátu poprvé v histo-
rii postoupilo ze skupiny, byl pak dva 
dny státní svátek. Nikdo nepracoval, 
jen se slavilo.
JJ To mě tedy zajímá, co se dělo, když 

Togo postoupilo na mistrovství světa 
v roce 2006?
To se slavilo ještě víc. Pro náš stát to 
byla neskutečná reklama. Togo znal 
málokdo. Bylo to zvláštní i tím, že se 

hrálo v Německu, Togo bylo dřív ně-
meckou kolonií, což se málo ví. Fran-
couzská kolonie se z Toga stala až poz-
ději. Němci u nás fotbal rozjeli, dali 
nám základy, i náš národní tým dlouho 
vedl německý trenér. V tomhle směru 
tam nějaké vazby existují. I trenéři 
z Toga jezdí do Německa na školení.
JJ Zmínil jste, že Togo se zviditelnilo 

díky mistrovství světa. Hodně fa-
noušků fotbalu ale v té době už znalo 
Emmanuela Adebayora, který se dá 
řadit do širšího okruhu světových 
hvězd. Co pro váš národ tenhle hráč 
znamená?
Adebayor je polobůh. Kdyby chtěl, aby 
prezident Toga zítra skončil, tak se to 
stane. Je totiž oblíbenější než prezident, 
všichni v Togu se ho snaží získat na 
svou stranu. Žádný hráč v Česku není 

tak slavný a respektovaný jako on. To 
si nedokážete představit. Jsme malá 
země, máme málo hvězd, on je tou 
největší. Navíc v Togu financuje hodně 
věcí, v jednom městě zaplatil výstavbu 
stadionu, pomáhá, jak může. I proto ho 
lidé obdivují.
JJ Potkal jste ho někdy osobně?

V roce 2005 hrálo Monako na Slavii, 
tak jsem ho kontaktoval a chvíli jsme si 
povídali. Jsme opravdu malý stát, i on 
je rád, když si může promluvit s kra-
janem.
JJ Jak to funguje, když chcete sehnat 

Adebayora?
Kdysi jsem na něj měl přímý kontakt, 
ale i dnes znám člověka, který je s Ade-
bayorem kamarád. Přes něj bych kon-
takt získal. On by mu jen zavolal, že se 
mu ozve známý z Prahy.
JJ V Praze žijete už od roku 1997 – 

jak na vás působí český fotbal a po-
měry na úrovni, kterou pískáte?
Překvapila mě sportovní úroveň někte-
rých zápasů. I týmy v I. B třídě umějí 
hrát dobrý fotbal. Na ligu se někdy 
nedá dívat, je to příliš svázané taktikou, 
to tady to bývá nahoru-dolů. A taky ob-
divuju, jak se tady dělá mládežnický 
fotbal. Třeba nastavený trend na Praž-
ském fotbalovém svazu, to je paráda. 
Myslím, že z pražských klubů časem 
vyjde několik velmi dobrých fotbalistů. 
Práce s malými kluky přinese výsledky 
pro celý český fotbal.
JJ S mládežnickým fotbalem máte 

také slušné zkušenosti. Trénujete 
žáky v Čechii Smíchov, že?
Ano, pískal jsem tam pár zápasů a se-
známil se s lidmi z klubu. Líbilo se mi, 
jak je Čechie kosmopolitní. Byli tam 
Romové, Indonésané, já tam zase při-
vedl pár kluků z Francouzského lycea. 
Mám rád fotbal, přes pískání jsem se 
dostal k trénování a chytlo mě to.
JJ To jste poměrně velký fotbalový 

nadšenec. Musí být těžké tohle 
všechno skloubit.
Je pravda, že jsem do fotbalu nadšenec. 
Veškeré víkendy mám plné fotbalu. Ale 
dělám to rád, protože mě to hodně baví.
JJ Jak vás lidé berou v pozici rozhod-

čího, to už jsme probrali. Jak vás ale 
berou v pozici kouče?
Korektně. Se spoustou dalších tre-
nérů jsem absolvoval trenérské kursy, 

 kdo Je raPHael belei 

Sedmatřicetiletý muž z Toga, který v roce 1997 přijel studovat do Prahy 
Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ná-
sledně přešel na Vysokou školu ekonomickou. Býval amatérským fotbalis-
tou, který se kvůli větší férovosti rozhodl, že začne pískat. Zatím se dostal 
od mládeže do mužské I. B třídy. K tomu si také přibral trénování dětí 
v Čechii Smíchov. „Rád zkouším všechno,“ říká Belei, který byl v Česku 
ženatý a má zde syna. Živí se jako počítačový analytik.
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 „adebayor Je PolobůH. kdyby cHtĚl, aby PreZi-  
 dent toGa Zítra skončil, tak se to stane.“ 

Kluci, znáte Adebayora?



známe se. Na lavičce toho můžu doká-
zat víc než jako rozhodčí, není to tak 
omezené věkem.
JJ Víte ještě o nějakém dalším zá-

stupci Toga v českém amatérském 
fotbale?
V amatérském ne. V Příbrami je jeden 
tožský hráč Videgla, to je všechno. Po-

kud by tady byl nějaký Tožan na jaké-
koliv úrovni, věděl bych o něm.
JJ Kolik máte v Česku krajanů?

Z Toga nás je v Česku maximálně pat-
náct. Já jich znám do desítky. Je ale 
možné, že žije někdo daleko od Prahy 
a z nějakého důvodu není v kontaktu 
s ostatními.

JJ Český fotbal je podle vás v Togu 
populární. Ptají se vás lidé, koho jste 
potkal a co jste tady při fotbale zažil?
Nedávno jsem potkal Panenku a udě-
lal jsem si s ním fotku. Doma mi ří-
kali, že se mám, když jsem se vy-
fotil s takovým velikánem. Potkal 
jsem i Ivana Haška, který má u nás 
taky velké jméno, protože působil 
ve Francii. Kdo projde francouzskou 
ligou, je v Togu známý, protože se 
u nás hodně sleduje. I proto jsem 
u Eura jmenoval Suchopárka, který 
hrál ve Štrasburku.
JJ Co by se muselo stát, aby v Togu 

díky fotbalu znali i vás? Na jakou 
úroveň byste to jako rozhodčí musel 
dotáhnout?
To bych musel pískat první ligu, pak by 
přijeli z Toga nějací novináři a psali by 
o mně články. (usmívá se)
JJ Co se vám z pozice rozhodčího ve 

fotbale nelíbí?
Nevadí mi, že hráči kecají, štve mě, 
když simulují a vyžadují, aby se to 
pískalo.
JJ Pak jste přísný? Umíte to vůbec?

Dávám málo karet, to je pravda. 
Spíš varuju, aby si ti hráči dali po-
zor. Ještě se mi nestalo, že bych ně-
jakého hráče vyloučil. Ale pozor, 
když se přiostří, jsem schopen karty 
vytáhnout rychle. Třeba ve chví-
lích, když pískám mezinárodní tur-
naje, kde hrají anglické týmy. Tam je 
hodně skluzů. Občas se chodím dívat 

na jiné zápasy kvůli rozhodčím. Po-
zoruju, jak se chovají. Vyberu si ty, 
kteří mají dobré renomé, a snažím se 
od nich přebírat věci, co se mi líbí. 
Vlastně se víc než na fotbal dívám 
na rozhodčí.
JJ Jak to máte s vyplňováním zápisů 

o utkání?
Už s tím nemám problémy, pomáhá mi 
i to, že jsem zatím nemusel psát nic 
složitého. Ale i kdyby, mám tam dva 
kolegy, kteří by mi případně pomohli. 
Studoval jsem v češtině, zápisy jsou 
všude stejné, dá se to zvládnout.
JJ Přece jen bych se ještě vrátil k té 

vaší přísnosti. Moc si vás neumím 
představit, jak s nekompromisním 
výrazem udělujete karty.
Je pravda, že jsem asi jediný rozhodčí, 
který se pořád směje. My Afričané 
jsme veselí a hraví. Běžím a směju se. 
Možná i díky tomu mi někdy hráči od-
pustí drobnou chybu.
JJ Není to příliš originální otázka, 

přesto ji položím: Přezdívá vám 
okolí „Mirečku“ podle postavy afric-
kého studenta z filmové série o Bás-
nících? To je v Česku velmi popu-
lární postava.
No jo, každý mi to opakuje a říká: 
Hele, Mireček! Na trenérském kursu 
všichni věděli, že se jmenuju Raphael, 
přesto mě oslovovali „Mirečku“. Ne-
vadí mi to, už jsem si zvykl. Vím, že se 
takhle Afričanům v Česku říká, a beru 
to jako legraci.

INZERCE

 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

Už i na zimu si Raphael 
za roky v Praze zvykl.



„Manželka diplomaticky tvrdí, 
že neví nic o tom, jak mi lidé na-
dávají,“ říká rozhodčí JÚLIUS 
ŠARÓKA. Chcete vědět víc? Pak 
čtěte dál o muži, který má kořeny 
v Maďarsku.

JJ Proč jste se dal na dráhu rozhod-
čího?
Ovlivnily mě dva důležité prvky. Za 
prvé že můj otec byl také rozhodčím 
a hodně jsme se povídali o pravidlech 
a o fotbalu jako takovém. A druhá věc 
je, že jelikož mám maďarskou národ-
nost a v době, kdy jsem se začal zajímat 
o fotbal, byl nejlepším rozhodčím na 
světě Maďar Sándor Puhl. On u nás byl 
skoro jako celebrita, často jsem s ním 
viděl debaty, rozhovory a hodně se mi 
líbila jeho lehkost, s jakou zvládal vy-
pjatá utkání. Dodnes si pamatuji třeba 
finále MS v USA v roce 1994, které 
rozhodoval s bravurou. Na dráhu roz-
hodčího jsem se dal až poté, co jsem 
se dostal do Prahy na studia. Předtím 
jsem raději fotbal hrál, i když mě vždy 
lákalo si zapískat, a to právě ze vzpo-
mínaných důvodů.
JJ Co říkají vaši blízcí na to, že jste 

člověkem, jemuž lidé občas sprostě 
nadávají?
Manželka diplomaticky dělá, že o tom 
neví. (směje se) Musím ale říct na ob-
hajobu pražského fotbalu: tady to je 
zlatý klid… Samozřejmě se tady občas 
také vyskytne nějaký „chytrý jedinec“, 
ale já pocházím z vesnice, kde bych 
v životě pískat nechtěl. Takže jestli 
nám tady sprostě nadávají, nevím, jak 
bych pojmenoval, co se děje třeba u nás 
na vesnici.

JJ Vzpomenete si na zápas, který se 
vám povedl od první do poslední mi-
nuty? Kolik jich bylo?
Myslím si, že neexistuje utkání, ve kte-
rém rozhodčí neudělá alespoň malinkou 
chybu. To ale neznamená, že se to utkání 
nepovedlo. Samozřejmě jsem měl více 

zápasů, po kterých jsem byl naprosto 
spokojený. A s přibývajícími zkuše-
nostmi je těch utkání více. Důkazem je 
hlavně spokojenost a pochvala od obou 
kapitánů a samozřejmě od delegáta.
JJ Stal se vám na hřišti někdy nějaký 

trapas?

Ano. Obvykle nosím červenou kartu 
v zadní kapse v trenkách a žlutou 
kartu v boční kapse. Jenomže na 
jednom utkání jsem to omylem dal 
do kapes opačně. A při první ŽK 
v utkání se na mě faulující hráč vy-
děšeně díval, co že mu to ukazuju. 
Teprve v tu chvíli jsem si všiml, že 
mu ukazuju červenou místo žluté. 
Tak jsem se mu omluvil a naštěstí to 
všichni brali s humorem, včetně pana 
delegáta. (směje se)
JJ Kterého kolegu berete jako vzor 

ideálního rozhodčího a proč?
Těch výborných rozhodčích je 
opravdu hodně. I na mezinárodní 
úrovni je spousta arbitrů stejné kva-
lity. Nejvíc se mi líbí, jak píská Vik-
tor Kassai. Ale také v Praze nemáme 
nouzi o výborné rozhodčí často i s me-
zinárodními zkušenostmi.
JJ Kam byste fanoušky fotbalu 

v Praze pozval na nejlepší pivo?
Jelikož jako rozhodčí máme přísně 
zakázáno před, během a po utkání na 
stadionu požívat alkoholické nápoje, 
rád bych všechny pozval na výbornou 
točenou malinovku všude tam, kde ji 
točí… (směje se)
JJ Kolik se dá pískáním/máváním 

měsíčně vydělat?
Určitě mnozí se mnou budou souhla-
sit: pokud bych měl pískat jen pro 
peníze, už bych to dávno nedělal. 
Samozřejmě i ty odměny jsou pří-
jemné, hlavně za věc, kterou děláte 
rádi jako koníček. Kolik přesně vydě-
lám, nepočítám. Ale když se do toho 
počítají i investice, jako jsou dresy, 
kopačky apod., nebude to žádná  
extra velká částka.

Pod Palbou

roZHodčí Július šaróka v PravidelnÉM dotaZníku
text: lukáŠ VRkoč foto: paVEl Jiřík st.

 Július šaróka 

 Vystudoval Fakultu strojní ČVUT, obor technika prostředí.  Pracuje 
v oboru, který vystudoval – konkrétně je technicko-obchodním zástupcem 
firmy Schako, prodávající komponenty pro vzduchotechniku a klimatizace. 
 Ve volném čase se snaží být s rodinou – má skoro dvouletou dceru a dru-

hou s manželkou očekávají za tři měsíce.

  Zajistíme distribuci vašich propagačních katalogů, letáků, 
firemních materiálů a dalších tiskovin.
  Vysoká míra zpětné odezvy.
  Výběr lokalit přizpůsobíme vašim požadavkům a potřebám.

Více informací na tel.: +420 777 769 663

www.gpmedia.cz

BUĎTE S NÁMI NA OČÍCH, 
VYUŽIJTE NAŠÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ!

, letáků, 

potřebám.

Trapas? Július ho 
bral se smíchem.
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  Zajistíme distribuci vašich propagačních katalogů, letáků, 
firemních materiálů a dalších tiskovin.

  Vysoká míra zpětné odezvy.
  Výběr lokalit přizpůsobíme vašim požadavkům a potřebám.

Více informací na tel.: +420 777 769 663

www.gpmedia.cz

BUĎTE S NÁMI NA OČÍCH, 
VYUŽIJTE NAŠÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ!

, letáků, 

potřebám.



Žižkov má blíž k postupu než se-
stupu, po špatném začátku může být 
relativně v klidu. Zbylí dva zástupci 
hlavního města jsou ve Fotbalové 
národní lize, jak se druhá nejvyšší 
soutěž oficiálně jmenuje, na sestu-
pových pozicích. Bohemians Praha 
a Loko Vltavín čeká boj o záchranu. 
Jak se pražské celky připravují?

 žižkov 
O postupu se nemluví. Chceme 
dělat postupné kroky, říká trenér 
Trpišovský 
Žádné drastické zásahy neproběhly 
v kádru Žižkova. Za nejlepší pražský 
druholigový tým už dál nebude hrát es-
tonský stoper Kaarel Kiidron, který na 
vlastní žádost ukončil smlouvu a vrátil 
se domů. Důvod? Ve Viktorii prý necítil 
jistotu, že bude pravidelně nastupovat, 
a protože se chtěl udržet v reprezentač-
ním kádru, zvolil variantu návratu.
Dobrými výkony na sebe naopak ve 
vyšší soutěži upozornil obránce či zá-
ložník Daniel Bartl. Toho si vyhlédla 
ligová Mladá Boleslav a 24letý Bartl se 
na konci ledna ve středočeském klubu 
upsal na 2,5 roku. Na Žižkově byl od 
léta 2011.
Nováčky v týmu trenéra Jindřicha Tr-
pišovského by měli být útočník Vojtěch 
Hadaščok z Liberce, záložník či útočník 
Martin Hurka ze Slavie a brankář Tomáš 
Holý ze Sparty (v době uzávěrky Spe-
ciálu nebyly jejich příchody uzavřeny).
„O Hadaščoka  byl  zájem  i  z  jiných 
klubů. On i Hurka jsou šikovní, je po-
třeba  je  oživit,  protože  v  posledních 

měsících moc nehráli,“ hodnotil trenér 
Jindřich Trpišovský. „Jsou  to  hráči 
z  jiné  kategorie,  která  je  mi  blízká. 
Znám je z mládežnických týmů.“
Obecně kouč Trpišovský rád pracuje 
s mladými hráči, kterých je na sou-
pisce Žižkova hodně. Příklad Bartla 
ukazuje, že se mohou ukázat a dostat 
se výš. „Žižkov je klub s tradicí, je to 
dobrá adresa. Navíc v Praze, kde mají 
hráči šanci se zviditelnit a fotbalově se 
posunout,“ myslí si Trpišovský.
Sám mohl v zimě řešit otázku posunu: 
byl mezi kandidáty na post trenéra li-
gové Jihlavy, která nakonec angažovala 
bývalého reprezentačního kouče Petra 
Radu. „Samozřejmě to potěší, když je 
o vás zájem. Ale platí, že já nechci ze 
Žižkova utíkat. Nastartovalo se tu něco, 
co má smysl,“ říká Trpiškovský. „Když 
to vezmu ze svého pohledu, tak po repre-
zentaci je pro trenéra angažmá v první 

lize samozřejmě nejvíc. Ale stejně jako 
při  budování  týmu,  i  u  trenéra  má 
všechno svůj čas. Trenér musí být na 
nejvyšší soutěž připravený. Já jsem ve 
druhé lize půl roku. Na první ligu musí 
být i zkušenosti.“
Ty tak Trpišovský hodlá dál nabírat 
v klubu z Prahy 3. S týmem se v zimě 
připravuje v areálu Horních Měcholup, 
které jsou žižkovskou farmou. Poté, co 
realizační tým zkontroloval, jak hráči 
plnili přes Vánoce individuální plány, 
skočil Žižkov do ostré přípravy.
Ale hned na začátku poznal velkou 
sílu Sparty, která mu dala sedm gólů. 
„Dvacet minut měla Sparta jednu šanci, 
pak jsme dostali během chvíle šest gólů. 
Nám se to zhroutilo a Sparta začala hrát 
výborně, spadlo jí tam všechno. Byla to 
ostuda, ale i takové memento, které nám 
ukázalo hodně věcí, na čem je  třeba 
pracovat,“ hodnotil Trpišovský.

Ve zbytku ledna byly výsledky lepší 
a zápasy vyrovnanější: porážka 2:4 
s Duklou, 2:3 se Slavií a  remíza 1:1 
s Českými Budějovicemi.
Do jara půjde Žižkov z 8. místa a ztrá-
tou osmi bodů na pozici, která zaručuje 
ligu. Plány se ale nemění, o postupu se 
v klubu nemluví. „Pořád platí, že tahle 
sezona je pro nás stabilizační,“ povídá 
Trpišovský. „Máme za sebou pozná-
vacího půl roku, viděli jsme možnosti 
hráčů. Jsem přesvědčený o tom, že by 
tu už někteří na ligu měli, ale my ne-
chceme jít výš nepřipravení a třeba oka-
mžitě spadnout. Chceme jít postupnými 
kroky, je to běh na dlouhou trať. Naším 
vzorem je v tomhle směru Dukla. Nikam 
se nehnala a teď už druhým rokem pa-
tří mezi českou špičku. Přitom pracuje 
se stejnými hráči a kádr jen doplňuje.“

 boHeMians PraHa 
Tým bude spoléhat na zkušené posily 
Klapku a Demetera 
Myšlenky na velký fotbal už neměl, 
hrál pátou nejvyšší soutěž v Rakousku. 
Stačilo pár telefonů a u Filipa Klapky 
se rychle všechno obrátilo. Zkušený 
32letý ofenzivní záložník se dvěma 
stovkami ligových startů by měl být 
na jaře výraznou postavou v sestavě 
Bohemians Praha, kteří budou hájit 
druholigovou příslušnost. Po podzimu 
je na tom v tabulce hůř jen Vltavín, na 
jehož hřišti čeká Bohemians první jarní 
zápas. To bude bitva!
Kromě Klapky, známého hlavně 
z Jablonce a Hradce Králové, odkud 
do Prahy dojíždí, přišel i o rok mladší 
Michal Demeter, který v klubu už dřív 

tÉMa

Jaká Je situace v klubecH HraJícícH 
fotbalovou národní liGu? s číM Jdou do 
Jarní části druHÉ neJvyšší soutĚže?
text: RadiM tRusina foto: ondřEJ hanuŠ Druholigové 

derby na Žižkově

Klasický „viktoriánský“ 
transparent. A pokřik.
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působil a zažil tady i dvě prvoligové 
sezony. I on hrál nižší soutěž v Ra-
kousku. Teď by se oba měli stát hlav-
ními tahouny.
„Jsem rád, že jsme se domluvili s tak 
zkušenými hráči, jakými jsou Míša De-
meter a Filip Klapka. Měli by pomoct 
nejen na hřišti, ale i v kabině,“ pochva-
luje si trenér Miloš Sazima.
Bohemians jsou ve svízelné situaci. 
V 16 podzimních zápasech posbírali 
jen 14 bodů. Čeká je hodně náročné 
jaro, kdy budou odvracet pád do třetí 
ligy. „Věřím, že to v pohodě zvládneme 
a druhou ligu zachráníme. Odehrál jsem 
tady předtím šest sezon, tenhle klub pro 
mě hodně znamená,“ vyznal se Demeter.
Bohemians, na rozdíl od posledních 
dvou let, nevyjeli na soustředění do 
Turecka, ale zůstali ve svém areálu. 
„Zvládneme to i v domácích podmín-
kách, nejsme zase tak rozmazlení, aby-
chom museli jezdit někam za teplem,“ 
říká za tým kapitán Josef Laštovka.
Ze známějších jmen v klubu skončilo 
duo Nemanja Kuzmanovič a Jan No-
votný. Srbský útočník byl se třemi 
góly nejlepším střelcem podzimní 
části. Teď musí dávat góly jiní. Podle 
Sazimových propočtů bude potřeba 
nastřílet tolik branek, aby stačily na 
zisk 18 jarních bodů. V součtu s pod-
zimním ziskem by se to prý mělo rov-
nat udržení v soutěži. „Ve hře je ještě 
dvaačtyřicet  bodů, měli  bychom  to 
zvládnout,“ usmívá se Sazima, který 
v realizačním týmu přivítal nového 
asistenta. K exligovému brankáři 
Oldřichu Pařízkovi přibyl druhý asi-
stent Milan Kormaník, který je zá-
roveň kondičním koučem. Nahradil 
Milana Matějku.
V lednové přípravě porazili Bohe-
mians juniorku Příbrami 1:0, pak re-
mizovali se širším ligovým kádrem 
stejného klubu 1:1, remízou skončil 
i duel s juniorkou Liberce, s prvním 
týmem Jablonce pak Sazimův celek 
prohrál těsně 2:3.

 loko vltavín 
Situace je kritická, ne nezachranitelná 
Historickou premiéru zažívají v téhle 
sezoně fotbalisté týmu Loko Vltavín. 
Celek z Holešovic se za deset let do-
stal z I. A třídy až do druhé ligy, což 

je klubové maximum. Podzim ale Vl-
tavín zakončil se ziskem devíti bodů, 
což se rovná poslednímu místu.
„Situace je sice kritická, ale ne neza-
chranitelná,“ myslí si Radek Kron-
ďák, ředitel klubu, který byl jako 
hráč a později jako trenér u všech 
posledních úspěchů Vltavínu. 
„V klubu jsem už docela dlouho a do-
kázali jsme se dostat z nepřízniva do 
přízniva. Takže se bude makat, vě-
říme, že se to povede i tentokrát. Mu-
síme se o to pokusit,“ burcuje.
Vltavín v minulé sezoně ve velké 
konkurenci ovládl třetí ligu a zvažo-
val, jestli jít do profesionální soutěže. 
Nabídku vzal, ač hráči mají polopro-
fesionální podmínky. Čekalo se, že 
bude tým hrát o záchranu, ale zisk 
devíti bodů je pod hranicí toho, co se 
tipovalo.
„Sice  jsme poslední, pořád  jsme ale 
výš, než jsme kdy předtím byli,“ povídá 
Kronďák. „Musím přiznat svůj omyl. 
Když jsem v létě po postupu říkal, že 
mezi druhou ligou a ČFL není takový 
rozdíl, tak jsem se mýlil. Výsledky jasně 
ukazují, že tam rozdíl je.“
Mužstvo jen dvakrát vyhrálo a tři-
krát remizovalo. „Nechali jsme hrát 
druhou ligu fotbalisty, kteří si tu sou-
těž vykopali. Bohužel se nám nepo-
dařilo udělat víc bodů, což je škoda, 
protože byly zápasy, kdy jsme mohli 
a  měli  dopadnout  lépe,“ myslí si 
Kronďák. „Poslední zápasy podzimu 
ukázaly, že jsme se i přes to poslední 
místo posunuli.“
Je jasné, že tým bude potřebovat po-
sílit. Do uzávěrky tohoto čísla Spe-
ciálu na konci ledna ale nebyl žádný 
z přestupů dotažený. „Je jasné, že po-
kud chceme uspět, a to chceme, nějaké 
změny musí přijít,“ pokračuje Kron-
ďák. „Hráči se zlepšovali, ale v naší 
situaci nemůžeme čekat a někoho něco 
učit. Na to není čas. Takže potřebu-
jeme hotové hráče.“
Čas zapracovat případné posily mají na 
Vltavínu do 8. března, kdy startuje jarní 
část druhé ligy.
Kromě fotbalových schopností se 
v klubu dívají také na charakterové 
vlastnosti, které jsou vhodné pro zá-
pasy o záchranu. „Aby to nějaký hráč 
nebral tak, že si chce jen zakopat dru-

hou ligu, a když se spadne, tak se pro 
něj nic neděje. Máme zájem o takové 
fotbalisty, kteří budou chtít Lokádě po-
moci. Tím samozřejmě pomůžou i sami 
sobě. Pořád je to druhá liga v Praze 
a chodí se k nám koukat řada manažerů 
a expertů,“ říká Kronďák.

V prvním měsíci přípravy se ale Vlta-
vínu výsledkově vůbec nedařilo. S třeti-
ligovými Domažlicemi prohrál 1:2, ligo-
vým Bohemians 1905 podlehl 0:3, nad 
jeho síly byla i Sparta B (1:2), v souboji 
dvou druholigových týmů pak pražský 
celek nestačil na Táborsko (0:1).

 tabulka PodZiMní části fnl  
 1. FC Hradec Králové 16 10 3 3 29:14 33
 2. FC MAS Táborsko 16 9 5 2 22:11 32
 3. FK Varnsdorf 16 8 5 3 24:14 29
 4. FK Ústí nad Labem 16 9 2 5 24:19 29
 5. SK Dynamo Č. Budějovice 16 8 3 5 27:15 27
 6. FK Baník Most 1909 16 6 7 3 20:18 25
 7. FK Baník Sokolov 16 7 4 5 16:15 25
 8. FK Viktoria Žižkov 16 7 3 6 21:20 24
 9. MFK OKD Karviná 16 7 2 7 25:21 23
 10. FK Pardubice 16 5 6 5 19:18 21
 11. MFK Frýdek-Místek 16 5 5 6 22:20 20
 12. FK Fotbal Třinec 16 4 3 9 18:25 15
 13. FC Graffin Vlašim 16 4 3 9 12:22 15
 14. FC Fastav Zlín 16 4 2 10 12:18 14
 15. Bohemians Praha 16 4 2 10 14:34 14
 16. Loko Vltavín 16 2 3 11 12:33 9

 PodZiMní PražskÉ souboJe ve fnl  
 Bohemians Praha – Loko Vltavín 3:0
 Viktoria Žižkov – Bohemians Praha 1:1
 Loko Vltavín – Viktoria Žižkov 0:1

 Jarní PražskÉ souboJe ve fnl  
 8. března: Loko Vltavín – Bohemians Praha
 26. dubna: Bohemians Praha – Viktoria Žižkov
 3. května: Viktoria Žižkov – Loko Vltavín

O záchranu to bude boj!

Žižkovští jsou na 
tom z pražských 
druholigistů nejlépe.

ZiMa 2014 9



Hodně fotbalistů o takové sérii 
sní, málokdo ji ale zažije. Aby tým 
projel podzimní část jakékoliv sou-
těže bez ztráty bodu, to je rarita. 
Mužstvu MIŠKOVIC se to v II. B 
třídě povedlo. Z 11 zápasů vytěžilo 
33 bodů při skóre 50:12. V čem je 
jejich kouzlo?

Trénink čtyřikrát týdně, před zaháje-
ním přípravy vážení hráčů v kabině, 
striktní vyžadování pravidel ohledně 
omlouvání se na tréninky, společné 
občerstvení po trénincích i zápasech. 
Navíc běžně používaná slova pořádek 
a disciplína. I podle toho vám může být 
jasné, že Miškovice nejsou klasický 
tým z úrovně okresního přeboru.
„Snažíme se Miškovice změnit,  snad 
se nám to daří,“ usmívá se Petr Sei-
del, trenér Miškovic. „Lidi nás začí-
nají brát v lepším světle, než tomu bylo 
v historii.“
Tenhle 32letý chlapík je zároveň 
hráč (momentálně zraněný kapitán), 
manažer a jeden z tria vedení klubu. 
Dalšími jsou předseda Vít Bednařík 
a Rahman Vatansever, asistent trenéra 
a hlavní sponzor.
„Řídíme to tři, sám bych tlupu chlapů 
nezvládl. Já mám ale navíc na starosti 
trénování. Kluci se mi smějí, že jsem 
jako Jirka Luňák. Docela to sedí, ale asi 
jsem přísnější,“ připomíná Seidel dnes 
už kultovní seriál Okresní přebor, kde 
Ondřej Vetchý famózně ztvárnil po-
stavu hrajícího trenéra Houslic. „U mě 
je to ale víc o té manažerské práci,“ po-
vídá muž, který to po letech v mládeži 
Bohemians 1905 nejdál dotáhl do třetí 

ligy v dresu Admiry. Pak jezdil hrát do 
Německa a Rakouska. Říká se o něm, 
že má vynikající levačku, díky jeho 
vizáži i hernímu stylu mu spoluhráči 
přezdívají Robben podle nizozemského 
záložníka Bayernu Mnichov.

 týMová cHeMie 
Jeho sportovní filozofie je jednodu-
chá: ukázat hráčům, kteří nikdy ne-
hráli vyšší soutěže, že při poctivém 
tréninku přijde zlepšení a výsledky. 
I proto je tady běžné takové množství 
tréninkových jednotek.

S tím však souvisí i fakt, že se v Miš-
kovicích připravují také Seidlovi ka-
marádi, kteří za fotbalem stále jezdí 
za hranice. „V přípravě teď máme 54 
lidí,“ vypálí. „Hodně kluků s námi 
trénuje, aby nemuseli někde sami bě-
hat. Jsou to ale fotbalisté, kteří mají 
kvalitu. Vedle nich rostou i naši hráči. 
Čtyři  tréninky  v  týdnu  jsou  proto, 
aby se tam všichni protočili. Snažím 
se klukům dávat dobrý servis. Když 
splní aspoň padesát procent, začne 
je to bavit, protože si posouvají své 
hranice, což dřív nezažili. Pokud se 

nastaví nějaká pravidla uzpůsobená 
na II. třídu a plní se, musí to fungo-
vat,“ říká Seidel.
Kromě hodně poctivého tréninku, 
na kterém se Miškovice někdy schá-
zejí i o víkendu, kdy je na programu 
i sauna či bazén, v klubu hodně sá-
zejí na to, aby fungovala týmová 
chemie. „Když mančaft funguje jako 
parta, tak se úspěch dostaví,“ myslí 
si Seidel. „Snažíme se, aby Miškovice 
kluky co nejvíc vtáhly a oni pro ně žili 
na hřišti i mimo něj. Není účelem je 
v zimě zatavit. Chceme nastavit ta-

ZaJíMavost

klub Z PraHy 9 na PodZiM ve svÉ skuPinĚ ii. třídy 
JasnĚ kraloval a neZtratil ani bod
text: RadiM tRusina foto: ondřEJ hanuŠ

Sníh nesníh – lídr soutěže 
trénuje za každého počasí.
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kovou atmosféru, aby se kluci těšili 
na každý trénink, na každý další den, 
kdy se uvidíme, i když se běhá. Je to 
pro ně víc společenská událost než ta 
dřina,“ popisuje.
Seidel se v Miškovicích pohybuje 
s přestávkami už pár let. Zlákal ho sem 
kamarád. Časem se z něj stal trenér, 
jehož na začátku naštvala jedna věc. 
„Vnímání  klubu  nebylo  moc  dobré. 
Chtěl jsem sehnat nějaký přátelák. Když 
jsem řekl, že jsem z Miškovic, odpověď 
byla, jestli jsem se náhodou nezbláznil. 
To byl pro mě první impuls, že musíme 
úplně změnit vnímání klubu. Hned jsem 
na hráčské schůzi řekl, že na Miškovice 
není hezký pohled a musíme je prezen-
tovat trochu jinak.“
A tak skončilo staré vedení a Seidel 
je členem toho nového. Díky boha-
tým fotbalovým kontaktům nemá 
problém nalákat nové tváře, s vyni-
kajícími výsledky v zádech neřeší 
ani nedostatek přípravných duelů. 
„Soupeři  mi  teď  prakticky  volají 
sami,  problém  s  přáteláky  už  ne-
máme,“ ujišťuje s úsměvem.
Důležitou součástí Miškovic je ov-
šem už zmiňovaný turecký podnika-
tel Rahman Vatansever, který v Česku 
žije 18 let. Hlavně díky němu má ce-
lek zajištěný rozpočet na několik let 
dopředu a nemusí řešit existenční 
problémy. Ale pozor: Miškovice ne-
chtějí jít cestou drahých posil a pla-

cených hráčů, kteří jdou jen za pe-
nězi, a když dojdou, mění registračku. 
V týmu prý za zápasy nikdo nemá ani 
korunu. „Můžete hráčům dávat deset 
tisíc měsíčně, ale to nic neřeší, takové 
nechceme,“ tvrdí Seidel.
Odměny probíhají jinou a týmovější 
formou. „Po trénincích a všech zápa-
sech máme pohoštění, jídlo a pití pro 
všechny. Chceme být výjimeční, tohle 
tmelí partu. Kdyby to jídlo a pití nebylo, 
asi by kluci chodili domů, takhle zůstá-
vají, což je ve výsledku ku prospěchu 

i na hřišti,“ hodnotí Seidel. „Hráči si 
váží toho, že pro ně něco děláme, a zů-
stávají. Jediná výjimka je, když musí za 
manželkou. To je pokyn shora, ten se 
musí respektovat,“ směje se.

 roZPočet? 160 tisíc! 
V praxi prý Miškovice fungují tak, že 
mají určitý finanční fond, z nějž mohou 
čerpat. Neutrácí se ale zbytečně. „Spo-
třebu na sezonu máme 160 tisíc korun, 
což není žádná závratná částka,“ odha-
luje Seidel klubové finance. „To nám 
úplně stačí. Druhá třída tolik nestojí. 
Okolní mančafty asi takové podmínky 
nemají, pak jsou ale v problémech.“
To Miškovice jsou teď na vítězné vlně. 
Zažily podzim snů, v historii klubu se 
nikdy nestalo, že by tým projel první 
polovinu sezony s plným počtem bodů. 
To ihned evokuje myšlenku, jestli je to 
samé možné zopakovat i na jaře...
„Můj názor vždycky byl, že se žádná 
soutěž nedá projet bez ztráty kytičky,“ 
začíná Seidel, ale ihned pokračuje: 
„Teď  bychom  se  o  to  ale  pokusili 
rádi.  Mančaft  na  to  určitě  máme. 
Víme ovšem, že se na nás soupeři bu-
dou hodně připravovat. Už na pod-
zim jsme cítili, že se proti nám některé 
týmy dost vyhecovaly a už avizovaly, 
že se těší na odvetu. Jaro bude v to-
mhle  směru hodně náročné. Naším 
největším konkurentem v tabulce jsou 
Satalice, kde znám Romana Hogena 
a spol. Sice jsme soupeři, ale vztahy 
máme velmi dobré, přátelské. Tady 

to nebude vyhrocené, s jinými týmy 
možná ano,“ odhaduje.
Miškovice jsou jasným favoritem na 
postup do I. B třídy, kterou už v mi-
nulosti hrály, ale ihned sestoupily. 
Teď nemůže být jiným cílem než opě-
tovná účast v sedmé nejvyšší soutěži 
v Česku, třetí v hlavním městě. „Po 
takovém podzimu chceme druhou třídu 
rozhodně vyhrát a jít výš. Pokud bychom 
se dostali do I. B třídy, hlavním úkolem 
by bylo udržet se v ní,“ líčí Seidel.
Slova o I. A třídě, nebo dokonce o pře-
boru, od něj neuslyšíte. „To  vůbec. 
Mám rád vysoké cíle, ale také musejí 
být reálné. Na začátku téhle sezony jsem 
klukům řekl, že bych chtěl druhou třídu 
vyhrát. O patro výš bychom asi byli spo-
kojení. Tým chceme citlivě doplňovat, 
i když nemusí být až tak hráčsky kva-
litní, měl by fungovat charakterově jako 
celek,“ má jasno Seidel. „Nikdo není 
naštvaný, když v zápase nenastoupí. To 
u nás neuslyšíte. Na vyšší úrovni je to 
přitom poměrně běžné.“
V jeho mužstvu nenajdete žádná 
velká fotbalová jména, exligisty nebo 
tváře známé z republikových soutěží. 
„Prakticky nikdo nehrál vyšší soutěže. 
To ale neznamená, že by kluci neměli 
na lepší úroveň, než teď hrají. Kdyby-
chom je teď po jednom rozhodili do 
příprav přeborových týmů, nikdo by 
nepoznal, že hráli  jen druhou  třídu. 
Tři kluci mají rychlostní parametry na 
divizi, což je v okresním přeboru znát,“ 
říká Seidel.

 neJvĚtší souPeř? ten,  
s níMž Miškovice neHraJí 
Ve II. třídě skupině B jsou Miškovi-
cím v tabulce nejblíž fotbalisté Sata-
lic, kteří ztrácejí 7 bodů, Chabry B 
jsou zpět o další čtyři body. Víc než 
přímé konkurenty ale v klubu sledují 
vývoj v tabulce skupiny C, již vede 
Zlíchov. Ten na podzim ztratil pouze 
za jednu remízu. „S lidmi ze Zlíchova 
se známe a trochu se kočkujeme, kdo 
má kolik bodů. Vlastně kromě našich 

protivníků hrajeme  i proti Zlíchovu 
v  jiné  skupině,“ usmívá se trenér 
Petr Seidel.

 v trÉninku Je  
 54 fotbalistů! 
Takovým kádrem nedisponují ani nej-
větší české kluby. V Miškovicích ne-
mají problém s tím, že by se tým ne-
scházel na tréninky v dostatečném 
počtu. Není to ale klasický konku-
renční boj o místa v sestavě. „Spousta 

kluků  jezdí  hrát  fotbal  do  ciziny. Až 
tam tihle legionáři skončí, půjdou hrát 
k nám. Nouzi o fotbalisty bychom mít 
neměli,“ usmívá se Seidel, který kaž-
dého z hráčů na startu zimní přípravy 
v kabině zvážil. „To  je  spíš  taková 
sranda,“ vysvětluje trenér.

 sPřátelenÉ kluby:  
 Meteor a třeboradice 
Tenhle obrázek není výjimečný - když 
fotbalisté Miškovic potřebují v zimě 

trénovat na umělé trávě, azyl najdou 
spolehlivě na Meteoru. „Když potře-
bují, využívají naši trávu, my si to pak 
vybíráme v zimě na umělce,“ popisuje 
Seidel. „Spolupráce  s  Meteorem  je 
na vysoké úrovni, máme od něj i čtyři 
hráče.“ Z hlediska mapy to je do Miš-
kovic mnohem blíž z Třeboradic, kde 
není spolupráce na takové úrovni, ale 
vztahy jsou prý velmi dobré. „Bereme 
je jako mančaft, s nímž jsme v příbuzen-
ském vztahu,“ říká Seidel.

 co Jste Možná nevĚdĚli o MiškovicícH… 

 další PražskÉ kluby beZ Porážky  

 Sparta Gambrinus liga
 16 zápasů, 13 výher, 3 remízy skóre 41:11

 Cholupice I. A třída, skupina B
 13 zápasů, 10 výher, 3 remízy skóre 35:11

 Zlíchov II. třída, skupina C
 11 zápasů, 10 výher, 1 remíza skóre 51:6

 PodZiMní ZáPasy Miškovic  
 Satalice – Miškovice 1:4
 Miškovice – Troja B 5:3
 Bohnice B – Miškovice 2:4
 Miškovice – King 3:0
 Klánovice – Miškovice 0:6
 Dolní Chabry B – Miškovice 0:2
 Miškovice – Sokol Vinoř 7:0
 Hloubětín – Miškovice 2:6
 Miškovice – Spartak Kbely B 4:2
 Běchovice – Miškovice 2:4
 Miškovice – Dolní Měcholupy 5:0

FC Miškovice = jedna velká rodina
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rePortáž
fotorePortÉři sPeciálu v akci na 
snĚHu i v MraZu
foto: ondřEJ hanuŠ, paVEl Jiřík st., paVEl slaVíčEk

SNěHOVá POKRýVKA ALESPOň NA CHVILKU SCHOVALA PŘíRODNí I UMěLé TRáVNíKy A OPRAVDOVá ZIMA V ČECHáCH 
UDEŘILA. FOTBALISTé VŠAK I V TŘESKUTýCH MRAZECH MUSELI STEJNě JAKO KAŽDý ROK KOUSAT TRéNINKOVé DáVKy 
A SLADKOU ODMěNOU JIM ByLy PŘíPRAVNé ZáPASy. Z NICH ZA ČTyŘI SEZONy POŘíDILA TROJICE FOTOgRAFů PRAŽSKéHO 
FOTBALOVéHO SPECIáLU STOVKy SNíMKů. ZDE JSOU Ty NEJZAJíMAVěJŠí Z NICH…
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leGenda

výZnaMnÉ osobnosti Historie PražskÉHo 
fotbalu Jak Je (Možná) neZnáte
text: MiloslaV JEnŠík foto: aRchiV autoRa

Ve středu 1. prosince 1937 na lon-
dýnském stadionu White Hart Lane, 
domovském hřišti tottenhamských 
Kohoutů, národní mužstvo skvěle 
vzdorovalo anglickým hostitelům. 
Teprve po střele „z noci a mlhy“ 
sedm minut před koncem, ještě 
ke všemu nešťastně tečované ra-
menem Josefa Košťálka, podlehlo 
4:5. Utkání se do historie zapsalo 
i tím, že naši k němu na přání 
hostitelů poprvé oblékli číslované 
dresy. Se šestkou nastoupil KAREL 
KOLSKý.

Na londýnské utkání vzpomínal rád, 
byť s jistou hořkostí: „Měl jsem za 
úkol hlídat Stanleyho Matthewse. Dal 
jsem do toho všechno, co ve mně bylo, 
ale stejně nám dal tři góly!“ A přitom 
toho v něm bylo opravdu hodně. Pod-
saditý, sukovitý neúprosný bojovník 
tehdy ani potom necouvl před nikým. 
Ale jeho pravá cena byla v něčem, 
co by v tom podmračeném chlapovi 
s temným pohledem zpod hustého 
obočí na první pohled nikdo nehle-
dal. S míčem u kopačky, ať byla levá 

či pravá, dovedl kouzlit. Skvostný 
driblér, cizelér přesných přihrávek. 
Tvůrce hry i neúprosný strážce. Pro-
stě pan Hráč. 
Centrhalv Jaroslav Bouček si právě 
léčil zranění, a tak po příchodu na 
Letnou zatím zaujal jeho místo. 
Sparta tehdy mohla postavit ce-
lou zálohu z Kročehlav: Košťálek 
– Bouček – Sedláček! A to ještě 
za nimi na pravém beku válel další 
dobrý rodák Jaroslav Burgr! Rudí si 
vůbec na borce ze slavné líhně na 

kladenském předměstí potrpěli. Už 
před jmenovanými borci za ni hrá-
vali třeba Jaroslav Carvan nebo Fer-
dinand Hajný…

 Platil i na bicana 
Na Letnou přišli skoro současně 
a jejich souboje byly po celé dese-
tiletí kořením derby „S“. Kolský 
dokázal krále střelců uhlídat. Na 
rozdíl od Pepiho, kterému nějaký 
nespěchavý nebo možná zlomyslný 
úředník nevyřídil včas státní občan-

ství, byl i na MS 1938 ve Francii, 
do bojů tam však nezasáhl. Kdyby 
válka nezmařila světový šampionát 
o čtyři roky později, nepochybně by 
jel znovu. Nacistická okupace připra-
vila o dlouhou šňůru reprezentačních 
příležitostí celou plejádu hvězd. On 
byl v té době nepochybnou českou 
jedničkou středu pole. 
Ale válel i potom. Když na podzim 
1947 Sparta svedla velký, leč neu-
věřitelně smolný boj s moskevským 
CDKA (1:2), byl třiatřicetiletý Kol-
ský spolu s o rok mladším Říhou je-
jím nejlepším hráčem. Liga 1947–48 
vůbec patřila k jeho nejzdařilejším. 
Ještě na jaře hrál za národní muž-
stvo. A když si Sparta v posledním 
ligovém kole rezolutní výhrou 7:2 
v Žilině zajistila mistrovský vavřín, 
psaly noviny: „Zápas rozhodla zá-
loha rudých, kde Kolský s Koubkem 
drželi míč u země, tlačili útok do-
předu a přitom sami stačili na útoč-
níky domácích.“ Koho by v té chvíli 
napadlo, že to bylo hodnocení jeho 
posledního zápasu na velké scéně? 
Ale on se tak rozhodl…

 karel kolský 
 21. 9. 1914–17. 2. 1984  levý nebo střední záložník  Kariéra:  SK 

Kročehlavy, 1935 Kladno, 1937 Sparta, 1948 Kladno, 1949 Sparta 
Úpice  Trenérská kariéra: Úpice (hrající), 1951 ATK Praha (pozdější 
ÚDA a Dukla), 1959 Sparta, 1963 Wisla Krakov, 1965 Zbrojovka Brno, 
1967 Jablonec, 1969 Škoda (Viktoria) Plzeň, 1970 Sparta, 1972 Kladno, 
1975 RH Cheb  Mistrovské tituly: jako hráč 1938, 1939, 1944, 1946 
a 1948, jako trenér 1956 a 1958  Ligové góly: 9 (z toho 3 v ročníku 
1943–44)  Mezistátní zápasy: Jako hráč 13 v letech 1937–1948; jako 
trenér 1956  8 zápasů spolu s Antonínem Rýgrem, 1958 13 zápasů 
(z toho 3 s Rudolfem Vytlačilem)

Píše se rok 1943. Kapitáni Josef Bican 
a Karel Kolský vedou obě „S“ k derby.
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 čarodĚJ Z lavičky 
Karel Kolský byl skvělý borec, 
avšak mimo jakoukoli pochybnost 
ještě skvělejší trenér! Rád expe-
rimentoval v sestavě a stavěl před 
své svěřence často hodně nečekané 
výzvy. Zprvu za to byl většinou 
české fotbalové žurnalistiky (v té 
době hodně konzervativní) nelí-
tostně stírán. Paličatě však stál na 
svém. A kdo našel původnímu útoč-
níkovi Josefu Masopustovi jeho ži-
votní post ofenzivního záložníka? 
Kdo v Dukle vytvořil záložní dvojici 
Pluskal – Mapoust, která pak hrála 
i za jedenáctku světa? Svaťa byl na 
počátku své ligové dráhy někdy st-
oper, někdy útočník… Když vedl ná-
rodní mužstvo na MS 1958 ve Švéd-
sku (se SRN 2:2, s Argentinou 6:1!), 

co chybělo, aby už tenkrát prošlo až 
do závěrečných bojů? Už v 50. le-
tech Kolský formoval základy de-
fenzivních řad příští chilské sestavy.
Jako trenér armádního týmu s pravi-
delným přísunem nadějných mladíků 
dostal šanci k vpravdě profesionální 
práci. Využil ji stoprocentně. První 
u nás začal důsledně využívat tehdy 
progresivní rozestavení 4 – 2 – 4. 
A nebylo to zdaleka jediné, co se 
z jeho metod přelilo i do dalších 
předních klubů. 
Když skončil s trenéřinou, působil 
v Plzni i jako funkcionář. Usadil se 
tam natrvalo – žel ne nadlouho. Táhlo 
mu teprve na sedmdesátku, když ho 
na pravidelné podvečerní procházce 
potkala náhlá smrt v prolomeném 
ledu na Litické přehradě…

 třikrát do úPice 
Kdoví, jak funkcionáři armádního 
sportu přišli roku 1951 na myšlenku, 
že pravým trenérem pro jejich tým 
bude sice bývalý vynikající borec, 
teď však hrající kouč mužstva kraj-
ského přeboru. Vsadili správně. Tři-
krát za ním museli vážit cestu vysocí 
důstojníci MNO, než kývl. Kladl si 
tvrdé podmínky; ne finanční, ale pra-
covní. A neslevil ani o píď – při ná-
sledném jednání se všemocným mi-
nistrem Čepičkou, stejně jako později 
při zimní přípravě mužstva, kterou za-
hájil svou strahovskou stáž. Nastolil 
v ní hotové galeje. A po nich nabídl 

několika říjnovým nováčkům trvalé 
angažmá. Jedním z prvních byl Sva-
topluk Pluskal. Z následujícího od-
vodního ročníku pak Josef Masopust, 
Ladislav Novák, František Šafránek, 
Jaroslav Borovička… 

 na ZaPřenou 
 Tým, který Karel Kolský vytvořil 
v armádním klubu, složil zkoušku zra-
losti ziskem mistrovského titulu roku 
1953. On sám u toho chyběl; studo-
val právě trenérskou školu ITVS. Při 
hodinách teorie sedával v jedné lavici 
s někdejším spoluhráčem ze Sparty 
a svým příštím nástupcem v trénování 

Dukly Jaroslavem Vejvodou. Oficiál-
ním trenérem šampionů byl jedenatři-
cetiletý Bohumil Musil. Ale nebylo 
pochyb, že hlavním tvůrcem úspěchu 
byl někdejší sparťanský záložník.

 Jinudy cesta nevede 
Když se v létě 1959 ujal sparťan-
ského týmu, požádal ho mladý novi-
nář, aby směl být přítomen jednomu 
z prvních tréninků. Trenér vyslechl 
žádost s jako obvykle zachmuře-
nou tváří, nakonec se ale usmál – 
a souhlasil. Žurnalista pak vyslechl 
i pár peprných hráčských poznámek 
o trenérovi, který si plete Letnou se 

Strahovem a sparťanské borce, kteří 
už toho dne měli za sebou i šest ho-
din v továrně, chce honit jako ně-
jaké bažanty. Trenér zatím opodál 
posílal do velkého vápna nádherné 
centry, na nichž si gólmani cvičili 
vybíhání, a po očku sledoval cvr-
kot. Po chvíli se přesunul k novi-
náři: „Nemohou mi přijít na jméno, 
co?“ Zase se tak zvláštně usmál, 
spíš pro sebe. „Jenže  svět  už  je 
jinde. Oni mají v  lecčems pravdu, 
ale slevit jim nemohu. Ti, kteří to se 
mnou vydrží, začnou časem chodit 
ráno rovnou sem. Pro ty, co chtějí 
vyhrávat, jinudy cesta nevede.“

 drobnÉ klePy 

Třiadvacetiletý Karel Kolský v utkání 
s Angličany na White Hart Lane

Karel Kolský po přípravném utkání 
reprezentace na podzim 1947

Portrét z časů, kdy se kouč 
armádního týmu stal průkopníkem 
progresivních trenérských metod.

Žhavá chvíle před Pláničkovou brankou v bitvě 
s Angličany. Za Kolského (6) pravou paží se skrývá 
Vodička, z našich jsou tu dále Košťálek a Daučík.
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Je mu teprve 12 let, přesto má jasno 
v tom, čeho chce v životě dosáhnout. 
DANIEL VILíMEK, ofenzivní tahoun 
žáků Březiněvsi, si chce zahrát ve 
španělské La Lize a k tomu nasát 
atmosféru Ligy mistrů. Ač to nejsou 
zrovna přízemní cíle, Dan k nim má 
už teď slušně našlápnuto. Loni si ho 
totiž vytáhli vršovičtí Bohemians, 
za které teď na střídavý start kope 
v žákovské lize.

JJ Fotbalové začátky:
K fotbalu mě přivedl kamarád Ma-
těj. První fotbalový trénink jsem zažil 
v pěti letech na Admiře a pak jsem pře-
šel za Matějem na Meteor, ale to ještě 
v předpřípravce. Jelikož pak začal táta 

trénovat v Březiněvsi, kde založili mlá-
dežnické družstvo, začal jsem hrát tam.

JJ Důležité kroky v kariéře:
Když jsem byl v loňském roce po-
zván do klubu Bohemians 1905 na 
trénink, kde jsem zatím zůstal a hraju 
tu v rámci střídavého startu za kate-
gorii U13 žákovskou ligu pod vede-
ním zkušených trenérů Michala Vy-
chodila a Jirky Apeltauera.

JJ Nejoblíbenější trenér:
Určitě táta, i když ode mě očekává 
vždy mnohem víc než od ostatních 
hráčů a nikdy není spokojený na sto 
procent. Ale je pravda, že mě hodně 
naučil. A taky Vláďa Benda. Oba jsou 

trenéry starších žáků v Březiněvsi. 
Teď v Bohemce máme skvělého tre-
néra Michala Vychodila.

JJ Fotbalový vzor:
Tomáš Rosický.

JJ Oblíbený hráč v ČR:
Vladimír Darida (před odchodem do 
Německa).

JJ Oblíbený světový hráč:
Neymar.

JJ Oblíbený klub:
FC Barcelona a samozřejmě Březiněves.

Neoblíbený klub:
Real Madrid.

JJ Poslední výsledek A-týmu Březi-
něvsi v sezoně:
Nevím, hráli jsme současně s žáky zá-
pas na Točné. Teď mi táta napověděl, 
že 0:1 na Kačerově. (směje se)

JJ Nejlepší spoluhráč v týmu
 V Březiněvsi Dan Harmáček a Jan 
Chu, na Bohemce Roman Senev.

Sportovní cíl:
Zahrát si španělskou ligu a Ligu mistrů.

JJ … a kdyby to nevyšlo ve fotbalu – 
čím chce být:
Líbilo by se mi být trenérem.

JJ Dělá i jiný sport než fotbal?
Není moc času… Čtyřikrát v týdnu 
máme trénink, o víkendu zápasy, ale 

pokud čas je, rád jezdím na kole, plavu, 
lyžuju, hraju tenis.

JJ Mimosportovní zájmy:
Jít s kamarády ven, do kina, hry na  
počítači.

JJ Nejlepší relax a odpočinek:
Rád poslouchám hudbu nebo sleduju 
filmy se sportovní tematikou.

JJ Oblíbené jídlo:
Kuřecí řízek s kroketami.

JJ Oblíbená hudba:
Eminem a Divokej Bill.

JJ Prospěch ve škole:
Myslím, že lepší průměr.

JJ Počet přátel na facebooku:
Zatím 181.

JJ Typ holky, který se mu líbí:
Všechny hezké, které fandí fotbalu.

Mládež

talent daniel vilíMek Z břeZinĚvsi v PravidelnÉM dotaZníku
text: Štěpán ŠiMůnEk foto: aRchiV d. VilíMka

Daniel v dresu Bohemians 1905

Žáci Březiněvsi
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I v osmi letech může dítě chodit na 
brankářský trénink, ale v tomto věku 
by se měly všechny děti učit chytat 
a házet míč, padat a nezranit se, 
rychle vstávat, nebát se míče, nebát 
se, že dostanou gól. Tyto činnosti patří 
do všeobecného rozvoje, mohou je tré-
novat každý den s rodiči či kamarády. 
Techniku se naučí později, protože 
oproti herním dovednostem nohou je 
to jednodušší, jelikož ruce jsou šikov-
nější. ANTONíN PLACHý, vedoucí 
trenérsko-metodického úseku FAČR, 
na stránkách Pražského fotbalového 
speciálu přináší v dalším díle seriálu 
Trénink názory zaměřené na trénink 
malých brankářů.

Jelikož se do role brankářů v těchto 
letech často dostávají ti méně ta-
lentovaní, mějme s nimi více trpěli-
vosti a včas je zarážejme a vysvětlu-
jme ostatním dětem-hráčům výtky, 
když brankář udělá chybu a dostane 
gól. Většinou to není jen jeho chyba. 
V tomto momentě jde o výrazné vý-
chovné působení směrem ke spo-
lupráci, vzájemné pomoci a úctě ke 
druhým.
Mít v mladší přípravce stálého bran-
káře, který tráví všechny turnaje 
a utkání v brance, je zločinem na roz-
voji jeho potenciálu! Ani kategorie 
starší přípravky či mladších žáků by 
však neměly znamenat stop v získá-
vání zkušeností hráče, jen by se měl 
poměr postupně více a více překlápět 
k brankářskému.

Trenéři, kteří dávají do branky stále 
stejné děti, aby neprohrál tým, jsou 
zaměřeni hlavně na výsledek utkání, 
ať již říkají cokoliv. Poctivější či ak-
tivnější trenéři se pokusí o domluvu 
se soupeřem o střídání hráčů v brance.
Hráče, které jsme třeba v U9 začali 
pomalu cíleněji připravovat pro roli 
brankáře, však stále velmi často vyu-
žíváme ve hře a do branek se střídají 
ostatní hráči. Pokud malý kluk rozumí 
hře (dostatečně dlouho hraje v poli) 
a pokud má dobrou míru pohybových 
schopností, stačí, když začne „být bran-
kářem“ i později, třeba ve 12 letech jako 
Petr Čech nebo i v 15–16 letech jako Ni-
zozemec Van der Saar či Španěl Reina.

 cHytání Míče a činnost  
 v brance 
V mladší přípravce, tedy v roční-
cích U7–U9, je chytání míče a hraní 
v brance součástí všeobecného rozvoje. 
Děti to mohou trénovat každý den s ro-
diči či kamarády. Činnosti, jako je chy-
tání a házení míče, pády a vstávání, 
by měly umět všechny děti a nedá se 
mluvit o specializaci brankář. 
Neznamená to, že by některé děti 
v tomto věku nemohly chodit na bran-
kářský trénink (U8/U9), ale měl by od-
povídat jejich kategorii a být jen roz-
šířením či doplňkem běžného tréninku 
fotbalových dovedností s ostatními. Do-
statečnými se jeví třeba 20 minut týdně 
v některých měsících, kde se zabýváme 
základy, jako je technika chytání míče 
v různých polohách, házením míče.

Jaké tedy cvičení a hry lze provádět se 
všemi? Některé děti jsou již v pěti le-
tech schopné chytat míče do dlaní, ne-
jen do košíčku (náruče), ale i postupně 
je možné přidávat i další činnosti, jako 
je chytání a házení v pohybu, třeba 
i ve výskoku. To jsou talentovanější 
schopni dělat kolem osmého roku věku 
a méně talentovaným to jde hůře a poz-
ději. Dále například chytání po otočení, 
po kotoulu s dopadem atd. Stejně tak 
jsou některé děti schopné již v pěti le-
tech ve dvojici jeden míč přihrávat no-
hou a druhý míč házet rukama.
V kategorii U9 by již měly děti umět 
chytit po vlastním nadhozu míč bez-
pečně do dlaní ve výskoku a nejlépe 
do téměř natažených rukou. Správnou 
techniku házení nejlépe procvičíme 
s tenisáky nebo kameny u potoka 
(levá i pravá ruka). Jde nejen o nácvik 
a rozvoj techniky házení, ale zároveň 
ve všech podobných činnostech o kom-
penzaci ryze fotbalové zátěže, kterou 
je kopání a vedení míče. Má to tedy 
i výrazný zdravotní přínos.
Příklady her a cvičení: 
STŘíLEČKA 
Děti jsou proti sobě (6-10 m dle věku 
a schopností) v malých brankách (3-4 
m viz obrázek) a hrají, kdo trefí branku, 
přičemž druhý chytá. Hráče učíme ko-
pat i chytat zároveň formou hry. První 
navádí míč okolo mety za brankou 
a z úrovně branky z pohybu střílí. Hrát 
se dá i házením na branku či hlavičková-
ním (U9). S postupujícím věkem a herní 
dovedností (U8-U9) již můžeme zvětšit 

vzdálenosti či branky, ale jen tak, aby 
byl vyrovnaný počet úspěšných bran-
kářských zásahů a gólů. Pokud chceme 
učit chytání, musí opravdu v brance za-
sahovat. Můžeme využít k učení i vha-
zování „autu“. I v těchto malých hrách 
můžeme organizovat malý turnaj.

DVA MíČE 
Podobně jako jsme zmínili výše, některé 
děti jsou schopné již v pěti letech ve 
dvojici střídavě jeden míč přihrávat no-
hou po zemi a druhý míč házet rukama. 
Dvojice jsou proti sobě na vzdálenost, 
na jakou se jim to daří. Trenéři mohou 
tam, kde se to nedaří, ve dvojici hráčům 
využít rodiče nebo se sami zapojit. Do-
spělí většinou přihrávku zpřesní a na-
startují tak dítě k větší úspěšnosti. Lze 
také využít toho, že oba míče ve dvojici 
se hází, ale jeden o zem a druhý vzdu-
chem, cvičení je vhodné v U8.
HáZEČKA 
Hra, která rozvíjí chytání a házení spolu 
s vedením míče. Hrají proti sobě dva 
týmy, hráči jednoho týmu vedou míče 

trÉnink

Pravidelný seriál o Metodice PříPravy Mládeže
text: RadiM tRusina  foto: ondřEJ hanuŠ, paVEl Jiřík st.
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v prostoru cca 15x15 m a hráči druhého 
týmu se snaží přihrávkami (nesmí s mí-
čem běhat) dostat blízko k hráči a trefit 
míčem - v ročníku U9 stačí, když trefí 
hráče (jen do nohou), ve starších kate-
goriích již mohou zkoušet trefit míče, 
které protihráči vedou. Házejí a chytají 
tedy za pohybu s přihrávkami do růz-
ných stran včetně nutné orientace v pro-
storu a rychlé reakce. V ročníku U9 ještě 
nejsou děti schopné tuto hru hrát rychle 
a ve starších U10-11 a výše přidáváme 
na obtížnosti a více hlídáme chyby jako 
kroky s míčem. Vhodné je dát tak zhruba 

jeden míč na 3-4 přihrávající. „Vybité“ 
hráče nevyřazujeme, jen počítáme, kolik 
se týmu podařilo získat „životů“ soupeře. 
K výrazné činnosti v brance v kategorii 
mladších přípravek patří také poziční 
hraní hráče v brance při utkání a všem 
je třeba vysvětlovat zásady správného 
chování:
JJ Stále sledovat hru a být včas ve stře-
hovém postavení pro chycení míče.
JJ Nebýt stále na brankové čáře, ale po-
souvat se „za hrou“ do hřiště.
JJ Snažit se stát na spojnici míče 
a středu branky.
JJ Vybíhat proti útočníkům se snahou 
vzít míč nebo zmenšit střelecký úhel. 
Toto rozlišování přichází až tak v ka-
tegorii U9, i když cíleně je lze do dětí 
„natlouct“ i dříve. Je to však zbytečné.

Rozehrání míče je dalším velkým bo-
dem a ideálně je včasné a přesné. Při 
kopu od branky smí v mladší přípravce 
ještě brankář s míčem vyjet, což situ-
aci trochu ulehčuje. V těchto kategori-
ích oceňujeme snahu rozehrát rychle 
jakýmkoliv způsobem, ale pokud má 
hráč čas a váhá kam rozehrát, spíše 
raďme, ať dá míč na zem a hraje no-
hama nebo ho „nakutálí“.
Vykopávat přes polovinu se ve fotbalu 
malých forem nesmí (snaha podpo-
řit kombinační hru) a rozehru blízko 
u branky usnadňuje to, že do pokuto-

vého území smí být rozehrán míč spo-
luhráči, ale soupeř smí vstoupit do po-
kutového území až po převzetí míče. 
To mají učit trenéři a hlídat rozhodčí!
Koučink: Rozehru brankáři musí 
usnadnit spoluhráči, vhodným nabíd-
nutím se, a tak trenér spíše v ten mo-
ment koučuje nabídku: „Kdo si dobře 
naběhne?“ než aby křičel na brankáře: 
„Tak už  to hoď/kopni!“ Rozhodnutí 
komu a kdy musí být samostatné roz-
hodnutí hráče v brance, ale připomínka 
„Můžeš i vyjet!“ není na závadu, pro-
tože nepřikazuje.

V tréninku je vhodné občas správné na-
běhnutí znovu ukázat a situaci při ro-
zehrání ve hře opakovaně namodelovat 
a ptát se hráčů na řešení situace.

 nácvik tecHniky 
Pokračujeme v činnostech všeobec-
ného rozvoje, ale na přechodu U9/U10 
již můžeme dopřát více místa speci-
alizovanému tréninku na post bran-
káře. K výběru brankáře patří více 
okolností, z nichž nejdůležitější je, 
aby to hráče bavilo a nebál se míče. 
Pokud hráč tělesně odpovídá někomu 
z rodičů, lze předpokládat, že o něco 
málo toho rodiče přeroste nebo do-
sáhne aspoň jeho výšky. Zde tedy 
můžeme využít i kritérium odhadu 
výšky, v případě, že si na post bran-
káře vybíráme. Jde i o to, aby nebyl po 
rodičích opravdu malinký, protože to 
by mu přinášelo zklamání i v blízkých 
letech. Nicméně odhad výšky kolem 
185 cm je dostačující i pro vrcholový 
sport. I hráč, který již chce být bran-
kář, se však má dostávat pravidelně do 
hry jako hráč.
Koučink: Nikomu není příjemné do-
stávat góly, ale je třeba hráčům i ro-
dičům vysvětlovat, že když brankář 
udělá chybu a dostane gól, není to 
důvod „mu nadávat“. V tomto mo-
mentě jde o výrazné výchovné půso-

bení směrem ke spolupráci, vzájemné 
pomoci a úctě ke druhým. I z toho dů-
vodu je vhodné, aby se do branky do-
stávali stále ještě všichni hráči a zkou-
šeli si opakovaně tuto situaci, protože 
pro uvědomování si je třeba mít zá-
žitky opakované. Pokud by k nějakým 
výčitkám došlo, je třeba, aby kouč 
hned zasahoval, i vystřídáním ze hry, 
a situaci s hráčem rozebral. „Když ty 
jsi byl v brance, nadával ti někdo, že 
jsi to nechytl? Bylo ti příjemné, když ti 
ostatní nadávali?“ Výchova je stále 
prvořadá! Naopak za podařené zá-
kroky je vhodné opakovaně chválit, 
protože v brance je třeba mít sebedů-
věru na nejvyšší úrovni.
Pokud máme opačný případ, že více 
talentovaných dětí chce chytat, nemu-
síme se snažit dělat výběr vůbec, pro-
tože se specializací lze začít i mnohem 
později. Pokud hráč samotný stojí o to, 
aby se z něj stal brankář, je možné 
buď jednou týdně navštěvovat speci-
ální brankářský trénink (30-45 min.), 
nebo vícekrát týdně vždy třeba po 10–
15 minutách plnit brankářský program 
v rámci tréninku. Co takový brankář-
ský program v počátku obsahuje?
CHyTáNí MíČE LETíCíHO NA 
BRANKáŘE PO ZEMI
Dvojí krytí, kdy je tělo za rukama 
chytajícíma míč. Ať již je to míč le-
tící vzduchem, nebo po zemi. Pro 
budování správného stereotypu bez-
pečného chycení je vhodné, aby se 
chycený míč ukryl do náruče, ačkoliv 
ve hře a ve hrách můžeme vyžadovat 
rychlé rozehrání, a pokud hráči míč ne-
vypadává, pak tento prvek bezpečného 
ukrytí míče v náruči pomíjíme.
CHyTáNí MíČE LETíCíHO NA 
BRANKáŘE VZDUCHEM
Zde je nejsložitější místo, kdy míč letí 
ve výšce břicho-hruď a není jisté, zda 
ho raději chytat spodem „do koše“, 
nebo vrchem „do dlaní“. Rada bran-
káři by mohla být, ať to chytí tak, aby 
mu to nevypadlo. Jakmile však bran-
kář není schopen se dostat za míč tak, 
aby splnil dvojí krytí, a chytá míč „do 
koše“ způsobem, že si jej vlastně sám 
může hodit do branky, je výhodné učit 
chytat „do dlaní“.
CHyTáNí MíČE VE VýSKOKU 
NAD HLAVOU
Patří stejně jako předchozí bod k čin-
nostem, které mají zvládnout všechny 
děti. V U9 by měly zvládnout po vlast-
ním nadhozu chycení míče ve výskoku. 
V U10 můžeme již trénovat v přenosné 
brance, včetně celého řetězce, jak bran-

kář vybíhá, vyskakuje, chytá míč do 
dlaní a navazuje rozehrou, nejlépe na 
druhou stranu, než ze které přišel centr, 
ale vždy na volného – brankář rozehrou 
trefuje branečky, a když tam „nahází“ 
několik míčů, opakování je z druhé 
strany. Probíhat může soutěž brankařů, 
kdo chytí více míčů a hodí je do bra-
nečky vrchním jednoručním hozením 
vzduchem. Odraz učíme z levé i pravé 
nohy od počátku, přičemž pokrčená 
noha je blíže středu hřiště jako obrana 
proti soupeřům. Stačí, když trenér na-
hazuje ze 4–5 metrů rukama, protože 
je to přesné a neztrácí se zbytečně 
čas. Deset opakování 2–3× v týdnu je 
v tomto věku lepší variantou než jeden 
dlouhý brankářský trénink. 
CHyTáNí (VyRáŽENí) MíČE 
V PáDU
Techniku pádu, pokud ji někdo nemá 
přirozeně správnou díky nadání, začí-
náme z kleku, aby se děti tolik „neo-
mlátily“ množstvím pokusů, než zjistí, 
jak to vlastně udělat. Začíná se na míče 
umístěné na zemi a cílem je, aby se 
hráč natáhl a míč udržel v dlaních. Je 
možné mu do něj i mírně kopnout. Pak 
mohou hrát děti proti sobě kutálenou 
na malé branky, kdy se z kleku či ze 
stoje odehrává chytání míče letícího 
po zemi formou hry. Také již můžeme 
ukazovat, že jedna ruka dosáhne dál, 
než když se v pádu snaží brankář do-
sahovat oběma. Nicméně více záleží na 
tom, aby se děti pádu nebály, zkusily si 
správnou techniku na měkké podložce 
a vždy se snažily dosáhnout na míč, 
nikoliv jen bezúčelně skočit.
Již jsme několikrát zmínili rozehrá-
vání. Pro bližší vzdálenost učíme ro-
zehru rukou po zemi tzv. „nakutále-
ním“ míče spodním obloukem paže. 
Na delší vzdálenost házíme míč horním 
obloukem jedné paže, nikoliv dvěma. 
V této kategorii již nedělá problém 
míče obemknout rukama tak, aby šel 
technicky správně vyhodit. Pokud to 
situace ve hře dovoluje, necháme hráče 
rozehrávat nohou a nenutíme je k há-
zení. K tomu samozřejmě patří i vyjetí 
s míčem od branky a rozehrávka v mo-
mentě, kdy je napadán. V těchto chví-
lích očekávejme chyby v rozehrávce, 
nebuďme z toho naštvaní a opakovaně 
nabádejme, ať hráč tuto zkušenost zís-
kává a vylepšuje své chování.

inzerce

 fotbalová škola HaMr 

Škola pod ideovým vedením Antonína Plachého jako šéfkouče pro 
jakékoliv věkové kategorie. Vznikla jako doplnění činnosti v mateřském 
klubu, kde mnohdy není čas ani prostor pro individuální trénink. Není 
tedy konkurencí klubům, ale nabízí pomoc s některými hráči či týmy. 
Nabízí individuální či skupinový trénink s individuálním přístupem 
a zaměřením na detail. Zjištění a doporučení z fotbalové školy je vhodné 
konzultovat s trenérem v klubu, aby se plány klubového a individuálního 
tréninku vhodně doplňovaly. Na adrese www.hamrsport.cz najdete další 
informace o koučích, cenách či principech fotbalové školy Hamr.

Podobný zákrok je i pro 
mladé gólmany rutinou. Je vyběhnutí správné?
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 trx – vZPor v ZávĚsu  RAMENA, PAŽE, BŘICHO, TRUP

 Základní poloha:  zpevnění se, zatažení břicha, hýždí i ramen (směrem dolů)
 Cvik:  Provádí se zvednutím hýždí s kontrolou rovných zad. 

Posilují se svaly ramen, paží, trupu, břišní svalstvo, svaly 
kyčelního kloubu a zlepšuje se celková stabilita.

 Počet opakování:   tři série po patnácti
 Chyby:  prohýbání v bedrech, hlava není rovně v prodloužení 

páteře, zvednutá ramena k uším, nezpevněné břicho a ne-
stažené hýždě

 dřeP s oPorou na bosu  NOHy

 Základní poloha:  vestoje opřená záda o míč ve výši beder (pro uvolnění), 
ramena rozložená do stran, hlava vytažená temenem 
vzhůru, nohy mírně rozkročené, pánev podsazená

 Cvik:  S nádechem jdeme do dřepu tak, aby kolena byla v pra-
vém úhlu a nepřesahovala špičky nohou. S výdechem se 
vracíme do původní pozice. Ruce mohou být před tělem 
nebo podél.

 Počet opakování:  tři série po patnácti
 Chyby:  zvednutá ramena k uším, naklánění hlavy, přetažení cviku 

příliš dolů, široko roztažené nohy

 veslování na kladce  ŠIROKý ZáDOVý SVAL, TRICEPS

 Základní poloha:  stažení ramen dolů + zapojení dolních fixátorů lopatek, 
zapření nohou s mírným pokrčením

 Cvik:  Začíná přítahem kontrakcí zad a stažením lopatek směrem 
dolů, pokračuje přitažením loktů k tělu. Držadlo se vět-
šinou dostává pod úroveň pasu, ramena se během cviku 
nezvedají. Pohyb je před návratem do původní pozice 
doplněn pohybem hrudníku vpřed.

 Počet opakování:  čtyři série po dvanácti
 Chyby:  nestažená ramena, napětí v oblasti trapéz, viditelně pro-

pnuté nohy

Až do konce sezony budete na stránkách Pražského fotbalového speciálu 
nacházet materiály z prostředí posilovny. Ve spolupráci s J&Z Fitness 
studiem na Praze 4 jsme vytvořili pětidílný seriál, v jehož každé části se 
dostane na tři cviky, které by měly zlepšit to, co fotbalisté nejvíce potře-
bují. „Půjde o ukázku cviků na hluboký stabilizační systém. Silné jádro 
je prevencí proti poranění a umožňuje tělu lepší stabilitu a flexibilitu. 
A to je pro fotbalisty nejdůležitější,“ říká instruktor fitness Jiří Sivák.

fitness

seriál o cvičení a doPlnĚní 
PříPravy fotbalistů
PřiPravil: lukáŠ VRkoč foto: paVEl slaVíčEk

 30% sleva – nabídka Pro Hráče i kluby 
Chcete obohatit přípravu o návštěvu posilovny? Nebo byste měli zájem 
o funkční trénink pod vedením odborníků? Fitness, alpinning, fitbox, 
zumba, pilates, flowin nebo bosu – to vše je připraveno pro fotbalisty 
i kluby z hlavního města se třicetiprocentní slevou. Stačí přinést potvrzení, 
že do konkrétního oddílu patříte, a cvičíte (skoro) zadarmo!
Kontakt: Chemická 951, Praha 4, tel.: +420 255 785 818, www.dzejzi.cz
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Žádný jiný sport u nás nebyl v prv-
ních letech po únoru 1948 napořád 
postihován tak krutě a nesmyslně 
jako ten nejrozšířenější a nejpopu-
lárnější: fotbal. Ustavičné bezhlavé 
reorganizace soutěží a přejmenová-
vání klubů, nařízené postupy, sestupy 
i změny tradičních barev, nucené 
přestupy hráčů do mužstev podniků, 
v nichž byli zaměstnáni… Suma 
sumárum se to zdálo být k nepřežití. 

Od roku 1949 se derby „S“ hrálo pod 
hlavičkou Bratrství Sparta – Dynamo 
Slavia; od roku 1953 po dlouhých 
dvanáct let jako (když s ohledem na 
city fanoušků obrátíme pořadí) Dy-
namo – Spartak Sokolovo! Slavii roku 
1954 dokonce načas zabavili slavné 
dresy! A vršovičtí klokani se zčista-
jasna místo Bohemians jmenovali Že-
lezničáři, později Spartak Stalingrad, 
pak zase ČKD Praha…
Z tradičních čtyř pražských klubových 
es však na léta hysterické svévole nej-
víc doplatila Viktorka. Tu počátkem 
roku 1952 rovnou zlikvidovali! Jak ji-
nak nazvat „zapojení“ (tak tu vraždu 
nazýval dobový totalitní slovník) sta-
roslavného klubu do závodní tělový-
chovy Avie v Čakovicích? Nejenže 
do nich bylo ze Žižkova po čertech 

daleko, ale hlavně v té době ještě ani 
nebyly součástí hlavního města! Roz-
hodnutí to bylo neuvážené, necitlivé, 
neuvěřitelné – jedním slovem hloupé. 
To vyhnanství se rovnalo rozsudku 
smrti. Co byla Viktorka bez živné do-
mácí půdy své čtvrti? Vypadalo to na 
soumrak kdysi tak uznávaného žiž-
kovského fotbalu.
Ale mohl takový fenomén zničit je-
den jediný nesmyslný verdikt? Té-
měř současně se zánikem Viktorky 
přišlo na svět nové žižkovské muž-
stvo: Stavební údržba. Podnik toho 
jména soustředil řemeslníky staveb-
ních profesí – zedníky, klempíře, in-
stalatéry, pokrývače, elektromontéry 
a další – z násilím rušených malých 
firem a živností. Po další „reformě“ 
tělovýchovy v roce 1953 byla TJ SÚ 
zařazena do nově vzniklé sportovní 
organizace Slavoj, která měla sdru-
žovat mimo jiné i pracovníky komu-
nálního hospodářství. 
Novopečený Slavoj Žižkov neměl se 
stejnojmenným týmem, který si v roč-
níku 1925-26 zahrál dokonce I. ligu, až 
na shodu v názvu pranic společného. 
Začínal v nejnižší soutěži, ale rychle 
se probíjel do vyšších pater. Jeho do-
movem se stalo osiřelé hřiště zaniklého 
firemního klubu Plincner. V příjem-

ném prostředí dnešní Viktorky si však 
už i pamětníci těžko vybaví někdejší 
škvárové kolbiště, dřevěným hrazením 
oddělené od tří náspů pro diváky, s pří-
zemním dřevěným barákem šaten za 
brankou u vstupní brány. Nic víc tam 
tenkrát nebylo.

 bradáč Je sekáč! 
Bilance člena Klubu ligových kano-
nýrů Antonína Bradáče zahrnuje 206 
ligových zápasů a 103 gólů za Vik-
torku a Slavii v letech 1939–1951, 
v sešívaném dresu mistrovské tituly 
z let 1941–1943 a 1947 a nádavkem 
k tomu po osvobození šest reprezen-
tačních startů.

Je to málo? A mohlo toho být i víc…  
Ještě mu nebylo jedenatřicet, když byl 
na prahu léta 1951 potrestán spolu 
s Vlastimilem Kopeckým doživot-
ním vyloučením z řad sportovců za 
účast v převážně slávistickém zájezdu 
pražských ligových celebrit načerno 
do Nového Boru. Když byl po čase 
krutý rozsudek zrušen omilostněním, 
na návrat do ligy už nebylo pomyšlení. 
Kopecký hrál ještě nějaký čas za Ča-
fku, Bradáč se vrátil na rodný Žižkov.
Jeho zásluhou se začalo na „Plincne-
ráku“ scházet početné publikum. Stal 
se šéfem a mozkem týmu, dribloval 
a posílal míč do uliček jak zamlada. 
Když bylo třeba, přitvrdil (v tom se 

Historie

kaPitoly Z Historie PražskÉHo fotbalovÉHo 
svaZu: ZnovuZroZení slavnÉ viktorky
text: MiloslaV JEnŠík foto: aRchiV autoRa

Internacionál Josef Crha nad hlavami 
přešťastných žižkovských fanoušků po 
velkém triumfu na libeňském Korábě.

A to je podoba někdejšího 
„Plincneráku“ z docela nedávných časů 
viktoriánských prvoligových klání.
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také vyznal) a dával parádní góly! Jeho 
„trestňáky“ svištěly přes zeď přesně 
tam, kam gólman nedosáhl. A v tako-
vých chvílích nejčastěji zaznívalo skan-
dování citované v mezititulku.
Když se Slavoj dostal do městského 
přeboru, napoprvé skončil roku 1956 
čtvrtý, rok nato už druhý. A protože se 
rozšiřoval počet účastníků v divizích, 
znamenalo to postup. Teprve tehdy 

ukončil Bradáč svou obnovenou žiž-
kovskou misi. Mohl odejít s klidným 
svědomím, protože už půl roku po 
jeho boku válel nový tvůrce hry.

 „sPoJčička“ Z letnÉ 
Před zahájením jarních bojů o body 
v roce 1958 rozčeřilo v té době 
vcelku poklidnou přestupovou hla-
dinu čtvero senzačních odchodů ze 

Sparty, která vedla prvoligovou ta-
bulku: pilíř obrany národního muž-
stva Jiří Hledík zamířil do Hradce 
Králové, budoucí „Chilan“ Josef 
Kadraba na Kladno, nedávní repre-
zentanti André Houška do druholi-
gové Bohemky a Josef Crha do týmu 
žižkovského divizního nováčka! 
Stejně jako Tonda byl i Pepíček bri-
lantní technik a přitom neúnavný děl-

ník hřiště. Z levé „spojčičky“, jak 
svému postu rád říkával, rozdával fot-
balovou radost. Především díky němu 
vybojoval Slavoj hned v divizní premi-
éře třetí místo. A rok nato už postupo-
val do II. ligy!
Ale teprve roku 1965, když Slavoj při-
jal za své slavné jméno Viktoria, defi-
nitivně skončilo to podivné žižkovské 
fotbalové bezčasí.

Antonín Bradáč střílel za Slavoj góly 
v pražských městských soutěžích v době, 
kdy měl nejspíš stále ještě i na ligu.

 tondo, uber! 
Uprostřed 50. let se na Žižkově zrodila 
tradice nedělních dopoledních zápasů. 
Fotbaloví fajnšmekři z celé Prahy se 
chodili dívat, jak stále válí Antonín 
Bradáč a postupně i další ligoví vy-
sloužilci, které tam přivedl jeho vě-
hlas. Když právě nehráli mimo Prahu, 
přicházeli ho povzbudit (ale zejména 
hecovat) i sparťanští reprezentanti se 
žižkovskými kořeny Oldřich Menc-
lík, Miroslav Zuzánek a jeho synovec 
Josef Crha. Aby si Tonda šprýmů na 
svůj účet jaksepatří užil, zašli mnohdy 
před zápasem nebo o přestávce i do 
šatny domácích. Častým motivem je-
jich „rad“, občas hlasitě provoláva-
ných i během hry, bylo: „Co se ho-

níš, uber plyn, mysli na zdraví…“ Že 
to však bylo jen kamarádské popi-
chování, prokázali i tím, že po čase 
se v té šatně začali společně do sla-
vojáckého dresu oblékat všichni čtyři. 
A později se z Letné vrátil i Zdeněk 
„Frigo“ Procházka, který se pak ještě 
jako aktivní hráč dožil viktoriánského 
znovuzrození.

 Husarský kousek na  
 korábĚ 
Roku 1960 postupovaly z každé di-
vizní skupiny do II. ligy dva týmy. 
Mezi ty šťastné mohl patřit i Slavoj, 
ale při splnění dvou předpokladů: že 
zatím druhá ústecká Chemička se vrátí 
domů z hřiště čtvrtého Kladna bez 

bodů a že Žižkovští vyhrají nad lídrem 
tabulky Admirou (tehdy Dynamem 
Kobylisy) na její domácí půdě; kte-
rou bylo v těch časech hřiště někdej-
šího SK Libeň na Korábě. Ze Žižkova 
se tam vydaly stovky fanoušků a po 
dlouhé době je zase k utkání provázela 
i kapela! Admira už měla své jisté, ale 
v sázce byla i prestiž. Po dramatické 
první půli vedl Slavoj 2:0. O přestávce 
dal místní rozhlas k lepšímu zprávu, 
že stejné skóre, ale ve prospěch hosti-
telů, je i na Kladně. Libní to v té chvíli 
zaburácelo, až polekané sestry v ne-
daleké nemocnici Na Bulovce honem 
zavíraly okna. Druhé dějství pak pro-
běhlo ve znamení nepopsatelné žiž-
kovské euforie na hřišti i za bariérami 

až k triumfálnímu výsledku 7:0! „Byl 
to koncert,“ napsal k utkání Sport. 
A dirigenta Crhu odnesli fanoušci ze 
hřiště na ramenou!

 Znovu o body se slavií 
Už nějaký čas předtím hrával Slavoj 
v červenobíle pruhovaných dresech. 
A v prvním mistrovském utkání roku 
1965 porazil žižkovský tým už jako ob-
novená Viktorka Most 4:0. Když se pak 
v Edenu utkal se Slavií, která se ko-
nečně mohla vrátit ke svému slavnému 
jménu, sledovalo druholigové derby 
bezmála 35 000 diváků!  Slavia vy-
hrála 2:0 a vrátila se do elitní soutěže. 
Viktorka skončila šestá. Ale hlavně že 
všechno zase bylo, jak má být!

 dobovÉ stříPky 

Nová Viktorka roku 1966: zleva stojí 
Mihalík, Handl, Troníček, Skoupý, Rais, 
Klauz, Zdeněk Procházka, pod nimi 
Mysliveček, Bečvář, Pakosta a Pospíšil.

Lítý boj na dnešní Viktorce 
v časech, kdy Slavoj válel divizi a II. 
ligu. Snímek je pořízen u branky 
blíže vstupní bráně stadionu.
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V posledních měsících se o TŘE-
BORADICíCH mluvilo zejména 
v souvislosti s tragicky zesnulým 
Václavem Drobným, který barvy 
tamního klubu hájil a výrazně mu 
pomohl vytáhnout ho z pražského 
fotbalového suterénu. Ovšem klub 
z vesnice, v níž leží nejsevernější 
bod Prahy, si pozornost zaslouží 
i z jiných důvodů. Během krátké 
doby se dokázal ze „zelené louky“ 
vyšplhat mezi elitu a přeboru se 
nehodlá vzdát ani v následujících 
letech.

Když se v roce 1935 parta nadšenců 
z Třeboradic rozhodla založit v teh-
dejší vesnici fotbalový klub, jedinou 
komplikací byla skutečnost, že nebylo 
kde hrát. Pomocnou ruku tehdy po-
dal tamní farář, který uvolnil místo na 
zahradě fary. Jako tréninkový plácek 
byly prostory dostačující, na zápasy 
pak hráči museli jezdit na kolech do 
okolních vesnic, nejčastěji do Hovor-
čovic, Měšic a Březiněvsi.

 raketový vZestuP 
Uběhlo pět let a obecní úřad přidě-
lil sportovcům pozemek, na kterém 
si konečně mohli vybudovat vlastní 
plnohodnotné hřiště. Ještě tentýž rok 

vyrostla vedle hřiště dřevěná bouda, 
která plnila funkci kabiny. Začátek 
40. let sportu logicky moc nepřál, ze-
jména na konci války se fotbal hrával 
jen zřídka. Důvod byl zřejmý – od-
chod fotbalistů na frontu.
V roce 1946 se podařilo získat i zimní 
tréninkové prostory – jako tělocvična 
posloužil rekonstruovaný sál tamního 
hostince. Po překonání tuhých pade-
sátých let, během nichž se rozvoj fot-
balu v Třeboradicích znovu přibrzdil, 
přišlo nové vedení, kterému se po-

vedlo činnost klubu obnovit, a Tře-
boradice mohly znovu hrát soutěžní 
zápasy. Stal se z nich zaběhnutý man-
čaft, který však dlouhá léta okupoval 
pouze nižší soutěže.
Zlom nastal až po téměř půlstoletí 
s příchodem současného vedení 
v čele s předsedou Pavlem Kottem, 

místopředsedou Pavlem Šedivým 
a šéftrenérem mládeže Jaromírem 
Kurkou. Během pár sezon se totiž 
dokázal „A“ tým raketovým tem-
pem vykopat až do přeboru, který 
drží od roku 2012. „Když  jsme do 
toho před osmi lety šlápli, tak jsme 
měli cíl dát  fotbalu trochu úroveň. 
Přece jen se tu hrála nejnižší praž-
ská  soutěž,  maximálně  jsme  ob-
čas postoupili do druhé třídy. Byla 
tu  pouze  dvě  žákovská  družstva, 
zkrátka to potřebovalo koncepci,“ 

vysvětluje předseda Kott.
Postupem času se podařilo nastavit 
systém, mládež se rozrostla a stabi-
lizovala. „Žáky máme dobře pokryté, 
horší je to v dorostu. V tom věku se 
to přece jen láme, kvalitní kluci jdou 
buď hrát jinam, nebo často s fotba-
lem i končí,“ prohlašuje Pavel Še-

divý. „Co  se  dorostu  týče,  tak my 
jsme svým způsobem takovou základ-
nou pro větší kluby, ať už to je Me-
teor, Admira nebo Střížkov. V našich 
silách prostě není ty kluky udržet až 
do dorostu, takže pak odcházejí třeba 
na střídavý start. Když se potom vrátí 
do A týmu, je to jedině dobře,“ dopl-
ňuje předseda.

 oPadne nadšení,  
 končí Přebor 
Za fakt, že se dnes v Třeboradicích 
mohou chlubit velkým počtem ma-
lých fotbalistů, vděčí mimo jiné 
i výstavbě sídliště Čakovice, která 
do oblasti přitáhla stovky lidí. „Při-
bývá rodin, na což musíme i trochu 
spoléhat. Bereme všechny děti, což 
se nám osvědčilo. Není to tak, že když 
někdo zakopne o balon,  tak ho ne-
chceme. Vždycky se to nějak vykrys-
talizuje,“ vysvětluje Jaromír Kurka. 
„Nikoho se nezříkáme, sázíme na ma-
sovost. Když přijde patnáct dětí a šest 
z  nich  si  někdo  vezme  na  střídavý 
start, tak potřebujeme nějaké jádro, 
se kterým můžeme hrát,“ vysvětluje 
místopředseda.
Šéfové Třeboradic si pochvalují spo-
lupráci s městskou částí – v jejich pří-
padě Prahy, která na rozdíl od mnoha 

 sk třeboradice 
Rok založení: 1936  Vývoj názvu klubu: SK Třeboradice  Úspěchy: 
účast v pražském přeboru  Současnost: pražský přebor  Počet týmů: 
dva týmy mužů („A“ – pražský přebor, „B“ – I. B třída, skupina B), 
starší žáci, mladší žáci, starší přípravka „A“ a „B“, mladší přípravka, 
školička, předškolička

klub

třeboradice HraJí už čtvrtou seZonu 
„nad Plán“, Přebor ale HodlaJí udržet
text: Štěpán ŠiMůnEk foto: ondřEJ hanuŠ
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pražských klubů funguje. „V rámci 
rozpočtu na sport a tělovýchovu od 
nich dostáváme nemalou částku. Sou-
středí se hlavně na mládež, což je pro 
nás důležité, protože pak se můžeme 
věnovat mužskému fotbalu.“
Právě „A“ tým je pro Třeboradice 
pýchou. „Ať chcete nebo ne, výkladní 
skříní  fotbalu  jsou  vždycky  chlapi. 
A od toho se bude odvíjet, jestli se děti 
na fotbal vůbec dají, jestli rodiče bu-
dou mít důvod je tam dávat nebo ne. 
Všechno  se  prostě měří  první  ligou 
a reprezentací, nikým jiným,“ vzka-
zuje předseda.
„Áčko“ už se v přeboru dlouho-
době zabydlelo, přitom šéfové si při 
svém vstupu do klubu dávali střízli-
vější cíle. „My jsme tady chtěli ko-
pat A třídu. Ale tím, že se tu udělala 
dobrá parta a přišel Vašek Drobný, 
jsme vyletěli až do přeboru,“ připo-
míná Jaromír Kurka známého fotba-
listu, který tragicky zahynul předloni 
v prosinci a Třeboradice pomohl vy-
táhnout až do nejvyšší pražské sou-
těže. „Přebor  je  ideální. Ne že by-
chom byli zmlsaní, ale lidi si zvykli, 
chodí jich dost, a tak jsme spokojení 
i my,“ dodává Pavel Šedivý.
Ambice „A“ týmu jsou tedy na-
snadě – udržet přebor. „Ale pořád 

je to hlavně o lidech, kteří to tu ve-
dou.  Jakmile  odejdou,  tak  padne 
přebor.  Tak  je  to  v  každém  klubu. 
Když  opadne  nadšení  a  zápal  pro 
věc,  tak  to  jde  do  kytek,“ vysvět-
luje Pavel Kott.
Žádné černé scénáře však nejsou 
v Třeboradicích na pořadu dne, 
v klubu panuje spokojenost. „Samo-
zřejmě že někdy nastanou problémy. 
Přece jen to každý děláme ve volném 
čase, každý má jiné priority a  jiný 
pohled na věc. Ale tu metu, na kterou 
jsme dosáhli, chceme udržet co nej-
déle. Hráče na to, abychom udrželi 
přebor,  podle mě máme,“ shrnuje 
šéftrenér Kurka.
Třeboradice chtějí být dle slov svého 
předsedy stabilizovaným klubem na 
okraji Prahy, který bude hrát kvalitní 
fotbal a třeba se stane zásobárnou 
lepších týmů nadějnými fotbalisty. 
„Rádi budeme poskytovat větším klu-
bům dobré hráče, ale důležité je cho-
vat se k sobě férově. Nemůže někdo 
jenom brát. Když někomu dáme tři 
kluky do žáků, tak je přece fér, aby 
nám dali někoho do chlapů. Mělo by 
to fungovat na bázi výpomoci, ne je-
nom já, já, já. Jde přece o fotbal jako 
takový. A ten ztrácí lidi,“ vzkazuje 
Pavel Kott.

Areál je jejich pýchou, v nižších 
pražských soutěžích nenajdete moc 
týmů, které by měly tak reprezen-
tativní stánek. Dle slov předsedy 
Uhelných skladů Martina Janečka 
by se na něm klidně mohla hrát 
i ČFL. Ovšem spory s SK se po-
depisují právě i na stadionu Na 
Cibulkách.

Zásadním milníkem ve vývoji are-
álu bylo vybudování travnatého hři-
ště v roce 2006. „Tráva  tu předtím 
byla, ale v hrozném stavu. Tady mulda, 
támhle díra, bylo to hrozně nerovné,“ 
vzpomíná předseda Kott. „Od té doby, 
kdy jsme sem přišli, se změnilo všechno 
včetně technického zázemí. Postavili 
jsme deset nových kabin, předtím tu 

byly jen dvě malinké,“ doplňuje mís-
topředseda Šedivý.
Třeboradické šatny drží v přeboru jeden 
primát. „Jsme asi jediný přeborový man-
čaft, který má kabiny z unimo buněk. Ne-
máme tam ani topení, musíme tam nosit 
radiátory,“ usmívá se předseda. „Ale fun-
guje to. Dodělali jsme i sprchy, sociálku, 
zavlažování a kompletní rekonstrukcí pro-
šla restaurace,“ naráží místopředseda na 
klubovou kantýnu, kterou provozují ma-
jitelé třeboradické restaurace Maximum. 
„Je pěkná, lidé si tam můžou zajít na pivo, 
na polívku, děti na párek v rohlíku, na-
bídka se hodně rozšířila. A pro nás fun-
guje jako klubovna, kde se většinou v pá-
tek scházíme,“ vypočítává Kott.
Kazem na kráse areálu je tak jen nekom-
pletní hřiště s umělou trávou. „Umělku 

děláme od roku 2008, ale nejsme schopni 
to dokončit. Tehdy jsme dostali částku, 
která stačila jen na vybudování třetiny. 
Od té doby pravidelně žádáme a čekáme. 
Mezitím musíme trénovat na hlavním hři-
šti. A vezměte si, že máme devět týmů, 
sto padesát hráčů, takže dostává hodně 
zabrat,“ prozrazuje Šedivý.
Výhodou Třeboradických je, že po-
zemek patří jim, nemusejí tedy platit 

žádný nájem. Ovšem aby se něco mohlo 
budovat, musí se to také zaplatit. S tím 
souvisí i budoucnost areálu. „Chtěli by-
chom tu dokončit umělku a fungl nové 
technické zázemí. Zkrátka mít moderní 
sportoviště poplatné době. Malé, pěkné, 
útulné, kam budou lidi rádi chodit. Ale 
všechno je odvislé od peněz, takže uvi-
díme, jestli je to jen sen, nebo se toho 
někdy dočkáme,“ shrnuje předseda.

 stadion sk třeboradice 

 Název: Stadion SK Třeboradice – Schoellerova ulice  Adresa: 
Schoellerova 231, Praha 9 – Třeboradice, 196 00  Dopravní 
spojení: dvě minuty pěšky od autobusové zastávky Třebora-
dice (linky 110, 295, 305 a 351)  Počet hřišť v areálu: jedno  
travnaté hřiště

 na dokončení uMĚlky se Pořád čeká 

Také v Třeboradicích pokryla 
v lednu hřiště sněhová pokrývka.

Klubovna v areálu nechybí.

Zde obvykle sedí náhradníci 
a kouč domácích.
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Definovat jeho profesi je složité, 
ostatně i jemu samotnému trvalo, 
než její náplň zcela pochopil. ON-
DŘEJ PENC ze Sparty Krč se živí 
jako pracovník back office ve firmě 
AutoCont, která vytváří, zavádí 
a provozuje informační technolo-
gie a vše kolem IT světa. Je tedy 
jakýmsi interním obchodním porad-
cem společnosti, která řeší zakázky 
ohledně dodávek v oblasti IT.

Pracovník back office se stará 
o zpracování došlých výběrových 
řízení a poptávek, jejich zadávání 
do interních firemních systémů 
a následné zpracování a finalizace- 
tak zní oficiální definice Ondrova 
džobu. Poměrně jednoduše, ale zá-
roveň dost abstraktně. „Mám na 
starosti  kompletně  celou  podporu 
obchodů,  projektů  a  komunikace 
ohledně velkých veřejných zakázek. 
Jednoduše řečeno pomáhám těm fir-

mám dělat background, tedy jakési 
zázemí,“ vysvětluje Ondra.

 řeší i teMelín 
V praxi jde prý hlavně o interní a ex-
terní komunikaci s kolegy a zadava-
teli. „Ale úplně jednoduše se to nedá 
specifikovat, protože to obnáší spoustu 
práce. Podobné pozice se ve firmách 
teprve  rozjíždějí,  jsou  dost  speci-
fické. Samotnému mi trvalo, než jsem 
všechno přesně pochytil. Nadneseně 
by se to asi dalo pojmenovat jako in-
terní obchodní pozice,“ dodává.
Ondřej je zkrátka mužem, na něhož 
se obracejí firmy, které hledají pomoc 
ohledně IT. „Ozvou se například s tím, 
že potřebují poradit, když nevědí, jak 
může  třeba nějaký  systém  fungovat 
rychleji  nebo  bezpečněji,  nebo  ho 
chtějí vybudovat celý znovu. Potře-
bují, aby jim počítače fungovaly po-
řád nebo abychom jim případně oka-
mžitě dodali nové,“ objasňuje. „Je to 

hodně komplexní, mám na starosti vše, 
co souvisí s dodávkou, poradenstvím 
a službami ohledně IT.“
Klienty AutoContu a tedy i Ondry 
Pence jsou hlavně „velcí hráči“ – 
například ČEZ. „Teď se vybírá, kdo 
bude dostavovat Temelín. My jsme do-
stali na starost udělat podpůrný sys-
tém, který vyhodnocuje všechny na-
bídky a stará se o jejich bezpečnost 
a dostupnost pro ty, kteří je vyhodno-
cují,“ pokračuje muž, který vystudo-
val střední elektrotechnickou školu, 
ale před nástupem do současné pro-
fese sbíral zkušenosti v odlišném 
oboru – v biochemii!
Několik let se živil tím, že dělal ob-
chodního a následně i produktového 
manažera pro stroje určené do labo-
ratorního a nemocničního prostředí. 
„Člověk se během života hledá a já 
si  zkrátka  odskočil  k  tomuhle  od-
větví,  které  je  od  toho  současného 
úplně mimo,“ směje se a dodává, že 

Profese

ondřeJ Penc Ze sParty krč Je PracovníkeM back 
office ve firMĚ ZabývaJící se it a PoradenstvíM
text: Štěpán ŠiMůnEk foto: ondřEJ hanuŠ

 ondřeJ Penc 
 Věk: 28
 Profese:  pracovník back office
 Klub: SK Sparta Krč
 Pozice: obránce
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sbírání zkušeností je zcela zásadní. 
„V dnešní době už nerozhoduje, jestli 
máte vysokou školu, ale to, co stojí 
ve vašem životopise. Vysokoškoláků je 
přehršle, ale titul jim dnes při hledání 
práce nepomůže,“ myslí si.

 vrtulníkeM do šPitálu 
V práci si krčský stoper nemůže vy-
nachválit bezchybnou komunikaci 
a atmosféru. „Lidé v manažerských 
pozicích  jsou pořád ve styku se za-
městnanci, vědí, co se děje. Neválejí 
se  někde na dovolené  zasypaní  pe-
nězi,“ usmívá se. „Pozitivní je i to, 
že si všichni tykáme. Někomu to může 
přijít poameričtělé, ale pro mě je to 
především ukázka vstřícnosti,“ pře-
mítá. „Navíc je skvělé, že jsem obklo-
pen samými inteligentními lidmi, od 
kterých se pořád učím a posouvám se 
dál a dál.“
Dalším pozitivem Ondrovy profese 
je skutečnost, že si práci může při-

způsobit, tudíž má čas i na fotbal. 
„Nemám pracovní dobu ohraniče-
nou píchačkami. Zkrátka musím do-
dělat potřebnou práci, ale nikdo mi 
nezakazuje, abych si neodskočil na 
trénink a dokončil  ji pak. To je pro 
mě strašně důležité, protože fotbal 
a sport obecně je pro mě hodně vy-
soko. Proto se vždy snažím být sto-
procentní  a  přijít,  ať  se  děje  co-
koliv,“ naznačuje, že na rozdíl od 
mnoha pracujících fotbalistů stíhá 
veškeré tréninky, o zápasech ne-
mluvě.
Ondra, který se kromě fotbalu vě-
nuje i hokeji a mnoha dalším spor-
tům, je krčským srdcařem. Za 
Spartu hraje od útlého dětství a je 
jí věrný celý život. „Jsem tam od-
kojený, kopu už třiadvacátou sezonu. 
Jenom jednou jsem byl na půl roku 
na hostování v Kamenici, kde jsem 
se rozehrával po zranění kolene,“ 
vzpomíná muž, který v Krči při-

čichl i ke druhé lize. „Ale  tam už 
byli profesionálové, třeba Šírl nebo 
Adauto. Já jsem jen nasával  tu at-
mosféru a hrál za béčko.“
Při zmíněném zranění, které ho 
z milovaného klubu na nějaký 
čas odstřihlo, nešlo „jen“ o pře-
tržené vazy nebo zlomenou nohu. 
Naopak – o likvidačním zákroku 
hráče Nebušic, po kterém letěla pro 
Ondru přímo na hřiště helikoptéra, 
psala i významná česká média. „V té 
době jsem měl docela našlápnuto. 
Ve dvaceti letech jsem byl kapitá-
nem, kopali jsme třetí ligu a já hrál 
defenzivního záložníka,“ vzpomíná 
na okolnosti šíleného faulu.
Nejmenovaný hráč Nebušic zřejmě 
nemohl skousnout, že na druhé 
straně stojí talentovaný a o mnoho 
let mladší kapitán. „Bylo tam nějaké 
hecování a poslední, co si pamatuju, 
je, že při souboji, kdy jsem couval na 
míč, abych ho prodloužil, mě zezadu 

fláknul  loktem za krk. Hnul mi ob-
ratlem, měl jsem otok na míše, otřes 
mozku a asi měsíc jsem nemohl po-
řádně hýbat nohou,“ vypráví muž, 
který se k fotbalu vrátil po čtyřech 
měsících.
Těžko pochopitelný je fakt, že nebu-
šický zabiják se Ondrovi neomluvil 
za to, že ho skoro zmrzačil. „Už jsem 
ho nikdy neviděl, nepřišel za mnou do 
nemocnice, nenapsal ani esemesku,“ 
kroutí hlavou. Nechutný zákrok mu 
vzal šanci vyzkoušet si, jestli má i na 
vyšší soutěž – v té době po něm po-
kukoval například Žižkov.
Ovšem pro Ondru to bylo para-
doxně přínosem. „Nelituju toho, že 
jsem toho ve fotbale nedokázal víc. 
Jsem rád, že jsem člověk, který do-
káže pracovat  normálně a našel  si 
džob, který ho baví. Fotbal pro mě 
znamená moc, naplňuje mě, ale vr-
cholově bych ho dělat nechtěl,“ uza-
vírá kapitán Sparty Krč.

 HaZardní svĚt, Weby i loPata 

Ondřej Penc není jediným hráčem Krče, který má zajímavé povolání. 
Například Jan Zima, který je podobným matadorem – v klubu hraje už 
od dětství a Ondřej mu byl za svědka na svatbě, je servisním technikem 
v hernách. „Rulety, výherní automaty a podobné ikony hazardního světa, 
to je jeho,“ směje se kapitán. „Pavel Kondráš řeší administrativu na vy-
soké škole ekonomické a gólman Honza Kudláček pracuje na sebe a má 
na starosti weby, tedy programování a design,“ pokračuje. Ve Spartě mají 
i zahraniční akvizici, Bulhara Georgije Tsoneva alias Jirku Konvičku. „Ten 
se živí hlavně jako manuální pracovník, ale dělá sám na sebe a teď koke-
tuje s pojišťovnictvím a finančními produkty,“ vypočítává Ondřej.

Zaměstnanec roku 
Ondřej Penc?

V AutoContu prý panuje 
pozitivní atmosféra.
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foto MĚsíce

Když hraje milovaná Bohemka, musí to akceptovat nejen partnerka. A tak skalní příznivec 
„devatenácetpětky“ vzal do hlediště na tradiční zimní turnaj i domácího mazlíčka. Těžko 
říct, co ho na fotbale zaujalo nejvíce. Zřejmě objektiv našeho fotografa…

foceno:  BěhEM lEdnoVé tipspoRt ligy V EdEnu
autor: paVEl Jiřík st.
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Koho nehřeje fotbal,
toho zahřejeme my


