
Můžete nám popsat svoji trenérskou kariéru, kde jste začínal, jaké kategorie 
trénoval, v jakých soutěžích působil?
Jako trenér jsem začínal ve Spartě Krč v roce 1995 jako trenér přípravky U9, kde jsem strávil dva 
roky. Ve druhém roce mého angažmá jsme vyhráli svoji skupinu a hráli finále Pražského přeboru. 
Pak jsem trénoval dva roky mladší žáky v Pražském přeboru, kde měli svá „B“ Slavie, Sparta,  Bo-
hemians, dále tam hrály kluby jako Motorlet, Admira, Meteor, Viktorie Žižkov nebo Aritma.
Poté jsem si udělal trenérskou licenci „B“ a šel do přeboru trénovat starší dorost. Ve druhé sezóně 
u dorostu mě ve čtvrtém kole soutěže majitel pověřil trénovat na dva zápasy A mužstvo hrající ČFL, 
dokud nenajde nového trenéra. Nakonec jsem jako hlavní trenér zůstal celou sezónu. Protože jsem 
neměl profesionální smlouvu, vrátil jsem se poté k „A“ dorostu v přeboru, a zároveň jsem rovněž v 
„A“ třídě dělal trenéra „B“ mužstva. V obou soutěžích jsme měli nejlepší skóre, nejvíce nastřílených 
gólů a obě mužstva obsadila třetí místo. Posléze mě oslovil spor-
tovní ředitel Dukly Praha a nabídl mi trénování ligových starších 
žáků. Ty jsem trénoval tři roky a pak další dva roky jsem pokračoval 
u staršího dorostu ČDL. Po reorganizaci soutěží jsem se vrátil k 
trénování starších žáků U15, kde jsem byl další tři roky. Po vytvo-
ření farem pro ligová mužstva jsem dostal na starost „A“ dorost 
Aritmy, kde jsme hned po první sezóně postoupili do vyšší soutěže 
a po druhé sezóně jsme byli druzí – hráli jsme finále Poháru PFS 
(Pražského fotbalového svazu), kde jsme prohráli se Střížkovem 
(Bohemians) 1:2.
Mezitím jsem se již přestěhoval do Zaječic a asi po roce jsem do-
stal nabídku trénovat SK Benešov, kde jsem dělal šéftrenéra pří-
pravek a trénoval U11. Po roce a půl jsem utrpěl úraz dolní končeti-
ny a odešel do sportovního důchodu. I poté mě oslovila řada klubů, 
především pražských. Nakonec jsem se ale domluvil s Kamilem 
Kulhavým, že to ještě zkusím v SK Pyšely.

Stanislav Procházka
trenér SK Pyšely



Na které angažmá vzpomínáte nejraději a proč?
Měl jsem to štěstí, že jsem ze žádného angažmá nebyl vyhozen, a tak na žádné období nevzpo-
mínám s nějakou zvláštní nelibostí. Vždy se ale samozřejmě najde období, kdy si říkáte, jak je to 

prima, a jindy zase, že už to 
stačilo. Nejlepší ale přesto 
bylo trénovat ligový dorost 
Dukly spolu s pány Krejčí-
kem a Hebousem. Měli jsme 
dvě mužstva (A+B) a byla to 
obrovská jízda, za kluky mu-
sela hořet tráva… 
K velkým zážitkům řadím 
např. turnaj starších žáků v 
ruské Samaře, kde hrály FC 
Barcelona, Olympique de 
Marseille, Chelsea, belgický 
Vitesse Arnhem, ukrajinský 
FK Šachtar Doněck, PFK Kří-
dla Sovětů Samara a Ruská 
akademie. Skončili jsme teh-
dy na šestém místě.

Jak se vám líbí fotbalové zázemí v Pyšelích?
Fotbalové zázemí je v Pyšelích velmi dobré. Trénuje se na trávě, jsou tu pěkné kabiny, k dispozici 
jsou všechny potřebné tréninkové pomůcky. A nezapomínejme na klubovnu s občerstvením.

S jakými cíli jste vstoupil do podzimní části sezony?
Cíl byl pro mě jasný: seznámit se s hráči a vedením, zmapovat si, čeho je mužstvo schopné, a také 
vnést do mužstva řád a disciplínu.

Jak byste zhodnotil podzimní část sezóny?
Hodnocení má dvě roviny. Myslím si, že v domácích zápasech jsme dominantnější a sebevědomější, 
ale na hřištích soupeřů působíme ustrašeně, nesoustředěně a nejsme vůbec nebezpeční. To se dá 
podle mě zlepšit dvěma způsoby: 1) přístupem k tréninku, především zlepšením fyzičky, což by 
nám venku hodně pomohlo, 2) větší účastí hráčů na venkovních zápasech.

Jak jste spokojený s hráčským materiálem?
Myslím si, že bychom toho v tomto složení měli dokázat uhrát mno-
hem víc. Nechci se smířit s myšlenkou, že se s tímto kádrem nedají 
dosáhnout lepší výsledky.

Jak bude probíhat zimní příprava?
Zimní příprava je z hlediska nabrání kondice a utužení mužstva velice 
důležitá. Sám z vlastní zkušenosti vím, že mužstva, která jsem kdy vedl, 
byla na jaře lepší než na podzim. Z tohoto hlediska je jednodušší vést 
zimní přípravu pro ligový dorost nebo hráče ČFL než pro hráče třetí třídy.



Jak budete trávit zimní přestávku?
V mém věku už člověk rád odpočívá, jenže to není můj styl. Já odpočívám aktivně – indoor golf, 
pracovně… A o svátcích samozřejmě nejraději trávím čas s rodinou a vnoučaty.

Konkrétní otázka pro konkrétní osobu.
Otázka pro Mílu Krámka: „Jak důležité je pro 
mě být v základní sestavě?“ 

Odpověď Miloslava Krámka nejml.
„Důležité je to pro mě opravdu moc. Jsem 
rád, že mi trenér věří a dává mi příležitost v 
každém zápase, i když vím, že poslední do-
bou moje výkony nebyly moc dobré. Přes 
zimu na sobě zamakám a doufám, že forma 
bude stoupat.“


