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FC SLAVOJ VYŠEHRAD – MFK CHRUDIM
7. června 2020, 21. kolo Fortuna:Národní ligy

stadion Evžena Rošického na Strahově
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VÍTÁME ZDE TROJICI ROZHODČÍCH 
A DELEGÁTA
Hlavní rozhodčí: Jiří Musil 
1. asistent: Zdeněk Koval
2. asistent: Miloš Vitner
Delegát utkání: Petr Kolbaba
Delegát svazový: Miroslav Liba

KÁDR  „A“ – MUŽSTVA
BRANKÁŘI

20    Martin Otáhal  1996
  1    Petr Dočekal  1995

77    Matouš Babka  2002
OBRÁNCI

25   Vojtěch Šandera  1990
22   Ondřej Švejdík  1982

23   Milan Nitrianský  1990
  4   Marek Kodr  1996
 3   Libor Drozda  2000

  2   Vojtěch Mareš  1999
18   Tomáš Jablonský  1987

ZÁLOŽNÍCI
  19    Milan Černý  1988  CPT.
17   Ed Kevin Kokorovič  1995

16   Daniel Kozel  1997
  15    Petr Rothe  1995
9    Jan Vejvar  1998

  7    Filip Drobílek  1994
6    Jan Suchan  1996

  11    Denis Laňka  1997
8    Adam Alexandr  2000

37   Nedžad Zinhasovič  2000
ÚTOČNÍCI

10    Lukáš Pouček  1993
27    Tomáš Čvančara  2000

13    Adnan Bašič  1996
   Lukáš Veselý  1997
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VEDENÍ KLUBU FC SLAVOJ VYŠEHRAD

Předseda představenstva: Jaroslav Klíma 
Sportovní ředitel: Roman Rogoz
Sekretář: Oleg Martinec
Hlavní pořadatel: Jana Svobodová

REALIZAČNÍ TÝM FC SLAVOJ VYŠEHRAD

Trenéři: Roman Veselý, Oldřich Pařízek
Vedoucí mužstva: Milan Tandara 
Maséři: Jiří Večera a David Bejdák

FC SLAVOJ VYŠEHRAD MÁ 14 TÝMŮ TĚCHTO KATEGORIÍ:

Fotbalový klub

Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 241 401 790

Mužstvo „A“: Fortuna:Národní liga U 14: Česká liga starších žáků
Mužstvo „B“ (juniorka): Pražský přebor U 13: Česká liga mladších žáků
U 19: Česká liga staršího dorostu U 12: Česká liga mladších žáků
U 19 „B“: Česká divize staršího dorostu U 11 (starší přípravka „A“): pražská soutěž
U 17: Česká liga mladšího dorostu U 10 (starší přípravka „B“): pražská soutěž
U 16: Česká divize mladšího dorostu U 9 (mladší přípravka „A“): pražská soutěž
U 15: Česká liga starších žáků U 8 (mladší přípravka „A“): pražská soutěž

SLAVOJ VYŠEHRAD – Oddíl kopané byl založen 
v roce 1907 jako Český sportovní klub Vyšehrad. 
V roce 1947 došlo ke sloučení s Meteorem Vyše-
hrad v jednotný název Sportovní klub Vyšehrad. 
Ten se v reorganizačních dobách 50. let sloučil 
se Sokolem Stavební komunální podnik Praha 
a vznikl současný název Slavoj Vyšehrad. Roku 
1947 získal klub vlastní hřiště, kde působí do-
dnes (s výjimkou A-mužstva). V roce 1970 založil 
Slavoj Vyšehrad ve spolupráci se ZDŠ Botičská 
první sportovní školu v celém Československu. 
V 80. letech klub vyměnil škvárový povrch svého 
hřiště za travnatý. V roce 1995 se na krátký čas 
přejmenoval na SKO Slavoj Vyšehrad a od roku 
2001 nesl název FK Slavoj Vyšehrad, od roku 
2018 pak nově FC Slavoj Vyšehrad.

Ke stému výročí od založení klubu byla zre-
konstruována klubová restaurace Arrosto Risto-
rante, dále klubové kanceláře, vybudovány nové 
moderní kabiny, vnitřní klubové prostory s reha-
bilitačním zařízením a saunou, postaveny nové 
ploty a mantinely. Další rozsáhlá rekonstrukce 
proběhla letos během zimní přestávky. Hrací 
plocha má umělý povrch Juta Warrior s vysokým 
chlupem a paměťovým vláknem s šířkou až 2,5 
mm. Jde o nejlepší umělý trávník v zemi.

Barvy Vyšehradu hájilo mnoho ligových fotba-
listů i reprezentantů. Z nejznámějších to byli Ja-
roslav Tauer st., František Knebort, Jiří Studnička, 
Jiří Šusta, Josef Ledecký, Jan Friml, Rudolf Kuka, 
Karel Vaněček, František Adamíček, Zdeněk Hruš-
ka, Marek Kincl, Jan Saidl, Kamil Matuszny, Dalibor 
Slezák, Ladislav Volešák, Michal Klesa a další.

Mimo hráčských osobností působily na Vy-
šehradě i persony trenérské: Gerhard Vojtíšek, 
Jaroslav Říha, Miroslav Lev, Pavel Tramba, Jan 

Friml, Dušan Uhrin ml., Jakub Ruml, František  
Mysliveček, Václav Knížek, Vladimír Hruška, Zde-
něk Andrlík, Jiří Hruška a další. Vyšehrad řídily 
rovněž osobnosti funkcionářské: Josef Vápenka, 
Jan Doležal, Rudolf Koros, Jaroslav Scheib, Anto-
nín Vršecký, Josef Karban a současný prezident 
klubu Jaroslav Klíma.

Právě Jaroslav Klíma byl od října roku 2011 
také trenérem mužstva: odkoučoval celkem  
336 zápasů A-týmu Slavoje Vyšehrad. V roce  
2018 během letní pauzy však uvolnil tento post 
Romanu Veselému, jenž předtím působil úspěš-
ně v Benešově. Společně s ním přišel i sportovní 
ředitel klubu Roman Rogoz a také řada kvalitních 
hráčských posil. Výsledkem byl největší úspěch  
v historii klubu: loňské prvenství v ČFL. K tomu 
je ale potřeba připočíst i postup starších žáků  
do nejvyšších soutěží U 15 a 14.

Šemíci a nebo také Jezdci, jak je tým Vyšehra-
du přezdíván, startují ve Fortuna:Národní lize 
podruhé. Premiérově tomu tak bylo v sezoně 
2015/16, kdy ale náš tým postoupil ze 3. místa 
tabulky ČFL, tedy mimo pořadí.

K úspěchům mnohem staršího data lze za-
řadit rok 1967, kdy dorost Vyšehradu postoupil 
do nejvyšší soutěže, ve které vydržel tři roky  
a v roce 1979 se tam na jednu sezonu vrátil. 
Mládežnické týmy se účastní ligových soutěží 
Sportovních středisek a center mládeže FAČR  
od kategorie U 12 po kategorii U 19.

Cílem A-mužstva v letošním ročníku je hrát 
důstojnou roli ve Fortuna:Národní lize a před-
vádět atraktivní fotbal. Klubovými barvami jsou 
modrá a bílá. Domácí zápasy se hrají obvykle  
v sobotu dopoledne od 10.15 hod. na Stadionu 
Evžena Rošického na Strahově.

FC SLAVOJ VYŠEHRAD
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v Chrudimi rozloučil. Nahradil jej Jaroslav Vese-
lý, jenž předtím působil v arabských emirátech. 
„Chrudim je poloprofesionální tým v plně profesi-
onální soutěži, záchrana v ní je proto zázrak. Ale 
my máme na to, abychom ho zopakovali,“ řekl po 
svém nástupu Jaroslav Veselý.

Nebyla to planá slova; i pod jeho vedením 
tým hrající v červenočerných dresech prochází 
druhou nejvyšší soutěží velmi důstojně. Kon-
cem srpna porazil doma Vyšehrad 3:2 a přesto-
že měl jisté potíže bodovat venku, zimní pauzu 
strávil na 11. místě tabulky. A nyní koncem květ-
na na sebe „emefkáči“ strhli pozornost díky vý-
hře 1:0 na Žižkově. Bez zajímavosti není fakt, že 
v Praze Chrudim neprohrála od září roku 2016; 
tehdy ještě v ČFL vyšla naprázdno na holešovic-
kém stadionu Loko Vltavín.

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

SOUPISKA

HISTORIE KLUBU
Městský fotbalový klub (MFK) Chrudim existu-
je od 1. července 2011: vznikl sloučením klubů 
AFK Chrudim (dříve Transporta) a SK Chrudim 
1887 (dříve Evona) a navazuje na více než stole-
tou historii fotbalu ve městě. Oba kluby bývaly 
za socialismu velkými rivaly, utkávaly se v divizi. 
Transporta reprezentovala fabriku, jež vyráběla 
výtahy, Evona punčochové zboží. Přejmenovaly 
se po roce 1989.

Vzestup SK Chrudim je spojen s vlivným pod-
nikatelem Zdeňkem Šarounem. V roce 1994 
vyhrál jeho klub divizi C a rok na to i ČFL. Ve II. 
lize odehrál čtyři roky a obsadil zde 9., 7., 12.  
a opět 12. místo, než zfúzoval s Xaverovem 
Horní Počernice. Od sezony 1999/2000 hrál 
AFK Chrudim pět let ČFL, v roce 2004 sestoupil.  
V divizi C strávil sedm let a návrat mu vyšel až  
v roce 2011, kdy skončil druhý a postoupil spo-
lu s vítězným Letohradem. Hned nato zfúzovaly 
AFK a SK, vznikl tak subjekt MFK Chrudim.

V ČFL působil MFK Chrudim sedm ročníků 
v řadě: obsadil zde postupně 1., 7., 3., 4., 5., 6. 
a 1. místo. Pod vedením trenéra Pavla Jirous-
ka ji vyhrál hned napoprvé v sezoně 20011/12  
o devět bodů před druhými Pardubicemi, ale 
neměl tehdy vyhovující stadion, a tak šel výš 
tým z krajského města. Prvenství ve třetí nejvyš-
ší soutěži si Chrudimští zopakovali v předloňské 
sezoně 2017/18, kdy ji vyhráli o dva body před 
Loko Vltavín.

SOUČASNOST
Tým z okresního města s 24 tisíci obyvate-
li (kde je sportovní jedničkou futsal), obsadil  
v minulé, premiérové sezoně ve F.NL, 13. mís-
to: s náskokem čtyř bodů na sestupové příčky.  
A trenér Pavel Jirousek se po 16 letech působení 

BRANKÁŘI
    1   Lukáš Mrázek 1991

2   Simon Zíma 1997
29   Daniel Gregovský 1999

22   Radek Stýblo 2000
OBRÁNCI

12   Petr Drahoš 1993
 20   Jakub Krčál 1993

14   Vojtěch Řezníček 1993
23   Ahmed Fofana 2000
3   Jaroslav Hlavsa 1996
21   Denis Krištof 1998

17   Michal Trávníček 1998
25   Ondřej Vencl 1993

ZÁLOŽNÍCI
6   Tomáš Dostálek 1988

15   Ondřej Kesner 1989 CPT.
 18   David Sixta 1995
 9   Jan Havlena 1998

16   Jiří Janoušek 1989
24   Ladislav Mužík 1998
  7   Jan Nikodem 1998
10   Martin Sulík 1997

ÚTOČNÍCI
13   Petr Rybička 1996
 19   Milan Ujec 1989

11   Daniel Vašulín 1998

TABULKA, VÝSLEDKY A PROGRAM FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

MINULÉ 20. KOLO 23. KOLO

AKTUÁLNÍ 21. KOLO

PŘÍŠTÍ 22. KOLO

54

 Tým Z V R P Skóre Body

1. FK Pardubice 20 15 2 3 38:12 47
2. Zbrojovka Brno 20 12 5 3 41:20 41
3. Dukla Praha 20 12 2 6 40:27 38
4. FC Hradec Králové 20 10 6 4 38:22 36
5. Vysočina Jihlava 20 10 6 4 37:25 36
6. Viktoria Žižkov 20 11 2 7 36:24 35
7. FK Ústí nad Labem 20 8 5 7 29:27 29
8. Fotbal Třinec 20 6 9 5 27:25 27
9. SK Líšeň 20 6 8 6 34:32 26

10. MFK Chrudim 20 7 4 9 26:38 25
11. 1. SK Prostějov 20 5 8 7 21:29 23
12. Slavoj Vyšehrad 20 6 3 11 26:32 21
13. Sellier&Bellot Vlašim 20 5 3 12 18:31 18
14. FK Varnsdorf 20 4 6 10 26:49 18
15. Baník Sokolov 20 2 5 13 17:38 11
16. MFK Vítkovice 20 2 4 14 21:44 10

Út 2. 6. 17.00 Varnsdorf – Viktoria Žižkov 0:4 (0:1)
Út 2. 6. 17.00 Líšeň – Jihlava 1:1 (0:0)
Út 2. 6. 17.00 Třinec – Prostějov 0:0 
Út 2. 6. 17.00 Chrudim – Hradec Králové 2:2 (0:1)
St 3. 6. 17.00 Ústí nad Labem –  Vlašim 2:0 (1:0)
St 3. 6. 18.00 Sokolov – Pardubice 1:2 (0:1)
Čt 4. 6. 17.00 Vítkovice – Zbroj. Brno 2:3 (0:2)
Čt 4. 6. 18.00 Dukla – Vyšehrad 2:0 (1:0)

So 13. 6. 17.00 Ústí nad Labem – Dukla
So 13. 6. 17.00 Pardubice – Varnsdorf
Ne 14. 6. 17.00 Sokolov – Vítkovice
Ne 14. 6. 17.00 Prostějov – Líšeň
Ne 14. 6. 17.00 Vlašim – Chrudim
Po 15. 6. 17.00 Vyšehrad – Hr. Králové
Po 15. 6. 17.00 Viktoria Žižkov – Třinec
Po 15. 6. 18.00 Zbrojovka Brno – Jihlava

So 6. 6.  17.00 Viktoria Žižkov – Líšeň
So 6. 6. 17.00 Ústí nad Labem – Varnsdorf
So 6. 6. 17.00 Prostějov – Sokolov
Ne 7. 6. 17.00 Vyšehrad – Chrudim
Ne 7. 6. 17.00 Vlašim – Dukla
Ne 7. 6. 17.00 Pardubice – Vítkovice
Ne 7. 6. 17.00 Zbrojovka Brno – Třinec
Po 8. 6. 18.00 Jihlava – Hradec Králové

Út 9. 6. 17.00 Sokolov – Ústí nad Labem 
Út 9. 6. 17.00 Varnsdorf – Prostějov
St 10. 6. 17.00 Dukla – Pardubice
St 10. 6. 17.00 Třinec – Vyšehrad
Čt 11. 6. 17.00 Chrudim – Jihlava
Čt 11. 6. 17.00 Vítkovice – Vlašim
Čt 11. 6. 17.00 Hradec Králové – Viktoria Žižkov
Čt 11. 6. 18.00 Líšeň – Zbrojovka Brno

 Jaroslav Veselý 
(trenér Chrudimi)

Chrudim – Vyšehrad 3:2 
(srpen 2019)
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„A“- muži – První vzájemný souboj nováčků  
v srpnu v Líšni skončil 0:0, odveta v sobotu 30. 
května na Strahově 1:1. Napravit předchozí 
prohru 0:1 na půdě tehdy posledního Sokolo-
va se tak podařilo jen částečně. Soupeř z Brna 
šel do vedení trefou Martina Zikla v polovině 
druhé půle, deset minut před koncem vyrov-
nal nejlepší střelec Vyšehradu Tomáš Čvančara, 
a byla to jeho už osmá trefa v  tomto ročníku 
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Pozitivní je rozhodně 
fakt, že Vyšehrad konečně zabodoval i v zápase,  
v němž inkasoval první gól.

Tým hrající v modrých dresech nastoupil  
s jednou změnou v základní sestavě: namísto 
distancovaného Kodra se v  ní objevil Šandera, 
jemuž naopak vypršel trest za karty. Slavoj vstou-
pil do utkání velmi aktivně, brankáře Vítka ale 
nepřekonal a navíc už ve 25. min. musel střídat 
zraněný Drobílek. Blízko ke gólu měli hlavně Po-
uček a na druhé straně Zikl. Skóre se však měnilo 
až po obrátce.

V 67. min. po trestném kopu Černín zpětnou 
přihrávkou našel Zikla a ten z úhlu prostřelil 
Otáhala: 0:1. Čtvrt hodiny před koncem utkání 
mohl pojistit vedení Brňanů Málek, ale Šande-
ra stihl jeho střelu včas zblokovat. To byl velmi 
důležitý moment. Neméně důležitý pak přišel 
v 80. min., kdy Jablonský zleva odcentroval, do 
vápna si naběhl střídající Bašič a hlavičkoval 
do tyče. K odraženému míči se jako první pro-
dral Čvančara a poslal ho do sítě: 1:1!

Ve zbývající části hry se snažil domácí tým  
o druhý a vítězný gól, obrana Jihomoravanů 

„A“- muži – Na Duklu, jednoho z adeptů na po-
stup nejvyšší soutěže, navíc v jejím domácím 
prostředí, si šemíci nepřišli. Favorit z Julisky ve 
čtvrtek 4. června porazil v přímém televizním 
přenosu tým Slavoje Vyšehrad 2:0 a po dvou tře-
tinách soutěže se posunul na 3. místo tabulky. 
Na stadionu zazněla na počest vítězů samba.

Oproti předešlému zápasu s Líšní došlo na 
čtyři změny v sestavě: namísto Jablonského, Ko-
koroviče, Drobílka a Poučka se v ní objevili Kodr, 
Kozel, Mareš a Bašič. S rozestavením tří obránců, 
pěti záložníků a dvou útočníků. Dukla zahro-
zila brzy střelou Kozmy k tyči, Otáhal ji vyrazil.  
A Fábry jeho bránu minul. Ve 25. min. ale domácí 
gólman Rada dlouhým nákopem poslal balon za 
záda obránců hostí, zmocnil se jej Souček a tváří 
v tvář Otáhalovi nezpanikařil a prostřelil jej: 1:0.

Hráči Vyšehradu se do poločasu utápěli v ne-
přesných přihrávkách, a tak i kombinace vázla. 
Domácí byli u míčů dříve. A snažili se o druhý gól: 
Součkovu střelu k tyči i Doumbiovu z úhlu však 
Otáhal zneškodnil. Ve 43. min. konečně zahrozili 
i šemíci. Bašič nákopem od pravé postranní čáry 
nastartoval Čvančaru, ten se elegantně zbavil 
Preislera i Dancáka, v posledním zlomku vteřiny 
ale ztroskotal na včas vyběhnuvším Radovi.

Šest minut po změně stran nejlepší střelec 
Dukly Holík ve skluzu téměř úspěšně zakon-
čil, nebýt bravurního zákroku Otáhala. Naopak 
vyrovnat se pokoušeli střelami zdálky Pouček  
a po něm Mareš. Dvě šance měl na druhé straně 
hřiště i čerstvý hráč v dresu Dukly Ayong.
Čtvrt hodiny před koncem si dvakrát vyměnil 
balon s Laňkou Jablonský a jeho centr z ostrého 
úhlu olízl břevno Radovy brány. V 79. min. však 
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Slavoj Vyšehrad – SK Líšeň 1:1 (0:0) Dukla Praha – Slavoj Vyšehrad 2:0 (1:0)

19. kolo F:NL, hráno 30. května 2020. 
Branky: 80. Čvančara – 67. Zikl. 
Rozhodčí: Cihlář – Vlasjuk, Klupák. 
ŽK: Kokorovič, Šandera – Šenk, Vasiljev, Čer-
nín, Silný. Diváků: 56.
Vyšehrad: Otáhal – Šandera, Nitrianský,  
Rothe, Jablonský – Kokorovič (72. Kozel), Čer-
ný – Drobílek (25. Vejvar), Suchan (59. Bašič), 
Pouček (72. Mareš) – Čvančara. Trenér Veselý.
Líšeň: Vítek – Jeřábek, Ševčík, Černín, Rolinek 
– Kučera – Machálek (84. Šenk), Málek, Mina-
řík (75. Matocha), Vasiljev – Zikl (88. Silný). Tre-
nér Valachovič.

20. kolo F:NL, 4. června 2020. Branky: 25. 
Souček, 79. Ullman. Rozhodčí: Petřík – Matou-
šek, Ratajová. ŽK: Kozma – Mareš. Diváků: 100.
Dukla: Rada – Dancák, Chlumecký, Piroch – 
Souček (78. David Kozel), Kozma, Doumbia 
(78. Hadaščok), Tetour, Preisler (66. Ullman) – 
Holík (87. Krunert), Fábry (66. Ayong). Trenér 
Skuhravý.
Vyšehrad: Otáhal – Nitrianský, Kodr, Rothe 
(57. Jablonský) – Šandera, Černý (62. Kokoro-
vić), Daniel Kozel (66. Laňka), Suchan (57. Ale-
xandr), Mareš – Bašič (62. Pouček), Čvančara. 
Trenér Veselý.

DUEL NOVÁČKŮ VYŠEHRAD–LÍŠEŇ: OPĚT REMÍZA NA JULISCE ZNĚLA SAMBA: DUKLA–VYŠEHRAD 2:0
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ale odolala. V 87. min. měl blízko k vítězné 
brance Bašič, jeho hlavičku ale gólman Vítek 
kryl.

Trenér Vyšehradu Roman Veselý:
„Měli jsme skórovat hned na začátku utkání, 
kdy jsme měli tlak. Líšeň s  řadou vysokých hrá-
čů dobře bránila, ve vápně jsme se těžko prosa-
zovali. Navíc po inkasované brance nás balon 
neposlouchal jako jindy. Oživili jsme hru přícho-
dem Bašiče, jenž byl také u gólové situace, kdy 
trefil tyč a odražený balon poslal do sítě Čvanča-
ra. Remíza je zasloužená, byť s ofenzivní fází naší 
hry jsem byl nespokojen. Líšeň prokázala, že má 
silově výborně připravené, agresivní, bojovné  
a soudržné mužstvo.“

Trenér Líšně Milan Valachovič:
„Jeli jsme do Prahy s respektem. Vyšehrad je sice 
v tabulce pod námi, ale disponuje velmi kva-
litním kádrem a v zimě výrazně posílil. S herně 
lepším soupeřem jsme se nemohli honit po hřišti, 
ale spoléhali na kvalitní defenzivu a čekali na 
šance. Po změně stran jsme už hráli vyrovnanou 
partii, dali vedoucí gól a pokud by jeho autor Zikl 
v následných minutách proměnil další dvě příle-
žitosti, mohli jsme i vyhrát. Ale buďme pokorní, 
odpracovali jsme utkání poctivě a i bod je pro 
nás cenný. Na Strahově jsme obstáli.“

Ayong a zakončující Ullman doslova přetlačili 
obranu Slavoje: 2:0. V samotném závěru utkání

Trenér Dukly Roman Skuhravý:
„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Před Vyše-
hradem jsme přitom měli respekt a už podle 
jeho sestavy nám bylo jasné, že na nás vyrukuje  
s pětičlennou zálohou, s čímž jsme měli předtím 
u jiných soupeřů problémy. O to víc jsme byli 
koncentrováni s touhou ovládat hru. Mohli jsme 
si to už v prvním poločase víc ulehčit, pokud by-
chom dali víc než jeden gól. Bylo to tudíž až do 
konce utkání otevřené a jsem moc rád, že jsme to 
zvládli. Také díky brankáři Radovi, který dvakrát 
skvěle vyřešil průnikovou přihrávku soupeře za 
naši obranu.“

Trenér Vyšehradu Roman Veselý:
„Jsem zklamán hlavně z první půle. Náš výkon byl 
ustrašený, směrem dopředu jsme neudrželi balon. 
Dukla výborně kombinovala a držela míč, přesto 
byl stav dlouho 1:0. Pasáží, kdy jsme mohli dát 
gól, bylo málo, ale v poslední půlhodině hry, po 
prostřídání, jsme se zlepšili. Ke změnám v sestavě: 
zápasy jdou rychle za sebou, navíc máme karetně 
ohrožené hráče a potřebujeme, aby nám pomohli 
i ti další z kádru. Odehráli jsme první půli se tře-
mi stopery, pěti záložníky a dvěma útočníky, moc 
nám to nesedělo, a tak jsme se po změně stran 
vrátili k obvyklému 4 – 2 – 3 – 1.“

Foto: Martina Klánová
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LUKÁŠ VESELÝ: TRVÁ TO CELÉ DLOUHO, ALE VĚŘÍM, ŽE JDU SPRÁVNOU CESTOU!

„A“- muži – Už třiatřicet týdnů zůstává mimo 
hru ofenzivní fotbalista Slavoje Vyšehrad Lukáš 
Veselý a ještě nějaký čas bude. Natolik vážné  
se ukázalo být jeho zranění z podzimního do-
mácího utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Jihla-
vou (1:1). Stalo se 19. října 2019.
Lukáši, tohle pro tebe nešťastné datum si asi 
budeš dlouho pamatovat, že?
„To tedy budu. Balon mi na polovině soupeře 
trochu odskočil, ale nechtěl jsem o něj přijít jen 
tak. Šel jsem proto do souboje na dlouho nohu s 
Mohamedem Tijanim, ale on do toho šel urputně 
také ve snaze odkopnout balon za každou cenu. 
Trefil balon i moji nohu, bohužel to tak dopadlo 
pro mě zle. Chodím do každého souboje naplno, 
nechci soupeřům nic dávat zadarmo, tentokrát 
jsem ale narazil: mám podstatně méně centimet-
rů i kil živé váhy než Tijani. Nebylo to z jeho strany 
jen obyčejné nakopnutí.“
Omluvil se ti alespoň?
„Slyšel jsem, jak mi anglicky říká, abych zůstal sil-
ný. Ale žádná omluva ze strany jeho ani Jihlavy se 
nekonala. Což mě popravdě trochu mrzí.“
Už ve chvíli, kdy jsi šel k zemi, to bylo hodně 
bolestivé?
„Přestože jsem nepocítil žádné křupnutí, tak ano, 
hned obrovská bolest a bylo mi jasné, že to je 
špatné. A pak už to šlo, nosítka, záchranka a od-
voz do Vojenské nemocnice ve Střešovicích.“
A diagnóza?
„Zlomenina bérce, navíc na silnější noze. Byl jsem 
v nemocnici ale jen několik hodin: vyšetření, rent-
gen a pak dlouhá sádra až téměř k tříslu. Pak mě 
pustili domů.“

vestovat, vím, že je to potřeba. A doufám, že jdu 
správnou cestou. Například před dvěma měsíci 
jsem nemohl ani vyklusávat, byl jsem rád, že jsem 
chodil, ale teď už běhám.“
Když to trvá tak dlouho, nepokazilo se něco 
během léčby?
„Ne. Říkal mi trenér Oldřich Pařízek, že měl také 
tohle zranění, bolelo ho to rok a půl. Doufám, že 
u mě to bude kratší. Progres tady je, bohužel ale 
velmi pomalý. Pro profesionálního fotbalistu, kte-
rý chce hrát, je to tedy velmi náročné hlavně na 
psychiku. Někdy jsem z toho smutný a mívám ne-
gativní myšlenky, pak si ale řeknu, že to nesmím 
vzdát a jedu dál. Věřím, že se vrátím.“
Kde se připravuješ?
„Jezdíme s tátou na Podvinný Mlýn nebo do posi-
lovny. Ale také přímo doma v Hovorčovicích mám 
před barákem krásné hřiště.“
A co balon?
„Už trénuji i s míčem, ale zatím dost opatrně. Je to 
něco úplně jiného, než jen běhat.“
A tvůj odhad, kdy se vrátíš?
„Počítám, že společné tréninky s mužstvem bych 
mohl začít tak v červenci. A zápasy? Někdy během 
podzimu.“
Takže pauza bude nakonec trvat celý rok.
„Přesně tak. Původně jsem si myslel, maximálně 
půl roku, ale je to zkrátka takhle. Nesmím hlavně 
propadat pesimismu.“
Co se dá ještě během pauzy dělat?
„Věnuji se přítelkyni, rodině, zajímám se o investo-
vání. A o kryptoměny.“
Kdo ti byl nebo je největší oporou?
„Tak samozřejmě rodina a přítelkyně. Když jsem 
ležel se sádrou, táta mi říkal: neboj, společně to 
zvládneme a ty se vrátíš zpátky. Zachovat si opti-
mismus mi hodně pomáhá i přítelkyně Monika.“
Tvůj otec František, jenž loni oslavil padesá-
tiny, odehrál 120 prvoligových zápasů, nej-
víc z nich za Slavii. Co teď dělá?
„Věnuje se své fotbalové akademii na Podvinném 
Mlýně, je to ale malá akademie. V současnosti si 
také dělá licenci kondičního trenéra pro profesio-
nální fotbal.“
On je vlastně třetím z řady či klanu Františků 

To je docela překvapující… Dalo by se čekat, 
že si v nemocnici nějaký čas poležíš.
„Asi ano. Toho dne večer se nezdála být zlomeni-
na až tak vážná, nebyla otevřená. Pokud to ale 
vezmu zpětně, je to už téměř osm měsíců a já do-
sud stále nejsem schopen pořádně trénovat. Tak-
že prkotina to nebyla.“
Co bylo dál?
„Tu dlouhou sádru jsem měl měsíc. Pak jsem 
dostal menší, už šlapací, kterou jsem měl další 
měsíc. Pak jsem dostal ještě poslední, cirkulár-
ní sádru. Tu mi znovu po měsíci sundali a už 
jsem chodil bez sádry. Následovala rehabilita-
ce, abych mohl chodit normálně bez kulhání.  
A když už jsem přestal i kulhat, začal jsem hodně 
posilovat. I když popravdě, pokoušel jsem se o to 
už v době, kdy jsem tu sádru ještě měl. I když je 
člověk takovým tím klasickým ležákem, je potře-
ba nohu alespoň zvedat nahoru, jinak strašně 
rychle ochabuje. Ještě ani teď ji nemám neposi-
lovanou tak, jak bych chtěl.“
Není na tobě vůbec vidět, že bys během té 
dlouhé pauzy přibral nějaká ta kila…
„Naopak jsem dvě až tři kila shodil, protože bez 
sportovní zátěže, výdeje energie, jsem ani neměl 
hlad. Až teď se vracím k normálu, což je ale u mě 
jen jednasedmdesát kilo.“
Kdy jsi si poprvé troufl začít posilovat či tré-
novat venku?
„Trvalo to hodně dlouho, takže až v únoru, březnu. 
Začal jsem chodit s kluky do posilovny, ale opatr-
ně a jen jednou v týdnu. Pak ale udeřila pandemie 
koronaviru a znovu jsem se musel připravovat 
sám. Teď se připravuji společně s kondičním tre-
nérem, fyzioterapeutem nebo s tátou. Čeká mě 
ještě relativně dlouhá cesta, do plné zátěže totiž 
zatím nemohu.“
To musí být, vzhledem k délce té pauzy, asi 
trochu stresující, ne?
„Je to už poněkud na hlavu. Moc rád bych se ko-
nečně zapojil do normálního tréninku.“
Máš teď vlastního fyzioterapeuta, který se ti 
věnuje, takže to je pro tebe navíc i finanční 
zátěž?!
„To ano, ale jsem pojištěn, takže to dostanu zpát-
ky. I tak ale nemám problém do své přípravy in-

Veselých, ligových fotbalistů Slavie. Lukáši, 
proč nejsi také František?
„Táta už to chtěl zkrátka změnit. Takže i můj starší 
brácha se jmenuje jinak než František. Je Daniel.“
Největší legendou, doslova ikonou Slavie, byl 
tvůj děda. Mimochodem, celou svoji dlouho 
kariéru absolvoval bez vážnějšího zranění!
„Měl na to štěstí. Zato tátu zranění provázela, 
hlavně s kolenem. Já jsem až dosud také nic váž-
nějšího neměl, až teď.“
Tvůj děda měl sice štěstí, že se mu vyhýbala 
zranění, bohužel ale odešel až příliš brzy…
„Ano, bohužel. V pětašedesáti letech, přitom hrál 
pravidelně až do konce svého života. I po šedesát-
ce zvládl třeba dva zápasy za víkend. Zradilo ho 
srdce, nikdo to nečekal.“
Slavia měla letos po podzimu před druhou 
Plzní obrovský náskok, který pak ale hodně 
rychle zeštíhlil. Věříš tomu, že obhájí titul?
„Věřím, že se to nakonec podaří. I když je prav-
da, že ještě v polovině února se říkalo, není už  
o co hrát, jenomže teď je. Bude to ještě zajímavé  
a hodně sledované, byť bez diváků na stadionech.“
A teď je tady velký paradox. Coby slávista 
budeš, v uvozovkách muset, přát i Tijanimu, 
který v únoru přestoupil do Slavie…
„Když jsem to zjistil, že přišel z Jihlavy do Slavie, 
tak jsem z toho nadšený zrovna nebyl. Ano, je to 
pro mě divný pocit, vidět ho v  sešívaném dresu, 
zatímco já hrát po jeho faulu ani nemohu, ale na 
druhou stranu nejsem nepřející člověk. Bude-li pro 
Slavii platný, tak jedině dobře.“
Pojďme k vyhlídkám našeho mužstva ve zbý-
vající části sezony. Tvůj odhad v tomto směru?
„Kádr Slavoje Vyšehrad byl znovu v zimě hodně 
posílen a když kluky vidím, herně se zvedli. Věřím, 
že teď na jaře ještě hodně zápasů vyhrají, a mohla 
by z toho být na konci sezony první polovina ta-
bulky. Nebo zkrátka klidný střed. To bychom byli 
všichni spokojeni.“
Takže ty se teď účastníš v roli diváka.
„Budu chodit na každý domácí zápas držet klukům 
palce. Snad to našemu mužstvu přinese sportovní 
štěstí. Z prvních dvou zápasů v Sokolově a doma 
s Líšní jsme sice získali jen bod, ale věřím, že Vyše-
hrad bude na jaře pravidelně bodovat!“
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FK Slavoj Vyšehrad  
organizuje fotbalové odpoledne  
spojené s náborem dětí do klubu!

KDY: čtvrtek 18. 6. 2020 od 17 hod.
KDE: Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4
CO S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím a dobrou náladu
KOHO HLEDÁME: ročníky 2010 - 2016
Kontakt: Petr Studénka (vedoucí přípravek), tel.: 608 551 919, 
studenka@slavojvysehrad.cz

Dejte děti
na fotbal!
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LIGA JE ZPĚT!
FANDI A ZÍSKEJ NAVÝŠENÝ BONUS 1 300 Kč

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.

LIGA JE ZPĚT!
FANDI A ZÍSKEJ NAVÝŠENÝ BONUS 1 300 Kč

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.

ZAŘVI SI NAPLNO 

SE VSAZENÝM TIKETEM

FANDI A ZÍSKEJ 700 KčNA PRVNÍ SÁZKY

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.

Příměstské 
fotbalové kempy 
Slavoj Vyšehrad

Termíny: 
13. 7. – 17. 7. 2020
20. 7. – 24. 7. 2020 
27. 7. – 31. 7. 2020 

Místo: 
FK Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1,  
Praha 4 (MHD metro Vyšehrad)

Věková kategorie: 2010 až 2015

Program: 
4   kemp povedou zkušení fotbaloví trenéři
4   součastí programu bude kvalitní fotbalový trénink, dále prožitkové 

pohybové hry a skvělý další program – kompenzační cvičení a gymnastika 
ve vlastní tělocvičně, plavání v nedalekém bazénu apod.

4   odevzdání dětí: 8:00 – 8:20 hod.
4   vyzvedávání dětí: 16:45 – 17:00 hod.

Cena:
3500 Kč (pro hráče Vyšehradu je cena 3000 Kč)

V ceně: 
2 svačiny, oběd, pitný režim, fotbaloví trenéři, zdravotní dozor,  
kempové triko, fotografie a kartičky z kempu, pamětní list
Více informací včetně přihlášky na www.slavojvysehrad.cz

Kontakt:  
Petr Studénka
mobil: 608 551 919, e-mail: studenka@slavojvysehrad.cz
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ROZPIS ZÁPASŮ  JARO 2020
Rozlosování jaro 2020 – muži „A“   FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Kolo Datum Čas Domácí / hosté Výsledek

17. so 7. 3. 2020  10.15 hod.  Vyšehrad / Vítkovice
18.  út 26. 5. 2020  17.00 hod.   Sokolov / Vyšehrad
19.  so 30. 5. 2020  17.00 hod.  Vyšehrad / Líšeň
20.  čt  4. 6. 2020  18.00 hod.   Dukla Praha / Vyšehrad
21.  ne 7. 6. 2020  17.00 hod.  Vyšehrad / Chrudim
22.  st  10. 6. 2020 17.00 hod.  Třinec / Vyšehrad
23. po 15. 6. 2020 17.00 hod.  Vyšehrad / Hradec Králové
24.  čt  18. 6. 2020 17.00 hod.  Varnsdorf / Vyšehrad
25. ne 21. 6. 2020 17.00 hod.  Vyšehrad / Viktoria Žižkov
26. st 24. 6. 2020 17.00 hod.   Jihlava / Vyšehrad
27. ne 28. 6. 2020 17.00 hod  Vlašim / Vyšehrad
28. st 1. 7. 2020 17.00 hod.  Vyšehrad / Zbrojovka Brno
29. po 6. 7. 2020 18.00 hod.   Pardubice / Vyšehrad
30. čt 9. 7. 2020 18.00 hod.  Vyšehrad / Prostějov

4:1 (3:0)
1:0 (1:0)
1:1 (0:0)
2:0 (1:0)

Domácí utkání A-týmu se hrají na stadionu Evžena Rošického na Strahově.
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