
Od jakého roku žijete v Pyšelích?
Dá se říct, že jsem se sem nepřistěhoval, ale s rodinou jsme sem přišli v roce 1973. Koupili jsme 
tady s tatínkem chalupu, tedy s jeho velkou pomocí, protože takové peníze jsem na to neměl.
Od té doby tady žiju v naprosté pohodě. Tedy až do určitého roku, kdy jsem přišel o devatenác-
tiletou dceru, která zemřela při autonehodě, co na mně zanechalo velkou stopu. Měl jsem tady 
i rodiče, vychoval jsem dvě děti, to jedno nešťastně zemřelo. Pak se život vyvíjel úplně jinak, zestárl 
jsem, a na starý kolena jsme se s manželkou v roce 2009 přistěhovali, a od té doby tady žiju trvale.

Jaký je Váš vztah k fotbalu, jak jste se k němu dostal?
S fotbalem jsem začal brzy, v Praze v klubu Malostranské SK. Dostal jsem se k tomu tak, že jsme
v Podskalské ulici hráli s kluky fotbálek. To jsme hráli jen „vokínka“ a takový dobrý hry a párkrát 
nás přišel sledovat nějaký pán, a on říkal „ty, ty, ty a ty“, zakládám mladší žáky Malostranského SK.
V té době mi bylo snad devět let. Takže tehdy jsem začal hrát za Malostranský SK. To bylo na 
Letenské pláni, tam bylo pět hřišť, co si pamatuju – Sparta, Malostranská, Slávie-ta byla nad
Barabou, Čechie a pak ještě Zátka, takže na Letenské pláni bylo pět fotbalových hřišť,
kde se každý týden sportovalo. A kvůli tomu, že komunisti prosadili, aby se na Letenské
pláni postavila socha Stalina, takto hřiště zlikvidovali. Teda Čechii, Malostranská SK a Zátka.
No a ta Slávie padla sama o sobě, tak tam zůstal akorát jeden klub, a to byla Sparta. 

Vzpomínáte si na svůj první míč, první kopačky, první branku, kterou jste vstřelil?
Na svůj první míč jsem si sáhl v ulici, kde jsme to mydlili každý den, protože auta tam žádná nebyla, 
tak jsme měli volné působiště. Na kopačky si pamatuju, že mi je koupil tatínek, ale v tom nešlo ani 
hrát, snad měly plechovou špičku. Svojí první branku jsem dal v jednom předzápase v 50. letech 
na Spartě, tam se pořádal Velikonoční pohár. Byla tam Sparta, Slávie, MTK Budapešť a Honvet 
Budapešť a střídalo se to tam, někdy tam vzali i Rakušany, Rapid Vídeň. A tam jsem dal právě na 
Spartě svůj první gól za klub SK Malostranská.

Jak se vyvíjela vaše fotbalová kariera, na kterém postu jste hrál,
za jaké týmy, jaké soutěže?
Když to na Letenské pláni skončilo, to mi bylo tak 10-11 let, trenér co nás vedl nás vzal sebou na 
Vyšehrad. To nás trénoval pan Říha, bezvadný trenér, no a tam jsem začal svojí pořádnou kariéru. 
Dostal jsem se do týmu, kde hráli už mladší žáci soutěže. Sem tam nás pozvali na takové soustře-
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dění a odehráli jsme 10-15-20 zápasů a tím jsem vlastně byl v takové malé reprezentaci. Trvalo to 
do mého dorosteneckého věku. To už jsem hrál na Vyšehradu za starší dorostence a dostal jsem se 
do výběru, do pražské jedenáctky, a to bylo neuvěřitelný. Moje kariéra pokračovala dobře, dostal 
jsem tenkrát dokonce pozvánku (rok 1956) téměř do užšího výběru. Hráli jsme přípravný zápas na 
Pragovce ve Vysočanech. Já byl docela rychlý, nohy mi sloužili, jenže pak se mi stal úraz. Šel jsem 
do krátkého skluzu, no a ten jeden protihráč, i když to byl můj spoluhráč z druhé party, mi skočil 
na nohu a prolomil mi ji do pravého uhlu. Tatínek mě musel nést na zádech až k tramvaji. Sjeli jsme
k nám na Karlovo náměstí do všeobecné nemocnice. Doktor mě prohlídnul a řekl, že je to trošku 
prolomený, něco s čéškou, vazy 
trošku odešly. Ale já jsem si s 
tím moc nelámal hlavu a za dva 
měsíce už jsem hrál zase na Vy-
šehradě fotbal. To bylo k neuvě-
ření, po takovém úrazu. Nicméně 
jsem tak přišel o možnost dostat 
se do užšího výběru. Tím úrazem 
se mi trošku utlumila fotbalová 
perspektiva. Ale i přesto jsem 
se v sedmnácti letech dostal do 
A týmu Vyšehradu. Hráli jsme 
3. ligu. Po půl roce jsem se stal 
kapitánem a už byl o mně zase 
zájem. No jenže se blížila vojna. 
Na vojnu jsem nastoupil do Rudé 
hvězdy Praha, která hrála praž-
ský přebor. Z vojny jsem se vrátil 
zpátky do Vyšehradu. Jenže potom přišel zájem z druholigového týmu Sparta Košíře, která od roku 
1961 hrála 2. ligu. Tam jsem hrál 10 let. Z toho tedy rok 2. ligu, pak se sestoupilo, pokračovalo 
v divizi, 3. lize. Jednou jsme spadli, jednou postoupili. Trénovali mě také dobří trenéři. Pan Láďa 
Ledecký, to byl starší bratr brankáře Slávie a Bohemky, chytal ligu, s tím jsem začínal také na tom
Vyšehradě. Když mi bylo už 30 let, pomohl jsem jim ještě postoupit do 3. ligy a pak jsem tam skončil.
Pak mě ještě přemluvil kamarád, co trénoval SK Nusle, tak jsem začal hrát ještě za Nusle. A z Nuslí 
mě koupil pan Procházka s Marešem v roce 1974 do Pyšel. Ale to bylo z toho důvodu, že jsme tady 
koupili tu chalupu. Tady jsem hrál, představte si, až do roku 1989. Patnáct let.

Vzpomenete si na svůj nejsilnější moment v klubu SK Pyšely a popíšete nám proč je 
pro Vás zrovna tento moment v spojeni s klubem nejsilnější?
Co mě trošičku dojalo, tak bylo, když mě vyhlásili nejlepším hráčem. Vyhlásili to v Sokolovně,

to mě tenkrát dostali, to jsem měl velkou radost.  
V té době jsem se snažil klukům poradit. Oni si 
mysleli, že mi je 25 a mně bylo 35, oni tomu ne-
chtěli věřit, protože jsem lítal po celém hřišti.

Jaká parta a výsledky byly ve staré gardě 
při Vaší účasti?
To už byla spíš taková zábava. Parta tady byla 
dobrá, kamarádi mě měli rádi, i na to, že jsem byl 
„pražská boule“. Myslím si, že jsem byl docela oblí-
bený člen tohoto kolektivu. Co mi dělá také radost, 
obzvlášť když je člověk takto starej a zavzpomíná 
si na dřívější dobu, tak z toho je trošku i dojatý.



 
Na kterou fotbalovou sezonu ze své kariery jako aktivní hráč vzpomínáte nejraději?
Největší fotbalový zážitek jsem 
zažil v roce 1962, když jsem hrál 
tu 2. ligu. Bylo jaro a národní muž-
stvo tenkrát postoupilo do Chile. 
My jsme hráli zápas o udržení
v Košířích proti Gotwaldovu.
A na ten zápas se bylo tenkrát 
podívat celé národní mužstvo. 
Byli na tribuně a můj tatínek seděl 
pod nima. Tatínek mně to tehdy 
zatajil, řekl mi to až po roce. „Víš 
co tenkrát, říkali ti z nároďáku…
ta malá dvojka, vidíte to, ta malá 
dvojka – nejlepší na place! Vidíte 
to jo?!“. Táta mi to řekl po roce. 
Když porovnáte fotbal, který se 
hrával tehdy a teď, v čem vidíte 
největší rozdíly? Podstatný rozdíl je v tom, že tehdy se moc neběhalo. Stálo se, koukalo jeden 
na druhého, ty systémy byly takový…úplně jiný, nedá se to srovnat. S tatínkem jsme chodili na 
všechny zápasy Sparty. My jsme byli ortodoxní Sparťani, ale to když vidí člověk teď, ta rychlost, ta 
technika, všechno je na úplně jiné úrovni, to se nedá srovnávat.

Jak vzpomínáte na krajský přebor v Pyšelích?
Já už jsem tady v tu dobu nebyl jako hráč, ale jako divák. Kluci se dopracovali do této krásné soutě-
že, kterou tenkrát vyhráli a postoupili do divize a Honza Sládek to dal pak do Benešova. A to musím 
tedy vyzvednout Honzu Sládka, stal se jednou ze stěžejních osob pyšelského fotbalu.

 
Kvalita hráčů tady byla?
Jo jo, tady byla veliká kvalita hráčů. Když jsme hráli zápas s Libercem, to bylo nějaký osmifle čes-
kého poháru a díky rozhodčímu ten Liberec vyhrál. Kdyby to bylo férově, tak jsme vyřadili Liberec.

Určitě si vzpomínáte na postupnou přestavbu areálu SK Pyšely.
Mohl byste zavzpomínat, a něco povyprávět?
To mám zmapovaný dobře. Míla Bouša to byl bourák, ten sháněl, měl 
dobré kontakty v Praze, tak sehnal přes jeho dráhy panely, já jsem uměl 
svařovat, takže na tom mám taky zásluhu. Pracoval tu i můj tatínek. Bri-
gáda se odehrávala vždy v sobotu, ty věrnější jsme chodili i v neděli
a moje maminka nám vařila polévku. To si pamatuji jak dneska – tatínek 
měl 1500 odpracovaných hodin, já 1200 a syn asi 900 :-D. Maminka vždy 
říkala „A kdo se postará o naší zahradu?“.

A co všechno se tady udělalo? Jakou proměnou prošel areál?
Velikou proměnou prošel klub a na tom má největší zásluhu právě Honza 
Sládek. Pamatuji, jak jsme tady začínali, támhle ve prostřed hřiště, jak je 
tribunka, tam byly jen takové dřevěné dvě vaničky, vedle hřiště, tak tam 
jsme se vždycky vošplouchli. To byly ty pyšelské začátky.



Teď se přesuneme do současnosti. Mohl byste prosím zhodnotit ze svého pohledu 
průběh podzimní části letošní sezony 2018-2019 seniorského A týmu?

Začátek byl výborný, ale teď nevím, co si 
představují…trénink je jednou za týden…no 
my když jsme to hráli, nedovedu si předsta-
vit, že pokud jsem neměl nějaký úraz nebo 
něco, tak neexistovalo, že bych vynechal 
trénink.. ..ona to není sranda, když ti hráči
nechodí. Co je to potom za fotbal? To otráví 
i trenéra, žádná sláva to potom není. Pyšely 
by potřebovaly alespoň 5 stabilních hráčů. 
Jak ty kluci naši hráli za ten Benešov, hráli žá-
kovskou ligu, dorosteneckou ligu, pak to začal 
trénovat Jirka Maršoun, tak jsem si myslel, že 
by se i vrátili…
Teď, co musím dát na první místo, tak vám 

řeknu pane Jusko, že to, jak jste vzal tady ty děti, to mi udělalo takovou radost, opravdu jsem ne-
smírně rád, protože se mi zdá, že by to mohlo jít už od těch malinkých špuntíčků. Velký dojem na 
mně dělá vaše práce u toho. Budoucnost tedy vidím, jen si myslím, že ten přebor by se mohl vrátit, 
že by se tady mohl hrát i Kraj. Kdybyste to tady vydrželi, myslím, že by se tady z toho pyšelského 
fotbalu mohlo něco vyklubat a věřím tomu.

Konkrétní otázka na konkrétní osobu od pane Krámka.
Hrajeme v Krhanicích a vždy tam dostaneme nějaký náklad, i když dříve jsme tam dokázali i vyhrát, 
tak se zeptejte trenéra Procházky, jestli by neměl nějaké kouzlo, aby to dokázal zase otočit?

      
Odpověď  trenéra Procházky:
Pane Krámku, rád Vám odpovím, protože jste fotbalový mág. S mužstvem se na zápas chystáme, 
jsme odhodláni tady dneska vyhrát a to je všechno. (utkání se odehrálo 3.11.2018 Krhanice - Pyšely 3:0)
       
        


