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Sportu zdar a fotbalu obzvlášť! 

Evropský fotbal se rozjel už naplno a i fanoušci se pomalu vrací na stadiony. V novém vydání 
našeho magazínu s tématem Hvězdy a pruhy se však vydáme mimo starý kontinent, do zámo-
ří. Fotbal v USA nebo přesněji soccer, vzrůstá na oblibě. Slovenský reprezentant Ján Greguš, 
hájící barvy Minnesoty, nám ho přiblížil a přiznal i to, co si myslí o Zlatanovi. S majitelem přední 
slovenské agentury Michalem Holeščákem jsme se podívali za oponu přestupového dění a vy-
zpovídali jsme beachsoccerovou legendu Nicka Pereru. 

Fanoušky naší druhé ligy pak jistě potěší rozhovor se severočeským patriotem Pavlo Rudnyyt-
skym. Přes našich 11 Žonglů tentokrát přesprintovala nová posila pražské Dukly Lukáš Buchval-
dek. V rubrice “Klub vyrytý v srdci i na těle” se tentokrát dočtete o kovaném Sparťanovi a jeho 
zážitcích z výjezdů. To vše a mnohem více v novém vydání!

Nás fotbal baví, bavte se s námi.
Jiří Dryák, spolumajitel
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Americký sen. Kvůli vidině nového života 
odcestovaly přes Atlantik na přelomu 19. a 
20. století miliony Evropanů. Spolu s nimi 
se přeplavil i fotbal. A zatímco přistěhoval-
ci se ve volném čase věnovali kopání do 
meruny, Američané novou aktivitu odsu-
zovali jako neamerickou, zženštilou, příliš 
jednoduchou, nudnou a nadále se věno-
vali tehdy nejpopulárnějšímu baseballu.
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Kopaná zpočátku byla populární pouze 
mezi imigranty a dětmi školou povinnými. 
Jako ve spoustě jiných částí světa zakládali 
i za velkou louží první fotbalové týmy Brito-
vé, a to převážně v průmyslových městech 
jako Filadelfie, New Jersey, New York či Chi-
cago. Ve Spojených státech takto vznikaly 
fotbalové ostrůvky, které se v roce 1884 po-
kusila spojit Americká fotbalová asociace 
– skupina založená samozřejmě Brity. Díky 
jejímu vlivu se začaly sehrávat i meziměst-
ské duely.

Druhá nejstarší liga na světě
Mezi fotbalovými fanoušky to ví málokdo, 
ale druhá nejstarší profesionální liga spatři-
la světlo světa právě v USA. Psal se rok 1894, 
když majitelé baseballových klubů z Balti-
moru, Bostonu, New Yorku, Washingtonu 
D.C. a dalších měst stvořili Americkou ligu 
profesionálních fotbalových klubů. Nově 
vzniklé celky převzaly jména svých base-
ballových protějšků a přivedly nejlepší 

hráče z  lokálních týmů, což znamenalo 
zejména Brity a Iry. Tento experiment ne-
měl dlouhého trvání. Liga byla ukončena 
do měsíce, jelikož fotbal nedokázal přitáh-
nout diváky a tím pádem nevydělával. Další 
pokusy o národní ligu se objevily i v letech 
1901 a 1909, oba ale skončily podobně. Ko-
paná v USA zatím slavila úspěch pouze na 
regionální úrovni.

Zlatá dvacátá léta
Po první světové válce se do Spojených 
států valily obrovské peníze. Země se také 
díky konfliktu otevřela ostatním. Pro fotbal 
to znamenalo příjezdy některých zahranič-
ních týmů (pravidelně sem jezdili špílma-
chři z brazilského Corinthians) či naopak 
výjezdy domácích. Finance pak umožni-
ly založení Americké fotbalové ligy hrané 
osmi týmy z  východu USA, které nabízely 
slušné platy vysloužilým hráčům z Evropy. 
Ve Spojených státech se díky tomu ve dva-
cátých letech minulého století hrál jeden 
z nejlepších fotbalů, což dokládá i třetí mís-
to na historicky prvním mistrovství světa 
v roce 1930.
Jenže pak přišla velká hospodářská krize. 
Liga se v  roce 1932 rozpustila, zahraniční 
hráči zmizeli a fotbal i celá společnost uva-
dala. 

Fotbal v televizi = lákadlo i pro Američa-
ny
Skočíme teď do Anglie léta 1966. Podle 
mnohých fotbalových fanoušků se právě 

Zdroj: Philapdephia German Americans



odehrálo nejlepší mistrovství světa v histo-
rii. Pro Američany zdánlivě nezáživná akce 
– plejeři Spojených států se na mundial ne-
kvalifikovali. Přesto klíčová pro tamní rozvoj 
kopané. Toto mistrovství kompletně změ-
nilo systém televizního vysílání podobných 
událostí. Díky satelitům se zápasy přenáše-
ly živě s minimálním zpožděním, ve velkém 
se prvně objevily opakované záběry, roz-
hovory po závěrečném hvizdu a další prv-
ky, které vidíme ve fotbalových přenosech 
dnes. Pro Ameriku, která v  té době byla 
zemí s  nejlépe rozvinutou televizí, se díky 
tomu stala kopaná opět zajímavou. 

Pelé přitáhl davy
Spojení fotbal-televize zasadilo semínko, 
které v roce 1968 vyrostlo. Započala North 
American Soccer League (NASL), která se 
největší popularitě těšila mezi lety 1975-77. 
Za New York Cosmos v  těchto letech ne-
nastupoval nikdo jiný než brazilská mod-
la Pelé, která v deseti případech dokázala 
na stadion přitáhnout přes šedesát tisíc 
lidí. Špatná strategie vedení ligy a klesají-
cí návštěvnost i televizní sledovanost však 
na začátku 80. let soutěž pohřbila. Přesto 
v zemi o fotbal zájem neklesal. Na Olympij

ských hrách 1984 v Los Angeles přišlo hned 
dvakrát nad sto tisíc diváků. I tento faktor 
hrál roli v udělování pořadatelství mistrov-
ství světa pro rok 1994. FIFA se rozhodla pro 
USA a měla jen jednu podmínku – v Ameri-
ce se rozběhne profesionální fotbalová liga.

Major League Soccer
Jak FIFA nakázala, tak se také stalo. V roce 
1996 se skutečně rozběhla Major League 
Soccer. Oproti svému předchůdci zavedla 
mezinárodní pravidla – NASL například ne-
přijímala remízu a za nerozhodného stavu 
rozhodoval o vítězi rozstřel, MLS povolila 
klubům nosit jména sponzorů na dresech 
a zaměřila se také na výchovu svých vlast-
ních hráčů. Také názvy klubů přestaly být 
tolik americké a celky za svůj název raději 
převzaly globálně osvědčené ‚City‘, ‚United‘ 
nebo ‚Real‘.
Po hektické historii se zdají být v  krajině 
hvězd a pruhů na dobré cestě k prosperitě 
nejkrásnější hry světa. Soutěž je rok od roku 
populárnější, atraktivnější a pravidelně ji 
v televizi sleduje více Američanů než hoke-
jovou NHL. Fotbal si nyní žije svůj americký 
sen.
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PELÉ V DRESU NY COSMOS
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Dekáda severočeského patriotismu

Zdroj: Deník
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R O Z H O V O R

pavlo rudnytskyypavlo rudnytskyy
Málokterý fotbalista je tak dlouho věrný 
jedné značce. Záložník Pavlo Rudnytskyy 
(32) je díky své loajalitě hrající ikonou se-
veročeského FK Varnsdorf. Jeho dres ob-
léká více jak dekádu a toto spojení stále 
nekončí. Kapitán klubu sice přiznává, že 
v případě zajímavé nabídky by o změně 
možná uvažoval, zatím to tak ale nevypa-
dá. S klubem má stále vytyčený cíl - za-
hrát si v jeho barvách první ligu. Jednou 
to sice z finančních důvodů nevyšlo, ale 
jak se říká: Nikdy neříkej nikdy…

Loňská sezona mohla pro Varndorf skon-
čit sportovní tragédií. Záchrana přišla se 
ziskem 26 bodů jen díky lepším vzájem-
ným zápasům před Sokolovem. Ten sice 
avizoval, že by se nadcházející sezónu do 
2.ligy nepřihlásil, když byste ale skončili na 
15. místě, šli byste dolů i tak a nahradil by 
vás celek z ČFL. Byly to pro tebe nejhorší 
okamžiky v klubu za dobu tvého působe-
ní?
Loňská sezóna pro nás byla hodně nepo-
vedená, bojovali jsme až do posledního 
kola o záchranu v druhé lize a jsem velmi 
rád, že jsme to nakonec zvládli. Sice s hod-
ně odřenýma ušima, ale zvládli. Pro mě to 
byl asi nejhorší okamžik jak za mého půso-
bení v klubu, tak v kariéře, protože nikdo se 
nechce podepsat pod sestup..

Ale ty jsi ve Varnsdorfu zažil i úplně opač-
né emoce. Byl jsi jedním ze strůjců veleú-
spěšné sezony 14/15. V čem tkvělo kouzlo 
tehdejšího kádru. Proč byl tak úspěšný?
Samozřejmě, v sezoně 14/15 se nám pove-
dl takový fotbalový zázrak, jak všichni říkají. 
Ale já si myslím, že jsme měli dobrý tým, 
skvělou partu, kde jsme si sedli všichni lid-
sky. Kádr zůstal dvě sezóny pohromadě, 
nebyly moc velké změny, věděli jsme o 
sobě, byli jsme sehraní a z toho jsme hod-
ně těžili.

Ale vaše životní sezóna kvůli finančním dů-
vodům nakonec vyústila v nepostup. Jak 
dlouho v tobě tenhle negativní konec vaše-
ho, dle tvých slov, zázraku rezonoval? Ne-
ztratil jsi poté do fotbalu i trochu chuť?
Byl to takový postup v nepostupu. Tenkrát 
jsme to těžce nesli, já osobně jsem byl hod-
ně negativní. Bylo to ve mě dlouho, ale bo-
hužel my jako hráči jsme s tím nemohli nic 
víc dělat, než to vzít tak, jak to je. Prostě ten-
krát to asi nešlo udělat jinak a dopadlo to, 
jak to dopadlo.

Nepostup se udál hlavně kvůli nevyhovují-
címu stadionu. Ředitel klubu Gabriel tehdy 
říkal, že klub nemůže zaručit rekonstrukci 
do roka, což byla podmínka k postupu do 
první ligy. Ale tvrdil, že se začne s postupný-
mi úpravami. Byl jsem se v minulé sezoně 
ve Varnsdorfu podívat na fotbal, ale stadion 
je stále vhodný maximálně pro druhou ligu.
Tenkrát ty podmínky pro postupujícího byli 
přísnější, myslím, že do roka měl projít cel-
kovou rekonstrukcí, to se nedalo stihnout. 
Teď už to je o dost mírnější, kdyby se nám 
něco podobného povedlo letos, tak si mys-
lím, že by to už pan Gabriel vzal. Jinak mu-
síš s touhle otázkou na někoho jiného, ale 
myslím si, že tady máme nadstandardní 
podmínky pro fotbal -  dvě travnatá hřiště, 
umělku, posilovnu, regeneraci, všechno v 
areálu. Nemusíme někam dojíždět, což je 
velká výhoda.

Musím říct, že na mě zapůsobilo, jaké kouz-
lo vaše Kotlina má. Stadionek je to velice 
útulný. I divácký průměr na domácí zápasy 
není nejhorší, držíte se vždy kolem sedmi 
stovek? Na to, že má Varnsdorf lehce přes 
15 tisíc obyvatel, je to slušná návštěvnost.
V tomhle máš pravdu, na druhou ligu je to 
nadstandardní stadion a soupeři sem ne-
jezdí moc rádi, což je pro nás trošku výho-
dou. Těch sedm stovek je takový standart, a 
když přijede trosku zvučnější soupeř, tak se 
dokáže sejít i kolem 1500 diváků.
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„Tenkrát jsme to těžce nesli, já osobně jsem 
byl hodně negativní. “

Když už jsme nakousli váš (ne)postup do 
první ligy, ty sám jsi přišel o možnost za-
hrát si nejvyšší soutěž i v jiné sezoně. Když 
se stalo prvoligovým Ústí nad Labem, byl 
jsi poslán na hostování do Varnsdorfu. A 
tam to také nevyšlo. Není pro tebe prvoli-
gový fotbal zakletý?
Asi je ta liga pro mě zakletá. Vlastně dva-
krát se mi podařilo postoupit do ligy, a ani 
jednou se mi nepodařilo si ji zahrát. Ale 
snad, jak se říká, do třetice všeho dobrého. 
Takže mi ještě jeden pokus zbývá.  

Moc bych ti tu první ligu přál. S tím ale 
souvisí i má další otázka. Ty jsi v klubu už

deset let, po právu děláš kapitána. Sváděl 
jsi zde boj o absolutní špičku tabulky i zá-
pasy o holé druholigové přežití. Víc toho 
ve Varnsdorfu asi zažít nelze. Máš touhu a 
chuť ještě třeba změnit působiště?
Dík, tak samozřejmě, kdyby se náhodu 
něco naskytlo, nebránil bych se tomu. Ale 
vím, jak to teď ve fotbale chodí. Hodně se 
sází na mladý, tak už je asi trošku pozdě.

Takže o přestupu bys uvažoval pouze v 
případě nabídky z první ligy? V rámci dru-
hé ligy bys působiště neměnil?
Jak říkám, záleží, co by to byla za nabídku.

12 Zdroj: Karel Pech
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To já nevím, asi to byla moje nejpovedeněj-
ší sezona, kdy se mi hodně dařilo.

A na závěr otázka na životní zápas. Byl to 
ten proti Mostu? Právě z této podle tebe 
nejpovedenější sezony?
Asi ano. Myslím, že se mi podařilo dát 3 
góly. Takže asi jeden z nejlepších zápasů…

Tak tak, dal jsi při vítězství 4:0 hattrick a na 
další gól jsi nahrál. Já ti přeji, abys takový 
zápas zažil ještě víckrát.
Děkuji ti, snad ještě pár gólů přidám. 

To já nevím, asi to byla moje nejpovedeněj-
ší sezona, kdy se mi hodně dařilo.

A na závěr otázka na životní zápas. Byl to 
ten proti Mostu? Právě z této podle tebe 
nejpovedenější sezony?
Asi ano. Myslím, že se mi podařilo dát 3 
góly. Takže asi jeden z nejlepších zápasů…

Tak tak, dal jsi při vítězství 4:0 hattrick a na 
další gól jsi nahrál. Já ti přeji, abys takový 
zápas zažil ještě víckrát.
Děkuji ti, snad ještě pár gólů přidám. 

Zdroj: Deník
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Americká Major League Soccer zláka-
la na své trávníky už mnoho velkých ev-
ropských hráčů. Atraktivita této soutěže 
strmě stoupá s každým novým ročníkem 
a přesuny fotbalistů v nejlepších fotbalo-
vých letech do Spojených států jsou čím 
dál častější. Nejsou to však jen známí ev-
ropští hráči, kteří putují do USA. Stopy v 
zámořské lize máme totiž i my. Vděčíme 
za ně třem Čechům, kteří se vydali za oce-
án splnit si svůj americký sen.

Zdroj: Twitter.com

Prvním z nich je velký světoběžník Luboš 
Kubík. Bývalý český reprezentant a jeden 
z hráčů týmu ze stříbrného EURA 1996 v 
Anglii procestoval za svou kariéru půlku 
zeměkoule. Přitom tomu tak vůbec nemu-
selo být. Kubíkův tehdejší spoluhráč Jan 
Knoflíček dostal v roce 1988 nabídku do 
Derby County a Kubík měl jít s ním. Na sou-
středění v Německu se rozhodli, že se už 
do Československa nevrátí a pokusí se uté-
ct. Jenže ani jeden z nich neměl pas. Trvalo 
to dalších devět měsíců, než se do Anglie 
dostali.

Následná přestupová jednání s českými 
funkcionáři však nešla vůbec dobře. Gene-
rální manažer Derby vždy po příletu z Prahy 
přinášel špatné zprávy. Kubík se tehdy roz-
hodl pro jednodušší variantu, a to italskou

Fiorentinu, která o něj měla velký zájem. Po 
Fiorentině si vyzkoušel ještě francouzské 
Méty a německý Norimberk. V roce 1995 se 
vrátil do České republiky, odkud po třech 
letech zamířil za oceán.

V tomto byl rodák z Vysokého Mýta čes-
kým průkopníkem, byl vůbec prvním čes-
kým zástupcem v MLS. Můžeme si být jistí, 
že rozhodnutí vydat se hrát fotbal do USA, 
nelituje. Reprezentační obránce se stal zá-
kladním pilířem týmu Chicaga. Hned ve 
své první sezóně s ním vyhrál ligový pohár 
MLS Cup a dostal ocenění pro nejlepšího 
obránce roku. V Chicagu strávil Kubík další 
rok a poté byl vyměněn do Dallasu. Vinou 
zranění zde však odehrál jen 11 zápasů a po 
sezóně se rozhodl ukončit svoji rozmanitou 
kariéru.

Po Kubíkovi následovala dlouhá pauza, kdy 
ve Spojených státech nehrál žádný čes-
ký fotbalista. To se změnilo v únoru roku 
2018 s příchodem Bořka Dočkala. Aktuální 
kapitán pražské Sparty se dostal na roční 
hostování do amerického klubu Philadel-
phia Union z čínského Henanu. V Číně byl 
nespokojený a kromě toho chtěl odejít i z 
rodinných důvodů. Zájem z USA byl pro něj 
tedy vykoupením a český reprezentant to 
svému americkému chlebodárci vrátil i s 
úroky.
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Fiorentinu, která o něj měla velký zájem. Po 
Dočkal totiž ve své jediné sezóně naprosto 
oslnil MLS. S neuvěřitelnými 18 asistence-
mi se stal nejlepším nahrávačem ligy. Do 
toho přidal 5 gólů a byl v soutěži za hvězdu. 
I když sám v týmu neměl žádné hráče svě-
tového renomé, v soupeřících klubech jich 
bylo dost. Jeho tým porazil například D.C. 
United, za které tehdy nastupoval hvězdný 
Angličan Wayne Rooney. Navíc měl Dočkal 
ve Philadelphii lepší plat než legendární 
Zlatan Ibrahimovič v Los Angeles Galaxy. 
Za vzpomenutí určitě stojí i to, že nebyl ve 
Philadelphii jediným sparťanem. Jeho spo-
luhráč Fafa Picault hrál v pražském týmu 
jednu sezónu za U21. 

Český záložník to dotáhl s americkým tý-
mem až do finále ligového poháru, kde 
prohrál 0:3. V tabulce východní konference 
se umístila Philadelphie šestá, ale v play-off 
vypadla hned v osmifinále, když nestačila 
na New York City, za které válel hvězdný 
španělský útočník David Villa. Tím pro Do-
čkala skončila americká zkušenost a čekal 
ho velký návrat domů do Česka.

Tím posledním jediným českým hráčem 
působícím v MLS není nikdo jiný než Zde-
něk Ondrášek. “Kobra”, jak Ondráškovi pře-
zdívají spoluhráči, putoval za velkou louži 
jako druhý nejlepší střelec polské Ekstra-

klasy. Ve Wisle Krakow mu skončila smlou-
va a on jako volný hráč letěl do USA, kde 
posílil bývalého zaměstnavatele výše vzpo-
mínaného Luboše Kubíka FC Dallas. 

Ondrášek se skvěle chytil a nastřílel za mi-
nulý ročník nejvyšší americké fotbalové 
soutěže 7 branek. Dallas tehdy skončil sed-
mý v tabulce Západní konference a pak 
stejně jako Dočkalova Philadelphie vypadl 
v osmifinále play-off. Ondráškovu klubu 
vystavil stopku budoucí vítěz celé soutěže, 
Seattle. Svými výkony ve Spojených státech 
si Kobra vysloužil pozvánku do české repre-
zentace. A jak se za ni odvděčil? Rozhodují-
cím gólem na 2:1 při senzační výhře v kvali-
fikačním utkání proti Anglii.

V USA máme díky těmto třem českým zá-
stupcům výbornou reklamu. S aktuálním 
nárůstem oblíbenosti “klasického” fotba-
lu a s tím spojenými velkými investicemi 
bude určitě narůstat i zájem českých fotba-
listů. Nezbývá tedy než doufat, že zanechají 
za oceánem stejně skvělý dojem jako tito 
tři čeští lvi.
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MICHAL HOLESČÁK
ROZHOVOR

MUŽ ZA PŘESTUPOVOU OPONOU
Byznysmen, který nesnáší rutinu. To je Michal Holeščák, majitel slovenské společnosti 
HMP - SPORT MANAGEMENT, která zastupuje hráče, mladé talenty ale třeba i trené-
ry. Při našem rozhovoru jsem ho zastihl na cestě z úspěšného podepisování nových 
trenérů Spartaku Trnava, Norberta Hrnčára a Richarda Högera. Jaký je člověk stojící 
v čele přední slovenské sportovní agentury? Nejen o své osobnosti mluvil v tomto 
interview.

Začal bych tak trochu od boku. Čím jste 
chtěl být, když jste byl malý?
Já to měl vždycky jasné. Chtěl jsem být 
profesionální fotbalista nebo dělat něco 
ve fotbale, protože jsme fotbalová rodi-
na. Otec byl trenérem žáků v Matado-
re Púchov, kde jsem vyrůstal a působil. 
Později se stal generálním manažerem v 
Púchově. S tím zažil velké úspěchy, hrá-
li i proti slavné Barceloně. Věděl jsem, že 
když ne fotbalista, tak manažerská cesta.

Aktuálně jste šéfem přední slovenské 
agentury a po manažerské cestě se dá 
říct, že jdete ve šlépějích svého otce. Je 
na vás hrdý? Nesnažil se vás třeba odra-
zovat k tomu, abyste se věnoval čemuko-
liv jinému, jen ne fotbalu?
Myslím, že otec byl hlavně rád, že i s bra-

trem jsme aktivní ve sportovní oblasti. 
Agenturu jsem zakládal právě s ním. Bratr 
je momentálně už šestým rokem šéfskau-
tem Slovanu Bratislava. Takže myslím, že 
otec je spokojený. Vždy nás podporoval, to 
samé i maminka. Ať už to bylo ve škole, ve 
sportu nebo jiných zájmech. Myslím si, že 
tohle jsme měli vždycky ulehčené. Oba nás 
spíš vyloženě vedli ke sportu.

Co vás vůbec vedlo k samotnému zalo-
žení agentury? Viděl jste díru na fotbalo-
vém trhu nebo za tím byla vnitřní touhle 
přesně tohle mít a dělat?
Po ukončení školy a nějakém čase stráve-
ném v Chicagu jsem přijal nabídku od ma-
jitele Žiliny, pana Antošíka. Tam jsem strávil 
pět let na pozici marketingového manaže-
ra, poté skauta a mezinárodního manaže-

David Joch
Autor:
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ra. Dostal jsem se k vyjednávání transferů a 
skautování hráčů, což jsem vždy chtěl dě-
lat. A díky tomu, že Žilina hrála pravidelně 
evropské poháry, jsem si vytvořil kontakty. 
To vše vedlo až k založení agentury. Měl 
jsem jasný koncept, jak bych chtěl, aby-
chom to dělali. Takže to bylo jen logické 
vyústění všeho.

Ta práce fotbalových agentů je hodně zá-
vislá na komunikaci. Jak to máte vy? Jste 
pro své klienty či kolegy dostupný na te-
lefonu 24/7? Nebo máte stanovenou urči-
tou hodinu, od kdy hovory už nezvedáte?
Pokud je to v pozdějších hodinách, tak 
nám hráči pošlou zprávu nebo pokud je 
to urgentní, zavolají. Jinak jsou ale zvyklý v 
tuto dobu už nevolat. Ale znám i manažery 
z jiných oblastí světa, kde je jiný čas. Taky 
volají nebo napíšou zprávu, jestli můžou 
zavolat, takže jsme prakticky nonstop. Ta-
kovou mojí výhodou je to, že mluvím ply-
nule osmi cizími jazyky, takže hodně věcí 
s kluby a s agenty potom finalizuju já sám. 
Je to vždycky lepší umět řešit věci jejich ja-
zykem. Telefon je neoddělitelná součást a 
nedá se bez něj pohnout.

Právě časté střetávání, meetingy a face-
-to-face business je důležitou součástí 
vaší práce. Jak moc vám v tomto pande-
mická situace zkomplikovala život?
Nejvíc jsme to pocítili, když začala tato 
pandemická situace. Tehdy se vlastně roz-
běhly ligy a byli jsme zvyklí na to, že přiléta-
jí skauti zahraničních klubů sledovat naše 
hráče. Měli jsme rozplánované aktivity v 
Polsku, v Česku, Maďarsku a Slovensku. 
Měli jsme s kluby naplánované sledování 
konkrétních hráčů a když to pak už nebylo 
možné, tak nám to opravdu zkomplikovalo 

situaci. Samozřejmě všichni využívají pro-
gramy jako wyscout. Ale kvalitní kluby dě-
lají i živý skauting. A toto bylo asi to nej-
těžší. Zařídit samotný přestup je potom už 
možné i elektronicky.

Tomu rozhodně věřím. Vrátíme se k ně-
čemu pozitivnějšímu. Mezi vaše největší 
úspěchy patří určitě přestupy jako ten 
Tomáše Hubočana do ruského Zenitu Pe-
trohrad či mládežnického reprezentanta 
Jakuba Vojtuše do italského Inter Milán. 
Na jaký transfer jste však vy osobně nej-
více hrdý?
Tomáš Hubočan byl první velký přestup. 
Byl to nejdražší přestup ze Slovenska za 3,8 
milionu eur. A Jakub Vojtuš pak do Interu 
Milán půl roku po něm, takže tyto přestupy 
byly velmi zajímavé. Ale přestup, na který 
jsem nejvíce hrdý a spíš teda hrdý na hrá-
če, tak to bude přestup Pavola Farkaša do 
italského Chievo Verona z rumunského Va-
slui. Tento klub měl totiž obrovské problé-
my, kluci tam neměli vyplacené peníze pět 
nebo šest měsíců. Palo se navzdory tomu 
zkoncentroval, ukázal kvalitu a tu sezónu 
odehrál naplno. A i navzdory všem těm 
problémům hrála Vaslui skupinu Evropské 
ligy. Svými výkony si Palo vysloužil zájem 
vícero zahraničních mužstev. Nakonec to 
padlo na italskou Serii A. Takže jsem oprav-
du hrdý na přístup hráče a celkově jeho fi-
lozofii, jak se staví k fotbalu i k životu.

Vaše agentura se stará kromě hráčů se-
niorských týmů i o mladé talenty sloven-
ského fotbalu. Které z těch, co zastupuje-
te, byste označil za budoucí horké zboží 
na fotbalovém trhu?
Je velmi těžké odhadnout vývoj hráče. Ten 
nejklíčovější krok je vstup do seniorského 
fotbalu. Momentálně z reprezentace do

NEJVĚTŠÍ JMÉNA V AGENTUŘE
PODLE REDAKCE ŽONGLU

ERIK DANIEL DOMINIK KRUŽLIAK MAREK HLINKA MATÚŠ MACÍK
SLOVAN BRATISLAVA FC DAC 1904 FASTAV ZLÍN MFK RUŽOMBEROK
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jednadvaceti let je velmi zajímavý levý kří-
delník Marián Chobot z FC Nitra a taky Ma-
rek Fábry, který působí v pražské Dukle. 
Tito dva před sebou mají opravdu zářnou 
kariéru. Samozřejmě je to na nich, jak bu-
dou pracovat. Nebo z těch mladších hráčů 
určitě Dominik a Samuel Javorček, bratři 
kteří jsou v akademii Žiliny. To samé Ro-
man Hroza, který zde také působí. Dominik 
měl už jako sedmnáctiletý první start za A 
mužstvo a teď už v něm pravidelně nastu-
puje. To jsou hráči, kteří mají před sebou 
velkou budoucnost. To samé Jakub Švec, 
reprezentant U21, který může hrát i další 
kvalifikaci. Takže těch talentů je víc v naší 
agentuře a je na každém z nich, jak se s 
tím popasují a jak se prosadí do budoucna.

Kam byste se chtěl dále posunout? Jaké 
jsou plány vás a vaší společnosti do bu-
doucna?
Hodně z těch plánů, které jsme chtěli, tak 
jsme už uskutečnili. Jeden z takových vět-
ších plánů je otevřít kancelář v USA a pro-
sadit se na trhu Major League Soccer. To si 
ale samozřejmě vyžaduje hodně času, ces-
tování a příprav. To je v zásadě jedna z my-

šlenek, kterou bychom chtěli posunout. 
Před nedávnem jsme rozběhli sekci ženský 
fotbal, který je velmi zajímavý do budouc-
na. Začali jsme s naší reprezentantkou 
Patriciou Hmirovou, která hraje za Gornik 
Leczna, mistra Polska. Takže stále nějakým 
způsobem hledáme nové věci a inovace ve 
firmě.

Na závěr bych se chtěl vrátit k úplně prv-
ní otázce a převést ji do kontextu dneška. 
Myslíte si, že jste splnil dětský sen tomu 
malému klučinovi z Púchova?
Myslím si, že ten malý chlapec sníval velmi 
intenzivně to, že se mu ty sny splnily. Sa-
mozřejmě, že tím to nekončí. Já si plním 
další své sny, za které vděčím mojí manžel-
ce a mým dvou dětem. Mám doma velkou 
podporu na to, abych v tomto segmentu 
mohl pracovat a být úspěšný.
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ZAJÍMAVOSTI
SPOLEČNOST ZALOŽENA V ROCE 2007

KANCELÁŘE I VE WROCLAWI, BĚLEHRADĚ A MAKEDONII

MEZI AGENTY JSOU I BÝVALÝ SLOVENŠTÍ REPREZENTANTI
JOZEF PIAČEK A PAVOL FARKAŠ

SPOLUPRÁCE S DOKTORY, KONDIČNÍMI TRENÉRY
ČI NUTRIČNÍMI SPECIALISTY
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MÓDNÍ IKONA
BECKHAM 
A JEHO RŮŽOVÉ MIAMI

David Beckham je prototypem skvěle hrajícího fotbalisty a mód-
ní ikony současně. Tohle spojení je ve fotbalovém světě sice stále 
častější, ale Becks byl svým způsobem průkopníkem. Jeho fotba-
lové kvality byly však nepopíratelné. Své umění totiž prokazoval v 
každém působišti své kariéry. A že toho stihl opravdu dost. 

Autor:
Petr Kastner



Zdroj: thesun.co.uk



zdroj: Instagram.com
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 V anglické Premier League se zaskvěl v 
dresu Manchesteru United. Ve svých ru-
kách celkem šestkrát třímal trofej pro mi-
stra ligy. Byl jedním z těch šťastlivců, kteří 
zažili fantastický obrat ve finále Ligy mistrů 
v roce 1999. Při hledání nové výzvy zamířil 
na Pyrenejský poloostrov. Ve Španělsku ob-
lékal trikot zřejmě největšího klubu světa, 
minimálně co se získaných trofejí týče. Dres 
Realu Madrid s jeho jmenovkou byl ostatně 
celosvětovým fenoménem. I zde slavil cel-
kové prvenství v ligové soutěži. Měl vytříbe-
nou kopací techniku, jeho přímé kopy byly 
proslulé.

Přesto se rozhodl ve dvaatřiceti letech za-
žít výzvu, která většinu fotbalového světa 
poněkud překvapila. Možná o něco méně 
už jeho skalní fanoušky. Kdo sledoval vý-
voj jeho kariéry pozorně, mohl vytušit, že 
Beckham spojuje víc než jiní svět sportu a 
různých aktivit týkajících se reklamy, módy 
a podnikání jako takového. A americký trh 
je prakticky neomezený. Styl tamního živo-
ta podnikatelské duše přímo vybízí zkou-
šet nové možnosti a objevovat skulinky na 
trhu, hlavně pokud má daná osoba kapi-
tál, zdravé sebevědomí a šarm. A když si k 
tomu připočteme i to, že ve svém oboru - v 
tomto případě fotbale - opravdu vynikal, a

zároveň vždy dobře vypadal, spojení Bec-
kham a USA nakonec neznělo vůbec tak ší-
leně, jak to na první pohled mohlo vypadat. 
David si za své fotbalové působiště v zemi 
neomezených možností vybral město s 
možná nejvíce blyštivým pozlátkem z celé 
Ameriky. Slavné Los Angeles, hlavní město 
filmografie, bylo pro Beckhama a jeho mi-
mofotbalové aktivity jako stvořené. A mimo 
to ani sportovní stránka nebyla k zahoze-
ní. Jeho klub LA Galaxy je dosud nejúspěš-
nějším celkem MLS. On sám se s klubem 
stal dvakrát mistrem. Už v době tehdy ješ-
tě aktivní kariéry dostal regulérní nabídku 
na potencionální vlastnictví v budoucnu 
vzniklého klubu. ‚‚

Oficiální název celku je Club 
Internacional de Fútbol Mia-
mi. Ten tak odkazuje na oby-

vatelstvo města, které je 
složené z velké části ze špa-

nělsky mluvící komunity.
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Lákavá podnikatelská aktivita měla hodno-
tu 25 milionů dolarů. 
  Možnost vybudování nového sportovního 
subjektu začal Beckham uskutečňovat v 
roce 2014. Rozhodl se pro floridské Miami, 
kde se zavázal vybudovat nový fotbalový 
stadion. Vzniklý celek je jedním z několika 
nově příchozích během nynějšího rozšiřo-
vání MLS. V lednu 2018 se oficiálně stává 25. 
klubem ligy. V Miami Inter zaujímá místo 
padlého celku Fusion, který ve městě pů-
sobil mezi lety 1997 až 2001. Oficiální název 
celku je Club Internacional de Fútbol Mia-
mi. Ten tak odkazuje na obyvatelstvo měs-
ta, které je složené z velké části ze španěl-
sky mluvící komunity. 

Beckham Miami United, nyní operující 
pod názvem Miami Freedom Park LLC, je 
vlastnická struktura majitelů klubu. Krom 
Beckhama a jiných byl dříve jejím členem 
světově známý producent American Idol 
Simon Fuller.

Právě označení Freedom Park odkazuje na 
projekt nového stadionu. Ten má mít stře-
chu v růžové barvě, jedné z klubových, s 
celkovou kapacitou 25 000 diváků. Součás-
tí komplexu má být hotel se 750 pokoji pro 
hosty, více jak 20 akrů fotbalových hřišť pro 
veřejnost, park, mnoho kanceláří k proná-
jmu a další komerční prostory. To vše se má

údajně postavit v blízkosti mezinárodního 
letiště Miami do roku 2022.

V současnosti hraje Miami na bývalém sta-
dionu Lockhart, nyní kompletně přestavě-
ném a přejmenovaném na Inter Miami CF 
Stadium ve Fort Lauderdale s kapacitou 18 
000. Až bude Freedom Park hotový a stane 
se novým domovem Beckhamova klubu, 
Inter Miami CF Stadium se přemění na tré-
ninkový komplex a sídlo klubové akademie.

Co se hráčské kvality klubu týče, Inter ne-
chce jít jen cestou vysloužilých hvězd, ale 
hlavně kupovat mladé a dravé hráče. To 
potvrzuje příchod Matíase Pellegriniho z 
argentinských Estudiantes nebo Venezu-
elana Christiana Makouna. Nejznámějším 
hráčem je dozajista Francouz Blaise Matui-
dy. Mistr světa z roku 2018 je pětinásobným 
mistrem Francie s Paris Saint-Germain a 
trojnásobným šampionem Itálie v dresu 
veleslavného Juventusu. Právě z turínské-
ho celku je plánován příchod další světové 
superstar, Gonzala Higuaína. Tak se nech-
me překvapit, jaké další hvězdy naláká 
Beckham na slunnou Floridu. Nejen on si 
určitě přeje, aby se tam nešli jen opalovat, 
ale vyhrát trofej pro mistra ligy. Cesta to je 
sice dlouhá, ale základem Ameriky je věřit 
ve své sny. Ony se třeba jednou splní. Stačí 
mít píli a vytrvalost. Oboje David Beckham 
určitě má.

zdroj: miaminewstimes.com
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Z L A T A N
JE V POHODE TÝPEK

Autor:
Jiří Dryák

Americký sen. Toto slovní spojení se slovenskému reprezentantovi Jánu Gre-
gušovi málem naplnilo beze zbytku, v semifinálovém play-off však byli proti 
hráči Orlanda. Přesto rodák z Nitry zažívá za velkou louží povedené angažmá. 
O rozdílech mezi životem v USA a v Evropě nebo jaké to je nastoupit proti 
hvězdnému Zlatanovi, si přečtěte v následujícím rozhovoru. 



Zdroj: Minnesota United



Letošní nadstavbová část nesoucí název 
MLS is back váš tým zastihla ve výborné 
formě. Prohráli jste jediný zápas, a to až 
v semifinále. Jaké to bylo klepat na bránu 
finále? 
Už začiatok sezony sme mali výborne roz-
behnutý. Potom prišiel coronavirus, ktorý 
to všetko zastavil. Mali sme dobrý turnaj, 
ktorý sme naneštastie nedotiahli do kon-
ca. Po turnaji sme prehráli 3 zápasy, ale te-
raz sme zas dva vyhráli a zatial sme prvý v 
našej divizii, ale je to velmi tesné a v pod-
state stále začiatok súťaže.

Hrál jsi ve více ligách, takže můžeš srov-
návat. Myslíš, že v Americe chodí lidi spí-
še na velká jména, jako jsou Nani, Rooney, 
Zlatan Ibrahimovič, nebo jsou klubová pří-
slušnost a řekněme správný fanatismus 
ke klubu, kterému fandím, víc? 
Tak určitě to pritiahne pozornost ľudí a 
lige to len pomože, keď také velké mená 
do MLS prišli. Kvalita súťaže ide hore každý 
rok. Aj ked tento rok na nikoho nikto ne-
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chodil kvoli korone - iba teda prvé dve kola 
(úsměv) 

Zažil jsi v Evropě dost kabin. Liší se nějak 
ta americká, když je v ní tolik hráčů z La-
tinské Ameriky?  
V kabine v každom dobrom tyme je potre-
ba mať dobrú partiu, tu tomu nieje inak. 
Je tu dosť južanov, áno, tý mluví po špani-
elsky. Z Europy Finsko, Slovensko, Francúz-
sko. Je to ideálny mix, vychádzame všetci 
velmi dobře.

Kdybys měl v Minnesotě vybrat sport číslo 
jedna, bude to hokej? Jak vůbec sleduješ 
vzrůstající zájem o fotbal? Zastavují tě lidé 
kvůli fotce nebo podpisu? 
Tak v Amerike celkovo NBA, potom NFL, 
ale záujem stúpa aj o futbal. Určite to ide 
velmi hore. Ked som išiel so spoluhráčom 
na prípravny zápas Minnesota Vikings, kde 
bolo 70 tisíc fanůšikov, ludia nás zastavova-
li a spoznávali, čo len ukazuje, že to tu ide 
správnym smerom. Na NBA chodím pravi-
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delne, teda chodil som, ked nebola korona 
a mali sme čas. NHL som ešte nestihol.

Američané patří k  jednomu z  nejvíce 
obézních národů na světě. Jak je těžké 
vyhnout se tomuto typu občerstvení, kte-
ré je takřka na každém rohu. Je těžké se 
ubránit tomuto životnímu stylu?
To je velmi individuálné. Ľudia si myslia, že 
v Amerike su len fastfoody, ale je tu veľa 
reštauracií, zaleží, čo si kto vyberie. My 
máme v klube samozrejme jídlo špecialne 
pre nás, ale aj tak by nám to ani neuškodi-
lo, trenujeme každý deň. V väčšina Ameri-
čanov je obézních, pretože po fastfoodoch 
nemaúu žiadnu aktivitu.

FC Kodaň, klub, ze kterého jsi přestoupil 
do USA je v  Dánsku velkoklub. Musel sis 
brát tužku a papír a psal sis plusy a mí-
nusy, nebo jsi byl jasně rozhodnutý jít za 
velkou louži? Mezi mínusy mě jako první 
napadá, že na reprezentační srazy to máš 
momentálně rozhodně nejdál. 
Bola to v tom momente najlepšia volba. 
Mali o mna zaujem. Tréner prišiel pozriet 
do Kodaně aj s vedením, povedali aký majú 
plán a už to bolo len na mne. Samozrejme 
som komunikoval aj s repretrénerom a v 
tom nebol problém, 7 hodin letu je v po-
hodě.

Zdroj: Minnesota United
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Tak to si mě trochu nahrál. Sedm hodin 
letu, jak bylo těžké se vyrovnat s cestová-
ním za zápasy v Americe, protože v Dán-
sku bych to odhadl tak na dvě hodiny au-
tobusem maximálně? 
Praveže vobec. V Kodani sme cestovali 
niekedy 6 hodin v buse. Tu je najdlhší let 
3,5 hodiny, takže v tomto nebol vobec pro-
blém. S časovym posunom to citim viac, 
keď prídem do Europy, den alebo dva, do-
kym si zvyknem zaspat v normálný čas.

Já jsem velký fanoušek Zlatana. Jaké to je 
hrát proti němu? Má ty své pozápasové 
řeči i během zápasu, nebo je soustředěný 
na utkání? 
 

Práveže je veľmi v pohode. On má tie svoje 
teátre pre fanušikov, ale v zápase bol kon-
centrovany. Po zapase sme vymenili dres. 
Zlatan je v pohode týpek.

Momentálně vedete divizi, ale jaké byli 
předsezonní cíle? S  čím vstupujete do 
nové sezony? 
Tak ako som hovoril, je to začiatok a stále 
a veľmi tesné. Samozrejme máme tie naj-
väčšie ciele. Minulú sezonu sme boli blizko 
vo finale poharu, takže ten ciel ostava istý 
- určite ist dalej v  play-off, kde sme hrali 
vlastne hned proti Zlatanovi, kde sme hrali 
výborne, ale prehrali 2:1. Sezona bude dlhá, 
ale sme ambiciózny klub.

NEJVĚTŠÍ FOTBALOVÉ JMÉNA V MINNESOTĚ

Jan Greguš Robin Lod Romain Métanire Kei Kamara
Slovenského repre-

zentanta můžete znát 
z působení v Baníku 

a Jablonci. Do zámoří 
odešel z dánského 

velkoklubu FC Kodaň.

Se 40 starty v repre-
zentaci se řadí mezi 

nejzkušenější ve 
f inském nároďáku. 27-
letý záložník předtím 
působil v Gijónu a v 

řeckém Panathinaikos.

Reprezentant Mada-
gaskaru strávil větši-
nu kariéry v Ligue 1, 
kde hájil barvy Metz 
a Stade de Reims. Na 

rok si také odskočil do 
belgického Kortijku.

Vstřelil přes 170 bra-
nek. Tento zabiják 

strávil většinu kari-
éry v USA. Oblékal 

také dres anglického 
Norwiche a Middles-

borough.
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Zdroj: Carlos Gonzalez
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LUKÁš BUCHVALDEK11 ŽONGLu
o

1
Hudba, která tě před zápasem nakopne
Chuligán. To poslouchá náš kapitán Daniel Kozma, mně se to taky libí.

2
Oblíbený seriál
Papírový dům

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Asi nějaký dobrý burger

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Doma v Hlučíně

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Patrik Schick

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Nevím mám doma manželku, takže to u mě nehrozí (smích)

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
To nevím, většinou jde o nějaký zájezd do někoho druhého a to je na 
denním pořádku (smích).  

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Na Floridě. Nikdy předtím jsem v Americe nebyl a byl jsem nadšený.

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Ráno bych dal bago, nohejbal a odpoledne volná zábava. 

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Určitě (smích), ale občas to člověk prostě řekne a neuvědomí si to. 

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Když jsme jako malí pořád žonglovali. Chtěli jsme překonávat jeden 
druhého, kdo udělá víc. 



LUKÁš BUCHVALDEK

Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 

Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?

35Zdroj: FK Dukla Praha
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EVROPA DŘE 
A AMERIKA SKLÍZÍ OVOCE?
Když před Američanem vyslovíte slovo fotbal, nevybaví se mu kulatý míč a zelená trá-
va. Americký fotbal je totiž spjatý s oválným míčem. To, čemu říkáme v Evropě fotbal, 
najdeme v USA pod názvem soccer. Už to samotné dělá americký fotbalový svět výji-
mečným. I ve sportu jménem soccer dochází k úzké spolupráci mezi USA a Kanadou. 
Jak onen soccer vypadá v současné době? A kterým směrem se také může ubírat?
Do dneška se v žádném ze zúčastněných 
měst nikdy nestalo, že by se evropský fotbal 
stal sportem číslo jedna. V USA má evrop-
ský fotbal konkurenci v podobě americké-
ho fotbalu, basketbalu, baseballu či rag-
by. V Kanadě fotbal nikdy nemůže předčit 
hokej, který považuje drtivá většina druhé 
největší země světa za náboženství. V jis-
tých ohledech se však i onen soccer stává 
zajímavým a podíl na tom má fotbalová Ev-
ropa. 

Major League Soccer, jak ji známe dnes, 
vznikla v roce 1996. Stejně jako jiné spor-
tovní soutěže v Severní Americe se dělí na 
Západní a Východní konferenci. Soutěž v 
současné době hraje 26 týmu, přičemž tři z 
toho najdeme v Kanadě. I v nejvyšší fotba-
lové soutěži se hraje play-off v rámci obou 
konferencí a jejich vítězové se u utkají o 
MLS Cup. Těch má ve své síni nejvíce klub 
Los Angeles Galaxy, na němž také vidíme 
patrně největší evropskou stopu.

V americké MLS působila již řada evrop-
ských hvězd a ty daly soutěži nový rozměr. 
Zpravidla šlo o případy konce kariéry, kte-
rou si hráči chtěli o nějaký ten měsíc či rok 
prodloužit. Nacházejí se však i speciální 
kapitoly představu-
jící výjimku z pravi-
dla, Alespoň okrajově 
bych hned na úvod 
zmínil tu nejvýraz-
nější, která ve fotba-
lové historie dalece 
překračuje hranice 
fotbalového hřiště. 
Ve svých dvaatřiceti 
letech zamířil do Los 
Angeles David Bec-
kham. Měl za sebou 
angažmá v Manches-
teru United a Realu

Madrid, ale především v druhém případě 
se nacházel ve stínu jiných kolegů a získá-
val cejch spíše módní ikony či reklamního 
mistra. Během svého působení si také od-
skočil na hostování do italského AC Milán. 
My se ale zaměříme na jiné příklady evrop-
ských zástupců za Atlantikem. 

„David navždy zůstane hráčem, který po-
sunul naši ligu na úplně jinou úroveň.“ 
Komisař MLS Don Garber, 16. 10. 2015, o 
působení Beckhama

Zvláštním příkladem je třeba švédský útoč-
ný ďábel Zlatan Ibrahimovič. Než odešel 
na sklonku fotbalové kariéry rovněž do Los 
Angeles, stihl si udělat velmi pestrý evrop-
ský fotbalový životopis. Když odešel z rod-
ného Malmö, tak si postupně zahrál za Ajax 
Amsterdam, Juventus Turín, Inter Milán, 
Barcelonu, AC Milán, Paris St. Germain a 
Manchester United. Jedná se o velmi pes-
trý fotbalový životopis, ale u všech klubů 
najdeme jeden spojující element. Praktic-
ky ve všech si dokázal udělat nepřátele. Vý-
jimku představoval pouze Manchester Uni-
ted, kde si splnil touhu zahrát si pod José 
Mourinhem. 
Smlouvu v Los Angeles Galaxy podepsal v 

březnu 2018 a uvedl 
se dvěma góly v der-
by s Los Angeles FC. V 
Kalifornii se stal oka-
mžitě velmi populár-
ním, což umocnil jeho 
hattrick v zápase s 
Orlandem. Výraznou 
kaňkou nad celkovou 
sezonou byl však brz-
ký konec v play- off, 
kdy jeho tým vypadl 
právě s městským ri-
valem. Na konci roku 
však smlouvu pro-

Zdroj: Goodfun.com

Zdroj: LA Galaxy

Autor:
Jan Klásek
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dloužil a stal se dokonce kapitánem muž-
stva. To opět potvrdilo jeho pozici největší 
hvězdy a jeho nezpochybnitelná sebestřed-
nost byla patřičně ukojena. Představoval 
velké lákadlo pro diváky a soccer se dostá-
val opět více do povědomí tamních spor-
tovních fanoušků. Svou výstřednost potvr-
dil i na konci svého amerického účinkování 
a rozloučil se konstatováním: “Chtěli jste 
Zlatana, dal jsem vám Zlatana. Teď se mů-
žete vrátit ke sledování baseballu.” Populár-
ní “Ibra” potvrdil svou výjimečnost i tím, že 
angažmá na americkém západním pobře-
ží nebylo tím posledním a kariéru si ještě 
prodloužil návratem do AC Milán. Můžeme 
si o něm myslet mnohé, ale fanouškům ne-
ustále dokazoval, jak fotbal miluje, a možná 
se i díky němu našly v USA další fanoušci, 
pro něž se stal fotbal milovaným.

Los Angeles za to, že jsem zase získal chuť 
do života.“
Zlatan Ibrahimovič o tom, jako ho Amerika 
povzbudila

Za jistý opak Zlatana Ibrahimoviče může-
me považovat španělského útočníka Davi-
da Villu. Ten byl členem španělské repre-
zentace na slavném přelomu desetiletí, 
ale nikdy se nestal trvale největší hvězdou 
týmu, plného útočných hvězd. Nejlepší léta 
prožil ve Valencii a při tomto angažmá se 
trvale usadil i ve španělské reprezentaci. 
Zářivé roky ho dovedly až na barcelonský 
Camp Nou, kde si sice přidal do životopisu 
řadu trofejí, ale stejně jako mnoho dalších 

pohyboval ve stínu Lionela Messiho. Mis-
trovský titul poté slavil i s Atléticem Madrid, 
ale v té době již přicházely náznaky konce 
evropského účinkování a uvolnění místa ji-
ným. V létě 2014 se upsal klubu New York 
City FC. Jednalo se o nově vznikající klub, 
jenž oficiálně začal hrát profesionální sou-
těž na jaře 2015. Představitelé klubu tak 
dnes mohou říct, že u zrodu jejich fotbalo-
vého dítěte stál někdejší španělský repre-
zentant a mistr Evropy i světa. 

V dresu New Yorku prožil David Villa fotba-
lovou renesanci, strávil v něm celkem čtyři 
roky, což byla největší část jeho exotického 
putování. Prožil zde hubenou první sezonu, 
kdy nováček skončil až na 17. místě ve své 
konferenci. V následujících třech letech se 
ale tým dostal až do semifinále Východní 
konference. Za samotným založením klu-
bu New York City FC stojí bohatí majitelé 
Manchesteru City, díky nimž nemá klub 
nouzi o peníze, a tak se dá předpokládat, že 
v dohledné době se zde může minimálně 
mihnout některá evropská hvězda. Na ten-
to styl “franšíz” i nyní americké kluby velmi 
spoléhají, protože zajišťuje spojení s fotba-
lovou Evropou. David Villa je jedním z dů-
kazů fungování tohoto systému a já jsem 
přesvědčen, že další podobný příběh je jen 
otázkou času.

Když se vrátíme zpět do Los Angeles, ne-
smíme zapomenout na spojení tamního LA 
Galaxy s anglickým záložníkem Stevenem 
Gerrardem. Přicházel jako žijící legenda FC

Zdroj: en.as.com
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Liverpool, s nímž vyhrál oba anglické pohá-
ry, Pohár UEFA i Ligu mistrů. Jeden cíl však 
zůstal navždy nesplněný. Nezískal s milova-
nými “reds” vysněný titul pro vítěze Premi-
er league, na který klub čekal až do letošní-
ho roku. V pětatřiceti letech si vyrazil splnit 
“americký sen”, kterým bylo v dané chvíli 
pouze prodloužení kariéry, jež je dle sta-
tistik úchvatná, ale zůstane v ní ono jedno 
prázdné místo. V “Los Galacticos” odehrál 
34 zápasů a vstřelil pět gólů. Tato statistika 
vypovídá o tom, že legendární Stevie zde 
působil pouze jako krátkodobá “atrakce” 
a chystal se na trenérskou kariéru, kterou 
si dnes užívá ve slavném skotském týmu 
Glasgow Rangers.

Dalším hráčem z kolébky fotbalu půso-
bícím na druhé straně Atlantiku se stal 
Wayne Rooney. Ten prožil drtivou část své 
profesionální kariéry v Manchesteru Uni-
ted, s nímž se radoval z mnoha domácích 
i evropských trofejí. Když mu v roce 2017 
skončila smlouva, vrátil se do sousedního 
Liverpoolu - do rodného Evertonu. V dre-
su “toffies” měl odehrát dva roky a v klidu 
ukončit svou kariéru. Jenže člověk míní a 
život mění. O rok později zlákali někdejší 
zlobivé dítě anglického fotbalu do Ameriky, 
a to konkrétně do týmu D. C. United. Jeden 
z deseti zakládajících týmů americké MLS 
konečně do svých řad dostal obecně zná-
mé fotbalově jméno. Wayne Rooney strávil 
ve Washingtonu jeden rok, odehrál 48 zá-
pasů a nastřílel 23 branek. Veřejně ventilo-
val přání v klubu ukončit svou profesionální 

kariéru. U anglického útočníka se však ná-
lady velmi často měnily i v mladých letech 
a některé věci se ani časem nemění. Býva-
lý anglický reprezentant dohrává kariéru v 
týmu druhé nejvyšší anglické soutěže Der-
by County. Dostavují se tak i názory, zda si 
útočník svou kariéru neprodlužuje až příliš 
násilně.

Když se ohlédneme zpět na všechny zmí-
něné hráčské příběhy, zdá se, že Amerika 
sklízí plody evropské fotbalové práce. Ev-
ropské hvězdy přicházejí pochopitelně čas-
to jako předmět marketingu. S takovými 
cennostmi se však také musí umět patřič-
ně zacházet. Příliv evropských hvězd po-
chopitelně znamenal zvýšený zájem ame-
rických diváků. Průměrná návštěvnost již 
několikátý rok po sobě přesahuje dvacet 
tisíc. Rekordní návštěva dnes činí 62 000 
diváků, kteří přišli na první zápas Zlatana 
Ibrahimoviče v dresu Los Angeles.  Ame-
ričané nezískávají silná jména jen na hřiš-
tě, ale i do jiných pozic. Jako příklad může 
sloužit třeba slavný Brazilec Kaká na lavičce 
týmu Orlando City. 

V Evropě fanoušci často pohrdají “umělý-
mi” týmy, vybudovanými bohatými podni-
kateli, jako je třeba německé Lipsko. V USA 
pro něco takového není prostor. Velká část 
klubů MLS vznikla až ve 3. tisíciletí a nemů-
že tak být řeč o nějaké fotbalové tradici. O 
to větší boom však nyní tato soutěž zažívá a 
může tak růst její potenciál. Zvyšující se zá-
jem diváků berme jako první předpoklad. 

Zdroj: Geoff Burke
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Potenciál MLS dokazují nyní například spe-
kulace o příchodu další evropské hvězdy. 
Nejčastěji  přichází na přetřes jméno Luis 
Suaréz. Útočník Barcelony, jenž působil dří-
ve i v Ajaxu Amsterdam či Liverpoolu, má 
být nyní ve spojení s majiteli klubu Inter 
Miami, mezi něž patří i vzpomínaný David 
Beckham. Uruquayský útočník v “Kristo-
vých letech” musí myslet na to, že jeho dny 
na Nou Campu se již brzy sečtou, a navíc 
musíme vzít v úvahu, že v jeho případě člo-
věk neví, co bude za hodinu. Podle jeho slov 
na MLS ještě nepřišel čas, ale jeho stěhová-
ní za moře je jen otázkou času, což potvrdili 
i jeho kolegové z reprezentace.

Jako další příklad můžeme brát argentin-
ského útočníka Gonzala Higuaína. Jeho 
čtyřleté působení v Juventusu po příchodu 
Andrea Pirla fakticky skončilo a spekulace 
o americkém působení se dostavily téměř 
okamžitě. Zde však musíme poznamenat, 

že se spekuluje i o návratu do vlasti a rod-
ného River Plate. Vzhledem k bouřlivému 
dění v  Barceloně, jež letos nezískala žád-
nou trofej, se začalo skloňovat i jméno Lio-
nela Messiho. Stále sice nevíme, jak se situ-
ace v Barceloně vyvine, ale je zcela zjevné, 
že sebevědomí klubů z MLS roste.
Naskýtá se otázka, jestli kluby z USA či Ka-
nady dokáží přilákat z Evropy mladší a per-
spektivnější hvězdu. Já bych to však tro-
chu otočil. Měli by o to fanoušci v současné 
době zájem? V Americe si stále vykládají 
fotbal i jako zábavnou show a v tomto pří-
padě bývá jméno hráče za zenitem vhod-
nější. Evropa se tedy mizení hráčů bát ne-
musí, ale rostoucí zájem v severní Americe 
o fotbal představuje pro jeho představi-
tele skvělou zprávu. Před několika lety se 
spekulovalo o odehrání některých zápasů 
španělské La ligy za mořem. To naznačuje 
i možnost propojení amerického a evrop-
ského fotbalového světa. 

Zdroj: Kim Klement
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Zdroj: CBS Sport

Zdroj: Goal.com
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BOJ FOTBALISTEK 

V USA
O PLATOVÉ 
ZROVNOPRÁVNĚNÍ

V souvislosti se sportem v USA si každý jistě vybaví spor-
ty jako baseball, basketbal, volejbal nebo lední hokej. Fot-
bal přijde na mysl málokomu. Odpovídají tomu i výsled-
ky mužské reprezentace, která chyběla na posledním MS. 
V ženské kategorii ale situace vypadá jinak. Reprezentant-
ky Spojených států jsou čtyřnásobnými mistryněmi světa 
(1991, 1999, 2003, 2019) a na svém kontě mají i stejný počet 
vítězství na olympijském turnaji (1996, 2004, 2008, 2012), 
což z  nich dělá nejúspěšnější ženskou fotbalovou repre-
zentaci světa.

Autor:
Michael Skudrzyk
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Zdroj: bleedinggreennation.com
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I v důsledku toho v USA už několik let do-
chází ke snahám fotbalistek finančně se 
mužským kolegům minimálně vyrovnat, 
ač by kdekoliv jinde byly podobné úva-
hy považovány za absurdní. V USA se však 
věci mají jinak. Tamější reprezentantky 
jsou nejen úspěšnější, ale i populárnější a 
sledovanější než muži. Proto ženský fot-
bal generuje Fotbalové federaci spojených 
států (USSF) vyšší zisky než mužský. Dalším 
důležitým aspektem celé věci je fakt, že ve 
Spojených státech je genderová rovnost 
významnějším tématem než například ve 
střední Evropě.

Nároky ženských fotbalistek na stejné od-
měňování dokonce eskalovaly v  soudní 
spor. Na základě zákona o stejném odmě-

ňování z roku 1963 (Equal Pay Act of 1963) a 
zákona o občanských právech z roku 1964  
(Civil Rights Act of 1964) požadovaly ame-
rické fotbalové reprezentantky u soudu 
kompenzaci ve výši 66,7 milionu americ-
kých dolarů. Soudce okresního soudu pro 
centrální Kalifornii Gary Klausner však ten-
to požadavek s žalobou na USSF za gende-
rovou diskriminaci v oblasti platů v květnu 
letošního roku zamítl. Podle zdůvodnění 
soudu měla být ženám dříve předložena 
nabídka na stejné finanční ohodnocení, 
jako mají muži. Tu ale údajně nepřijaly. Ka-
pitánka Megan Rapinoe to však striktně 
odmítá. „Smlouva, kterou mají muži, nám 
nikdy nebyla nabídnuta, a už vůbec ne stej-
né platy. Kdybychom měly smlouvy jako 
muži, vydělávaly bychom díky našim úspě-

„Jestliže ženy dostávají stejné platy jako muži, zatímco vítě-
zí dvakrát častěji, nejedná se o spravedlivé odměňování.“

Molly Levinson (mluvčí ženské reprezentace USA)

Zdroj: CNBC
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chům třikrát víc,“ řekla Rapinoe. V podob-
ném stylu argumentovala i mluvčí muž-
stva Molly Levinson: „Jestliže ženy dostá-
vají stejné platy jako muži, zatímco vítězí 
dvakrát častěji, nejedná se o spravedlivé 
odměňování.“ Americké reprezentantky 
se však nehodlají vzdát a reagovaly podá-
ním odvolání. „Každý, kdo ví, jaké má tento 
tým srdce, si je vědom, že jsme bojovnice a 
budeme společně dále bojovat,“ prohlásila 
reprezentantka USA Alex Morgan v televiz-
ním pořadu „Good Morning America“ na 
stanici ABC.

Další soudní projednání je naplánováno na 
září a fotbalistky v této záležitosti získaly vý-
raznou posilu z řad politiků. Podpořil je totiž 
prezidentský kandidát za Demokratickou 
stranu Joe Biden, který na Twitteru fotba-
lovému svazu dokonce nepřímo vyhrožo-
val možným pozastavením vládních dotací 
pro pořádání mužského MS 2026, které se 
má hrát v  USA, Mexiku a Kanadě: „USSF: 
rovné platy, nyní. Nebo jinak, pokud budu 
prezidentem, běžte žádat o příspěvek na fi-
nancování mistrovství světa jinam,“ napsal 
Biden.

„Každý, kdo ví, jaké má tento tým srdce, si je vědom, že 
jsme bojovnice a budeme společně dále bojovat.“

Alex Morgan (reprezentantka USA)

Zdroj: USA today
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KLUB VYRYTÝ V SRDCI
I NA TĚLE

Fotbal se hraje hlavně pro fanoušky. Bez jejich nadšení by nebyl tím, čím je. Všichni 
totiž společně tvoří tu vášeň a lásku okolo sportu, který všichni milujeme. Spojuje 
po generace celé rodiny. Díky němu vznikají nová přátelství a ta stará utužuje. Vztah 
mezi fanouškem a jeho milovaným klubem je jeden z nejsilnějších, snad jen pou-
to rodinné je pevnější. Ale příznivci stejného týmu jsou také rodina - drží pospolu v 
dobrých i těžkých časech. A někteří fans se rozhodli svoji milovanou fotbalovou lásku 
navždy zvěčnit na svém těle. Právě jim věnujeme tyto řádky. Těm, kteří mají svůj klub 
vyrytý v srdci i na těle… 

Vladimír Syrový (42) je Sparťan tělem i duší. Právě iniciály milovaného klubu s latinským 
dovětkem, který v překladu znamená „navždy v srdci“, si nechal zvěčnit na svou paži. 
 
K lásce k pražskému velkoklubu ho přivedl strýc jeho kamaráda Karla. První zážitky na-
živo s rudými dresy nasával před dobrým čtvrtstoletím v Liberci na Slovanu. Bylo mu 
šestnáct let a jeho parťákem na cestě mu byl kdo jiný než Kája. 
  Právě s ním si dal předsevzetí, že chtějí navštívit všechny venkovní stadiony v první lize. 
Cíl se zatím nepodařilo úplně splnit. Ale radost si společně udělali výjezdy i daleko za 
hranice naší vlasti. Německé Schalke nebo anglické kluby Chelsea a Southampton, to 
jsou destinace, které Vláďovi učarovali. Skvělí fans domácích i třítisícová podpora z Prahy, 
to jsou zážitky, které nejdou vyčíslit ani popsat. Zažil i raritnější místa, kam se se Spartou 
podíval. Dle jeho slov nejdivnější byla rumunská Kluž.
  Konflikty nevyhledává, ale sám říká, že se občas k něčemu, ani ne svojí vinou, prostě při-
motal. Trochu překvapivé možná je to, že větší komplikace nezažil na Baníku v Ostravě, 
ale paradoxně právě v Liberci. Létající flašky a kamení, zásah policie. Ale jak sám říká, to 
už je dávno…
  
Na fotbal stále jezdí s nerozlučným parťákem Karlem. Brali sebou i přítelkyně, ale jak se 
mi bezelstně svěřil, bez nich si to užijí víc. A věk už nezastavíš, a tak přišla i ta doba, kdy 
se oba tatínkové zasnili nad tím, že budou na domácí zápasy na Letnou brát i své potom-
stvo. I o tom je vášeň pro fotbal, předávat lásku ke klubu z generace na generaci.
   Rád by se se Spartou podíval do Španělska na stadiony Realu nebo Barcelony. A asi ne-
bude překvapením informace, že po letech strádání si jako Sparťan přeje hlavně oslavit 
titul... S nadsázkou sice říká, že vítězství v Lize mistrů by taky nebylo k zahození, ale hned 
vážně dodá, že stačí, když budou hráči za Spartu bojovat a předvádět líbivý fotbal.
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44
Zdroj: Fifa.com

NETUŠIL JSEM, 
ŽE JE TO TAK 
ROZŠÍŘENÝ SPORT

,,

Velký profesionál a reprezentant ve dvou sportech!

34-letý Nick Perera se řadí mezi nejúspěšnější plá-

žové fotbalisty v USA a právě zde v našem magazí-

nu si můžeš o jeho příběhu dočíst více!

Autor:
Petr Kastner
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Jsi španělský rodák. Studoval jsi v Belgii 
a poté i v USA, kde jsi nakonec i zůstal. 
To je působivá životní cesta. Jak jsi se ze 
Španělska dostal ke studiím do Belgie?
Narodil jsem se ve Španělsku, můj otec je 
Španěl a přestěhovali jsme se do Belgie, 
když jsem byl malý, tak otec pracoval pro 
Evropskou komisi v Bruselu.

S tím souvisí i tvá jazyková vybavenost. 
Mluvíš španělsky, anglicky a díky studiím 
v Bruselu i francouzsky. Ovládáš i další 
řeči?

Mluvím 6 jazyky: anglicky, španělsky, fran-
couzsky, holandsky, portugalsky a italsky.

Tvá sportovní kariéra je neméně zajíma-
vá. Původně jsi hrál velký fotbal. Proč tě 
to postupem času táhlo víc k sálovému 
fotbalu?
Sálový fotbal se pro mě stal více zajíma-
vější než klasický fotbal, protože jsem byl 
vždy více technickým hráčem a hra na 
malém hřišti mě v tomto zviditelnila mno-
hem více.

HRA NA MALÉM HŘIŠTI MĚ V TOMTO 
ZVIDITELNILA MNOHEM VÍCE

,,

Zdroj: CONCACAF

52



I když si hrál sálový fotbal profesionálně, 
hraním fotbalu by si se finančně zřejmě 
zajistil lépe?
Finančně byl pro mě sálový fotbal vždy 
dobrý, ne-li mnohem lepší než klasický 
fotbal.

Ven z haly tě to táhlo stejně, ale trávník 
si vyměnil za písek. Kdy si objevil kouzlo 
plážového fotbalu?
S plážovým fotbalem jsem byl seznámen 
v roce 2011. Vyrůstal jsem na něm pro zá-
bavu, bez pravidel, s přáteli a rodinou, ale 
netušil jsem, že je to tak rozšířený sport.

Jak často si měl šanci trénovat beach so-
ccer? Skloubit to s profesionálním hra-
ním sálového fotbalu muselo být složité?
Na hřišti i na pláži je podobná metodika 
tréninku, i když povrch je zjevně velmi od-
lišný.

V beach socceru jsi zažil největší spor-
tovní úspěchy. Hrát na mistrovství svě-
ta v dresu USA a být jedním z nejlepších 
střelců celého šampionátu bylo z tvého 
pohledu nejvíc co si ve své kariéře zažil?

Účast na 2 světových pohárech FIFA byla 
pro mě poctou a potěšením, ale musím 
říct, že nejsem spokojený s tím, že jsem 
jen tam a dávám góly. Chci dosáhnout 
více a své jméno zarýt do historie turnaje. 

Ty jsi i trenér sálového fotbalu, přitom si 
stále členem reprezentačního výběru v 
plážovém fotbale jako hráč. Trénování je 
známka toho, že pomalu přemýšlíš nad 
koncem hráčské kariéry?
Koučuji profesionálně už nějakou dobu 
a nevnímám to jako začátek konce mé 
hráčské kariéry, vnímám to jako určitou 
pomoc s vývojem sportu. Učím se každý 
den, jak se zlepšovat individuálně i kolek-
tivně, a díky tomu, že jsem hráčem a tre-
nérem, jsem se stal mnohem úplnějším a 
konkurenceschopnějším hráčem.

Zdroj: CONCACAF
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