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TITULNÍ  SNÍMEK: HERBERT SLAVÍK

VE SPOLUPRÁCI :

Provokativní titulek jsem nezvolil 
jen tak pro nic za nic. Pravda v něm 
obsažená není ani tak převratným 
objevem, ale důvod je jiný. Česká 
trenérská akademie ČOV, která je 
partnerem tohoto měsíčníku, otevřela 
facebookovou skupinu „Co Čech, to 
trenér“. Snaží se o totéž jako tento 
magazín, ovšem z ústředního motta 
Coache (vzdělávat – inspirovat – 
spojovat) si bere především inspiraci, 
poněvadž chce oslovit další sympatizanty 
z jiné platformy. Takže jste srdečně zváni.

A co se dočtete v tomto čísle? 
Pavel Hartman navazuje na rozhovor 
z minulého vydání. Zopakujme slova 
Mata Halea, šéfa fotbalové akademie 
v Southamptonu: „Nevychováváme 
hráče pro druhou nebo třetí ligu, ale pro 
evropský fotbal.“ Vzhledem k této filosofii 
nepřekvapí informace z článku s titulkem 
Presink i přišívání knoflíků: „Každý  
trenér má individuální vzdělávací plán. 
Někdo potřebuje zlepšit komunikační 
schopnosti, jiný  taktické a třetí trenér 
neumí moc používat laptop, a tak se to 
musí naučit.“ Inu, profíci.

Michal Ježdík odhaluje zkušenosti 
z vlastní praxe sportovního ředitele 
a nabádá přizpůsobovat úkoly lidem, ne 
lidi úkolům.

V otázkách 1+9 se trenérské 
a manažerské osobnosti zpovídají ze 
svých nejlepších chyb. Snad to může být 
inspirací i pro regionální trenéry, když se 
legendy svléknou do naha a ukáže se, že 
jsou to lidé z masa a kostí, kteří chybují 
stejně jako všichni ostatní.

A pak je tu aktuální rozhovor s Milošem 
Říhou, trenérem hokejové reprezentace, 
který odhaluje rub i líc jeho povahy, 
a možná trochu rozptyluje některé 
mýty o něm. Popřejme mu hodně štěstí 
na nadcházejícím mistrovství světa.

Na závěr připomeňme smutnou zprávu, 
že nás opustil velký hokejový mozek 
Luděk Bukač. Je to ztráta pro český 
hokej, ale velký a naplněný život se má 
oslavit. Tak tedy, díky Luďku za všechny 
trenéry! Slibuji, že měsíčník Coach bude 
střežit tvůj odkaz…

Co Čech, to trenér!
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Zdeněk Haník
bývalý trenér volejbalové 
reprezentace a předseda 
České trenérské 
akademie ČOV

ejbalové 
ředseda
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Miluju hokej i ž

T E X T :  Z D E N Ě K  H A N Í K

Miloš Říha na sebe 
vzal odvážnou úlohu: 
protrhnout prokletí 
čtvrtfinálových nezdarů 
na MS či absence medaile 
v hokejově hladovém 
národě, který nic jiného 
než „placku“ - nejlépe 
zlatou - nebere. Uvědomuji 
si, že máme hodně 
společného. Také jsem 
vedl nároďák, i když 
volejbalový, a rovněž jsem 
působil na Slovensku 
v Bratislavě. Jak se 
tedy cítí trenér hokejové 
reprezentace před 
začátkem šampionátu?
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MILOŠ ŘÍHA
Narozen: 6. 12. 1958 v Přerově
Profese: trenér hokejové reprezentace, bývalý 
útočník
Trenérská kariéra: Hodonín (1990-92), Zlín 
(1992-93 asistent, 1993-94), Přerov (1994-
96), Pardubice (1996-99, 2002-04, 2006/07, 
2013 a 2015), K. Vary (1999/2000), Sparta 
(2000/01), Slovan Bratislava (2001/02, 
2004/05, 2015-17), Voskresensk (2005/06), 
Spartak Moskva (2007-10), Mytišči (2010-11), 
Petrohrad (2011/12), Omsk (2013/14), česká 
reprezentace (2018-?)
Největší úspěchy - hráč: mistr ligy 1981 
s Vítkovicemi. Trenér: 2x vítěz slovenské ligy se 
Slovanem (2002, 2005), 2x stříbro v extralize 
(2003 a 2007 s Pardubicemi)

Máte před sebou těžký úkol, klub patří 
majiteli, ale nároďák patří všem. Máte 
strach?
„Vůbec.“
Pamatujete na nějaké trenérské stra-
chy?
„Ne. Neměl jsem strach. Nikdy. Obavu 
nebo nervozitu ano, ale strach jsem neměl 
nikdy.“
A měl byste odvahu ho přiznat?
„Určitě. Já si myslím, že není ostuda při-
znat si to, když se bojím.“
Je to váš první nároďák – v čem už teď 
víte, že to bude jinak než v klubu?
„Zodpovědnost bude daleko větší. I pro-
gram je úplně jiný než v klubových soutě-
žích, kde hráče můžu sledovat dlouhodo-
bě. Tady je poznám dva dny před turnajem 
a v zápasech.“
Nároďák už není ani v jiných sportech 
takový bonus. Dnes hráči žijí hlavně pro 
klub. Pociťujete to?
„Ano, přístup hráčů není takový, jaký býval 
dřív. Dnes mají daleko větší možnosti 
a vrchol sezony mají jinde. Třeba NHL staví 
jako nejvyšší bod. My jsme do NHL chodit 
nemohli, nejvyšší bod, čest a hrdost, bylo 
národní mužstvo. Ale snad se to pomalu 
vrací. My se snažíme hráčům vštěpit, aby 
tohle pro ně byl vrchol. Aby se národní 

cítění vrátilo. Když třeba hráči cítí, že jsou 
ve finále, že národ semkli a že je na ně 
hrdý. Aby si uvědomili, že lidé v Česku tím 
žijí a to nasazení v klubových barvách se 
musí přenést do nároďáku.“
Vy jste hodně putoval po světě. Jste více 
vlastenec, nebo světoobčan?
„Když jsem byl jedenáct let v Rusku, říkali 
mi: Ty se chováš jak Rus. Podobně na Slo-
vensku. A já říkám: Ne. Já jsem Čech. 
A takhle to cítím.“
Jste hrdý na své češství?
„Jsem hrdý na svoje rodiče, že byli Češi, 
na sebe, že jsem Čech, a na to, jakým 
způsobem jsem se vždy choval.“
Ale to jste se trošku vyhnul otázce. Jste 
hrdý na své češství?
„Jsem.“
Co se ve vás děje, když se hraje státní 
hymna?
„To je něco nádherného. Ale já už i tehdy 
v Rusku, když jsem stál na lavičce klubu 
a tam se hrála ruská hymna před každým 
zápasem, jsem si zpíval tu českou. A když 
jsem ji slyšel poprvé na tom nejvyšším 
postu trenéra národního mužstva, tak 
jsem si vzpomněl na výchovu a na to, co 
jsem tomu musel obětovat, co všechno 
tomu předcházelo, a sevřelo se mi srdíčko. 
To je neskutečný zážitek.“
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Napsal jsem knížku Kdo neskáče, je 
taky Čech. A co vy na to, když skáčou 
lidi a křičí Kdo neskáče, není Čech?
„Národ se tím ujišťoval o jednotě a síle. 
Ale já bych to bral trošku s rezervou. Teď 
se to používá třeba i na Slovensku. Pokud 
to není opravdové a nejde to ze zaníce-
nosti, že vás ten zápas vezme… Ale my to 
češství musíme vyprovokovat, aby lidi ská-
kali s opravdovou radostí a chutí. Často 
je to skákání už naučený. A to opravdové 
tam bohužel schází. Kdyby to totiž bylo 
opravdové, tak by lidé zůstávali na zimá-
cích, i když se prohrává. Uměli by ocenit 
třeba i výkon soupeře. Měli by respektovat 
i prohru, pokud hráči do toho dali všechno, 
a ne odcházet ze zimního stadionu.“
Jeden volejbalista, který hrál v Rusku, 
mi vyprávěl, že po nich trenér chtěl, aby 
navenek neprojevovali emoce. Zažil jste 
něco takového?
„Já jsem tam přišel docela brzo, znal jsem 
spoustu starších trenérů, ať je to Krikunov 
nebo Tichonov. A ti se takto chovali. Byli 
pod obrovským tlakem. Tam se nic jiného 
nebere, jenom výhra. A tak to mají v krvi. 
Byli chladní jako stroje. Měli to zařízené 

tak, že se třeba nemohli usmívat. Nebo 
pobavit se s někým srdečně. Byli jako 
vojáci, kteří jsou svrchu řízení. Ale pak 
přišla doba, kdy to opustili, a to jsem zažil 
i já. Demokracie šla trošku nahoru, ale vy-
padá to, že se teď zase k tomu dřívějšímu 
modelu trošku vracejí. K té naprosté kázni 
a disciplíně a k tomu sekýrnictví. Histo-
ricky všichni jejich vojevůdci byli zlí. Když 

se jim něco nelíbilo, poslali lidi na Sibiř 
nebo je prostě zlikvidovali. Pořád válčí. Pro 
ně to není v určitých fázích ani sport, ale 
stálá bitva, kterou musí vyhrát, ať se děje 
cokoli. A při tom se asi neusmívá. Nebyli 
na to zvyklí od dob bojů bílí vs. rudí, to byly 
krvavé bitvy a tam se nedalo smát nebo 
projevovat emoce nad zabitým.“
Co bychom si podle vás měli z Rusů vzít?

„Hrdost. Oni jsou strašně hrdí. Mají rádi 
hrdiny a pracovitost. Musí být pod kontro-
lou, a když pracují, tak strašně. A uznání. 
Uznávají svoje kapacity. I po 50 letech 
uznávají svoje osobnosti a chovají se 
k nim úplně jinak než my. Nemají poko-
ru, ta jim trošku chybí. Ale hrdost, to, že 
hrdiny měli a že je chtějí mít zase. Uctívají 
je do poslední chvíle. Když přišel na zimák 
třeba Tichonov, tak lidi ztichli a zatleskali. 
Úcta k legendám i k lidem, kteří tvoří celý 
ten sport na střídačce. Třeba trenér je tam 
daleko uznávanější než u nás.“
Co bychom si od nich neměli vzít?
„To samé, ale naopak. Tu strašnou touhu 
jenom a jenom po vítězství. Sport přeci 
není jen o tom vyhrát za každou cenu, ale 
mít z toho také radost a bavit lidi. Nebýt 
živ jen nenávistí. Oni v některých chvílích 
protivníka prostě nenávidí jenom proto, 
aby se dostali na vrchol.“
Oba jsme působili v Bratislavě. Jakou 
máte zkušenost se Slováky?
„Slováci, to je takový jánošíkovský národ. 
Je těžké je udržet pod taktikou nebo disci-
plínou. Oni se rozhodnou a letí. Ale jsou to 
lidé dobrosrdeční, kteří když si vás vezmou 

INZERCE

PRIM®

Chrono Elegance

www.prim-hodinky.cz
PRIM PARTNER

„Není ostuda přiznat 
si to, když se bojím. 
Ale strach jsem neměl 
nikdy.“
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za svého, tak se o vás starají. Já si mys-
lím, že nám trošku závidí. Pořád na nás 
koukají, že jsme jim něco sebrali, že jsme 
v něčem o něco lepší. A v tomto směru je 
cítit takový mírný odstup.“
O vás se říká, že jste impulzivní povaha. 
Míníte tuto vlastnost dostat pod kon-
trolu? A ptám se proč, když je to vaše 
přirozená vlastnost?
„Já ji nechci dostat pod kontrolu. Jsem 
úplně normální, naopak mám rád radost, 
mám rád lidi, zábavu. Ale když přijde 
zápas, první minuta, tak jsem úplně jiný. 
Například když mužstvo spí nebo si neví 
rady, tak tam musí přeci někdo dát im-
puls. To znamená, že je musím nějak roz-
pohybovat. Dostat mužstvo znovu do varu 
a hlavně ten zápas zkusit neprohrát ani 
za nepříznivého stavu. Tam si myslím, že 
trenér musí tvrdě vstoupit.“
Jestli to právě není ta trenérská vlast-
nost, kterou nároďák potřebuje, aby 
postoupil přes čtvrtfinále?

„To uvidíme.“
Jak naopak snášíte u hráčů, když jednají 
vůči vám i mančaftu impulzivně?
„Zatím se to moc v nároďáku nestalo, 
vlastně se teprve hledáme. Teď přijdou 
jiní hráči, daleko větší kapacity. Zatím 
žádný takový hraniční až impulzivní výrok 
nenastal. Ale já to mám vlastně rád. Jen ať 
se projeví. Ale respekt při tom musí zůstat. 
Jak jste řekl, hokej je strašně impulzivní 
a studení lidi tam nemají co dělat. Pokud 
se to udrží v tom, že to neoslabí mužstvo, 
umím jiný názor či emoci akceptovat, 
protože jsem sám taky takový. Je ale 
nutné to umět zase přetavit. Problém se 
vyřeší a musí nastat znovu vzájemný re-
spekt - nejenom vůči mně, ale i mezi hráči 
navzájem.

Nehraje si na chytrolína ani na světo-
vého experta. Řekne, co si myslí, na pl-
nou hubu a neřeší, jestli se vám to líbí, 
nebo ne. V tom je přímý a opravdový.

Když už jsme to nakousli. Je o vás 
známo, že radovánky života jako dobrá 
zábava, vínko, zpěv, jsou vám blízké.
„Už jsem to naznačil. Mám rád pohodu 
a život ve všech projevech. Ale nesmí to 
zasahovat do pracovní fáze. Samozřejmě, 
že když jdu na cimbálku do sklepa, tak se 
tam odvážu tak, jako se odvážu na stří-
dačce, zazpívám si. Ale nikdy jsem neměl 
takové stavy, že bych se někde plazil, s ně-
kým se bil nebo někomu nadával. Spíše 
naopak. Mám rád radost a pohodový stav, 
pod vlivem vína jsem přátelský.“
Já jsem hrál a trénoval v Rakousku 
a udělal jsem tam tuto zkušenost: když 
se hraje, tak naplno. Když se trénuje, tak 
naplno. Když se žije, tak taky naplno.
„Rozumím, kam míříte, mám život rád. 
Ale například nikdy si nedám před 
zápasem. Kamkoliv přijedu, tak mě 
hecují: Pojď, dáme si. A já řeknu: Tohle 
já nepoužívám. Máme takový rituál. 
Sejdou se maséři a celý realizační tým 
před zápasem a já tam mám kafe. Ale 
po zápase už musím mít svou decinku, 
abych se uklidnil, aby se mi to srovnalo. 
To mi ladí. A na tiskovku jdu už nevybu-
zený a uklidněný. Často toho druhého 

trenéra chytnu kolem ramen. Nebo když 
pracuji na videu, tam musím mít taky 
decinku. A vymyslím u toho spousty věcí. 
Jak říkám, život mám rád. S Ivanem Hlin-
kou jsme vždy končili ráno, zpívali jsme 
rádi. Ale nebyli jsme vůbec napití. Jenom 
prostě nálada. Bavili jsme se a odcházeli 
poslední. Cimbálka za námi, my jsme 
tam mezi nimi tancovali, na parkovišti 
jsme se rozloučili a jeli domů.“
Inu potvrzujete: trénovali a hráli naplno, 
žili naplno…
„My jsme to tak měli i jako hráči. Já jsem 
v Přerově přišel v 17 letech do áčka 
a po každém zápase museli jít všichni. 
Prvně se sedělo v kabině, vyndali bágly, 
já jsem musel do sámošky nakoupit víno. 
To ještě Pavel Novák tam chodil za námi 

„Hokej je impulsivní a studení lidi tam nemají 
co dělat. Umím jiný názor či emoci akceptovat, 
protože jsem taky takový.“
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Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111
Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 7. 5. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. 

Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

Až hráči naběhnou na led a začne zápas, budete si díky velkolepému 4K obrazu s technologií 
Quantum Dot s přímým zadním podsvícením připadat, jako kdybyste se ocitli přímo na stadionu. 
Možná nás čeká výhra, možná prohra, ale jedno je jisté - bude to stát za to a vy můžete být u toho!

55“ Samsung QE55Q8DN

Premium SMART QLED 4K Ultra HD televize, 138 cm
Quantum Dot panel, přímé zadní podsvícení
Antirefl exní vrstva Ultra Black Elite
Ambient Mode pro splynutí obrazovky s okolní stěnou

Nejlepší TV góly

-46 %

55 991,-

29 990,-
obj. kód:  WR183z4g 
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se skupinou, hrálo se, zpívalo. A já jsem 
řekl: Chlapi, já už musím jít domů. A Česťa 
Poust, gólman, mi říká: Miloši, ty jdeš ještě 
se mnou do baru, ty o tom nevíš? Tak 
jsem tam seděl a v pět ráno jsem musel 
vstát a jít do práce. A musel jsem si tu 
práci udělat, abych mohl jít zase na tré-
nink. A ty party tím žily. Ale přišlo se na led 
a padali jsme tam po držce. A to tahle 
generace prostě neumí.“

Nedělá mu problém vyprávět si 
o hokeji se starými pardály, bavit je, 
poslouchat a diskutovat. O hokeji, 
politice, jaké je nejlepší víno, jehož 
je obrovským fanouškem. Vyhraně-
nou značku nemá a tvrdí, že víno mu 
chutná v závislosti na situaci, náladě 
a místu. Z bílých preferuje suchá 
vína, ale na oblasti mu tolik nezáleží, 
z červených dává přednost suchým 
vínům nejlépe z Francie. Nemá žádný 
konkrétní oblíbený vinný sklípek, ale 
zná jich hodně, kde je dobrá nálada 
i srdeční lidé. Podobně to má s cim-
bálovými soubory, zná hodně těch, 
které umí udělat atmosféru a dobře 
se s nimi zpívá, ale nepreferuje žádný. 
Zato v písničkách má jasno: jedničkou 
je pro něho „Když sem šel z Hradišťa“.

Jak přesvědčíte všechny hvězdy, aby 
přijely a hrály za nároďák naplno?
„Myslím, že prací. My jsme začali už 
od prvního turnaje pracovat. Nesmírně 
tvrdě. A při té tvrdé práci je poznávám. 
Musí je to začít bavit a my je pořád pře-
svědčujeme, že tam budou jenom oni, ti 
nejlepší. Žádný široký výběr. Já nikoho 
zkoušet nechci, protože to je národní 
mužstvo. Když mi vyskočí v soutěži mladí 
hráči, tak je vyzkouším na evropských 
turnajích. Ale myslím si, že národní muž-
stvo by mělo být to nejlepší, které lze slo-
žit. Hráči NHL a KHL, ale musí tam přijet 
i ti nejlepší z Česka. A když se vrátím 
znovu do historie: dříve bývala v nároďá-
ku jedna parta, která objela všechny 
turnaje. To byl ten nároďák, ta stmelená 
parta. A dneska? Máme 90 hráčů jakoby 
národního mužstva. A že jsou tu mladí 
hráči? Ano, ale mládí přeci není žádná 
devíza. Ta je někde jinde. Mladí musí 
ukázat, že alespoň něčím, třeba kondicí 
nebo nasazením, se mohou starším hrá-
čům vyrovnat nebo je dokonce předčít. 
A učit se. Takže je chceme přesvědčit, 
že se dostávají do výjimečné party. Pro 
ně to bude zaprvé zajímavé, zábavné 
a zadruhé mohou dosáhnout obrovské-
ho úspěchu a dostat se ve své kariéře 
zase dál.“

Od bronzu z roku 2012 čeká český hokej na me-
daili z MS. Na Aloise Hadamczika nenavázali 
Vladimír Růžička, Vladimír Vůjtek ani Josef Jan-
dač. Poslední tři roky tým vypadl ve čtvrtfinále. 
Dokáže to vylepšit Miloš Říha se svými asistenty?

4
O čtyři klíčové muže 
se opírá Miloš Říha 
v realizačním týmu 

hokejové reprezentace. 
Jsou jimi generální 

manažer Petr Nedvěd, 
asistenti Robert Reichel 

s Karlem Mlejnkem 
a trenér brankářů 

Zdeněk Orct.
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Jak hráče motivujete?
„V národním mužstvu už by se neměli 
nechat motivovat. Jedině tak, že když se 
prosadí ve složitých herních situacích 
s těžkými soupeři, motivujeme je tím, že 
řekneme: Ano, teď to byl výkon, který se 
nám líbil. A ty hráče chválím. Tady nejde 
je něčím motivovat, penězi… To by přeci 
v národním mužstvu nemělo existovat. Je 
by mělo motivovat už to, že mohou hrát 
za nároďák.“
Podle čeho jste vybíral realizační tým?
„Bylo to nesmírně těžké, to se přiznám. 
Pořád ta myšlenka, že by tam měli být 
hráči z Nagana, což mi trochu nevyhovo-
valo… Ano, byli nebo jsou to osobnosti, 
udělali toho pro hokej strašně moc. Ale 
každý na té střídačce nemůže stát, každý 
nemůže dělat asistenta, každý nemá ani 
to přesvědčení, co já chci národnímu 
mužstvu dát. Takže jsem od těchto kroků 
upustil. Novináři mě tlačili, abych tam dal 
osobnosti, když já vlastně jako hráčská 
osobnost nejsem, a obklopil se těmi top 
hráči. Ale já šel svou cestou.“
Ta byla jaká?
„Další otazník byl trenér obránců. Také 
jsem dlouho hledal. Byl jsem i za klu-
kama v zahraničí. Oslovil jsem spoustu 
českých trenérů, i bývalých trenérů ná-
rodního mužstva, ale neměli tendenci se 
do toho zapojit takovým způsobem, jaký 
jsem nastínil. Měli jiné názory, takže jsme 
se trošku nesešli. A pak přišla varianta 
Karel Mlejnek. Já ho znám z Karlových 
Varů, šel od mládeže, je to poctivý a pra-
covitý trenér, který udělá spoustu práce, 
není konfliktní. Nepotřebuji ani žádného 
ambiciózního člověka, který se bude sna-
žit jít přese mě. Musí své roli věřit a musí 
v ní chtít zůstat. Potom Zdeněk Orct. 
A jeho výsledky s brankáři v rozhodujících 
fázích, kdy se mužstvu nedařilo. Třeba 
v baráži nebo bojích o titul, v závěru se-
zony, ti gólmani zachytali famózně. A jak 
jsem vybíral? Oslovil jsem je, řekl jim 
svoje představy a svoji filozofii. A potom 
jsem se jich zeptal, jestli by do toho šli. 
Ani jeden nezaváhal. Nyní můžu říct, že 
všichni svoji roli zvládají úplně bravurně. 
To je pro mě asi to nejlepší zjištění.“
Máte jasno, co od koho chcete?
„Mám.“

Co chcete od manažera Petra Nedvěda?
„On měl také svoji představu. Že bude 
manažerem na první pozici, kdy si bude 
vybírat mužstvo, hledat hráče, kdy si 
vybere trenéra a bude tomu šéfovat. Což 
ani není ten směr, co chtěl svaz, a ani já 
bych tak asi neuměl pracovat. Sedli jsme 
si spolu, prostě jsme si to vyříkali, že 
jsme na stejné úrovni a doplňujeme se. 
A to je důležité: že ti dva lidé by měli mít 
stejný názor na hokej, na to, jak vybírat 
hráče. Oponentura musí přijít. Zase jsme 
seděli u vínečka a rozpovídali jsme si to. 
Myslím si, že teď je to na úrovni, kdy on 
pracuje pro národní mužstvo tak, aby to 
mělo nějaký smysl a aby to mělo směr. 
A udělá pro to všechno.“
Často mluvíte o hierarchii. Co tím máte 
na mysli?
„V první řadě musí být v týmu někdo, 
kdo rozhoduje. Nemůže rozhodovat pět 
lidí. Já ctím hierarchii svých šéfů a jejich 
názorů. Kdykoliv si mě zavolají a chtějí mi 
sdělit připomínky, já jim vysvětlím svůj 
pohled. Ale pak už platí hierarchie dolů, 
čili v šatně a na hřišti rozhoduji já. Řeknu 
příklad. Kdysi jsem měl v Bratislavě inci-
dent s největším bossem, snad jedním 
z největších na Slovensku, který vlastnil 
klub. Přišel totiž docela rozhodující zápas 
v sezoně, po první třetině jsme prohrá-
vali 0:4 a šli do kabiny. Já jsem tušil, co 
nastane.“
Koho jste našel u šaten?
„Prezident přišel dolů. Přiběhl manažer 
a všichni ti, co mají v klubu něco na sta-
rosti. A já jsem řekl, že tam nemá co 
dělat, že to je moje teritorium, a jestli 
tam vstoupí, tak končím. Přitom jsem si 
té práce vážil a bál se o ni. Manažer byl 
samozřejmě zpocený strachy, že bude 
hledat nového trenéra. Prezident se urazil 
a odešel pryč. A my jsme ten zápas otočili 
na 5:4.“
Co následovalo?
„Po zápase mi prezident říká: Já ti gra-
tuluju. A já na to: Ne, já gratuluju tobě. 
A vyříkali jsme si to. Zeptal jsem se ho: 
Představ si, že budeš mít schůzi, a já 
zaklepu, vejdu a začnu ti povídat o ho-
keji. Jak to bude vypadat? Nebo ti budu 
říkat: Hele, tamten kámen jste měli mít 
žlutý a vy ho máte červený. A on na to: 

Máš pravdu, to bych tě asi vyhodil. Ale 
přijď kdykoliv, dáme si v pondělí ráno, 
vždycky po týdnu, kávu. Ale přineseš 
koláčky. Každý týden jsme měli meeting, 
dali jsme si koláčky, já mu vysvětlil, co 
se za celý týden stalo - a v životě už 
nešel do kabiny. Naopak já jsem ho asi 
po třech letech požádal, když nebyly 
peníze a manažeři se báli přijít: Měl bys 
přijít před hráče a vysvětlit jim, kdy to 
bude a jak to bude. Teprve tehdy přišel. 
A tohle já si představuji jako hierarchii. 
Protože i v klubu má být hierarchie, stej-
ně jako v mužstvu.“
A jaká má být hierarchie v mužstvu?
„Já si myslím, že starší hráči by měli 
pomáhat vychovávat mladé. Dneska 
už se to také bohužel neděje, starší 
hráči v kabinách mlčí. Neříkám šikana, 
to v žádném případě. Ale hierarchie by 
měla být. Já jsem ji zažil. Když jsem 
přišel do Jihlavy, kde hrál Honza Suchý, 
Augusta, Hrbatý, sice byla sranda, ale 
když jsem se usmál na něco, na co jsem 
se usmát neměl, třeba Honzovi Suchý-
mu, tak jsem od nich samozřejmě dostal 
svoje. Když mladý nebude pracovat tak, 
jak se chce, musí pro něho přijít nějaký 
trest. Starší hráči mu dají pocítit, že to 
neudělal správně. Protože sedmnácti-
letý hráč nemůže mluvit do toho, co se 
na hřišti a v kabině bude dít. To si nedo-
vedu představit. Takže i v kabině musí 
být hierarchie. To je v týmu normální 
proces.“

„Jako kluk byl výborný do party, uměl 
si udělat legraci ze sebe i okolí. Byl 
zarputilý, ať jsme hráli hokej, fotbal, 
basketbal, tenis nebo kuželky. Třeba 
jako fotbalista byl vynikající. Ve všem 
ale chtěl vyhrát. Možná i proto se 
dostal tak daleko a vypracoval se 
v kvalitního trenéra,“ říká Richard 
Hrazdíra, trenér gólmanů ve Zlíně.

Vy asi nejste úplným zastáncem moder-
ních technologií nebo jejich přehnané-
ho přínosu. Jak připravujete mančaft 
na zápas? Takticky i emocionálně?
„Samozřejmě nejdřív musíme vědět, co 
je to za soupeře. Nejdříve ho musíme mít 
přečteného.“

SCO1905004.indd   11 30.4.2019   10:04:01



R O Z H O V O R

C O A C H  5 / 2 01 9
12

To víme. Ale kdy se tohle děje?
„Podle toho, jak turnaj probíhá, nebo zda 
jsme v dlouhodobé soutěži. Já už mám 
naučené své asistenty, kteří mi stříhají 
video, že to udělají, jak potřebuji. Pak si 
to prohlídnu, znovu to sestříháme nebo to 
ještě proměníme. Promítnu si to v hlavě 
a na papíře dám do kupy, jak bych mohl 
před hráči mluvit. Pak si zhodnotím, jaká 
je nálada. Jestli jsme prohráli, nebo jsme 
na vlně. Podle toho to udělám delší, nebo 
kratší. Někdy jsem ostřejší v některých 
věcech, anebo si rozfázuji jenom jednu 
oblast, která je důležitá, abych hráče 
neunavil. No a pak jdeme do rozbruslení, 
podle toho, v kolik hodin se hraje, jestli 
hrajeme doma nebo jedeme ven. Pokaž-
dé dělám přípravu podle nálady muž-
stva. Jsem na to připravený už od rána. 
Zkonzultuji s asistenty, jestli do toho 
chtějí něco přidat. Oni si to prohlédnou, 
každý si k tomu něco řekne a jdeme před 
hráče.“
Máte pravidlo, kdy k hráčům mluvíte 
naposledy?
„Máme. Jako poslední mluvím já a mluvím 
vždycky, než jdou na led.“
Jak dlouho trvá taková řeč?

„To je jenom půl věty, věta. Jenom pokyn – 
tak co jsme si řekli. Je to vrchol, že jdeme 
na to. A rituál - jako poslední jde z kabiny 
kustod.“
Kde převážně žijete?
„Ve Zvolenu. Tam jsem koupil dům.“
Kde máte přátele?
„To je zajímavé. Těch přátel… Já si myslím, 
že by jich člověk chtěl mít strašně moc, 
a já jsem takový, že hodně často i od-
pouštím. Přestože mi někteří dokazují, že 
vlastně přáteli nejsou. Pak jsem z toho 
zklamaný. Ale přesto, i když člověk udělá 
dvakrát něco špatně, pořád si říkám, že je 
v něm něco dobrého. Že dáme řeč a že to 
naladíme. Mám tendenci člověka dostat 
tam, kam potřebuji. Přátele má člověk 
podle toho, jak se k nim chová a jak je 
umí vnímat.“
Kde jsou opravdoví přátelé? V hokeji, 
nebo mimo hokej?
„Mimo hokej. Dneska už vlezly do hokeje 
velké peníze a je to moc velký byznys 
na to, aby tam byli přátelé. Dříve se 
k sobě trenéři chovali velmi slušně, dnes 
je to jiné. Nebo jinak: nestává se, že by 
někteří odmítli lukrativní nabídku. Spíš je 
to tak, že vezmou všechno. A čest trenérů 

hodně klesá. Moje poslední vize je ta, 
aby trenéři získali větší respekt, obrovský 
respekt.“
Kde je vám nejlépe?
„Myslíte na ledě? Ve sportu? Nebo jak?“
Co vás první napadne…
„Nejlépe je mi s hokejem, to je můj život. 
Někdy ale zůstávám sám, je mi dobře 
i samotnému. Teď mám dva vlčáky, tak 
s nimi chodím na procházku. Abych si taky 
srovnal myšlenky. Oni nic neříkají, poslou-
chají a mně je s nimi dobře.“
Kde tedy odpočíváte?
„Teď odpočívám na sportovištích, na kul-
tuře. A odpočívám sám - na zahradě, při 
vyjížďce. Prostě umím to všechno zahodit 
a zbavit se toho.“
Co byste vzkázal českým trenérům?
„Zaprvé, ať si sebe navzájem váží! Když už 
tu práci dělají, aby ji dělali opravdu dobře. 
Aby se snažili nejenom ji dělat proto, 
že z toho oni něco mají, ale aby z toho 
něco měli i ti hráči, kteří jdou pod jejich 
vedením nahoru. Aby byli vyučujícími, aby 
to mužstvo co nejvíce naučili. A hlavně aby 
se nebáli, aby se někomu nepokořili. Je to 
práce, které by si měli lidé vážit, protože je 
to práce s lidmi. A ta je nejtěžší.“

„Dneska už 
vlezly do hokeje 
velké peníze 
a je to moc 
velký byznys 
na to, aby tam 
byli přátelé.“
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Začátky s Vlastimilem Kubátem
„Všechno začalo doma v Břeclavi, 

kde jsem se narodil. Softball jsme 
hráli ve škole, dostal jsem se k němu 
přes staršího bráchu. Chodili jsme 
do školního kroužku, když mně bylo 
deset. Trénoval nás pan Vlastimil 
Kubát, který byl i naším vedoucím 
ve skautském oddílu, kam jsem 
chodil od osmi let. Právě tam jsme 
už jako malí hráli různé pálkovací 
hry. To se nám zalíbilo, a tak jsme 
začali docházet i na jeho softballové 
tréninky. Líbilo se mi, že je to takové 
neokoukané. Všichni řešili hokej nebo 
fotbal. V softballu je spousta věcí, 
které se mohou stát, a stačí jedna 
situace, která může změnit celý zápas. 
To mě vždycky bavilo a baví dodnes. 
Člověk musí být pořád ve střehu 
a nikdy neví, co se stane.“

Tréninky před vyučováním
„Nejdřív jsme měli s panem Kubátem 

tréninky jednou týdně. Pak jsme chodili 
každé ráno před školou, tedy pět dnů 
v týdnů, na nadhazovací tréninky. 
Bylo nás asi šest vrstevníků. První tři 
roky jsem nadhazoval jen do zdi a až 
potom jsem měl svůj první zápas. Pan 
Kubát nám dával základy techniky, 
a jak to celé funguje, vlastně mě naučil 
nadhazovat. V Břeclavi jsme hráli 
jen školní ligu, nebyl tam vytvořený 
softballový tým. V Lednici hráli dospělí 
ligu a měli i mládežnický tým. Kluky, 
proti nimž jsme hráli školní ligu a pak 

jsme za nimi přešli do Lednice, kde jsme 
se spojili a hráli mládežnické turnaje. 
I tam nás trénoval pan Kubát, který byl 
v Domě dětí a mládeže, pod nějž patřily 
naše tréninky, a současně trénoval 
v Lednici a pomáhali mu i učitelé ze 
škol.“

Z catchera nadhazovačem
„Úplně ze začátku jsem byl 

catcher a můj o tři roky starší brácha 
nadhazovač. Když už byl brácha starý 
pro naši kategorii, tak jsem nadhazoval. 
Ale nadhazovat jsme chodili v zásadě 
všichni. Pan Kubát nás nechtěl 
specializovat, ale vzal celý tým a naučil 
nás nadhazovat. Až postupem času se 
ukazovalo, kdo u nadhazování zůstane 
a kdo ne. Když jsme byli malí, neřekl, že 
třeba tři budou nadhazovat, ale chtěl, 
abychom nadhazovali všichni.“

Technika
„Pan Kubát mě trénoval celou dobu 

až do mých patnácti let, kdy jsem začal 
hrát v Havlíčkově Brodě. První tři roky 
jsme s ním dělali techniku nadhozu, 
aby bylo všechno správně. Až potom, 
co jsem celkem slušně zvládl techniku, 
jsme začali dělat na rotacích. Panu 
Kubátovi jsem vděčný, že mě naučil 
techniku nadhozu a těžím z toho 
doteď.“

Přechod do Havlíčkova Brodu
„V kategoriích žáků a kadetů jsem 

chodíval i na pálku. Ale s hostováním 

V červnu hostí Česko poprvé v historii mistrovství světa v softballu. V Praze 
a Havlíčkově Brodě si celá generace hráčů splní svůj sen, fanoušci jsou 
na nohou už dlouho před startem šampionátu, dočkat se nemůže i Michal 
Holobrádek. Nadhazovač z jihu Moravy má přes své mládí spoustu zkušeností 
nejen z domácí a reprezentační scény, ale i z Nového Zélandu a USA. O svém 
sportu i trenérech hovoří s velkou pokorou.

Hrou se musí 
člověk hlavně bavit

T E X T :  J I Ř Í  N I K O D Ý M
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MICHAL HOLOBRÁDEK
Narozen: 5. 8. 1997
Profese: softballista, nadhazovač, český 
reprezentant
Klubová kariéra: Bulldogs Lednice, 
Lokomotiva Břeclav, Jiskra (Hroši) 
Havlíčkův Brod. Zahraničí: Howick 
Auckland (Nový Zéland), Bear Bottom 
Lodge (USA)
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v Havlíčkově Brodě, který hraje 
u nás na špici, jsem se už stal jen 
nadhazovačem. Moje tréninky jsou 
zaměřené speciálně na nadhazování 
a ještě třeba na kondici. Méně už 
na různé defenzivní činnosti. Trénuje mě 
Dušan Šnelly, který je zároveň hlavním 
trenérem celého týmu. Nadhazovací 
tréninky mívá čtyřikrát týdně. Tréninky 
teď hodně záleží na mně, s trenéry už 
řešíme spíš detaily a hodně se učím 
i od nadhazovačů ze zahraničí.“

Začátky v extralize
„Nejdřív jsem hrál za kadety a juniory. 

V áčku byl ještě na jednu sezonu jiný 
trenér Petr Gutvirt. A pak už mě trénoval 
jen Dušan Šnelly. On už věděl, co ode 
mě může čekat, protože jsme se znali tři 
roky z Brodu i z juniorské reprezentace. 
Když jsem házel první zápas, bylo mi 
sedmnáct a bylo to nabídnutí příležitosti 
vyzkoušet něco nového.“

Přínos od trenéra
„Pro mě je důležité, když trenér 

vidí v tréninku i v zápase detaily, 
které se dají ještě doladit. Při 
tréninku je pak výborné, když je 
trenér sám nadhazovač nebo bývalý 
nadhazovač a dokáže se bavit o svých 
zkušenostech a postřezích ze zápasu. 
To mi hodně pomáhá. Zápas už je 
pak hlavně o psychické stránce, aby 
trenér dokázal hráče vyladit, udržet 
ho v pohodě, případně ho v určitých 
okamžicích správně nahecovat.“

Reprezentace
„V národním týmu je hlavním trenérem 

Tomáš Kusý. Máme i speciálního trenéra 
nadhazovačů Stanislava Havla, který 
stále ještě nadhazuje v extralize a má 
velké zkušenosti hráče, které nám 
dokáže předat. Takže komunikujeme 
hlavě s ním a Tomáš Kusý do naší 
spolupráce až tolik nezasahuje. Se 
Stanislavem Havlem jsem v kontaktu 
v sezoně i přes zimu, kdy konzultujeme 
spoustu věcí. Dělali jsme třeba i plán 
na zimní přípravu. Při soustředěních 
společně trénujeme a on mi dává 

„Domácí MS je největší motivace, která může být. Mám to ale nastavené 
tak, že jsem ještě mladý, je mi 21, a není třeba se zbytečně nervovat 
jedním dvoutýdenním turnajem.“
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doporučení, na co se mám doma 
v tréninku zaměřit. Před mistrovstvím 
světa budeme dolaďovat detaily 
na základě přípravných zápasů, které 
nám mohou hodně ukázat.“

Trénink nadhozu do zdi
„Dělám to hlavně v zimní přípravě 

doma v Břeclavi, kdy jsou další 
spoluhráči někde daleko. Motivují 
mě velké turnaje, na které se chci co 
nejlépe připravit a dosáhnout kvalitních 
výsledků. V létě jsem byl v Americe 
na prestižním turnaji, kde se nám dařilo, 
což je pro mě vnitřní motivace, aby se 
nám takový úspěch podařilo zopakovat. 
A letošní mistrovství světa u nás doma 
je největší motivace, co může být.“

Nový Zéland
„Minulou sezonu jsem byl společně 

s bráchou šest měsíců na Novém 
Zélandu. Tam jsou všichni trenéři bývalí 
hráči. Jsou sedminásobní mistři světa, 
které zdobí vítězná mentalita, mají 
obrovské množství zkušeností a daleko 
větší cit pro hru. Překvapilo mě, že 
jejich tréninky nebyly zaměřené až tolik 
na techniku. Řešily se drobnosti a dobrý 

pocit ze hry. Největší přínos pro mě měl 
pobyt na Zélandu v tom, že mi ukázal 
nový pohled na hráčovu psychiku během 
utkání, která je důležitější než nějaké 
technické věci při nadhazování. Hrou 
se hlavně baví a techniku mají takovou, 
s jakou začali, a spíš ji už jen lehce 
upravují. Moc ji neřeší.“

Amerika
„V USA jsem byl v létě dva a půl 

měsíce. Na ten turnaj se sjížděli nejlepší 
hráči z celého světa. Člověk se tam 
může naučit hodně věcí od hráčů 
různých národností. Největší rozdíl jsem 
viděl v americké mentalitě. Američani 
mají v krvi, že jsou nejlepší národ 
na světě, všechno vyhrají a nikdo není 
lepší než oni. A v zápasech je vidět, že 
věří, že jsou nejlepší, a jdou vyhrát. Není 
ale jednoduché to přinést do naší české 
povahy. Myslím, že techniku pohybu 
umíme stejně jako oni. Oni jsou lepší 
proto, že mají více zkušeností a jsou 
psychicky dobře nastavení.“

Zahraniční zkušenosti
„Snažil jsem se je přenést do své 

hry, a myslím, že se mi to i podařilo, že 
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„Myslím, že techniku 
pohybu umíme stejně 
jako Američani. Oni 
jsou lepší proto, že 
mají více zkušeností 
a jsou psychicky dobře 
nastavení.“
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„Pro mě je důležité, když trenér vidí v tréninku 
i v zápase detaily, které se dají ještě doladit.“

INZERCE

se člověk musí tou hrou hlavně bavit. 
A to i na nejvyšší úrovni. Je dobré to 
brát tak, že hraju hru, která mě baví 
a líbí se mi, a není potřeba se stresovat 
tím, že je to nějaký důležitý zápas 
na mistrovství Evropy nebo světa. 
A odnesl jsem si taky, že je dobré 
věřit sám v sebe. Když vím, že mám 
natrénováno, není důvod se něčeho 
obávat.“

Červnové MS v Praze 
a Havlíčkově Brodě

„Beru to tak, že domácí MS je 
největší motivace, která může 
být. Mám to ale nastavené tak, že 
jsem ještě mladý, je mi 21, a není 
třeba se zbytečně nervovat jedním 
dvoutýdenním turnajem, když bych měl 
mít ještě několik podobných akcí před 
sebou. Pomohly mi v tom i zkušenosti 
z Nového Zélandu a Spojených 
států, abych vnímal takové turnaje 
bez velkého stresu a byl psychicky 
v pohodě.“ 
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Moje ne j

MICHAL JEŽDÍK
basketbal, sportovní ředitel České basketbalové 
federace

„Bylo to v roce 2003. Až 
ke konci přípravy se připojil 
náš nejlepší hráč předešlé 
sezony nejen v české lize, 
ale i v evropském poháru. 

Byl naprosto mimořádný pohybový talent 
s vysokou úrovní dovedností, versatilitou 
a schopností hrát na pozicích křídla 
i podkošového hráče. Na jednom z prvních 
tréninků po návratu se bavil při rozcvičení 
se svým spoluhráčem. Za tento prohřešek 
jsem ho bez varování vyřadil z tréninku. 
Vůbec jsem nevzal v potaz, že se vrátil 
z přípravného kempu družstva NBA 
Sacramento Kings. Byl vyřazen těsně před 
uzavřením soupisek na novou sezonu. 
Z mé strany to bylo neuvážené rozhodnutí. 
Nevzal jsem v potaz, co měl za sebou, jeho 
psychické rozpoložení, kdy se mu zhroutil 
sen hrát nejlepší soutěž na světě a dostat 
se mezi 450 vyvolených nejlepších hráčů 
na světě. Ačkoliv jsme spolu dohráli, 
a velmi úspěšně, další sezonu, náš vztah 
to poznamenalo. Bylo a je to pro mě velké 
ponaučení – je správné dodržovat vyřčené 
zásady a normy, ale stejně tak je nutné se 
ujistit, že vidíte celý obraz příběhu.“

SLAVOMÍR LENER
manažer rozvoje ledního hokeje

„Chyb, spíše však špatných rozhodnutí, uděláš v mnohaleté 
trenérské praxi dost. Při sestavování týmu, na střídačce, 
v tréninku na ledě. Nejdůležitější jsou rozhodnutí dlouhodobá. 
Zamrzí, když neposlechneš svůj instinkt. Více než 20 let mi právě 
instinkt (a pak i už zkušenost) velel, abych pravidelně po čtyřech 

letech měnil trenérské angažmá. A tak jsem v tomto čtyřletém cyklu střídal 
zahraniční a domácí angažmá (12 let v NHL a ve Švédsku a osm let doma). 
Poslední trenérsko-manažerské angažmá jsem však 'protáhl' na dvojnásobek, 
byť z objektivních důvodů, a až před rokem přešel na pozici jinou. Dle mého 
pozdě. Držet se 'olympijského' cyklu vás drží v napětí, čekají vás nečekané výzvy, 
potřebujete novou energii, jste v odlišném prostředí a pracujete s úplně jiným 
okruhem trenérů a manažerů. To vás zase zpětně neskutečně nabíjí a motivuje.“
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Dlouhodobě se snažíme s vámi sdílet inspirující 
příběhy a zkušenosti úspěšných, známých i méně 
známých trenérů a lídrů z Česka a zahraničí. 
I ti nejúspěšnější se v kariéře dopouštějí chyb, 
které se s odstupem času ukážou jako 
ty nejlepší. Lze říci, že kariéru trenéra 
formují úspěchy a chyby stejným dílem. 
To je i moje zkušenost.

F O T O  S P O R T :  M I C H A L  B E R Á N E K

e jlepší chyba
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KEN WAY
sportovní psycholog, spolupracuje s elitními sportovci a týmy včetně například britské policie

„Udělal jsem tolik 
chyb, že je těžké vybrat 
jednu, která byla 
největší! Domnívám 
se, že první vážná 

chyba, kterou jsem udělal, byla lekce 
z plánování. Měl jsem vést svoje úplně 
první týmové setkání s profesionálním 
fotbalovým klubem (EFL Championship 
– druhá anglická liga). Byli jsme blízko 
k postupu do Premier League a týmový 
manažer mě požádal, abych vedl 
týmové setkání o důvěře a víře. Navrhl 
jsem setkání, které, jak jsem si myslel, 
bylo dobré. Setkání mělo vrcholit 
zapojením manažera do aktivity, která 
vypadá nebezpečné – zlomení šípu 
jeho krkem! (Špička šípu je umístěna 
směrem ke krku, druhý konec proti 
zdi. A pak jde manažer směrem ke zdi. 
NEZKOUŠEJTE to doma!) A chyba? 
Zapomněl jsem manažerovi říct, co 
potřebuji, aby udělal! V den setkání 
přišel na mítink pozdě, tudíž nezbýval 
žádný čas na instrukce nebo ukázat 
mu, co chci, aby udělal. Ke konci 
setkání jsem řekl něco jako: 'Víme, že 
zachovávání naší víry nám pomůže 
k postupu. Takže se zeptám někoho 

v této místnosti, někoho, kdo věří 
v každého z vás, aby prokázal tuto 
důvěru zvláštním způsobem.’ Ukázal 
jsem jim jak a zároveň vysvětlil, že když 
se soustředí, budou věřit v sebe sama, 
vyjdou z toho jako vítězové.

Všichni se rozhlédli po místnosti, 
na koho jsem se obracel. Hvězdný 
útočník se vlastně ptal: To nemyslíš 
vážně, Kene, že ne? Trvalo dlouho, 
než jsem se pevně, teatrálně, podíval 
na manažera, což podnítilo hráče, 
aby zakřičeli: ’Nedělejte to, šéfe! Je to 
nebezpečné!’

Ale on to bez jakýchkoli otázek 
udělal. A dostalo se mu od hráčů 
fantastických ovací. Vzkaz byl jasný 
– musíme se soustředit a věřit v naše 
silné stránky, nebýt vystrašený 
z našich soupeřů (šíp). Hráči byli 
nadšení a odcházeli z místnosti, aby 
mě nechali o samotě s manažerem, 
který klidně, avšak velmi, velmi pevně 
a důrazně řekl: ’Tohle už mi nikdy 
nedělej!’

Moje ponaučení? Je v pořádku snít 
o pěkné akci, ale ujistěte se, že svoje 
myšlenky sdělujete všem – obzvláště 
klíčovým jednotlivcům.“

LUKÁŠ TOMEK
šéfredaktor deníku Sport a webu iSport.cz

„Je to už třicet let. Jel 
jsem tehdy na motorce 
z lesa na polesí Neveklov. 
Proč zrovna tam? 
Byl jsem mladý hajný 

na Slapech a rychlá riskantní jízda mě 
lákala. V zatáčce jsem ale stroj Jawa 
250 nezvládl, čelně narazil do stromu 
a těžce si zlámal nohu, o kterou jsem 
málem přišel. Další rok jsem strávil 
v nemocnici a po doktorech. Během 
dlouhé rekonvalescence jsem se rozhodl 
změnit obor, přihlásil se na vysokou 
školu, na ní poznal svou ženu, se kterou 
máme krásné děti. Tahle lehkovážná 
chyba byla v mém životě určitě nejlepší 
i proto, že mě naučila opravdu bojovat. 
Nejlepší byla i díky tomu, že jsem 
spokojený se svým životem a snažím se 
na to, co přichází, dívat spíš pozitivně 
a s optimismem. V opačném případě by 
totiž hrozilo, že se člověk dostane (ani 
neví jak) do různých mentálních smyček 
typu: jak já se mohl mít, kde já mohl 
být, kdybych tehdy nenarazil do toho 
zatraceného stromu…“
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ZBYNĚK ŠPAČEK
předseda České asociace stolního tenisu 

„V roce 2017 se konal 
volební kongres Světové 
federace stolního tenisu 
ITTF, která sdružuje 
226 států. Měl jsem 

svého favorita na předsedu naší 
organizace, mého kamaráda Thomase 
Weikerta z Německa. Napadlo mě 
poslat mu dopředu dopis, v němž my, 
výkonný výbor České asociace stolního 
tenisu, jej budeme podporovat a volit. 
Tuto informaci jsem mu sdělil, abych 
mu dodal sebevědomí. Očekávalo 
se velké klání mezi dvěma zcela 
vyrovnanými kandidáty. Thomas to 
však dva dny před kongresem oficiálně 
zveřejnil. Dal tedy na vědomí do celého 
světa, kdo jej podporuje. A mě polil 
doslova pot. Udělal jsem dobře? 
Nepoškodil jsem celou naši asociaci? 
Volby s malým náskokem nakonec 
vyhrál Thomas. A od té doby má Česká 
republika v rámci vedení ITTF ještě 
významnější postavení. Ponaučení, 
které mi z toho vychází? Je dobré říkat 
svůj názor, ne však pořád a všude.“

MAREK PAKOSTA
volejbal, předseda Českého volejbalového svazu

„Vybavuji si moje rozhodnutí 
odejít do USA a věnovat se 
beach volejbalu v době, kdy 
jsem patřil mezi hráče repre 
týmu šestek. To, co na první 

pohled vypadalo jako zavření si kariéry v šest-
kovém volejbale, mě ale jako hráče výrazně 
výkonnostně posunulo. Dokázal jsem kombino-
vat oba sporty na nejvyšší úrovni a dosahovat 
úspěchy jak v klubovém šestkovém volejbale 
(vítězství v Champions League), tak v beach vo-
lejbale (zlato na ME). Možná tedy ne chyba v ob-
vyklém vnímání, ale spíše rozhodnutí vymykající 
se volejbalovému mainstreamovému uvažování 
v době, kdy byl beach volejbal v plenkách.“

FILIP ŠUMAN
předseda Českého florbalu

„Při řízení sportovního 
svazu uděláte hodně chyb. 
Vyplývá to ze zodpovědnosti 
a z počtu rozhodnutí, 
která musíte každý den 

udělat. Jaká byla ta konkrétní největší, si 
netroufám posoudit, ale úplně nejvíc se mi 
vymstilo, když jsem se bál udělat chybu.“

GABRIEL WAAGE
předseda České softballové asociace

„Nejlepší chybou bylo vyměnit 
trenérské řemeslo (přes 
20 let v nejvyšší soutěži) 
za funkcionaření, neboť 
přes veškerou papírovinu už 

nezbývá čas na trénování. Ale snad to svazu 
pomohlo. Ovšem to ať posoudí jiní.“

INZERCE

GRATULUJEME!1. místo
Viktor Byrtus

3. místo
český tým

RONEN GINZBURG
trenér mužské basketbalové reprezentace ČR

„V každém případě chybu, 
kterou jsem udělal a na kte-
rou si pamatuji, jsem 
udělal v Izraeli v roce 2006. 
Trénoval jsem tým, ve kte-

rém jsem měl jednoho mladého izraelského 
hráče, jenž nebyl známý. Byl nejlepším 
hráčem na tréninku, a když jsem ho nechal 
pár minut hrát během zápasů, byl v nich 
rovněž dobrý. Avšak stále jsem hledal důle-
žitějšího hráče, než byl on, a nedal jsem mu 
šanci. Rok poté se stal jedním z top hráčů 
v izraelské lize, v týmu Hapoel Jerusalem 
i národním týmu. To pro mě byla lekce.“
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T E X T :  P A V E L  H A R T M A N

Produkovat nejen fotbalisty pro top mezinárodní scénu, ale také 
slušné a férové mladé muže, kteří se neztratí v běžném životě. 
Takové je poslání akademie anglického klubu FC Southampton. 
Proč má renomé jednoho z nejlepších mládežnických center Albionu?
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Akademie Southamptonu:

Presink 
i přišívání 

knofl íků
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Alan Shearer, nejlepší střelec histo-
rie Premier League. Gareth Bale, hvězda 
Realu Madrid. Alex Oxlade-Chamberlain 
a Adam Lallana, záložníci Liverpoolu. Luke 
Shaw, obránce Manchesteru United.

Všechna tahle esa dala fotbalovému svě-
tu jediná akademie. Sídlí na jižním pobřeží 
Anglie, má před sebou jasný směr a za se-
bou přesvědčivé výsledky. Od  roku 2001 
vychovala přes dvacet profesionálních 
hráčů, kteří se prosadili na top mezinárod-
ní úrovni. Kolik továren na  talenty se tím 
může pochlubit?

„Z ročníku 2003 se uplatnilo v profesio-
nálním fotbale 70 procent hráčů. Chceme, 
aby to každý rok bylo 50 procent,“ říká Matt 
Hale.

Sympatický a  energický chlapík je už 
šestým rokem hlavním manažerem sout-
hamptonského mládežnického centra. 
„Naší devizou je vstřícné rodinné prostředí 
a důvěra. Máme absolutní podporu klubo-
vého vedení a  trenérského štábu senior-
ského A-týmu,“ zmiňuje Hale klíč k úspěš-
né pyramidě.

Proč se tedy nenechat inspirovat. U čeho 
začít?

U zápalu. Jakmile Matt Hale začne popi-
sovat, co a jak v jejich centru dělají, vidíte, 
jak mu září oči nadšením. Totéž platí pro 
více než 100 stálých zaměstnanců akade-
mie. Chceš u nás pracovat? Ano, ale mu-
síš mít entuziasmus a snahu neustále se 
zlepšovat.

„Všichni pracujeme pohromadě. Každý 
může přinést nové myšlenky, které nás 
obohatí. Pořád si vzájemně sdílíme infor-
mace. Jsme propojení, protože víme, že 
jedině tak můžeme dosáhnout na náš spo-
lečný cíl,“ objasňuje Hale.

Co je společný cíl?
Maximalizovat potenciál každého hrá-

če, který se nachází v akademii. Na hřišti 
i mimo něj. 

Aby se to mohlo dít, nemůže být všech-
no dílem improvizace. Nahodilé kroky tu 
opravdu nikdo nedělá. Všichni se řídí jed-
notnou filozofií, společnými vizemi a princi-
py. Cesta je vytyčená do detailů. Najdete ji 
v dokumentu Southampton Way.

Od  nejmenších žákovských kategorií až 
po áčko hrající Premier League se vyuču-
je jednotný způsob hry. Proto mohou nej-
nadějnější akademici skočit v  osmnácti 
do áčka a nemohou být překvapení hrou. 
Je stejná, jakou se od přípravky učili. Jen 
ve vyšším tempu a v kvalitnějším provede-
ní.

„Je to zábavný a aktivní styl fotbalu, kte-
rý vyžaduje dynamické, technicky dokonalé 
a vzrušující hráče,“ přibližuje Matt Hale.

Přidejme, že je to hra založená na presin-
ku. Což mimo jiné dokumentoval i nedávný 
příchod rakouského kouče Ralpha Hassen-
hüttla na lavičku A-týmu. Jde o trenéra, jenž 
předtím prošel vysokou školou celoploš-
ného napadání v  bundesligovém Lipsku. 
A ještě dřív dostal presinkovou lekci na se-
mináři na pražském Strahově od Jaroslava 
Hřebíka.

Originální způsob hry à la Southampton 
je rozporcován na mnoho kousků. Aby byl 
pro žáky pochopitelný a snadněji naučitel-
ný. Jádro vyučovacího procesu tvoří osvojo-
vání si stěžejních principů, které jsou jed-
noduché. Například:
• přepínej rychle z obrany do útoku a na-

opak
• presuj týmově
• v poslední třetině hřiště se chovej chlad-

nokrevně
Trenéři napříč akademií mají za  úkol 

dennodenně dohlížet na  to, aby výuka 
i činnost fotbalového potěru byla v soula-
du s  veškerými principy. Pokud se třeba 
někdo zapomene po  ztrátě míče zapojit 

23
Tolik kamer snímá 

dění na všech hřištích 
v novém tréninkovém 

areálu akademie. Slouží 
k detailní analýze 
tréninků i zápasů.

Společně za snem. Táta touží po úspěchu A-týmu 
Saints v Premier League i úspěšné kariéře 
potomka v klubových barvách, synek to má 
nejspíš podobně.
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ihned do bránění, kouč mu připomene, že 
takhle ne. Aby se žáci učili správné návyky 
a nemuseli se v dospělosti bolestivě zba-
vovat zlozvyků.

Nic se však neděje armádním drilem 
ve stylu: Dělej, co ti řekneme, a nediskutuj 
o ničem! Naopak, trenérsko-učitelský štáb 
se snaží, aby se studenti fotbalovou látku 
nejen našprtali, ale aby jí porozuměli.

„Snažíme se, aby kluci rozuměli hře 
a chápali, co, kdy, kde a proč mají použít. 
Aby věděli, kdy je dobré presovat a kdy ne. 
Kdy je lepší hrát na krátké přihrávky a kdy 
na dlouhé. Kdy couvat a kdy ne,“ připojuje 
Hale.

Pomocník Black Box
Ne, vážně tu nechtějí vychovávat vykoná-

vače příkazů, nýbrž tvořivé a  samostatně 
uvažující moderní fotbalisty.

Tomu odpovídá i  individuální přístup 
ke  každému jednotlivci. Ale pozor, netýká 
se to pouze samotných hráčů. Speciálně tu 
pracují také s každým trenérem.

„Dlouhodobě investujeme do hráčského 
i trenérského vzdělávání,“ upozorňuje Hale 
a  hned objasňuje proč: „Aby mohli v  tvr-

dém konkurenčním prostředí uspět nejen 
dnes, ale i zítra.“

V době, kdy se všechny obory vyvíjejí ob-
řím tempem, naprosto logická úvaha. Fot-
bal před deseti lety a dnes jsou dvě odlišné 
disciplíny.

Teď blíž k  individuálnímu hráčskému 
rozvoji. Ten se děje na základě spousty ob-
jektivních dat. V novém tréninkovém areá-
lu akademie napočítáme 23 kamer, které 
monitorují všechna hřiště.  Tréninkové jed-
notky i zápasy jsou pod pečlivou videokon-
trolou.

Trenéři a  analytické oddělení perma-
nentně vyhodnocují záznamy z  kamero-
vého systému. Získávají výborný mate-
riál pro korekci chyb. Sebemenší vadu 
na  kráse mohou s  pomocí videa objevit 
a odstranit.

Pomáhá jím i zvláštní místnost s názvem 
Black Box. Za jejími dveřmi se nachází vel-
koformátová obrazovka, která umožňuje 
postřehnout i maličký detail. Třeba že stoj-
ná noha je při střele o pár centimetrů jinde, 
než má být.

Komplexní databáze informací je však 
plněna z  dalších zdrojů. Z  lékařsko-fyzio-

INZERCE

NOVÝ MAGAZÍN GÓÓÓL! 

PRÁVĚ 
V PRODEJI

LIONEL MESSI - KRÁSNÁ ZÁVISLOST | ZLATAN - 20 LET 

ZBĚSILOSTI | SALAH, MANÉ, AUBAMEYANG - AFRIKA 

JE IN! | MATĚJ KOVÁŘ - ROZHOVOR S 18LETÝM 

GÓLMANEM MANCHESTERU UNITED | COOL ZÁPASY

Kupujte na stáncích nebo na www.ikiosek.cz/sportgoool

4 EXKLUZIVNÍ PLAKÁTY+

304866/14

„Všichni pracujeme 
pohromadě. Každý může 
přinést nové myšlenky, 
které nás obohatí. 
Pořád si vzájemně 
sdílíme informace. Jsme 
propojení, protože víme, 
že jedině tak můžeme 
dosáhnout na náš 
společný cíl.“
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terapeutického oddělení, z  psychologické 
sekce, z oddělení sportovní vědy, ze škol.

Díky tomu vzniká ucelený obrázek o sku-
tečném stavu talentovaných kluků. O všech 
jejich plusech, minusech nebo biologické 
zralosti.

Podle toho se modeluje a upravuje pro-
gram každému na míru.

„Veškerá rozhodnutí děláme ve prospěch 
hráče,“ vypichuje Matt Hale hlavní zásadu 
vyhodnocovacího procesu. Pro větší pře-
hlednost předkládá příklad. „Když se třeba 
rozhodujeme, zda už je mladý hráč zralý 
na to, aby absolvoval utkání v seniorském 
celku, musí tomu dát souhlas naše medi-
cínské oddělení. Nechceme mu ublížit, ale 
maximalizovat jeho potenciál. Rozhodnutí 
musí souznít s našimi vytyčenými cíli,“ při-
pomíná.

Zastavme se krátce u vzdělávání trené-
rů. Nikdo z koučů v Southamptonu mu ne-
může uniknout.

„Každý trenér má individuální vzdělávací 
plán a dvakrát do roka kontrolujeme jeho 

plnění,“ líčí Hale. „Někdo potřebuje zlep-
šit komunikační schopnosti, jiný taktické 
a  třetí trenér neumí moc používat laptop, 
a tak se to musí naučit.“

Nezůstává ovšem jen u  toho. Čtyřikrát 
do  roka se všichni trenéři zaměstnaní 
v  akademii a  jejích filiálkách (dostaneme 
se k  nim později) scházejí na  společných 
setkáních, kde si předávají vlastní zkuše-
nosti, postřehy a nápady.

Inspiruje balet i Bollettieri
Zároveň jim technický ředitel nastiňuje 

svoje poznatky a novinky. Nejen z akade-
mie, ale i z oblasti moderních trendů. V Sout-
hamptonu nejsou zahledění do  sebe. Na-
opak si moc dobře všímají, co nového se 
šustne v jiných zemích a v jiných odvětvích.

Na společné mítinky akademických tre-
nérů chodí i hosté, kteří nemají s fotbalem 
absolutně nic společného.

„Byli nás obohatit zástupci umělecké 
školy, královského baletu, měli jsme mož-
nost se podívat i do zákulisí tenisové aka-

Gareth Bale je aktuálně nejslavnějším 
vyslancem akademie Southamptonu. Velšan 
to přes Tottenham dotáhl až do Realu Madrid 
a k vítězství v Lize mistrů.
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demie Nicka Bollettieriho,“ upřesňuje šéf 
Hale. Proč tohle všechno? „Kontinuálně 
hledáme drobnosti, kterými bychom mohli 
náš projekt vylepšit,“ odpovídá. „A ještě dě-
láme speciální školení pro trenéry různých 
věkových kategorií, protože jiná je trenér-
ská práce s devítiletými nebo se čtrnácti-
letými chlapci.“

Kdo by hodlal sebevzdělávání flinkat, 
brzy by narazil. Na  plnění individuálních 

vzdělávacích programů dohlíží speciální 
development coach, který je zodpovědný 
za maximalizaci trenérského potenciálu.

Trenéři v  akademii mají dlouhodobé 
úvazky. Aby byla zachována kontinuita prá-
ce. Tu by velká personální rotace ohrozila.

O  to přísnější kritéria provázejí jejich 
výběr. Konkurz startují inzeráty. Třeba 
na webu Premier League. Na  to navazuje 
mimořádná hloubková prověrka uchazečů. 
Sbírají se reference od  bývalých zaměst-
navatelů. Vysílají se špioni do  prostředí, 
ve  kterém se dotyčný pohyboval. Pozorují 
se jeho tréninky.

„Na každou pozici máme vypsané přes-
né podmínky, které musí uchazeč splňo-
vat,“ doplňuje Hale.

Případný omyl ještě pomáhá eliminovat 
tříměsíční zkušební doba, během níž vypla-
ve na povrch, zda vybraný jedinec umí učit, 
vycházet s mužstvem i se spolupracovníky 
a je schopen ctít principy a kulturu chování, 
která je v akademii nastavená.

„Když uspěje, dostává dlouhodobý kon-
trakt,“ uzavírá Hale.

Centrum i filiálky
Vedení akademie na konci každé fotbalo-

vé sezony vyhodnocuje, jak trenéři posunu-
jí výkonnost týmu a hráčů, za něž odpovída-
jí. Podle toho se rozhoduje, zda má smysl, 
aby se s celkem posunul do vyšší věkové 
kategorie, anebo je vhodnější, aby předal 
svěřence kolegům.

„Třeba nyní trenér U13 udělal s  muž-
stvem značný progres, a  tak s  ním bude 
pokračovat nadále. Není důvod mu tým 
brát a posílat ho zpátky k mladší kategorii,“ 
poznamenává Hale.

Výběr hráčů podléhá přísným pravidlům. 
Ta obecná určuje stát. V  žákovských ka-
tegoriích totiž mohou do akademií v Anglii 
proniknout pouze hráči s dojezdovou vzdá-
leností 90 minut. Takže komu by cesta 

z  domova do  southamptonského mládež-
nického centra zabrala více než hodinu 
a půl, musí vzít zavděk dostupnější desti-
nací. Anebo se s rodiči přestěhovat blíž.

„Máme omezenější výběr než akademie 
londýnských klubů. Zatímco jejich aglome-
race má 4 miliony lidí, ta naše se dostane 
na 300 tisíc,“ zdůrazňuje Hale. „O to krea-
tivnější než konkurence musíme být.“

Narodila se tak rozvojová centra, což 
jsou filiálky akademie FC Southampton 
umístěné v různých částech Velké Británie. 
Jedna se nachází ve městě Bath, necelých 
200 kilometrů od  Londýna.   Sdružují se 
v nich kluci od 7 či 8 let, kterým se několi-
krát v týdnu dávkuje trénink southampton-
ského střihu. Ti nejlepší pak putují do sout-
hamptonské centrály.

Druhé „státní“ omezení se týká nástupu 
zahraničních nadějí. Zákon říká, že na Ost-
rovech je dovolen příchod posil z ciziny až 
od šestnácti let.

„U  nás momentálně hraje 24 hráčů ze 
zahraničí,“ rekapituluje Hale.

Klub zaměstnává tým skautů, kteří son-
dují nejen anglické teritorium, ale dá se říct 
celý svět. Aby se do jejich řad nemohli in-
filtrovat podvodníci, Southampton všechny 
vlastní skauty vybavuje klubovým certifiká-
tem.

Co tahle armáda expertů sleduje?
Pohybové, technické, mentální, soci-

ologické schopnosti a  dovednosti. Opět 
na všechno existuje podrobná kuchařka.

Pár příkladů z ní, na co se hledí:
• jestli jsou nohy kluků dostatečně rychlé
• jestli jsou schopní změnit bleskově, při-

tom kontrolovaně směr
• jestli dávají najevo touhu po vítězství
• jestli prokážou sebejistotu a sebedůvěru 

při zkoušení nových věcí
• jestli jsou soutěživí
• jestli umí spolupracovat s ostatními

A to je skutečně pouze zlomek parame-
trů.

Udělejme si nyní letmou exkurzi do kultu-
ry prostředí, neboť právě tohle má zásadní 
vliv na výchovu každého jednotlivce. Dobré 
vzorce chování a  vztahů můžou osobnost 
vytáhnout vzhůru, pobyt mezi hulváty a vy-
kuky ji srazit dolů.

V  Southamptonu si dávají velký pozor, 
aby platila první varianta. Přesvědčí vás 

INZERCE

„Každý trenér má individuální vzdělávací plán. 
Někdo potřebuje zlepšit komunikační schopnosti, 
jiný taktické a třetí trenér neumí moc používat 
laptop, a tak se to musí naučit.“
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o tom už striktní etický kodex, který tu musí 
omladina dodržovat. Jmenuje se Desatero 
přikázání a jeho obsah by mohl být vytesán 
do skály.

Tady je:

 1. Trička vždy zastrčená do trenek,
  stulpny vždy natažené nahoru
 2. Pozdrav potřesením rukou
 3. Otevři dveře druhým
 4. Vždy pozdrav
 5. Čisti si kopačky a boty
 6. Všude choď včas, nikdy pozdě
 7. Buď profesionálem po celých 
  24 hodin
 8. Vítej nováčky a pomáhej jim
 9. Nezapomínej, že máš roli 
  ambasadora, neboť reprezentuješ
  klub
 10. Buď upřímný a mluv
  pravdu

Věřte, že nejde jen o vzneše-
ná hesla, ale že jsou opravdu 
uvedena v  život. „Když budete 
naším hostem a půjde kdo-
koli v  akademii proti vám, 
garantuji vám, že se dočká-
te podání ruky a otevřených 
dveří,“ říká Matt Hale.

Zdvořilost a  slušnost tu 
není pro smích. Týmovost 
jakbysmet. Žádné výstřelky 
se netolerují. 

„Do  prvního kontraktu 
musí mít všichni kopačky 
černé barvy. Žádné pestro-
barevné modely. Až když si 
hráč vyslouží smlouvu, 
může si pořídit kopač-
ky barvy, která se mu 
líbí,“ konstatuje nároč-
ný šéf Hale.

Aby hráči nebyli 
odtržení od  reálného 
světa, nepobývají ce-
lou dobu na internátu, 
ale využívají občas-
ného azylu u  spřízně-
ných rodin.

„Nechceme, aby 
byli kluci zavření na in-
ternátu. Proto máme v okolí Southamptonu 
46 hostitelských rodin. Hráči od dvanácti 
let do  nich chodí po  dvou nebo po  třech 
na jednu až dvě noci v týdnu,“ vypráví Hale. 
„U starších kluků se to prodlužuje, až to ně-
kdy vyjde i na celý týden.“

Nejde však o leda-
jaké rodiny. Kdo chce 
adoptovat syny z  fot-
balové akademie, 
musí pro to nemálo 
udělat. Hlavy rodin 
podstupují školení 
o správné životosprá-
vě, výživě, regenera-
ci, spánku, aby byly 
v  obraze a  mohly 
hráčům poskytnout 
to nejlepší pro jejich 

růst. Neminou je ani pravidelné kontrolní 
návštěvy od představitelů akademie.

Škola se samozřejmě nezanedbává. 
Chlapcům jsou v akademii k dispozici uči-
telé, kteří s  nimi probírají případné resty. 
A nejen to.

„Děláme pro kluky i  kurzy praktických 
dovedností pro běžný život,“ zdůrazňuje 
Hale.

O co se jedná? Třeba o  základy vaření, 
aby si akademici uměli uvařit víc než čaj. 
Nebo se učí přišívat knoflíky či vyprat džíny. 
To vše proto, aby z nich nevyrostly skleníko-
vé květinky, nýbrž chlapi, kteří si budou se 
vším vědět rady.

Kdo to financuje? Hlavně klub. A nejed-
ná se o nízké částky. Southampton inves-
toval jen do  výstavby nového areálu pro 
akademii 40 milionů liber. Příspěvky posílá 
i Premier League. Rodiny samotných hráčů 
provozní náklady nehradí.

Není třeba. Nezapomeňme, že nedávno 
FC Southampton inkasoval za  prodej sto-
pera Virgila van Dijka do  Liverpoolu 2,2 
miliardy korun.

Matt Hale, šéf 
fotbalové akademie 
Southampton FC
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Za kvalitním posekáním se skrývají 
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Proč jsem se stal trenérem?
„Myslím, že se mi trénování vždycky 
líbilo. Už jako malý jsem se snažil 
pomáhat všem okolo. Jednoduše jsem to 
zbožňoval, a proto jsem se už v 18 letech 
stal trenérem. Z krasobruslaře se stal 
kouč. Jako krasobruslař jsem neměl tak 
dobré podmínky jako například sportovci 
z Moskvy. Na soutěžích jsem jim nestačil, 
a proto jsem se stal koučem. A musím 
říci, že mi trvalo 25 let, než jsem správně 
pochopil, jak to v krasobruslení funguje.“

Moje nejsilnější vlastnost?
„Zkušenosti. Měl jsem tu čest pracovat 
s nejlepšími trenéry na světě. Někteří 
z nich trénovali dokonce několik 
olympijských vítězů a tyto zkušenosti 
mohu předat svým svěřencům.“

Moje trenérská filozofie?
„Zaprvé musíte milovat práci, kterou 
děláte. A pokud ji milujete, nikdy vás 
neunaví. Pokud to milujete a tvrdě 
pracujete, tak nemáte žádné mantinely 
a můžete dosáhnout čehokoliv.“
Nejlepší rada, kterou jsem směrem 
k trénování dostal?

„Je lehké najít chyby, ale ty se snaž vždy 
hledat to pozitivní a dobré, protože z těch 
dobrých věcí si můžeš něco odnést.“

• • •

Moje nejtěžší rozhodnutí?
„Nikdy jsem žádné složité rozhodnutí 
neměl, protože když má přijít těžké 
rozhodnutí, neřeším to. Problém se 
buď vyřeší sám, nebo se časem ukáže 
správné řešení.“

Co se mi opravdu povedlo?
„Když můj svěřenec porazil na světovém 
šampionátu dva olympijské vítěze, z nichž 
jeden je ikonou rychlobruslení, a já jsem 
zároveň jeho fanouškem. Navíc můj 
svěřenec to zvládl bez mé přítomnosti. To 
beru jako obrovský úspěch.“

Co dělám, když cítím, že za mnou můj 
sportovec nestojí?
„Musíte pochopit, že když k vám přichází 
krasobruslař, tak má na sobě tzv. batoh 
plný špatných zkušeností. A vaším prvním 
úkolem je přesvědčit ho, že nejste hlídací 
pes, který ho bude drtit, ale jste člověk, 

T E X T :  J I Ř Í  N I K O D Ý M

Krasobruslení v současnosti velebí trenéra, který vede 
dvojnásobného mistra světa Nathana Chena, českou jedničku 
Michala Březinu a světové tituly s ním získávala Michelle 
Kwanová. Rafael Arutjunjan posunul svůj sport na vyšší 
level a jeho schopnosti se těší mimořádnému zájmu expertů 
i fanoušků. Narodil se v roce 1957 v Tbilisi, má gruzínsko-
arménský původ a trénovat začal už jako teenager. Od roku 
2000 žije s manželkou a dvěma dětmi ve Spojených státech.

Pokud jste fyzicky 
připravený, mentální 
síla se dostaví

„Musíte milovat práci, 
kterou děláte. A pokud 
ji milujete, nikdy 
vás neunaví. Pokud 
to milujete a tvrdě 
pracujete, tak nemáte 
žádné mantinely 
a můžete dosáhnout 
čehokoliv.“
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který mu chce pomoci, protože víte jak. 
Takový proces probíhá, i když se spolu 
znáte dlouhá léta. Budování důvěry může 
trvat klidně dva až tři roky. Musíte být 
trpěliví – oba dva. A například Michal 
Březina byl jedním z nich.“

Do jaké míry rozlišuju v přístupu mezi 
starým a mladým sportovcem?
„V tom není rozdíl. Krasobruslař je, nebo 
není chytrý. Chce, nebo nechce pracovat. 
Na věku nezáleží a v podstatě je i jedno, 
jestli jde o chlapce či dívku.“

• • •

Stává se mi někdy, že si vůbec nevím 
rady? 
„Vždycky nevíš, co dělat do chvíle, než se 
dostaneš k bodu, který tě dovede k řešení. 
Když něco neznám, nedělám to. A když 
mám o něčem mluvit? Mluvím jen o tom, 
co velmi dobře znám. Nikdy nemůžete dát 
někomu radu, když nevíte, v jaké je situaci.“

Potřebuje trenér víc vzdělání, nebo 
životní rozhled a zkušenosti?
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RAFAEL ARUTJUNJAN
Narozen: 5. 7. 1957 v Tbilisi
Profese: trenér krasobruslení
Jeho bývalí svěřenci: mj. Michelle Kwanová 
(USA, 5x mistryně světa), Mao Asadaová 
(Jap., 3x mistryně světa), Jeffrey Buttle (Kan., 
mistr světa), Sasha Cohenová (USA, stříbro 
na OH a 2x vicemistryně světa), Kiira Korpiová 
(Fin., vicemistryně Evropy)
Současní svěřenci: mj. Nathan Chen 
(USA, 2x mistr světa), Ashley Wagnerová (USA, 
vicemistryně světa), Marin Hondaová (Jap., 
juniorská mistryně světa), Adam Rippon (USA, 
2x juniorský mistr světa), Michal Březina 
(bronz na ME)
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„Trenér určitě potřebuje vzdělání, to 
je jasné. Bez vzdělání nemůžete být 
trenérem. Vzdělání vám dá možnost 
pracovat a získávat zkušenosti.“

Jak a kde hledám inspiraci?
„Sleduji všechny sporty jako trenér 
a dívám se na vše trenérským okem, 
protože i z jiných sportů se lze přiučit 
různým věcem. Komunikuji takhle 
například i s trenéry běhu na lyžích 
a nacházím tréninkové metody, které by 
mohly pomoci mým svěřencům.“

U čeho si nejlépe odpočinu?
„Jezdím na kole, hraji volejbal nebo tenis. 
Rád si zajdu na pláž zaběhat, ale přiznám 
se, že jsem s prací spjatý i ve spánku. 
Někdy se mi stane, že se probudím 
uprostřed noci s novým nápadem a jsem 
zase ´v práci´. Stále přemýšlím nad 
trénováním.“

• • •

Jaké vlastnosti hledám u sportovce, 
kterého bych měl trénovat?
„Zaprvé se mi sportovec musí zamlouvat 
jako člověk. A zadruhé, jak velký je dříč, 
jak tvrdě dokáže na sobě pracovat. Až 
na posledním místě je talent, ve kterém 
se skrývá jak fyzická, tak i psychická 
stránka.“

Jak vypadá spolupráce s krasobruslaři, 
které trénuji přes Skype?
„Je to velice jednoduché. Nathana 
Chena takhle trénuji již 8 let. Jelikož 
jsme společně strávili spoustu času, 
stačí jediné slovo a on přesně ví, co 
myslím a co on má dělat. Nyní to 
je podobné i s Michalem Březinou. 
Nepotřebuji spoustu slov, aby pochopil 
mé myšlenky. Takže pokud by se Michal 
rozhodl jít studovat, mohu ho trénovat 
prostřednictvím Skype. Své svěřence 
učím nezávislosti, takže se naučí 
všechny potřebné dovednosti a pak 
je možné trénovat zmíněnou formou. 
Nezávislý sportovec je v podstatě jako 
dobře fungující továrna, která potřebuje 
jen schopného manažera, aby správně 
pokračovala. Já ukazuji sportovcům 
cestu, jak by měli trénovat.“

Jak pracuji se svými krasobruslaři 
na mentální přípravě?
„Každý trénink má v sobě mentální část, 
ale ryze mentální tréninky nevedu. Já 
věřím připravenosti závodit a soupeřit 
s ostatními. Když jdete do bitvy fyzicky 
připravený, máte i silnou mysl. Když jdete 
do bitvy slabý, hlava vám nepomůže. 
Takže pokud jste fyzicky připravený, 
mentální síla se dostaví. Mysl a tělo 
jsou spojené, proto nevěřím odděleným 
tréninkům.“

Rafael Arutjunjan a jeho aktuálně nejslavnější 
svěřenec: Nathan Chen, dvojnásobný mistr 
světa

Trenérská legenda s elitními českými 
krasobruslaři Michalem Březinou a Tomášem 
Vernerem
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NA CO MYSLÍM, KDYŽ BĚŽÍM…

Sportovní ředitelé před sebou mají jednu z nejkomplexnějších výzev 
spojenou s mnoha dovednostmi. Jejich úkolem je kromě jiného rozvíjet 
silné stránky vize organizace, pro kterou pracují, a uspět na cestě 
k dlouhodobému úspěchu. Stejně jako režisér musí i sportovní ředitelé 
nosit více klobouků a být připraveni přizpůsobit se celé řadě situací. 
Nezbytné jsou flexibilita, soustředění se na detail i celek, respektovat jiné 
autority a kočírovat své ego.

Co jsem se naučil v roli 
sportovního ředitele

Každý si do své pozice přináší vlastní 
zkušenosti, dovednosti a představy. 
Přesto lze v úspěšných organizacích vyčíst 
společné rysy, o které se dá zejména 
na začátku opřít. Aby byl ředitel a tím 
pádem i jeho organizace úspěšný, musí 
usilovat o neustálé zlepšování. Kde začít? 
Podívejme se na některé ze základních 
znaků, které bychom měli vzít v potaz.

Jednou z nejdůležitějších věcí je dle 
mého názoru zarovnat si všechny úkoly 
do velkého obrazu, a pokud to je možné, 
vidět vše v souvislostech. Neméně 
důležité je určit si priority a hledat cesty 
k jejich naplnění.

Pro mě je jedním z nejdůležitějších 
úkolů „studovat“ vítěze, ty nejlepší týmy, 
trenéry, manažery, hráče a sportovce. 
Jak se chovají, co dělají v přípravě, jak 
používají DATA, jak komunikují. Sleduji 
také nastavení vztahů od majitelů přes 
sportovní úsek, trenérský tým, hráče 
a ostatní manažery. Tak, aby všichni byli 
na jedné lodi a pluli stejným směrem, 
sdíleli stejnou filozofii, ale zároveň měli 
všichni prostor cítit se svobodní přinášet 
nové myšlenky. To považuji za kritické 
a nejdůležitější.

Nejlepší organizace žijí a pracují 
v tomto nastavení. Nedílnou součástí 
tohoto procesu jsou hodnoty, o kterých 

se pouze nemluví, ale všichni je sdílejí 
a chovají se podle nich. Být konzistentní 
a čitelný. Jste vyslancem filozofie, na které 
jste se shodli, spojujete jednotlivé úseky, 
vytváříte jim podmínky, které vedou 
k vašim cílům.

Stejně tak musíte být náročný 
na dodržování nastavených pravidel 
a hodnot. Dávat jednotlivým úsekům 
zpětnou vazbu od druhých, chápat 
a selektovat jejich požadavky a zároveň 
brát v potaz vaše silné i slabé stránky 
a pracovat na jejich udržení, respektive 
zlepšení. Není to jednoduché, protože 
byste měl odhalit, kde je prostor pro 
zlepšení. Pro zlepšení, které je v souladu 
s vašimi cíli.

V poslední době se mi vyplatilo najít pro 
jednotlivé členy týmu obsah práce, který 
je baví a cítí se v něm komfortně. Mohou 
snáze a přirozeně využít své silné stránky 
a vidí reálný prostor ke zlepšení. Jak 
jsem k tomu došel? Dal jsem si na papír 
vedle sebe silné stránky jednotlivých 
členů mého týmu a dal je do souvislosti 
s popisem jejich práce a nastavenou 
vizí organizace. Pokud se obě strany 
rozcházely, snažil jsem se najít takový 
obsah činnosti, který byl v souladu 
s našimi vizemi a zároveň využíval silných 
stránek daného člena týmu. Pozitivní 

T E X T :  M I C H A L  J E Ž D Í K

MICHAL JEŽDÍK
• Vedoucí sportovně metodického úseku České 
basketbalové federace, člen VV ČOV. Bývalý 
basketbalový reprezentant, trenér národního 
mužstva mužů a U20, Sparty, Prostějova, 
Nymburka.  Byl členem realizačního týmu NBA 
Detroit Pistons v letních ligách. Opakovaně 
absolvoval Euroleague Basketball Institut. 
Certifikovaný lektor ČOV.
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zpětná vazba v podobě proaktivního 
přístupu při řešení nových výzev mě 
utvrdila, že to byla správná cesta.

Vše, co v organizaci děláte (federace, 
klub, tým), je součástí nastaveného 
procesu! Mějte na paměti, že vzestupy 
a poklesy k tomu patří a že ne vždy je 
dobré spěchat. Na cestě k excelenci 
potřebujete vyhrávat i prohrávat a získat 
mnoho zkušeností. Musíte se naučit 
dělat správná rozhodnutí v pravý čas. 
To není žádná teoretická formulka, to je 
fakt. Začněte s malými, méně důležitými 
rozhodnutími, která se stanou pevným 
základem pro další, větší a významnější 
rozhodnutí.

Velmi důležité je sdílení zkušeností 
a čerpání informací s těmi, kteří jsou dále 

než vy. Nejsou to příklady jen z vašeho 
sportu. Měly by to být nejlépe dlouhodobě 
úspěšné organizace. Poznat, jak pracují 
s rozpočty, výzkumnými podněty, výzvami. 
Jak řeší kritické situace, včetně konfliktů. 
Účastnit se konferencí, diskusních panelů, 
být v kontaktu s lídry na vaší pozici, 
sdílet pozitivní i negativní zkušenosti. To 
je součástí cesty k excelenci. Stejně tak 
komunikace a umění naslouchat.

Ze své osobní zkušenosti vím, že 
komunikace není pouze přednášení 
velkých proslovů. Je to i o respektování 
ostatních, aby měli prostor se vyjádřit. 
Čím více jsem naslouchal svým hráčům 
a později spolupracovníkům, tím lépe 
jsem jim porozuměl. Naslouchání mi 
pomohlo být lepším lídrem.

Skvělá souhra u šampionů NBA v Golden State 
Warriors: vlevo hlavní kouč Steve Kerr, vpravo 
generální manažer Bob Myers a mezi nimi 
osobnost týmu Kevin Durant

„Začněte s malými, 
méně důležitými 
rozhodnutími, která 
se stanou pevným 
základem pro další, 
větší a významnější 
rozhodnutí.“
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PSYCHOLOGIE SPORTOVNÍ HRY PO KAPKÁCH 26. ČÁST

Vážení trenéři hráčů ve zralém věku! Přichází životní 
poledne – období mezi třicátým a čtyřicátým rokem života – 
a z hlediska vrcholového sportu období herní moudrosti.

Dopis profesionálním 
trenérům

U hráčů pomalu ustupují seberealizační 
motivy nejvyšší výkonnosti a do popředí se 
dostává provádění sportovní činnosti pro 
ni samu. Takto motivovaným sportovcům 
se často dobře hraje či závodí a  mívají 
relativně větší úspěchy než dříve. V kolek-
tivních hrách je to období, kdy týmy dosa-
hují velkých úspěchů, poněvadž se vedle 
souhry – přirozeného fundamentu, usa-
zují v životě člověka v tomto období další 
významné sociálně-psychologické kvality 
a hodnoty jako:

• společně sdílet
• být prospěšný
• pečovat o někoho
• něco předávat
Ale pozor! Je to sice období stability 

na  vrcholu i  začátku sestupu tělesných 
a  duševních sil, období relativně vysoké 
výkonnosti, ovšem pouze z  hlediska nor-
málního člověka. Nikoli vrcholového spor-
tovce, u něhož naopak přichází ústup.

Funkční kapacita organismu začíná kle-
sat, a  to o necelé procento ročně. Klesá 
i produkce hormonu testosteronu. Zmen-
šuje se pružnost kloubů a páteřních plo-
tének, které se ztenčují. Pokles tělesné 
funkční kapacity postihuje nejvíce právě 
vrcholové sportovce, jejichž kariéry v tom-
to desetiletí – až na vzácné výjimky – ne-
odvratně končí.

Stabilita a životní výzva
Výše uvedenému odpovídá i sportovcův 

citový život. Nevzplane snadno, jeho city 
jsou – mimo jiné díky zkušenosti – jem-

ně diferenciované a  stálé. Navíc přichází 
manželství a rodičovství, a to je věru kva-
litní škola sociální psychologie. Projevuje 
se zájem o vedení následující generace.

Před člověkem – sportovcem stojí ob-
rovská výzva, která už je víc životní než 
ryze sportovní, ale se sportem zásadně 
souvisí. Zjednodušeně řečeno: vyvíjet se 
ve  správného chlapa, správnou ženskou, 
žít v kvalitním vztahu, pečovat o děti nebo 
vytvářet systém pevných životních hodnot 
– to jsou žádoucí kvality i pro dobré fungo-
vání sportovního týmu.

Nevyužít tuto vývojovou šanci, zakrnět 
v  sebestředném stadiu osobní identity, 
která naopak zdobila adolescenci, zna-
mená hrozbu stagnace, která se už stěží 
v následujícím životě prolomí. Nicméně je 
tu „pravé poledne“, období životního polo-
času, kdy se zpravidla odehraje významné 
niterné zlomové drama.

Třetí zrod sebevědomí
Konstatovali jsme, že výsledkem dobře 

naplněných dvacátých let je niterná sebe-
jistota. Teprve v  období 20 až 30 let se 
člověk stal svobodným, nezávislým na po-
kynech zvenčí, a  dosáhl samostatnosti 
v řešení praktických úkolů. A na toto obdo-
bí navazuje čas zrodu třetího sebevědomí 
ve věku 30 až 40 let.

Prvního, elementárního sebevědomí 
dosáhlo tříleté dítě v období vzdoru. Druhá 
etapa sebevědomí nastala v době pubes-
cence, kdy se objevil nový subjektivní svět 
a  začala vlastní přeměna v dospívajícího 

T E X T :  Z D E N Ě K  H A N Í K

ZDENĚK HANÍK
• zakladatel Unie profesionálních trenérů 
 při ČOV
• bývalý kouč volejbalových reprezentací mužů 
Česka a Rakouska
• současný místopředseda ČOV

(hráč ve věku 30-40 let)
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člověka. Třicetiletý dosahuje třetí fáze 
sebevědomí, opřeného o plnou zralost tě-
lesnou i psychickou, o nabyté zkušenosti 
obsahující všechno lidské a o zakončenou 
profesionalizaci.

Není to již – jako první dvě jmenovaná 
období – čas vzdoru, který je vždy přízna-
kem podvědomé slabosti, nýbrž energic-
kého zahájení cti a samostatnosti, vědo-
mého si vlastní síly.

Trenére! Ve věku 30+ je poddajný 
jenom slaboch. Hráč nebo hráčka 
jsou velmi citliví k výtkám a ke všemu 
pokořování, jež rázně odmítají. Nejde 
tu o vzdor slabšího proti silnějšímu, 
nýbrž o obhajobu vztahu rovného 
s rovným, o boj práva proti moci. 
Není snadné být trenérem 30letého 
hráče – žádá to dialog, sdílení 
a oboustranný respekt.

Rodina
Vážení trenérští kolegové, vezměte 

na vědomí fakt, že rodinný život je pro tři-
cátníka, a především pro třicátnici, jedním 
z ústředních témat. V těchto letech již vy-
chovávají vaši svěřenci nejčastěji mladší 
školní děti, někdy až pubescenty.

Na  druhé straně americký psycholog 
Levinson soudí, že do  30, často dokon-
ce do 40 let jsou muži málo zralí ke sku-
tečné oddanosti vůči ženě a  rodině, že 
nejsou úplně schopni vztahu spojujícího 
intenzivní lásku, sexuální spontaneitu 
a emoční blízkost. Žijí spíše snahou o vy-
niknutí, přáním dokázat sobě i druhým své 
kvality.

Zpravidla žena svého muže trpělivě 
vede po cestě citového vývoje, na které je 
sama daleko před ním. Muži se obyčejně 
otvírají, jsou schopni skutečně emoční 
blízkosti až ke  svým adolescentním po-
tomkům. Ve věku kolem čtyřiceti let navíc 

ohrožuje rodinný a partnerský život i ruti-
na. Je tu prostě poločas. A co dál?

Rozvod i přestup jako rituál
Někdy dochází v této době i k rozvodu 

prvního manželství. Podle výzkumů prů-
měrný věk, kdy se žena podruhé vdává 
a  muž podruhé žení, spadá právě do 
období mezi třicátým a čtyřicátým rokem. 
Bohužel rozvodu poněkud chybí kultura 
a  rituál. Při svatbě víme, co dělat, jak 
se ke  komu chovat, co komu říkat, do-
konce i  co ke  komu cítit. Rozvod, když 
už musí být, je stejně významná udá-
lost jako svatba, je to totéž s  opačným 
znaménkem.

Psycholog Říčan by si přál, aby byl vy-
tvořen rituál rozvodu, což nepokládám 
za úplnou zcestnost. Vyslovuje odvážnou 
představu, která je v současnosti možná 
i  trochu naivní, ale mně voní, poněvadž 
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Petr Čech za necelé 
tři týdny oslaví 37. 
narozeniny a ukončí 
fantastickou fotbalovou 
kariéru, během které 
potvrdil, že se neztratí 
ani v jiných oborech 
lidské činnosti.
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v  ní vidím paralelu se sportem. Říká: 
„Snad by si měli rozvedení manželé v pří-
tomnosti společných přátel na  rozchod-
nou podat ruku, zakopat válečnou sekeru, 
něco by se mělo zahodit nebo spálit, měly 
by se zavřít nějaké dveře a jiné otevřít.“

Není to stejná situace, jako když hráč 
opouští tým a přestupuje do jiného? Neza-
slouží si to důstojný rituál? Přeci, jestliže 
někdo s  někým strávil kus života v  pev-
né vazbě a v emočním sdílení, neměl by 
všechno zahodit jako staré ponožky.

Střed – životní drama
V této životní fázi, právě mezi pětatřiceti 

a  čtyřiceti, se připravuje významná pro-
měna lidské duše. Člověk by měl vědět, že 
jeho život nestoupá a nerozšiřuje se, nýbrž 

že si neúprosný vnitřní proces vynucuje 
zúžení života.

Pravda životního dopoledne vývoje 
člověka se odpoledne stává lží. Být 
dospělý znamená umět snést ztrátu 
iluzí a nepropadnout přitom panice…

Po  překvapení či protestu začne po-
zvolné vyjednávání se sebou samým, 
s  vlastním tělem. Člo-
věk už musí přijímat 
podmínky nepodepsa-
né smlouvy předložené 
bez ptaní, kdy ví, že to, 
co platí pro jiné, platí 
i pro něj a žádné výjim-
ky z  tohoto pravidla ne-
existují.

U  běžné populace je 
velkým tématem toho-
to období protest proti 
rutině a její jednotvár-
nosti. A vyvstává otáz-
ka smyslu: K čemu to 
všechno?

Člověk se ptá, co 
si počít s druhou po-
lovinou života, aby-
chom ji prožili auten-
ticky, tedy pravdivě, 
celistvě, nerozpolceně, když pozice jsou 
v podstatě vybudovány a existence zabez-
pečena. Expanze mládí může ještě pokra-
čovat, má k  ní dost sil, ale už se pro ni 
těžko dokáže tolik nadchnout. Vrcholový 
sportovec řeší v tomto období jiné téma…

Vážení trenéři, v životě vašich hráčů na-
stává kruté zjištění, že se nesplní už nic 
z toho, co se nesplnilo dosud. A s tím se 
musí smířit mlčky, beze strachu a, je-li to 
možné, i bez zoufalství. Pomozte jim tedy 
i v naději, že je třeba ještě mnoho vykonat 
a očekávat, že to nejlepší v životě možná 
teprve přijde. Ale podmínkou je přijmout 
své meze!

Sportovci jako umělci?
Je známo, že dříve umělci ve věku od 35 

do  39 let umírali častěji než příslušníci 
celé populace (Mozart, Rafael, Chopin, 
Rimbaud, Baudelaire). Nepřekonali totiž 
tento kritický bod, možná i  vzniklý pocit 
prázdnoty.

Ne, že by to u  sportovců muselo mít 
tak fatální následky, ale princip je velmi 
podobný. Nevyrovnají-li se s  osobní kri-
zí, může se dostavit ztráta smyslu života 
a  „symbolické umírání“. A  zaznamenali 
jsme v  poslední době i  případy sebevra-
žedných sklonů bývalých vrcholových 
sportovců, které bohužel znamenaly smrt 
nejen symbolickou.

Nutný přerod vrcholového sportovce 
znamená opustit všechno dosavadní, 
navyklé, rutinní a  vykročit kupředu, aniž 
přesně ví kam. Je nutné postavit se světu 
bez ochrany, aby se mohl uskutečnit tento 

přerod.
Ani pro běžného čtyřicátníka to 

není jednoduché. Znamená to odlo-
žit konvence, vzdát se honby za vněj-
ším úspěchem a pustit ke slovu své 
pravé já, své tvořivé tendence. Ale 
sportovec na sklonku kariéry ztrácí 
navíc to, co běžný občan nabyl v le-
tech od dvaceti do čtyřiceti. Totiž re-
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Michael Jordan 
získal svůj první titul 
NBA v 28 letech, 
poslední šestý získal 
v pětatřiceti. Legendou 
se stal i proto, že byl 
obklopen vyzrálými 
spoluhráči, kteří přijali 
své role.

e 
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lativní životní ukotvení, pracovní a sociál-
ní pozici a  jasný vývojový směr, který má 
velkou naději pokračovat v  následujících 
letech. Vrcholový sportovec bude nucen 
hledat druhou kariéru.

V tomto hledání byste mu, vážení kole-
gové, měli rovněž pomoci. Nicméně životní 
výzva „půlení života“ nemine nikoho, včet-
ně vrcholových sportovců.

„Já“ obsažené v „my“
Přesto jsme stále ještě na hřišti a vedle 

výše zmíněných hrozeb je tu krásné obdo-
bí herní moudrosti. Hráči, kteří dispono-
vali darem herní tvořivosti, jako například 
Tomáš Rosický, potřebovali kolem sebe 
„fungující kapesní švýcarské hodinky“, 
do  nichž sami zapadli jako klíček, který 
mistrovský stroj uvedl do chodu.

Švýcarské hodinky budiž symbolem 
perfektně šlapajících spoluhráčů. Kolek-
tivní hra potřebuje totiž své tvůrce, zakon-

čovatele, špílmachry, ale i tu neviditelnou 
armádu, která vytváří na první pohled ne-
zřetelnou, ale velmi důležitou chemii hry.

V  knize jednoho z  nejslavnějších bas-
ketbalových koučů Phila Jacksona ´Jede-
náct prstenů´ byste se mohli dočíst, čím 
byli Scottie Pippen nebo Dennis Rodman 
a ostatní, dnes už třeba zapomenutí děl-
níci Chicaga Bulls pro Michaela Jordana, 
jehož si dodnes naopak pamatuje celý 
svět. Tohle neviditelné pojivo koneckonců 
obrousilo samotného Jordana k  silnější-
mu týmovému myšlení, přestože chtěl být 
především on sám a  za  všech okolností 
vždy nejlepší hráč na světě.

A víte, proč to takto fungovalo? Protože 
už všichni hráči dospěli do věku, kdy byli 
schopni toto vše pochopit. Ano, do  věku 
zralosti, o níž je tu řeč. Zralost znamená 
pochopení, že v kolektivní hře se i  indivi-
dualistům spolupracovat vyplácí. To vše 
se děje právě nejvíce mezi třicátým a čty-
řicátým rokem života.

Snad největším kapitálem 
v kolektivní hře je slast ze souhry. 
Vzniká od ochoty existovat vedle 
sebe na hřišti a jde přes schopnost 
sladit vzájemně individuální činnosti 
až po stav, který by se dal nazvat 
„orgasmus souhry“, kdy je součinnost 
přirozeně a dobrovolně povýšena 
na úroveň individuální činnosti 
a někdy i nad ni.

Pro koho a pro co žít
Individualistická ideologie nabízí člově-

ku přesvědčení, že jeho seberealizace je 
nejvyšším životním cílem – a on to rád při-
jímá. Znamená to vsadit všechno na jed-
nu kartu. Totiž na sebe.

Člověk nachází hlubší životní ponor, ob-
rací se k vlastní osobě, k vlastním dušev-
ním jevům a dějům, ke vzpomínkám. Na-
učil se přemýšlet o vlastních citech a vážit 
pohnutky svých činů. Naučil se fantazii 
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Pomáhej pohybem s aplikací  
  od Nadace ČEZ

INZERCE
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a dennímu snění. Naučil se vnímat nejen 
krásu věcí a lidí kolem sebe, ale i vlastní 
rozechvění touto krásou, a  ovšem i  svůj 
strach, obdiv nebo znechucení.

Jeden z největších psychologů 20. sto-
letí Carl Gustav Jung mluví o  individuaci: 
„Člověk se stává více individualitou, necí-
tí a nejedná podle konvencí, nýbrž podle 
toho, k  čemu se dopracoval vlastní ces-
tou. Objevuje dobrodružství sebepoznání, 
o němž není předem možno říci, kam až 
povede, a které je jako pouť po nebezpeč-
né horské stezce.“

A přesto „sázka na sebe“ nestačí…

Má-li člověk  zvládnout svůj 
nevyhnutelný sestup, postupné 
ztrácení tělesných i duševních sil, 
přitažlivosti a zajímavosti pro druhé 
a také klesající schopnost radovat 
se ze života, má jednu velkou šanci: 
přenést těžiště svého zájmu mimo 
svou osobu!

Jde o to, aby pro člověka bylo něco mini-
málně stejně důležitého jako on sám, ne-

-li důležitějšího. Kde stojí osamocen, má 
nejvyšší čas hledat – ve  vlastním zájmu 
– pro koho a pro co žít. Je to ke čtyřicítce 
už hodně těžké, ale neexistuje žádná jiná 
nadějná alternativa.

A láska nakonec
A  tak jsme se dostali k  závěru tohoto 

dílu, věnovanému životnímu období od tři-
ceti do čtyřiceti let, ale i na konec celého 
seriálu o psychologických výzvách jednotli-
vých věkových období. Od prvního dílu, kdy 
matka kojila budoucího hráče, až sem, kdy 
se blíží neodvratně konec sportovní karié-
ry. Tak na závěr ještě něco důležitého.

„Chápu, že slova jako láska nepatří 
do slovníku basketbalového fanouška. 
Ale po 40 letech v basketbalovém 
prostředí mě nenapadá přesnější 
popis pro tu záhadnou alchymii 
spojující všechny hráče na jejich cestě 
za něčím téměř nedosažiteln ým.“

PHIL JACKSON

Často si klademe otázku, proč Dominik 
Hašek, Jaromír Jágr, Petr Nedvěd, Martin 
Straka a další hrají nebo hráli do  tak re-
lativně vysokého věku? To není jen proto, 
aby na stará kolena vydělali ještě nějaké 
peníze. Primární důvod je určitě jiný. Zmí-
nění mušketýři nedovedou herní prostředí 
opustit, protože ho milují.

„Musíte tu hru milovat víc než ostatní, 
pokud máte čtrnác tiletou kariéru 
plnou úspěchů.“

JOSÉ MOURINHO

Roger Federer miluje tenis, a  proto se 
stále znovu vrací na  kurt. Jaromír Jágr 
prohlásil při návratu do Kladna na tiskov-
ce: „Dlouhověkost ovlivňuje spousta fak-
torů. Nejdůležitější je láska – a  já hokej 
miluju.“

Láska k  činnosti je hybatelem všeho, 
i úspěchu ve sportu. To se, vážení trenéři, 
na trenérských kurzech neučí…

Jaromír Jágr se vymyká všem příručkám, 
i ve 47 letech dotáhl své Kladno do extraligy. 
Trpí totiž láskou k hokeji.
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subaru.cze subarucz subaruczKombinovaná spotřeba paliva 5,6–7,0 l/100 km, emise CO2 145–161 g/km

Dojeďte do cíle pohodlně, bezpečně a po každém povrchu. Originální japonský crossover Outback přiváží mimořádný mix stylu, 
robustnosti a bezpečnosti. Velký čtyřválcový motor Boxer 2,5 l, stálý pohon všech 4 kol Symmetrical AWD, hladká převodovka 
Lineartronic, bezpečnostní systém řidičových druhých očí EyeSight, chytrá kamera SRVD pro bezpečné couvání a další asistenti  
se neustále starají o vaše bezpečí. Abyste vy mohli zůstat v klidu. Navštivte nás na dealerstvích, subaru.cz, zazijsubaru.cz a subaru-butik.cz!  
Vyzkoušejte Subaru při testovací jízdě, to se musí zažít!  Ptejte se u dealerů také na LIMITOVANOU NABÍDKU OUTBACK 2.5i X SPECIAL EDITION!
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