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Prázdniny byly nejen pro stu-
denty dobou odpočinku od de-
set měsíců trvajícího soustředě-
ní na své povinnosti. Podobné 
to bylo a je i se sportem. Mezi 
soutěžemi fotbalovými mají 
mužstva profíků stejný program 
jako roky minulé bez ohledu 
na pandemii – tedy dovolenou 
a potom na nějakém zahranič-
ním soustřední dostávají řádně 
do těla, aby byli dobře připra-
vení už k prvnímu soutěžnímu 
zápasu následujícího ročníku. 
Závěrem sehrají i jeden nebo 
dva přátelské zápasy.

 My jsme se nepotřebovali tak 
důkladně připravovat, nám stačilo několik přátel-
ských zápasů, pro které nám válení u vody naše 
vedení několikrát přerušilo, aby to rozdýchání na 
začátku nové sezóny bylo méně bolavé. Taky ne-
bylo tak složité dát do kupy jedenáct kluků, jako 
to může být složitější dnes, kdy se hráči na dovo-
lenou rozjedou po republice i do zahraničí. Tam 
jsme nemohli a tuzemskou zaneprázdněný stabil-
ní hráč byl snadno nahrazen jiným, protože tyto 
přátelské zápasy byly někdy opravdu hodně za-
jímavé a tak bylo zájemců o zařazení do sestavy 
dostatek. Protože ve statistikách můžou být tyto 
přátelské zápasy, hrané v letní pauze vynechané, 
některé z nich připomenu.

Jeden byl pro nás hráče i fandy zvlášť památný. 
Přijeli k nám totiž v roce 1960 bývalí internacioná-
lové v čele s legendárním brankářem Františkem 
Pláničkou. Mladší generace fandovská i hráčská, 
dnes už možná ani neví, jaký to byl výjimečný 
borec. Letáky k tomuto duelu se tenkrát po okolí 
dokonce rozhazovaly z letadla.

(Na druhé straně letáku je pozvánka na natáčení 
filmu Kouzelný den o spartakiádě na místním sta-
dioně, kde by se našlo mnoho ledečských i z oko-
lí. Čas ale tisk znehodnotil tak, že je špatně čitelný 
a už se pro ukázku nehodil.)

Pan Plánička (*1904, †1996) ale nepřijel auto-
busem s ostatními, jeho účast musela být sjedna-
ná zvlášť, přijel svým autem a s rodinou. Když se 
pak při zápase dostal do kontaktu s míčem, mohli 
se diváci utleskat – a co teprve když se po něm 
vrhl na zem! Byl to přece už stařec v létech, kdy 
už se přemýšlí o něčem jiném než o svém předsta-
vení na hřišti a před vyprodaným hledištěm.

Na následujících obrázcích je Plánička v akci, 
když musel pádem pod nohy zachraňovat před 
Cikánem a na druhém je spolu se svými spoluhrá-
či před nástupem do zápasu.

Odchytal ale jenom první poločas v brance bliž-
ší městu a vystřídal ho jiný brankář, který možná 
byl připravený odchytat celý zápas, nebýt zvlášt-
ní přítomnosti pana Pláničky.

INTERNACIONÁLŮM VÉVODIL LEGENDÁRNÍ PLÁNIČKA
(Čtvrté pokračování vzpomínek Josefa Navrátila)
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Aby si zahráli při tak významném zápase 
i ostatní naši borci, svoje místo na druhý polo-
čas se mnou uvolnil i Jindra Knytl (zvaný Šoulin) 
a ještě další naši, i hráči ze soupeřova kolektivu. 
Spolu s Jindrou jsme se odešli do koupelny ospr-
chovat jako první, vědomi si toho, že se koupelna 
rychle zaplní a pod dvěma sprchami bude strka-
nice o místo. K nám se ale najednou pod sprchy 
postavil jako první ze soupeřů sám velký pan Plá-
nička, a ještě jen jak ho pámbu stvořil.

Jindra, převeliký fanda Slávie, s ním hned za-
čal z pod své sprchy debatu. Jen ale začal „pane 
Plánička, jak to ve Slávii ...“, byl přerušený a pan 
Plánička jako by ho neslyšel: „to u nás ve Slá-
vii, tam jsme měli v koupelně takových sprch ...“. 
Číslo si už nepamatuji, ale pamatuji si dodnes, že 
každou větu začínal „to u nás ve Slávii …“. Asi 
ale nikdy taky nezapomenu pohled na Jindru, nad 
kterým snad v ten moment začala ze sprchy téct 
už studená voda.

Mluvit Jindra potom začal až když oblečený 
odcházel z kabiny a na dotěrné otázky, jak osob-
ní setkání s Pláničkou pod sprchou hodnotí, jen 
mezi zuby procedil: „je to magor“ – a odešel.

S internacionály přijel tenkrát i František Vese-
lý, donedávna ještě prohánějící balón asi i s ná-
roďákem a jestli se nemýlím byl předkem skvě-
lých fotbalistů, když všichni hráli za Slávii a syn 
s vnukem i za nároďák a vedli si tam velice zdat-
ně. Tento František první ale měl k vysloužilému 
hodně daleko, protože běhal jako zajíc a nebyl 
k uhlídání. Nepomáhalo ani když jsme ho se Šou-
linem, který hrál staženého záložníka, obsadili 
dva, abychom mu byli co nejblíže. Aby se na něho 
nepřihrávalo, protože jak nabral na pravém křídle 
rychlost, nestačil by mu nikdo. Bylo jen štěstí, že 
spoluhráči na jeho úniky takovou rychlost neměli, 
a proto jeho centry před branku se Karlu Vávrovi 
dařilo často odvracet.

Několikrát se mi povedlo mu míč při skluzu pod 
jeho nohy hned při rozběhu aspoň vypíchnout do 
autu. Po jednom takovém zdařilém vypíchnutí mi 
řekl: „chlapče, ty máš ale ty chapadla snad všude“. 
Tu větu mám v paměti jako velkou poctu dodnes. 
I to, že nás s Jindrou chválil, že ho nefaulujeme. 
Vůbec se k nám oběma choval nečekaně přátel-
sky a často s námi i sám navazoval rozhovor, 
a proto taky často na některé přihrávky do běhu 
nereagoval. Zejména ke konci poločasu, kdy byly 
ty debaty nejčastější. Od takové celebrity jsme to 
nečekali – byl to Pláničkův úplný opak. Zatímco 
spoluhráči ho o přestávce za to moc nechválili, 
se Šoulinem jsme byli chváleni, že jsme jejich 

asi největší hvězdu uhlídali. Se Šoulinem jsme se 
shodli, že to bylo tím, že jsme ho zaměstnali naši-
mi otázkami, na které ochotně odpovídal.

Prohráli jsme tenkrát, ale diváci byli spokojení.
Hrálo zde tehdy mužstev ligových vysloužilců 

několik. Pojezdili venkov a tak si přivydělávali ke 
svému „skromnému“ živobytí. Na počátku dojíž-
děli samotní hráči, později se pak doplňovali pro 
navýšení své hodnoty známými herci a zpěváky. 
Do rozhlasu na stadioně někdy třeba krátce pro-
mluvili, divákovi to stačilo a pak se na hřišti při 
zápase kopali za uši. Hodnota takového soupeře 
ale musela utrpět Tyto zápasy byly vždy divácky 
hojně navštívené, a tedy pro klubovou pokladnu 
přínosné i přes jistě nemalý podíl, který připadl 
výjimečnému soupeři.

Přátelským soupeřem byla o prázdninách tře-
ba „jen“ vojenská Dukla z Havl. Brodu, za kte-
rou tenkrát hrál i voják jménem Ženíšek a byl to 
vnuk ještě možná Pláničkova staršího spoluhráče 
z předválečného nároďáku. Byl to výborný střed-
ní útočník, který před vojnou hrál jakousi praž-
skou soutěž. Protože ze sebe nedělal primadonu 
a s našimi „agenty“ před i po zápase dobrácky 
rozprávěl, snažili se ho přetáhnout k nám do Led-
če alespoň po zbytek jeho vojny, ale marně. Mys-
lím, že za nás potom odehrál aspoň jeden přátel-
ský zápas.

Nebo další náš prázdninový soupeř – divizní 
Loděnice Praha. Jejich podnik měl před chřeno-
vickým nádražím pozemek s chatou a několika 
stany a jen se dvěma kurty na volejbal nebo no-
hejbal. O prázdninách se tam každoročně sjížděli 
různí sportovci a o víkendu patřilo jednou jejich 
fotbalistům. Aby se nenudili jen při nohejbalu 
nebo bagu, hledali v okolí soupeře k sehrání zá-
pasu na jeho hřišti. Volba padla na Ledeč. Bylo to 
utkání, po kterém nás fandové chválili nejen pro-
to, že jsme je porazili, ale že se nám mimořádně 
dařilo a viděli tak zápas, na který se dalo koukat, 
protože i soupeř se nešetřil a zápas určitě prohrát 
nechtěl.

Sehráli jsme v tom období ještě dva „meziná-
rodní“ zápasy, a to s alžírskými studenty, kteří 
zjistili, že si mohou snadno přivydělat. Zajíma-
vější měl být pak zápas s rakouským Unionem 
Amsteten. Byli hosty v H. Brodě, ale svůj pobyt si 
prodloužili a sehráli hned následující den po brod-
ském zápas i u nás. Jistě se zajímavou odměnou, 
ale byli asi unavení nejen ze zápasu v H. Brodě, 
ale asi i po pozápasovém programu, protože byli 
v Ledči znatelně unavení a prohráli. Pokračování 
příště. Josef Navrátil


