
Vedl mě jen jeden
cholerik
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pohled hráče

První trenér, táta Pavel
„Táta byl na mě pes. Hrál basket jako amatér v So-
kolu, založil i klub. Trénoval mě i bráchu, průběžně 
se neustále vzdělával. Začátky byly amatérské, 
ale táta je pragmatický člověk, který v basketu 
uplatňoval selský rozum. Chtěl nás naučit základy, 
driblovat pravou i levou rukou, dvojtakt a další vě-
ci. Tím, že jsem byl jeho syn, byl na mě ještě přís-
nější. Ale jsem vděčný, že mě vedl tak, jak vedl.“

Pardubická zkouška
„Dostal jsem se do výrazně soutěživějšího pro-
středí s největšími talenty z celého kraje a mlá-
dežnickými reprezentanty. Trénoval jsem pod 
pardubickou legendou Janem Procházkou. Byl to 
tehdy nejlepší mládežnický trenér a já měl štěstí, 
že jsem se dostal k němu. Věděl, že se potřebuji 
omlátit, dělat chyby a poučit se z nich. Nechal mě 
hrát, měl ve mě důvěru, nejen v dorostu, ale i v re-
prezentaci juniorů a pak i u pardubického áčka.“

Sparta a Michal Ježdík
„Michal byl jeden z průkopníků informací zven-
čí, komunikoval s trenéry z Ameriky, z univerzit 
a přinášel do tréninku a do hry nové prvky. Začal 
jsem se pod ním učit věci, o kterých jsem do té 
doby neslyšel, jako úhel clony, čtení při cloně, při 
uvolňování bez míče apod. Začal s námi mluvit 
anglicky, což se někomu mohlo zdát jako machro-
vání, ale když jsem pak šel do zahraničí, byl jsem 
díky tomu připraven. Na Spartě jsem hrál evropské 
poháry a poznal trenéra, který dbal na individuální 
činnosti jednotlivce. Michal měl všechna cvičení 

promyšlená, každé mělo smysl, pravidla a potřeb-
ný čas. Zaznamenával percentuální úspěšnost 
a během sezony čísla srovnával. Mně přinesl nový, 
revoluční přístup k tréninku.“

Lublaň a Sagadinova brutalita
„Bylo to hodně náročné a tvrdé. Trenér Zmago 
Sagadin měl s klubem filozofii přitáhnout co nejvíc 
talentů, dostat je pod extrémní tlak a do obrov-
ské tréninkové zátěže s tím, že většina odpadne 
a z jednoho bude hráč pro NBA nebo evropská 
superhvězda. Trénovali jsme nonstop, za měsíc 
jsme měli třeba jen den volna. Jsem rád, že jsem 
se vmáčkl do výběru a vyšel z toho jako silnější. 
Díky tomu jsem byl připraven na druhou sezonu, 
kdy ti nejlepší odešli. Stal jsem se jedním z lídrů, 
což vyústilo v draft do NBA. Sagadin byl asi můj 
jediný trenér cholerik.“

Golden State a Eric Musselman
„Nováčkovský trenér, jeho první šance v NBA. Byl 
až příliš orientovaný na hráče, snažil se zalíbit 
zkušenějším. Nikoho nerespektoval, bylo mu jedno, 
kdo hraje. Mně se to nelíbilo, byl jsem nabuzený 
a chtěl hrát, ale šancí jsem tolik nedostával.“

Boston Celtics a Jim O´Brien
„Běžnou praktikou je, že trenéři, aby si udrželi job, 
na to jdou přes hvězdy. On ale nezapadal do stere-
otypu NBA. Měl v sobě zakořeněnou disciplínu, byl 
nesmírně pracovitý, pečlivý. Oceňoval jsem, že byl 
schopen vytknout chyby i největší hvězdě Paulu 
Piercovi. Všichni jsme pod ním byli na jedné lodi. 

Basketbal začal hrát jiří Welsch pod svým tátou v šestitisícových Holicích. 
Přes Pardubice, Spartu a lublaň se prosadil jako druhý Čech do nBA.  
Za oceánem oblékl dres Golden State, válel u legendárních Boston Celtics, 
zahrál  si s leBronem jamesem. Po návratu do evropy zářil v málaze a závěr 
kariéry prožil v nymburce. O zkušenostech s trenéry by mohl přednášet.
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Dokázal uplatnit svou autoritu. Dal mi jasně naje-
vo, co jsem za hráče a jak mohu týmu pomoci. Ale 
vydrželo to jen půl sezony, pak musel odejít.“

Boston Celtics a Doc Rivers
„Po poslední přípravě, kdy jsem hrál 40 minut 
a dal 20 bodů, mi řekl, že jsem uspěl v souboji 
o základní pětku, že jsem odváděl skvělou práci. 
Za dva dny se hrál první zápas sezony, já seděl 
na lavičce a hrál jen 8 minut. To byl moment, který 
můj vztah s trenérem definoval – říká něco, a dělá 
něco jiného a nic mi k tomu neřekl. Dovedl pak 
Boston k titulu, určitě to byl chytrý hráč i trenér, 
ale z osobnostní stránky jsem ho nepochopil 
a náš osobní vztah byl nulový.“

Cleveland Cavaliers a Paul Silas
„Zažil jsem ho jen pár zápasů. Byl vřelý k hráčům 
a měl respekt i LeBrona Jamese, jenže týmu se 
nedařilo. Odešel a mužstvo převzal asistent Bren-
dan Malone. Pro LeBrona už to byla druhá sezona 
a stával se dominantním hráčem. Trenér byl jen 
namalovanej, řekl jen pár slov před zápasem, pro-
tože všechno bylo postavené na LeBronovi.“

Milwaukee Bucks a Terry Stodds
„Podobně jako Musselman také nováčkovský tre-
nér, ale lidštější. Cítil jsem z něj trochu upřímnosti, 
když mi řekl, proč nehraju. Řekl, že by mi dal rád 
šanci, ale bohužel to nejde. Bral jsem to a byl jsem 
s tím celkem v pohodě.“

Unicaja Málaga a Sergio Scariolo
„Při návratu do Evropy jsem volil tým s ambicí 
a rozvojem a pak byla důležitá osobnost Scariola, 
i když jsem ho neznal. Možností byla i Barcelona, 
ale tu trénoval vyhlášený blázen Duško Ivanovič. 
Scariolo je výborný manažer, skvěle umí pracovat 
s lidmi. Jeho úspěch je postavený na přípravě. 
Je precizní, důkladný. Říká, že musí mít dva dny 
na přípravu, jinak nemůže hrát zápas. Má nachys-
taný přesný manuál, aby všichni věděli, co mají 
kdy dělat, a taky jeden parádní bonus: vždycky 
umí připravit tým na klíčové zápasy sezony. Když 
jsme šli do Final Four Euroligy, hráli jsme v sezoně 
špatně a museli k postupu dál v posledním zápase 
skupiny vyhrát na Partizanu. Tam to skoro nejde, 
vždycky je tam blázinec. Ale Scariolo nás skvěle 
připravil a vyhráli jsme. Na tréninku, aby byl ještě 
víc slyšet, měl mikrofon a přenosný reproduktor, 
takže jeho hlas byl silnější a měl větší dopad 
na tým. Nevzpomínám si, že by za dva roky udělal 
nějakou emotivní scénu, vždycky mluvil k věci. 

Neřešil individuální výkony. Na prvním místě byl 
u něj tým.“

Málaga a Aito Reneses
„Reneses a Scariolo byli jako den a noc, ale i tak 
byl pro mě Reneses důležitý trenér. Víc spoléhá 
na svůj cit a inteligenci hráčů. Pořád jsme dělali 
cvičení na individuální rozvoj hráče a tím se pak 
zvedal výkon celého týmu. On mě ve 28 letech po-
řád učil nové věci a stával jsem se lepším hráčem. 
Možná to někomu přijde divné s tím, že si myslíme, 
že člověk po 25. roku věku už jen hraje, ale není to 
tak. Když máte člověka, který vás vede a učí nové 
věci, dá se pořád zlepšovat. Hráli jsme krásně, 
basket nás bavil a vyhrávali jsme. Jeho filozofie 
postavená na volnosti a talentu nám ale v Eurolize 
nestačila. Zastavil nás Panathinaikos se svou 
disciplínou, připraveností a taktikou Željka Obrado-
viče. Dokonale nás přečetli, nedali nám šanci.“

Nymburk, reprezentace a Ronen 
Ginzburg
„U Nena není rozdíl v klubu a u reprezentace. 
U něj to není tolik o taktice, ale má úžasný cit pro 
hru a skvěle čte lidi, hráče a jejich projevy v ur-
čitých momentech na hřišti. Podle toho dává lidi 
k sobě. To je jeho nejsilnější stránka. Hráče nesva-
zuje moc taktikou, chce hrát rychle, jednoduše.“

Nymburk a Kestutis Kemzura
„Pracoval podobně jako Scariolo. Skvělý trenér 
s propracovanou přípravou. Tým byl hodně sváza-
ný taktikou, ale postavený na dokonalé přípravě 
do posledního kroku v útoku. Řekl bych, že byl víc 
trenér než kouč. Kdybych potřeboval naučit novým 
věcem mladé hráče, určitě si vezmu Kemzuru.“

pohled hráče

kapitán českého týmu, který na euro 2015 

skončil senzačně sedmý.
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Narozen: 17. 1. 1980 
v pardubicích

 Pozice: basketbalové křídlo 
nebo rozehrávač

 Kariéra: pardubice (1997-
98), sparta praha (1998-2000), 
olimpija lublaň (2000-02), 
Golden state Warriors (2002-
03), dallas mavericks (2003), 
Boston celtics (2003-05), 
cleveland cavaliers (2005), 
milwaukee Bucks (2005-06), 
málaga (2006-10), estudiantes 
madrid (2010-11), charleroi 
(2011-12), nymburk (2012-17)

 Největší úspěchy: 2. čech 
v nBa (16. místo v draftu 2002), 
mvp slovinské ligy (2002), 
bronz v eurolize (2007), 7. místo 
na me (2015), 5x účast na me 
(1999, 2007, 2013, 2015, 2017)
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