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Příloha č. 1 – Přepis důležitých úseků z rozhovorů s ředitelem provozu FC Háje 

Jižní Město Janem Horníkem

Dne 7. března 2013

Začal bych problematikou travnatého hřiště u Vás na Hájích. Jak se problém vyvíjel a 

jak vypadá současná situace s hřištěm?

Jak to vypadá v současné době s hřištěm? Bledě. Nic nenasvědčuje tomu, že by se ledy 

měly prolomit, spíše naopak. V současné době vlastní část hřiště společnost Šachta &

Partners, což je právnická společnost, kterou můžeš slýchávat často v médiích. 

Pracovala pro dopravní podnik bez soutěže za několik set miliónů. Právnická firma je 

jen záminka pro jednu z největších špinavých firem v Praze. Chtějí na našem území 

rozjet obrovský projekt za několik set miliónů a je jasné, že se toho nebudou chtít vzdát. 

Praha je prolezlá korupcí a toto je jen jeden z mnoha příkladů.

A čí to byla chyba, že tento problém vůbec existuje?

Samozřejmě Prahy. Jak ses mohl dočíst z naší historie, tak FC Háje v 80. letech působil

na jiném místě a ne nad Hostivařskou přehradou. Ovšem kvůli výstavbě sídliště jsme 

ustoupili s ujištěním, že získáme jiné a lepší hřiště. Jak už asi víš, naplnění dohody 

trvalo skoro 15 let. Dostali jsme od města současné hřiště, ovšem nikdo nám neřekl, že 

hřiště je zatíženo restitucemi. Dozvíme se to o několik let později, kdy se o něj přihlásí 

majitel a MČ dělá mrtvého brouka.

A měl majitel zájem na nějaké diskuzi či dohodě s klubem?

Měl i neměl. Samozřejmě pozemek prodat chtěl, k čemu mu taky pozemek uprostřed 

hřiště byl, ovšem majitel chtěl za něj nehorázné peníze a s tím klub nemohl souhlasit. 

Od té doby hřiště vypadá tak, jak vypadá. Nakonec restituent prodal pozemek 

developerům. Nejspíš to bude ještě těžší získat hřiště zpět, než od bývalého restituenta.  



A neměla by MČ Praha 11 s tím něco dělat? Vždyť to byla právě ona, která tento 

problém zavinila?

To víš, že by měla, ale Rada městské části neměla zájem o vykoupení pozemku a 

zachování činnosti ve veřejném zájmu, a to i přes příslib, který však nedodržela, a 

znemožnila nám tak včas učinit další možné kroky k zachování hřiště pro obyvatele 

Jižního Města.

Takže jste měli od MČ přislíbenou pomoc?

Původně nám radnice Prahy 11 pomoc s dětmi přislíbila, ale od té doby se v jejím 

vedení vystřídaly už tři garnitury zastupitelů, takže je těžké se s někým domluvit, když za 

pár let ho nahradí jiní s odlišnými názory na věc.

Dne 11. března 2013

Zaměřil bych se teď na problematiku MČ Praha 11 s ní spojený projekt Dukla Praha, 

a.s., jelikož se právě kolem těchto dvou subjektů vše točí a základním problémem pro 

klub, je to tak?

Řekl si to přesně. Všechny tyto kumulující problémy jsou výsledkem MČ Praha 11, 

Dukly Praha a jejího záměru zničit náš klub a namísto něj rozrůst Duklu a tím získat co 

největší počet dotací z města. Ano, i na úrovni neziskových organizací jde o velké 

peníze, o které bojují různí kmotři a korupčníci.

Dočetl jsem se různé informace o projektu, kdo ho založil, jaké s ním měl a má záměry, 

ale o tom se teď moc nechci bavit, jelikož si informace mohu sehnat na internetu. Spíš 

mě zajímá, jak Vy vnímáte tento projekt a jak myslíte, že dopadne?

Chtěl bych věřit tomu, že MČ Praha 11 časem najde kuráž a dojde k závěru, že společný 

projekt s Duklou Praha a.s. nenaplnil očekávání a stává se zátěží a je zapotřebí ho po 

čtyřech letech přehodnotit. Věřím v nutnost a možnost vzájemné spolupráce s MČ

Praha 11 ve prospěch zájmové činnosti obyvatel Jižního Města. Uděláme všechno pro 

to, aby se co nejdříve podpory spolkové činnosti na Jižním Městě, tolik potřebné pro 

harmonický rozvoj sídliště ze strany města, dočkaly i její vlastní děti.

Zníte pozitivně.



Musím znít pozitivně. V tomhle klubu jsem desítky let a vím, kolik práce dalo to tady 

vybudovat. Klub si vydobyl renomé jednoho z nejlepších mládežnických klubů v Praze a 

byla by velká škoda to tu zavírat, kvůli zájmům z prostředí, které vůbec nerozumí pojmu 

sport a mládež. Já už jsem v důchodu, takže pro mě není důležitý plat, který v klubu 

pobírám, už jsem to mohl zabalit dříve. Chci aspoň kvůli svým vnukům, kteří v klubu 

hrají, zachovat tento tradiční klub a předat ho ve stavu, kdy budu vědět, že se věci 

posunuly správným směrem.

Zatím to ovšem vypadá spíše opačně. Říkal jste, že klub má výpovědní lhůtu 

k 31. 3. 2013 k jednomu z parkovišť, ze kterého má klub velké příjmy, je to tak?

Ano je to tak. MČ hledá různé způsoby jak klubu uškodit a tento je jeden z těch 

nejúčinnějších. Bez příjmů z parkoviště nebudeme schopni fungovat a zalepit tak díru 

v provozních nákladech. Zbývá nám ještě jedno parkoviště na Opatově, ovšem to je 

podstatně menší a to nás nezachrání.

Jak budete tuto situaci řešit?

Těžko říct, moc možností nemáme. Podniknu nějaké právní kroky, ale s nimi vedu už 

desítky sporů. Bere mi to hodně času a energie a v současné době i hodně peněz. 

Náklady na soudní výlohy jsou nemalé a ne vždy s nimi ten spor vyhraji. Především jsou 

ty spory zdlouhavé a my už mnoho času nemáme a kdo ví, jestli bychom vyhráli. Je 

možné, že klub převezme nový majitel a udělá si s ním, co chce, ale u toho už nebudu. Já 

stále ale doufám, že je tady nějaká naděje a přeji si, aby klub byl zachráněn a prožíval 

doby opět jako na přelomu tisíciletí, kdy zde hrála amfora, přicházeli noví hráči a klub 

si na sebe vydělával.
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