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Vánoce jsou úspěšně za námi a my tak opět můžeme přesunout myšlenky na fotbal. Vítejte u 
dalšího dílu vašeho magazínu s tématem Se lvíčkem na prsou. 

Co vás čeká? Naši pravidelnou rubriku 11 žonglů absolvoval v mých očích jeden z největších 
sympaťáků celé ligy, brankář klokanů Patrik Le Giang, momentálně chytající v životní formě. 
Rozhovor nám poskytli záložníci Michal Faško, které svými výkony pomohl dotáhnout všemi 
podceňovanou Nitru do klidného středu tabulky, bývalý hráč Sparty a řady zahraničních klubů 
a dnes již trenér NK Celje Jiří Jarošík a český reprezentant, hráč Hellasu Verona Antonín Barák. 
Jak vidí výkony svého syna se nám svěřil i Tondy tatínek. Těšit se tak můžete na kombinovaný 
rozhovor s jedním z nejlepších hráčů a s jedním z nejlepších mládežnických trenérů naší země. 
A samozřejmě věrni tématu prolétneme v článcích našich redaktorů historií českých a česko-
slovenských fotbalových úspěchů na mezinárodním poli.
Rád bych Vám všem popřál krásné a klidné prožití svátečních dnů a do nového roku bych si ne-
přál nic jiného, než abychom se co nejdříve potkali na tribunách fotbalových stadionů a po zá-
pase vítězství našeho smyslu života oslavili v hospůdce u jednoho oroseného. Vše dobré v roce 
2021.

Nás fotbal baví bavte se s námi. 
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SUDÍ NEDOVOLIL ČECHOSLOVÁKŮM 
OBRAT MUSSOLINIHO



Zdroj: These Football Times



Letos v červnu uplynulo již 86 let od jed-
noho z  největších úspěchů českosloven-
ského fotbalu. V červnu 1934 se naší zemi, 
po celou dobu turnaje považované za 
outsidera, podařilo vybojovat stříbrnou 
medaili na mistrovství světa v Itálii. Nebýt 
zákulisních praktik fašistické země v čele 
s Benitem Mussolinim, mohli Čechoslová-
ci zvedat nad hlavu pohár Vítězství. Jenže 
domácí měli jiné plány…
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Po úspěchu historicky prvního světového 
šampionátu, který vyhrála domácí Urugu-
ay, bylo jasné, že se v nové tradici bude po-
kračovat. O pořadatelství dalšího turnaje se 
ucházely dva evropské státy – Itálie a Švéd-
sko. Druhý jmenovaný se ale nakonec roz-
hodl svou přihlášku stáhnout a FIFA nemě-
la jinou možnost než přisoudit organizaci 
apeninské zemi.

V  Itálii začali přípravy okamžitě. Fašistické 
vedení po celé zemi už předtím budovalo 
nové stadiony, pro Mussoliniho partaj byl 
totiž sport jedním ze způsobů, jak světu 
ukázat, co všechno Italové dovedou. Fot-
balisté okamžitě započali přípravu a vedení 
italského svazu také rychle naturalizovalo 
tři šikovné Argentince – Orsiho, Montiho 
a Guaitu – s  jediným cílem: na domácím 
šampionátu zvítězit.

Přihlášku na mistrovství světa podalo 50 
celků, z kvalifikace jich postoupilo 16. Nut-

no dodat, že na turnaji tehdy určitě nepů-
sobily nejlepší týmy tehdejšího světa. An-
glie se poprvé zúčastnila až v  roce 1950, 
předchozí vítěz z Uruguaye se rozhodl ten-
to turnaj bojkotovat a Argentina s Brazílií 
neposlali do Itálie to nejlepší, co měli k dis-
pozici. Krátce před mistrovstvím světa se 
pak rozhodlo, že finálový turnaj se bude 
hrát celý rovnou vyřazovacím způsobem. 
Zatímco Italové v  prvním kole deklaso-
vali USA, Čechoslováci se trápili proti Ru-
munsku. „Jak my byli šťastní, že nejedeme 
domů, jak nám prorokovali, a že budeme 
hrát dál,“ vzpomínal po letech na vyrovna-
ný duel Oldřich Nejedlý, s  pěti góly nako-
nec nejlepší střelec turnaje.

Ve čtvrtfinále naši fotbalisté zvládli pře-
střelku s Švýcary, která skončila 3:2, Italové 
se naopak báli o postup se Španěly. První 
zápas skončil i po prodloužení nerozhod-
ně 1:1, a jelikož tehdejší fotbalová legislati-
va ještě neznala penaltový rozstřel, zápas 
se hned druhý den opakoval. Příšerný vý-
kon v něm předvedl sudí Mecret, když pře-
hlédl jasný faul před jedinou a rozhodující 
brankou Giuseppeho Meazzy a následně 
španělskému soupeři neuznal dva góly pro 
domnělé ofsajdy. Dál šli turnajem Italové. 
Švýcara Mecreta následně tamní fotbalová 
asociace doživotně vyloučila ze svých řad.

Těsně před branami finále čekali na Če-
choslováky favorité z Německa. Nejedlý ale 
vzkvétající říši skolil hattrickem. Rakušané 
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zase nestačili na domácí, střelu Orsiho sice 
kryl brankář Platzer, Meazza s Guaitou ale 
gólmana i s balonem donesli do sítě. Roz-
hodčí Eklind branku uznal.

Stejný sudí rozhodoval i finále, kde se Če-
choslováci střetli s Itálií. Tak jako všem ostat-
ním zápasům domácích, i tomuto přihlížel 
přímo na stadionu „Duce“ Mussolini. Šéf fa-
šistů si Ivana Eklinda před zápasem pozval 
do své VIP lóže. Co tam Mussolini Eklindovi 
říkal, dodnes zůstává záhadou. „Podal mi 
ruku, popřál hodně štěstí a tím to vše skon-
čilo,“ prohlašoval i po letech švédský arbitr. 
Eklind navíc dodnes zůstává nejmladším 
člověkem, který kdy rozhodoval finále mis-
trovství světa, bylo mu pouze 28 let. 

Souboj o titul začal zostra. Již po čtvrt ho-
dině hry se po tvrdém zákroku Guaity zra-
nil Rudolf Krčil, a jelikož střídání ještě teh-
dy nebyla povolena, musel zbytek zápasu 
dokulhat. Itálie v první půli následně tlačila, 
avšak legendární Plánička likvidoval jeden 
pokus za druhým. V  63. minutě obránce 
Allemandi ve vápně zfauloval Puče, Eklind 
ale zákrok vytáhl před pokutové území a 
nařídil přímý kop. Českého útočníka dlou-

ho ošetřovali, nakonec k němu přiběhl tre-
nér Karel Petrů s  lahvičkou čpavku. „Čpa-
vek vystříkl Tondovi nějak do očí, on vyletěl 
jako blesk a rovnou na hřiště. Na nic jsem 
nečekal, poslal mu dlouhou přihrávku a on 
běžel a napálil míč rovnou do sítě. Až poz-
ději přiznal, že vůbec nemířil, neboť ho oči 
od čpavku tak pálily, že je měl zavřené,“ 
přemítal zpětně nad úvodním gólem due-
lu Nejedlý. Češi slavili, titul byl na dosah.

Jenže Italové díky Orsimu srovnali – sudí 
před brankou opět přehlédl nedovolený 
zákrok jinak fantastického Meazzy – a šlo 
se do prodloužení. V něm fyzicky neuvěři-
telně připravení Italové získali převahu nad 
již unavenými Čechoslováky a Schiavio roz-
hodl. Nejedlý, Puč, Burgr, Ženíšek, Čtyřoký, 
Čambal, Krčil, Sobotka, Plánička a další se 
vraceli do Prahy smutní a ukřivdění.

Na Hlavním nádraží na fotbalisty čekali tisí-
ce fanoušků. Stříbrní borci se dočkali vřelé-
ho přivítání a nejen na Václavském náměstí 
probíhaly bouřlivé oslavy. Titulky světových 
novin hlásaly: „Itálie možná získala pohár, 
ale morálním vítězem je Československo.“
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„Pro Mussoliniho byl sport jedním ze způsobů, jak světu 
ukázat, co všechno Italové dovedou.“
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SVĚTOBĚŽNÍKŮV NÁVRAT DO ÚSTÍ

Zdroj: Zimbio
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R O Z H O V O R

JIŘÍ JAROŠÍKJIŘÍ JAROŠÍK
Po konci veleúspěšné aktivní kariéry se 
Jirka Jarošík (43) rozhodl u fotbalu zůstat. 
Přes různá angažmá v pozici asistenta 
došel k názoru, že chce jít s kůží na trh a 
zkusí poprvé vést profesionální klub jako 
hlavní trenér. Před letošním ročníkem 
druhé ligy proto přijal nabídku trénovat 
klub ze svého rodného města - FK Ústí 
nad Labem. O tom, že to je zatím angaž-
má nad míru povedené, svědčí letmý po-
hled na aktuální tabulku FNL. Arma totiž 
okupuje krásnou třetí příčku. 
Už během hráčské kariéry jsi byl přesvěd-
čený o tom, jaké budou tvé další fotbalové 
kroky, až jednou pověsíš kopačky na hře-
bík?
Abych řekl pravdu, tak nevím, jestli jsem 
chtěl být trenér, protože ke konci kariéry 
mě fotbal strašně bavil a prodlužoval jsem 
si to, co to šlo. A taky užíval. Samozřejmě 
jsem měl ke konci kariéry také rodinu, 
takže jsem nad tím tolik nepřemýšlel. Měl 
jsem štěstí, že jsem končil v takových fot-
balových zemích a klubech, jako bylo Špa-
nělsko, protože třeba Deportivo Alavés má 
podle mě nejlepší fanoušky ve Španělsku. 
Ti vás potkávali na ulici a mluvili s vámi, pro-
žívali to. A to se tam tenkrát bil fotbal o prv-
ní místo v popularitě s basketbalem. Půso-
bí tam totiž klub Laboral Kutxa Baskonia, 
to je jeden z nejslavnějších basketbalových 
týmů v zemi. Ale nebylo to velké město. 
Pro mě byla motivace se připravovat v 37 
letech na 2.španělskou ligu, nebylo to jed-
noduché. Ale fanoušci byli velkou motiva-
cí a tím pádem jsem tolik nepřemýšlel, co 
bude. Chtěl jsem hrát a hrát. Klidně tam i 
zůstat a hrát i tamní nižší soutěž. Nakonec 
se to nepovedlo kvůli zranění. Po návratu 
do Čech jsem si dal zhruba roční pauzu. 
Fotbal mi hrozně chyběl. Poté ale přišlo 
laso z Bohemky, z U-15. Za minutu dvanáct 
jsem to málem podepsal. Ale přišla nabíd-
ka ze sparťanského „B“, tak jsem šel tam. 
Musím také říct, že po tom konci jsem za-
čal studovat trenérské licence, které jsem 
mohl studovat už dřívě. Ale trošku jsem se

na to vyprdl a řešil jsem to až po skončení 
kariéry, protože za ještě aktivní kariéry jsem 
se chtěl koncentrovat na fotbal, dávat tomu 
všechno. Takže o konci jsem tenkrát tolik 
neuvažoval, ale psal jsem si spoustu zápisků 
o tom, v jakých zemích jsem byl a jací trené-
ři mě vedli. 

Tvé rodné Ústí se zdá být ideální varian-
tou pro rozjezd kariéry hlavního trenéra. 
Známé prostředí, mladí nadějní fotbalisté, 
číhající na svojí šanci, a v druhé lize men-
ší tlak na tvoji osobu, co se výsledků týče. 
Nebo se pletu?
Ústí je profesionální klub a i v druhé lize je 
tlak. Když bys neměl výsledky, tak by to bylo 
úplně jiné. V Ústí je možná tlak i o trochu 
větší právě tím, že je to moje rodné město. 
Ale s tím jsem do toho šel. Jsem hrozně rád, 
že mi Ústí dalo šanci a že se nám takhle daří. 
Mladí hráči, mladý trenér, je toho hodně no-
vého, ale jsem rád, že to jde. Když uděláte 
dobrou partu a jste spravedlivý a tréninky 
mají hlavu a patu, kluci vědí, co mají hrát, 
a jdou za vámi, což je asi nejdůležitější, tak 
jsem nečekal nějaký velký problém. Když 
něco dělám, dělám to na sto procent, tím 
jsem byl známý. Stejně dělám i trenéřinu a 
jsem rád, že to kluci vracejí výkony i výsled-
ky.

S velmi úspěšnou podzimní částí musí v 
Armě panovat dozajisté spokojenost. Ale 
nebojíš se toho, že dobré výsledky mohou 
mít i stinnou stránku? Myslím tím napří-
klad odchody talentovaných borců na jiné 
adresy nebo třeba ono neslavné „usnutí na 
vavřínech“?
Pořád jsme mladý tým a určitě se nám ne-
vyhnuly herní ani výsledkové výpadky. Ale 
na druhou stranu to je normální. Teprve se 
poznáváme. Jak lidsky, tak i profesně. Ale ke 
konci už kluci věděli, co hrát, a mělo to hla-
vu a patu. Když srovnám poslední zápas s 
tím prvním, s Varnsdorfem, tak je to úplně 
jiný tým. I když oba dva zápasy skončily 0:0. 
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„V Ústí je možná tlak i o trochu větší právě tím, že je to moje rodné 
město. Lidé jsou hodně v očekávání.  Ale s tím jsem do toho šel. “

Ale jak jsi říkal, Ústí tady nikoho držet ne-
může, protože si to nemůže dovolit z eko-
nomických důvodů. Tak to je. Ale nedá se 
nic dělat, na jeho místo přijde další mladý 
hráč. Každý je nahraditelný. Dokud tady 
nebude silný sponzor, který si dovolí ty nej-
lepší hráče ohlídat, tak to tady tak bude. 
Ale to není problém jen Ústí, bude to asi ve 
všech druholigových týmech. Je to prostě 
zásobárna pro první ligu. Na druhou stra-
nu je to dobrá šance pro kluky mít dobrou 
sezonu a posunout se zase výš. Je to pro 
ně obrovská motivace. Jinak, řekl bych, že 
se mnou usnutí na vavřínech nehrozí. Toho 
se nebojím, to si ohlídám. Chci z týmu do-
stat víc a víc. Kluci uvidí, že k úspěchu ani 
jiná cesta než tvrdá práce nevede. Ale to k 
tomu patří a také to něco přináší. Kluci si 
čuchli k lepším výsledkům a já doufám, že 
budou chtít pokračovat. Já jim to zadarmo 
nedám.

Tvé angažmá v Ústí se bohužel nese i ve 
znamení této pokřivené doby způsobené 
neřádem virusem. Je asi samozřejmostí, 
že tě musí mrzet absence diváků na tri-
bunách. Nikdo si s vámi tu radost po před-

vedených výkonech moc nevychutnal.
Bohužel, nedá se nic dělat. Těšil jsem se 
na to, že přijde víc lidí a známých. Doufám, 
že se to na jaře změní a pár lidí bude moci 
chodit. Ale musím jinak říct, že přízeň těch 
fanoušků na zápase a jejich podpora hráče 
motivuje, aby podávali ještě lepší výkony a 
myslím si, že teď by fanoušci byli právem 
hrdí na tento tým, jaký udělal pokrok a jak 
se mu daří.

Během své hráčské kariéry jsi prošel adre-
sami, o kterých si mnozí fotbalisté nechá-
vají zdát. Chelsea, Celtic, CSKA Moskva. Kde 
jsi podle tebe načerpal nejvíce zkušeností k 
trenérskému řemeslu?
Abych řekl pravdu, jsem hrozně rád za to, 
kde jsem všude byl. Měl jsem teď čas, byl 
jsem 10 dní v karanténě, tak jsem se trošku 
za svojí kariérou ohlédl. Prohlížel jsem si kro-
niky. Měl jsem skvělou kariéru, dá se říct, že 
jsem všude hrál. Hrál jsem před skvělými fa-
noušky. Ať už to bylo ve Spartě, nebo v CSKA 
- armádní klub s neskutečnou fanouškov-
skou základnou. Anglii ani nemusím popi-
sovat. Super Skotsko. Ve Španělsku jsem byl 
4 roky. V Alavésu, v Zaragoze. To bylo pro mě
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to nejlepší, taková ta odměna, kdy se celý 
týden připravuješ na zápas, abys hrál před 
takovými fanoušky. Motivace z mé strany 
pak byla 2x taková. A čerpal jsem ze zkuše-
ností odevšad, kde jsem byl. Od některého 
trenéra méně, od některého více. To platí i 
u licencí, také si vyberete něco. Ne se vším 
souhlasíte, takže si vyberete to lepší. Dá se 
říci, že takhle jsem to měl celou kariéru. To 
platí i o trenérech, co jsem měl. Samozřej-
mě, taky mě všichni nemilovali, některým 
jsem musel dokázat, že jsem dobrý hráč. 
I to mě motivovalo. Dokázat sobě i trené-
rovi, že na to hřiště patřím. A čím měníte 
země a kluby častěji, tím je to pro cizince 
těžší. Jsem rád, že mě všude brali nejen 
jako dobrého hráče, ale i jako člověka. 

Mohl bys vytáhnout jméno jednoho tre-
néra, který v tobě zanechal největší sto-
pu? Svým přístupem k vám hráčům, me-
todami tréninku a podobně?
Každý mi něco dal, je těžké vypíchnout jed 
noho, když jsem jich za kariéru potkal to-
lik. To by bylo asi nespravedlivé. Jeden byl 
motivátor, jiný měl lepší tréninky atd. Kde 
jsem byl, tam jsem si je musel naklonit na

svoji stranu. Problémy byly možná na za-
čátku tady v Čechách, ale v zahraničí mě 
týmy kupovaly jako posilu a já jsem rád, že 
jsem to vždy splnil. Fanoušci i trenéři mě 
měli rádi. O to to bylo jednodušší. Ale šel 
jsem tomu naproti.

Nedá mi to se tě nezeptat víc i na tvojí ak-
tivní kariéru. Týmy, kterými jsi prošel, jsem 
už zmínil. V součtu se Spartou jsi získal 
mistrovské tituly v neskutečných čtyřech 
ligách. To je pomalu světový unikát. Když 
se zpětně ohlédneš přes rameno, jaký do-
jem na tebe tvá kariéra udělala? Panuje s 
ní v tvých očích naprostá spokojenost?
Hrozně rychle to uteklo. Určitě bych se rád 
vrátil zpátky. Ale nevím, jestli bych chtěl 
jít tou samou cestou. Byla náročná, neby-
lo jednoduché jít takhle ven a prosadit se 
tam. Ale jo, jsem určitě spokojený. Hlavně
kvůli tomu, kam jsem se dostal. Nějaké 
věci bych rád vrátil, to je ale prostě život. 
Pro mě je dobré, že jsem se ve světě stal 
nejen dobrým fotbalistou, ale i dobrým 
člověkem, že jsem vše zvládl a neměl jsem 
nějaké blikance. Vše bylo tak, jak mělo, a 
jsem za to hrozně rád. Samozřejmě za to



také vděčím svojí rodině, která mě hodně 
podporovala a podržela v těch horších si-
tuacích. Měl jsem štěstí na kluby, kde jsem 
hrál, praly se o ty nejvyšší příčky. Navíc tam 
byli skvělí fanoušci. To bylo pro mě to nej-
větší štěstí. Připravovat se celý týden a pak 
přijít na stadion, kde je dvacet, třicet, pade-
sát tisíc lidí, a vy musíte ukázat, že jste při-
pravený a hladový a že jste to vy, kterého 
si trenér vybral. Největší černý puntík je asi 
reprezentace. Ale já vždycky byl klubový 
hráč. Reprezentaci jsem trošku obešel, ale 
na druhou stranu jsem měl přes léto čas 
si odpočinout, dát se dohromady zdravot-
ně. Možná právě to mi prodloužilo fotbalo-
vé roky. Měl jsem krásné mládí, s bráchou 
jsme jezdili po Evropě, odpočívali jsme, 
koukali na fotbal, i když mi to bylo někdy 
líto. Ale odpočinul jsem si fyzicky i psychic-
ky a vždycky jsem byl ready do další sezo-
ny. Ale to už nevrátím, nedá se nic dělat.

V zahraničí jsi strávil mnoho let. Která 
země byla tvým favoritem? Sychravá An-
glie a mlžné Skotsko, slunné Španělsko 
nebo zmrzlé Rusko? A z jakého důvodu? 
Po fotbalové i osobní stránce?
No, abych řekl pravdu, tak největší sen bylo 
hrát za Spartu. No a v pětadvaceti jsem šel 
do Ruska. To byl velký otazník, bál jsem se 
toho. Počasí, nehostinné stadiony atd. Ale
musím říci, že Rusové se ke mně chovali 
vždy fantasticky, byli na mě hodní. Bylo to 
hodně závislé na tom, jak jsem v klubu

hrál. Ale šel jsem tam jako velká posila, v tu
dobu pomalu nejdražší hráč ruského fot-
balu. Jsem rád, že jsem to naplnil. Doteď 
je Rusko země, kde mě mají nejvíce rádi. 
Pak jsem šel do Anglie. Hrát proti takovým 
hráčům a na takových stadionech byl sen. 
I když mohl být samozřejmě trošku delší. 
Mohl jsem být v Chelsea déle. Ale pak jsem 
šel do Birminghamu a tam byli skvělí fa-
noušci, měli mě tam rádi. Ve Skotsku byli 
lidé trošku studení čumáci, což mi úpl-
ně nevonělo. Nebyly ani nějaké super ka-
marádské vztahy v kabině. Ale fotbal tam 
byl také dobrý. Hráli jsme skvěle hlavně v 
Champions League. Bylo skvělé hrát před 
fanoušky jako má Celtic. Cenná a veliká 
zkušenost. Pak jsem se vrátil do Ruska, vě-
děl jsem, kam jdu. V Samaře to také neby-
lo špatné. Velké fotbalové město. Měli jsme 
tam skvělý tým i trenéra. Ve 32 jsem šel do 
neznáma - do Španělska. I když jsem o tom 
ani nesnil, ve finále to byly možná nejlepší 
fotbalové roky. Španělsko - a tím ti i odpo-
vím na otázku - je země, kam bych se chtěl 
vrátit. Tamní život, jídlo, počasí, lidé, fotbal 
a vlastně jakýkoliv sport, všechno je skvělé. 
Já jsem tam byl nadšený. Asi je to nejlep-
ší země, i když jsem samozřejmě nehrál v 
Itálii nebo Francii. Ale Španělsko je pro mě 
prostě neskutečné. Zkoušel jsem se dostat 
do Ameriky, tam jsem chtěl hrát rok, ale 
kvůli zranění jsem to musel ukončit. Uva-
žoval jsem i o návratu do Ústí, ale pak jsem 
kvůli zranění musel kariéru ukončit úplně.

ÚSPĚCHY JIŘÍHO JAROŠÍKA
 • 4x MISTR ČR SE SPARTOU 

       • MISTR RUSKA S CSKA MOSKVA

 • 2x MISTR SKOTSKA SE CELTICEM 

 • MISTR ANGLIE S CHELSEA FC

 • 23 ZÁPASŮ ZA REPREZENTACI ČR
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Zdroj: Michal Beránek
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TURNAJ, KTERÝ

Autor:
David Joch

NAVŽDY ZŮSTANE V ČESKÉM SRDCI 
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V obličeji každého českého fanouška se 
při vyslovení pojmu EURO 2004 vyroní 
dvě slzy. Jedna s příchutí šťastné nostal-
gie na fotbalovou krásu, kterou reprezen-
tační tým předváděl. Druhá, hořká, při 
vzpomínce na závěrečný výsledek. Svě-
řenci trenérského mága Karla Brücknera 
však přesto učarovali svou hrou celý svět. 

Zdroj: Mark Holmes

Parta okolo kapitána Pavla Nedvěda tehdy 
rozhodně nepatřila k favoritům. Po losová-
ní skončila ve “skupině smrti”, ve které na 
ni čekali Lotyši, Němci a největší adepti na 
celkové vítězství Holanďané. Mezi hlasy, 
které zvěstovaly vyřazení hned po zahajo-
vací fázi turnaje, se však objevily i ty, které 
upozorňovaly, že české hráče není radno 
podceňovat. 

To se ostatně prokázalo již v prvním zápase 
s Lotyšskem. I přes to, že první inkasovaný 
gól přistál na české straně, utkání se díky 
brankám Milana Baroše a Marka Heinze 
otočilo a do Eura tým vstoupil vítězstvím 2:1. 

Druzí na programu byli Holanďané. Hvězdy 
jako Arjen Robben či Ruud Van Nistelrooij 
měly v úmyslu si s Českem srovnat účty z 
kvalifikace a začátek střetu to jen potvrdil. 
Nizozemsko vedlo po dvaceti minutách a 
gólech Wilfreda Boumy a Van Nistelrooije 
2:0. Češi ale dokázali odpovědět brankou 

vytáhlého útočníka Jana Kollera a do šaten 
se tak šlo za stavu 2:1. Ve druhém poločase 
se fotbalový mač zvrhl v ofenzivní přestřel-
ku. Nápaditý útočný fotbal z obou stran ba-
vil diváky jak na stadionu, tak u televizních 
obrazovek. Skóre na světelné tabuli se však 
ne a ne změnit. Zlom nastal v 71. minutě, 
kdy Koller svou hrudí bravurně přichystal 
míč Barošovi a pozdější nejlepší střelec tur-
naje propálil vše, co měl v cestě. Stav byl 
srovnán a Češi byli zpátky v sedle.

Fantasticý výkon Petra Čecha v bráně a i 
dávka štěstí zastavovaly všechny pokusy 
“oranjes” o vstřelení vedoucí branky. Dvě 
minuty před koncem pak došlo k rozuzle-
ní. Edwin Van Der Sar vyrazil dělovku Hein-
ze jen před sebe a k odražené střele měl 
nejblíže Karel Poborský. Ten holandské-
ho gólmana naprosto zaskočil, když místo 
střely lišácky přistrčil míč úplně volnému 
Vladimíru Šmicerovi, který balón uklidil do 
prázdné branky.

Brücknerovi svěřenci zvládli otočit nepříz-
nivý vývoj utkání s adepty na zlato a pod-
manili si svým výkonem fotbalový svět. 
Tento nádherný souboj je doteď označován 
za jeden z nejúžasnějších zápasů historie.

Jelikož si český tým zajistil postup do play-
-off, na další zápas pošetřil trenér většinu 
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svých hvězd. Do posledního utkání skupi-
nové fáze s Němci nasadil primárně fot-
balisty z tuzemské ligy. Hráči jako Jaromír 
Blažek, David Rozehnal, Štěpán Vachoušek 
nebo Vratislav Lokvenc se však vicemistrů 
světa nezalekli. 
 
Utkání sice otevřel soupeř výstavní trefou 
Michaela Ballacka, na jeho gól však doká-
zal o pár minut později zareagovat skvost-
ným přímým kopem Heinz. O konečném 
verdiktu rozhodl žolík Baroš, který se pros-
mýkl přes soupeřovy obránce, první střelou 
si míč „narazil“ o brankáře a následně ho 
doklepl do odkryté branky. 

Reprezentace tak jako jediný účastník tur-
naje postoupila ze základní skupiny bez 
ztráty bodu. Ve čtvrtfinále se Češi utkali s 
houževnatými Dány. Nápaditá česká ofen-
zíva však dokázala obranu skandinávského 
soupeře rozlousknout a s jasným skórem 
3:0 vyhlížela semifinále. 

V něm však čekalo překvapení turnaje v po-
době Řecka. Před zápasem žádný český fa-
noušek nepochyboval, že se tuhou řeckou 
obranu našim borcům podaří překonat. 
Strašákem pro ně nebyl ani od posledního 
Eura nenáviděný rozhodčí Pierluigi Collina, 
kterého Češi dodnes vidí jako důvod teh-
dejšího vyřazení. Průběh zápasu odpovídal 
prognózám. Pavel Nedvěd a jeho spoluhrá 
či tlačili svého protivníka, který neměl jiné 
než defenzivní myšlenky. Pak přišla 35. mi-

nuta a jeden z klíčových momentů due-
lu. Český kapitán se při snaze o střelu zra-
nil a poraněnou nohu se mu již nepoda-
řilo rozchodit. Byl tak nucen hřiště a své 
parťáky opustit. Ztráta dlouhovlasého lídra 
mančaftu byla znatelná. Naši nevěděli, jak 
dostat míč za řeckého brankáře. 

Změnit to mohl zákrok obránce Traiana 
Dellase na Kollera v pokutovém území. Co-
llina ovšem penaltový kop odmítl písknout, 
přičemž před čtyřmi lety za totožný zákrok 
udělil penaltu právě proti české reprezen-
taci. Za devadesát minut se nulový stav 
utkání nezměnil a následovalo prodlouže-
ní. 

Řekové se v něm po jednom z útočných 
výpadů dostali k nenápadnému rohovému 
kopu. Centr Vassilia Tsiarta se vyhnul všem 
českým hráčům a našel hlavu Dellase, kte-
rý nenávratně vstřelil gól, na který náš tým 
už neměl čas odpovědět. 

Svěřenci Karla Brücknera propukli v pláč, 
když první soutěžní porážka pod tímto tre-
nérem znamenala šokující vyřazení před 
branami finále. Řecko, jeden z největších 
outsiderů turnaje, si v něm poté poradilo i 
s pořadatelem šampionátu, Portugalskem. 
Stalo se tak jedním z nejpřekvapivějších 
šampionů Evropy vůbec. 

A nám, českým fanouškům, zůstalo malé 
prázdné místečko v srdcích. 
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Zdroj: FC Nitra

„DÚFÁM, ŽE NA MŇA 

V KARVINEJ NEZABUDNÚ“



Autor:
Róbert Hložka

„DÚFÁM, ŽE NA MŇA 

V KARVINEJ NEZABUDNÚ“



Zdroj: Marián Bazala

Nitriansky futbalový klub prežíva napriek všetkým problémom oveľa vydarenejšiu se-
zónu oproti minulému roku. Momentálne im patrí ôsma priečka a na postupové po-
zície pre skupinu o titul im chýbajú len 2 body. Nemalú zásluhu na tom má aj Michal 
Faško. V doterajšej sezóne nazbieral 7 gólov a 3 asistencie. Mimo Filipa Balaja (10+1) je 
najproduktívnejším Slovákom. V nasledujúcom rozhovore sa dozviete, čo všetko chce 
ešte dosiahnuť, aké má plány do budúcna, aj to aké má skúsenosti zo zahraničia. 

Momentálne zažívaťe ty aj Nitra oveľa lep-
šiu sezónu, ako tomu bolo v minulom roč-
níku. Čomu prisudzuješ túto zmenu?
Vzhľadom na turbulentné leto, ktoré sme 
mali, sa celkom dobre vyskladal káder, 
niektorí chlapci, takisto ako aj ja sme zo-
stali. Boli sme relatívne zohraný a pod tré-
nerom Gerim sme boli dobre takticky a po-
tom aj herne pripravený. Darilo sa nám aj 
v  ťažkých zápasoch kde sme pozbierali 
body.

Aktuálne zažívaš štatisticky vydarenú se-
zónu, zapísal si si v rámci ligy 7 gólov a 3 
asistencie. Je to vďaka tomu, že v taktike 
hrávaš vyššie v porovnaní s predchádzajú-
cou sezónou, alebo sú za tým aj iné okol-
nosti?
Určite pomohlo aj to, aj v ofenzíve som do-
stal väčšiu voľnosť a kreativitu. Takisto ur-
čite k tomu dopomohlo to, že na tréningu 
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sa viac venujem streľbe a  individuálnym 
činnostiam.

Na druhú stranu Nitra v posledných 3 zá-
pasoch vyšla gólovo aj bodovo naprázdno. 
Čím si vysvetľuješ takúto stratu formy, na-
jmä, keď uvážime, že pred týmito zápasmi 
Nitra dokázala, zatiaľ ako jediné Slovenské 
mužstvo fantasticky poraziť Slovan na ich 
novom štadióne?    
Hlavne je škoda, že po úspešnom zápase 
so Slovanom sme trocha kruto prehrali so 
Žilinou doma 0:3, kde hlavne prvý polčas 
bol výborný z  oboch strán. Možno keby 
sme mali trochu viac šťastia, tak by sme išli 
do vedenia my a zápas by sa vyvíjal v náš 
prospech, aj keď je to ťažko predpovedať. 
Táto prehra nás možno trochu pribrzdila, 
bola veľmi krutá. 
Samozrejme potom nasledovala Dunajská



Zdroj: TASR
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Streda. V Ružomberku bol hlavne prvý pol-
čas z našej strany slabší. V troch zápasech 
sme nedali gól. Aj ja mám teraz asi také hlu-
ché obdobie, takisto ani mužstvo samotné 
nedáva veľa gólov. Určite na to vplývajú 
veci, ktoré sa píšu v médiách. Tiež skončil 
tréner Geri, čo je tiež bod, ktorý vplýva na 
tie výkony a nedá sa to prehliadnuť.

Mimo Slovenska si pôsobil aj v zahraničí. 
Konkrétne v Nemecku, Švajčiarsku a Čes-
ku. Ktorá z týchto skúseností ti dala do ka-
riéry najviac? Aké sú podmienky v zahra-
ničí v porovnaní so Slovenskom?
Je to asi také klišé, povedať, že každá táto 
skúsenosť mi niečo dala. Švajčiarsko bol 
môj prvý zahraničný angažmán. Mal som 
to opačne ako väčšina cudzincov, ja som 
mal raketový nástup. Zvyčajne hráč zo za-
hraničia potrebuje nejaký čas na adaptá-
ciu. Ja som odohral prakticky celú prípravu 
a aj zopár úvodných kôl. Následne som sa 
v  dôsledku zmien trénerov už do zostavy 
nedostal. Na druhú stranu som spoznal 
novú krajinu a nové mestá.
V Nemecku som veľa neodohral. Čo ma ale 
prekvapilo bolo, že klub spadol do 3. ligy a

napriek tomu sa predalo 14000 perma-
nentiek. Aj pri mojom podpise zmluvy 
stáli ľudia pred fan shopom a  kupovali si 
ich. Každý týždeň sme mali nejakú akciu 
s fanúšikmi, alebo sponzormi. To bolo pre 
mňa nové.
Česko som bral prakticky ako Slovensko. 
Nepovažoval som to priamo za zahraničný 
angažmán. V  podmienkach nebol nejaký 
veľký rozdiel. Samozrejme trocha finančný 
a takisto sme sa viac venovali regenerácii. 
No futbal tam bol podobný.

Zostaňme ešte chvíľu v  Česku. Pôsobil si 
konkrétne v  Karvinej, ktorá v  tej sezóne 
bojovala o záchranu. Prispel si veľmi dôle-
žitým gólom, pretože padol v  odvetnom 
barážovom zápase a klub sa vďaka nemu 
udržal v  lige. Priblíž nám svoje pocity po 
vstrelenom góle, ale aj to, ako si sa cítil, 
keď sa aj vďaka tebe mužstvo zachránilo
Bolo to dokonca pravou nohou. O to lep-
ší pocit to bol. Ale ako som vravel viackrát, 
nehrával som tam pravidelne, hlavne po 
príchode trénera Straku. Som ale veľmi 
rád, že som tímu pomohol sa udržať a dú-
fam, že sa tam na mňa nezabudne. Pocit 
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to bol skvelý, hoci sme sa na konci zápasu 
ešte báli o výsledok. Ľudia z vedenia, spo-
ločne s trénermi aj spoluhráčmi boli šťast-
ní. Trochu sme sa aj potešili s fanúšikmi. Po 
sezóne bola taká normálna oslava. Hlavne 
boli všetci radi, že sa to zvládlo.

Nejakú dobu sa v  médiách črtajú správy 
o tvojom odchode z Nitry. Tvoja zmluva sa 
končí už 4. januára 2021. Prikláňaš sa viac 
k tomu, že by si zostal, alebo viac k odcho-
du? V prípade odchodu, bol by si ochotný 
zostať na Slovensku, či by si si radšej zno-
va vyskúšal zahraničie?
Som otvorený všetkým možnostiam. Pre-
behol aj nejaký rozhovor v  Nitre, že by 
o mňa mali stále záujem. Po mojich skúse-
nostiach so zahraničím by som si to znova 
rád vyskúšal. Možno aj nejakú novú kraji-
nu. Verím, že ak ešte nejaké góly a asisten-
cie pridám tak sa môžem niekam dostať.

Nitra sa momentálne nachádza na 8. 
mieste v lige. Chýbajú jej 2 body na pozí-
cie, ktoré zabezpečujú postup do skupi-
ny o  titul. Tabuľka je veľmi tesná. Medzi 
4. a 8. miestom sú len spomínané 2 body 
rozdiel. Ako vidíš šance klubu? Ako vidíš 
svoje šance, čo sa týka produktivity?
Áno stred je veľmi tesný. Paradoxne na-
priek tomu, že sme nevyhrali 3 zápasy, 
tak si držíme postavenie, z  ktorého sa dá 
kľudne dostať na štvrté miesto. Teraz nás 
čakajú 3 súperi, ktorí sú pod nami, čiže je 
najvyšší čas bodovať. Nesmieme si pokaziť 
to čo sme doteraz budovali zlým záverom.  
Z individuálneho pohľadu by som rád stre-
lil zo 2 góly a na 2 prihral. Nejako si chcem 
vylepšiť svoju štatistiku, no nepozerám sa 
len na to. Čo sa týka tabuľky produktivity 
tak mi niekoľko hráčov odskočilo. No stále 
mi zostávajú 3 zápasy a verím, že sa posu-
niem čo najvyššie. 



Zdroj: Martin Kilián
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STŘÍBRNÉ VZPOMÍNKY NA ANGLII
Petr Kastner
Autor:



STŘÍBRNÉ VZPOMÍNKY NA ANGLII
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Ale to už se zásadně změnila naše historie. 
Nejprve Československo roku 1989 utíká z 
područí komunistického režimu, aby po 
vzájemné dohodě došly obě země, tedy 
Česko a Slovensko, k názoru, že se chtějí 
ubírat vlastní cestou svého rozvoje pod hla-
vičkou samostatných územních celků. Na 
scénu tak přichází Česká republika. Mladý 
stát ještě dohrává společně se svými již bý-
valými bratry Slováky kvalifikaci na MS 1994 
do USA, aby ten další kvalifikační cyklus, 
tentokrát na ME 96 pořádané v Anglii, ab-
solvoval poprvé sám za sebe.

A měli jsme štěstí. V té době se totiž zfor-
movala nadějná a velmi silná generace, ze 
které naše kopaná těžila po mnoho dalších 
let. Právě šampionát pořádaný v kolébce 
fotbalu, v hrdém Albionu, ukázal, jak moc 

zdroj: GettyImages

I přes to, že nejsme vynálezci skvělé a celosvětově milované zábavy jménem fotbal, 
ani nejsme nejúspěšnější zemí, co se výsledků týče, dá se v klidu říct, že českosloven-
ská a posléze česká reprezentace dosáhla ve své historii na velké množství úspěchů. 
OH 1920 - stříbro, bohužel kontumačně odebráno, Československo totiž opustilo hrací 
plochu na protest proti kontroverzním rozhodnutím rozhodčího. MS 1934 - stříbro, 
finále pod taktovkou rozhodčího Eklinda, který připískával domácímu výběru za do-
hledu fašistického diktátora Mussoliniho. ME 1960 - bronz. MS 1962 - stříbro, Masopust 
se stává nejlepším fotbalistou Evropy. OH 1964 - stříbro. ME 1976 - zlato, Panenka díky 
svému pověstnému penaltovému kopu vstupuje mezi legendy. ME 1980 - bronz. OH 
1980 - zlato… Od té doby zase dlouho nic, žádná medaile. Na další velký úspěch se ve 
středu Evropy čekalo do roku 1996.

silní jsme opravdu byli. Protože se super 
silnými Němci finále nehrála ani domácí 
Anglie, ani silná Francie, jež se stala za dva 
roky dokonce mistrem světa, ani finalisté 
posledního MS 94 Italové, nýbrž právě malá 
a nenápadná zemička nosící hrdě českého 
lva na prsou.

Přitom už jen cesta ze základní skupiny se 
po rozlosování zdála prakticky nemožnou. 
Německo, Itálie a Rusko? Většina fanoušků 
turnaj viděla zhruba takto: nasajeme atmo-
sféru svátku fotbalu, zahrajeme si fotbal se 
super týmy a ve vyřazovací fázi se podívá-
me, už bez nervů a bez naší účasti, na ty 
nejlepší celky z evropského kontinentu. Ale 
ono ejhle, vše bylo nakonec jinak. Právě v 
tom tví kouzlo fotbalu. Občas prostě vyletí 
nahoru outsider a favorit má akorát oči pro
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pláč. A tentokrát zůstal černý Petr v rukou 
slavné Itálie.

Ale popořadě. Na úvod jsme dostali Ně-
mecko. Rozjezdový zápas naší skupiny C 
měl jasný příběh a zaslouženého vítěze. 
Němci góly Ziegeho a Möllera vyhrávají na 
Old Trafford 2:0. Zato druhé utkání proti 
Itálii mělo pro naši skvadru úplně jiný ko-
nec. Málokdo by si před začátkem utkání 
tipl naše vítězství. Přitom už v páté minutě 
duelu vsítil gól Pavel Nedvěd. Itálie se sice 
později stane jeho druhým domovem, ale 
tenkrát ho tato branka opravdu nemrze-
la. Po vcelku rychlém srovnání z kopačky 
Chiesy se Italové zanedlouho museli vzpa-
matovávat z dalšího šoku - na 2:1 zvyšoval 
ve 35. minutě Radek Bejbl. Toto skóre se na 
světelné tabuli až do závěrečného hvizdu 
nezměnilo. Vzhledem k vývoji ve skupině 
bylo jasné, že postup mají Němci v kapse. 
Kromě nás totiž porazili také Rusko (3:0). 
Otázkou bylo, kdo naše sousedy do vyřa-
zovací části doprovodí. Před posledním 
skupinovým kolem tedy měli Němci šest 
bodů, my a Italové (vítězství 2:1 nad Rus-
kem) po třech a Rusko bylo na nule. Těžko 
říct kdo byl v lepší pozici. Němci sice byli 
pro Italy těžším soupeřem, než bylo pro nás 
Rusko, ale o motivaci již postupující party 
okolo Sammera a spol by se dalo polemizo-
vat. Nakonec bylo poslední skupinové kolo 
v podání naší C skupiny remízovým. Itálie 
hrála s Němci 0:0. My jsme během divoké 
přestřelky ještě v závěru prohrávali s Rusy 
3:2, což v tu chvíli znamenalo postup Italů, 
ale „štístko“ Šmicer nám dvě minuty před 
koncem vystřelil plichtu 3:3 a tímto nás 
díky lepšímu vzájemnému zápasu poslal 
do čtvrtfinále na úkor squadry azzurry.

Čtvrtfinále proti Portugalsku, vítězi skupiny

ny D, vstoupilo do dějin, tedy alespoň mi-
nimálně do těch našich fotbalových díky 
precizně kopnutému dloubáku Karla Po-
borského. Nečekané a geniálně provedené 
řešení situace nás posunulo do semifinále 
proti Francii. Tým plný hvězd se Zinedinem 
Zidanem ve svém středu bral ČR jako snad-
nou kořist a užuž se viděl ve finále. Chyba! 
Po bezbrankovém průběhu se zápas do-
stal až k penaltovému rozstřelu. Zatímco 
v našem dresu nikdo nechyboval, v tom 
francouzském nedal Pedros. A tak penalta 
Kadlece v šesté sérii rozhodla o tom, že se 
domů vrátíme minimálně jako vicemistři 
Evropy.

Ale proč ne rovnou jako mistři? Jenže do fi-
nále se dostalo Německo, tým, který už vě-
děl, jak na nás. Vývoj zápasu byl ale šokující. 
Díky proměněné penaltě Patrika Bergra po 
faulu na Poborského totiž v 59. minutě ve-
deme 1:0. Češi jsou 30 minut od titulu mistra 
Evropy. Jenže osud tomu chtěl jinak. V 69. 
minutě střídá Scholl a na hřiště nastupu-
je Oliver Bierhoff. Už po čtyřech minutách 
právě on srovnává na 1:1. Natřískané Wem-
bley s britskou královnou Alžbětou v hledi-
šti sleduje remízový zápas, který směřuje 
do prodloužení. Bohužel, není nám přáno. 
Opět Bierhoff dává z otočky po lehce tečo-
vané střele a po Koubově nepovedeném 
zákroku takzvaný zlatý gól. Konec. Slzy na 
jedné straně, neskutečná euforie na té dru-
hé. Pomsta za Euro 1976 Němcům vyšla 
přesně po dvaceti letech na výbornou. Po 
prvotním zklamání jsou nakonec nadšení 
i čeští reprezentanti. Stříbro je také krásné 
a většina z nich měla namířeno k hvězdné 
kariéře. Třeba Poborský. Před pár lety hráč 
Žižkova dostává laso od Manchesteru Uni-
ted. Ale o tom zase někdy příště.

zdroj: Pinterest.com
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CO O TONDOVI PROZRADIL 
JEHO OTEC?



Reprezentační záložník Antonín Barák (26) již více než tři roky žije na Apenin-
ském poloostrově. Jeho jméno tu za tu dobu nabralo na zvuku. Aktuálně válí 
v dresu Hellasu, ambiciózního klubu z Verony. Že by jeho italský sen měl celou 
cestu hladký průběh, se říct však nedá. A o tom se s námi rozpovídal.

VŽDY JE 
SVĚTLO

NA KONCI 
TUNELU

,,

David Joch
Autor:



Antoníne, začnu trochu netradičně. Když 
si byl dítě, snil si o tom, že budeš fotbalis-
ta nebo tě lákalo něco jiného? 
Samozřejmě jsem o tom snil. Od malinka 
jsem měl hrozně rád sport, nejenom fot-
bal, ale fotbal pro mě znamenal vždy jed-
ničku. Mě to strašně bavilo, protože jsem 
chodil sledovat svého taťku. Vždycky jsem 
fotbalu fandil, sledoval jsem všechny zápa-
sy v televizi. Ať už šlo o zápasy české ligy, o 
zahraniční soutěže nebo Ligu mistrů jsme 
milovali. Vždycky jsem se hrozně těšil na 
úterý a na středu na  20:45, ještě když se 
hrávalo v ten čas, tak jsme se s taťkou na to 
koukali. Bylo to skvělé a hrozně mě lákalo 
vyzkoušet si to na takové úrovni hrát a na 
tu úroveň se vypracovat.

Tvůj otec je považován za jednoho z nej-
lepších fotbalových odborníků v zemi, 
takže předpokládám, že v dětství tě vedl 
fotbalem opravdu poctivě.
Jo, taťka mě trénoval prvních, teď abych to 
neřekl blbě, 11 let. Provedl mě od příprav-
ky až po celé žákovské kategorie. Potom 
s námi, s ročníkem 94, končil a předával ho 
do dorostu. Takže všechny ty fotbalové kla- 
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Zdroj: Hellas Verona

dy mám od něj, za což mu musím hrozně 
poděkovat. Bral jsem to tak vždycky, že táta 
byl trenér a ani jsem ho v tu chvíli nebral 
jako tátu, když jsme byli na hřišti. Spíš jsem 
se snažil vždycky co nejvíc učit a ty trénin-
ky mě s ním bavili. Pro mě to byla přede-
vším zábava, při které, si myslím, že když to 
člověka baví, tak chce a pořád se zlepšuje. 
A já jsem z toho měl hroznou radost, když 
se mi podařilo něco nového, nějaká nová 
klička. Přišel jsem domů a měl jsem z toho 
vždycky velkou radost. Pro mě to vždycky 
hodně znamenalo.

Přesuneme se teď dopředu. V létě 2017 
ses za velké slávy přesunul ze Slavie do 
italského Udinese, kde ses potkal s Ja-
kubem Janktem. Do toho ještě Patrik 
Schick v Sampdorii a rázem v Česku pro-
pukla italská horečka. Jak tohle období 
vzpomínáš?
Na toto období vzpomínám strašně rád, 
protože jsem šel poprvé do zahraničí. Byla 
to taková první velká neznámá, co mě čeká. 
Těšil jsem se na to a byl jsem strašně rád, 
že budu mít českého spoluhráče v  týmu. 
Kubu jsem znal už z jednadvacítky, takže
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jsem tak nějak věděl, co od sebe může-
me oba dva očekávat a máme, za to jsem 
strašně rád, skvělý vztah. Kuba je super 
kluk, super fotbalista. Hlavně ale charakte-
rově jsem od začátku věděl, že to je super 
kamarád a kluk do kabiny, který mi pomů-
že. Takže jsem si to užíval, ta první sezó-
na nám s Kubou i individuálně vyšla. Páťa 
Schick vlastně v tu dobu, kdy já jsem pře-
stupoval do Itálie, přestupoval do AS Řím. 
Takhle jsme všichni byli spolu v kontaktu. 
I se „Šikýnem“, když jsme se viděli, tak to 
bylo příjemný. Myslím si, že v  tu dobu se 
začala v Česku mnohem víc sledovat ital-
ská liga. Začala pro českého fanouška být 
mnohem zajímavější, protože nás tam bylo 
víc. Byl tam i Láďa Krejčí v Boloni a Lukáš 
Zima v  Janově, i když nechytal jako třetí 
gólman. Nerad bych na někoho zapomněl 
ale bylo nás tam určitě víc.

Jakub se potom ale přesunul do Janova a 
ty si začal mít problémy se zády. Půl roku 
jsi byl naprosto bez fotbalu. Označil bys 
to za svoje nejhorší období?
Tak z kariérního hlediska to určitě byla jed-
na z komplikací. Samozřejmě každá cesta 
je trošku trnitá ale vždy je důležité to, jak 
se s tím člověk vypořádá. V tu chvíli, kdy to 
přišlo, jsem s tím taky v hlavě bojoval. Pro-
tože jsem chtěl tu první sezónu potvrdit. 
Po té první sezóně v Itálii byl o mě zájem 
od nějakých zajímavých klubů. A já jsem 
to chtěl v té druhé potvrdit. Takže jsem to 
cítil trošičku jako komplikaci ale to k tomu 
patří. A myslím si, že to ví každý vrcholo-
vý sportovec, že bez těch zranění to nejde. 
V  tu dobu jsem měl oporu ve své rodině, 
v přítelkyni, která byla fantastická a hrozně 
mi pomohla. A vlastně v Pavlíně Novotné, 
která mě dala dohromady a celou tu reko-
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nvalescenci vedla ona. Ten problém jsme 
spolu vyřešili a defacto mě to ještě posílilo. 
Každé takovéto těžké období člověka po-
souvá a já jsem za to hrozně rád. Ale možná 
úplně nejtěžší období jsem měl v dorostu 
v  nějakých 16, 17 letech, kdy jsem vlastně 
rok nebo třičtvrtě roku nehrál fotbal kvůli 
únavovému syndromu. To bylo horší, pro-
tože tam se nevědělo jakým stylem postu-
povat a čekalo se. Bylo to skoro až depre-
sivní období. I pro moje blízké, kteří to se 
mnou hodně prožívali. Jsou to všechno je-
nom překážky a člověka to jenom posiluje. 
Je důležité se s tím vyrovnat a bojovat dál, 
protože to světlo na konci tunelu je tam 
vždycky.

společné vazby, které se tam vybudovaly a 
ta důvěra už tam mezi námi nebyla. Takže 
z mnoha faktorů to potom bylo takové slo-
žitější. Ale byl jsem hrozně rád za to, že jsem 
mohl jít do Lecce, tam mi to dalo strašně 
moc. Hned, jak jsem tam přišel, tak to bylo 
celé narychlo. Přišel jsem dva dny před 
prvním zápasem s Turínem a myslel jsem 
si během prvního tréninku, že hrát nebu-
du ze začátku. Ale trenér se mnou mluvil 
a dal mi tu šanci. Nám se to jako týmu po-
vedlo, zápas jsme odehráli skvěle, mně se 
povedlo dát gól. Nastartovalo to pro mě 
úplně úžasné období, i když potom přišel 
covid. Lecce jsem si i díky tomu zamiloval a 
prožil jsem tam fantastický půlrok.

“Pro mě je to nejkrásnější rok v životě i přes ty všechny 
patálie, které teď lidstvo musí zažívat.”

Do začátku minulé sezóny ses ale dal do 
kupy, záda zpevnil a snažil ses vrátit na-
plno do sestavy Udinese. To se ale nepo-
vedlo a místo toho přišlo hostování v Lec-
ce, kde si zažil nástup jako blázen. První 
zápas a hned premiérový gól.
V Udinese jsem se dal vlastně dohromady, 
cítil jsem se ještě líp než před zraněním. Cí-
til jsem, že tělo jsem připravil fantasticky. 
Moje fyzické data na GPSce a všechny růz-
né testy šly nahoru. Byl jsem naprosto při-
pravený a chtěl jsem to ukázat. Ale v Udi-
nese se přetrhaly na začátku zranění naše

V Lecce se ti podařilo získat herní poho-
du, výkonnostně šels opět nahoru. Fan-
tastický půlrok. Místo návratu do Udinese 
pak přišel přesun do ambiciózního Hella-
su. Přicházels s velkými očekáváními? 
V Lecce to bylo super, sedlo mi to ve všech 
směrech. Měli jsme výborný tým, výborný 
realizák. Skvělý trenér, skvělé vedení klubu 
tam je. Prezident a lidi v Lecce – bomba. Já 
jsem tam našel defacto svůj druhý domov. 
Cítil jsem se tam hrozně dobře s  mojí ro 
dinou a podepisovalo se to i na výkonech. 
Prožil jsem tam výkonnostně, jak to sám vi-
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dím ve svých očích, nejlepší svůj půlrok 
v životě. Protože takové výkony jsem nepo-
dával nikde předtím. Šlo to hrozně nahoru. 
Takže se mi jen potvrdilo v hlavě to, co jsem 
věděl po tom zranění, jak jsem připravený. 
A že jsem na tom ještě líp, než jsem byl. 
Pak přestup do Hellasu byl hrozně důle-
žitý, protože já věděl, že v Udinese nechci 
zůstat. Tak se hledalo. Věděl jsem, že ta 
situace není jednoduchá. Čekalo se na to, 
jestli o mě projeví někdo fakt silný zájem 
a aby to i mně dávalo smysl. A taky jestli 
bude mít někdo na mě peníze. To naštěstí 
Hellas obojí splnil a já jsem hrozně rád, že 
jsem sem přišel. Přišel jsem určitě s očeká-
váními, protože když jsem viděl minulou 
sezónu, jaké výkony podával Hellas, tak 
jsem byl natěšený na práci s trenérem a na 
spolupráci celkově v tomto klubu. Protože 
jsem cítil z klubu, že je hladový a že před-
chozí sezónu mohou určitě zopakovat.

Verona se v Serii A pere o evropské příč-
ky, ty si základním kamenem sestavy a 
dokonce nejlepším střelcem týmu. Skvě-
lý první půlrok podle mě. Jak to vnímáš 
aktuálně ty?
ak o evropské příčky – to je zatím brzo mlu-
vit, protože náš prvotní cíl je záchrana. Jak 
mile ji uděláme, ak se potom můžeme ba-
vit dál. Samozřejmě bychom si to všichni

přáli být co nejvýš. Ale uvidíme. Pořád 
máme za sebou teprve 10 kol a budou nás 
čekat těžší zápasy, takže se dá říct, že 90 
procent sezóny je ještě před námi. Jsem 
hrozně rád, že mám důvěru trenéra a re-
alizačního týmu. Cítím to, že na mě sází a 
snažím se to splatit. Za ty góly jsem taky 
rád, celkově i za výkonnost. Jak hrajeme, 
jak se jako tým prezentujeme. Myslím si, že 
to má vysoké parametry a dost tady všich-
ni v Itálii zpozorněli ohledně nás. Můžeme 
být nepříjemní pro každého. Doufám, že to 
bude pokračovat. A za ten půlrok jsem ur-
čitě rád, je to super vstup. Ale je to pořád 
jenom začátek a sezóna je dlouhá, jak jsem 
říkal. Já chci tady tu sezónu mít co nejlepší 
výsledky a potom, aby to vyvrcholilo Mist-
rovstvím Evropy.

Jeden z gólů si vstřelil do sítě AC Milán. 
Jaké to je dát branku proti tak věhlasné-
mu týmu?
Je to krásné vstřelit gól AC Milán, ještě 
k tomu na San Siru. Povedlo se mi to před 
plným stadionem, když jsme tam vyhrá-
li s  Udinese v  první sezóně 3:1 na Interu. 
Jakub Jankto mi tam vlastně přihrával na 
gól a to je vždycky příjemné dát gól na ta-
kovém stadionu. Škoda, že tam nebyli fa-
noušci. Určitě by to byl ještě silnější zážitek 
ale i tak si toho vážím. Byl jsem hrozně rád, 



že jsme si odtud odvezli i bod, i když jsme 
vlastně do poslední chvíle vedli. Ale AC Mi-
lán posledních dvacet minut měl tlak a 
nedali penaltu, takže ten bod byl pro nás 
důležitý. Odtud jsme ho brali všemi deseti. 
Ale jsem moc spokojený za to a je to vždyc-
ky příjemné dát gól takovému týmu, ještě 
když to znamená body. To se hodně cení a 
jsou to plusové body.

Světová pandemie zasáhla do života kaž-
dého člověka. Tobě se ale daří na klubové 
úrovni, vrátil ses do reprezentace, která 
má za sebou úspěch a před sebou velký 
rok, narodil se ti syn Antonín. Nebyl to pro 
tebe paradoxně nejlepší rok v životě?
No, když se na to člověk takto ohlédne, tak 
bych to hodnotil jako nejlepší rok fotbalo-
vé kariéry zatím. Mrzí mě samozřejmě, že 
fanoušci zatím nemůžou být u toho. Mys-
lím si ale, že se to změní a že brzo budeme

mít zase plné stadiony. Budeme moct sdí-
let tu vášeň a radost všichni společně. Ale 
největší vítězství je pro mě, že náš syn s pří-
telkyní je zdravý a že Toníček se má skvěle. 
Já mám z něj strašnou radost, hrozně mě 
to baví a doufám, že mu budu moct dát 
co nejvíc do života. Hlavně po té výchov-
né stránce. Aby byl šťastný, aby ho bavily 
věci, které bude mít rád. Aby si prostě uží-
val život. Když vidím jeho smích, tak to je 
prostě radost. Takže pro mě je to určitě 
nejkrásnější rok v životě i přes ty všechny 
patálie, které teď lidstvo musí zažívat. Ale 
pořád jsme v době, kdy nezažíváme válku, 
kdy asi byly horší věci a máme se krásně. 
Samozřejmě je tady ten problém s korona-
virem ale neviděl bych to až tak vážně. Ty 
čísla nejsou až tak veliká. Myslím si, že byly 
i horší problémy a snažím se na to dívat 
nějakým stylem pozitivněji a doufám, že 
tobude už brzo za námi. A budeme moct 
žít znova normálně.

Zdroj: Profimedia

38
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SLOVA ANTONÍNA BARÁKA STARŠÍHO

,,Trénoval jsem ho od čtyř let. Začal se mnou chodit na tréninky s kategorií o rok či dva 
starší. To ale proto, že chtěl sám. Já ani moc nechtěl (smích). Ale táhlo ho to tam k těm 
starším klukům.‘‘

,,V prvních dvou, třech letech mi na tréninku vykal. Naposlouchal to od svých kama-
rádů a já do toho nezasahoval (smích). Nechával jsem tomu volný průběh a v duchu 
jsem se tomu smál. S manželkou jsme se tomu smáli (smích).‘‘

,,Vůbec mě nenapadlo, že to dotáhne tak vysoko. Usiloval jsem doopravdy o to, aby ho 
to bavilo. Aby dělal sport, který si vybral on. Ne že jsem ho vybral já.
Jeho mladší brácha si vybral volejbal a já jsem byl hrozně rád. Absolutně mi nevadilo, 
že nedělá taky fotbal, ba naopak (smích).‘‘

,,Stará se o sebe, snaží se zdravě žít a stravovat, nepít alkohol, dodržovat pitný režim. 
Denně několikrát cvičí, aby tělo udržoval v konci a správně kompenzoval.‘‘

,,Dával jsem mu prostor, aby se pokud možno těšil na každý trénink, na každý turnaj, 
na každý zápas a vytvářel si nějaké vlastní výzvy k tomu, že se chce zlepšovat.‘‘
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PATRIK LE GIANG11 ŽONGLu
o

1
Hudba, která tě před zápasem nakopne
Pred zápasom si vždy púšťam svoj playlist, ktorý ma naladí do toho 
správneho módu.

2
Oblíbený seriál
Dva a pol chlapa, The Last Dance alebo Drive to survive (FORMULA 1).

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Rád si dám dobrý burger s batátovými hranolkami. 

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Santiago Bernabeo

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Martin Dúbravka

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Zaujíma ma celkovo jej charizma. A prvá veta? Ak by ma zaujala tak 
asi: Ahoj, ja som Patrik, rád by som ťa spoznal.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Tých je mnoho, každý deň nejaký nový. 

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Bali – Lombok

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Záleží od situácie, ale viacmenej na sústredeniach vždy poteší, keď 
dostaneme deň voľna. 

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Myslím, že túto frázu v rozhovoroch nepoužívam.

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Koníčkovanie



PATRIK LE GIANG

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?
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LVÍČAT Autor:
Michael Skudrzyk

d rozdělení federace si český reprezen-
tační A-tým na MS ani EURU na zlato ne-
sáhl. Úspěšnější jsou reprezentanti do 21 

let, před kterými celá Evropa poklekla v roce 
2002. A nebylo to jediné umístění lvíčat mezi 
nejlepšími evropskými týmy své věkové ka-
tegorie.

O

Prvním evropským šampionátem, kterého se 
samostatná česká U21 zúčastnila, bylo EURO 
1996, na kterém tehdejší lvíčata postoupila do 
čtvrtfinále. Na šampionát o dva roky později 
Česko nepostoupilo. Poté už ale následova-
ly dvě finálové účasti. Po první z nich muse-
li Češi v  roce 2000 na Slovensku vstřebávat 
zklamání z  porážky 1:2 proti Itálii. Ofenzivně 
laděná lvíčata ve finále podala srdnatý výkon, 
při kterém diváci vstávali ze sedadel, katem 
českého týmu pod vedením Karla Brückne-
ra se však stal Andrea Pirlo, který vstřelil obě 
branky squadry azzury. Šampionát nastarto-
val úspěšnou zahraniční kariéru značné části 
členů českého výběru a některé z nich si Karel 
Brückner dokonce vytáhl i do A-týmu repre-
zentace.

Triumfu se lvíčata dočkala už o dva roky poz-
ději a bylo to od samého začátku turnaje po-
řádné drama. Na úvod šampionátu ve Švý-
carsku Češi podlehli 0:2 Francii. Díky výhře 1:0 
nad Belgií a remíze 1:1 s Řeckem český náro-
ďák s odřenýma ušima postoupil do vyřazova-
cí části turnaje. V semifinále český tým v na-
pínavé bitvě po prodloužení porazil 3:2 Itálii a 
po remíze 0:0 a brankách Pospíšila, Grygery 
a Skácela v penaltovém rozstřelu ve finále 
s  Francii mohly vypuknout mistrovské osla-
vy. Síla tohoto týmu je zřejmá hned na prv-
ní pohled. Byli v  něm například i Petr Čech, 
Tomáš Hübschman nebo Milan Baroš. Velmi 
úspěšnou kariéru ostatně prožila většina čle-
nů kádru zlaté „jednadvacítky“ z roku 2002.

Další české výběry U21 měly k  podobným 
úspěchům daleko a musely zakusit hořkost 
tří neúspěšných kvalifikací a jednoho vyřazení 
v základní skupině EURA. Dalšího postupu do 
vyřazovací části šampionátu se český tým do-
čkal v roce 2011 v Dánsku, kde dosáhl na semi-
finále, ve kterém ale ztroskotal na Švýcarsku a 
neuspěl ani v následné kvalifikaci na OH s Bě-
loruskem. Herně na tomto šampionátu Češi 
rozhodně neoslnili, přesto se jednalo o nejlep-
ší výsledek v éře trenéra Jakuba Dovalila. Kro-
mě současných reprezentantů Tomáše Vaclí-
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ka, Ondřeje Čelůstky a Bořka Dočkala 
v  kádru byli například i Lukáš Vácha, Jan 
Kovařík či Libor Kozák.

Velkým milníkem této věkové kategorie je 
domácí šampionát, který se v roce 2015 ko-
nal v Praze, Olomouci a Uherském Hradiš-
ti. Úvodní zápas domácího EURA nemohl 
mít rozdílnější poločasy. V prvním byli Češi 
jednoznačně lepším týmem a díky brance 
Pavla Kadeřábka, který těsně před šampi-
onátem podepsal Hoffenheimu, se dostali 
do vedení. Ve druhém poločase se lvíčata 
naopak jen bránila a Dánové zápas otoči-
li na konečných 1:2. V kádru českého týmu 
na domácím EURU byli například Jakub 
Brabec, Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka, Lu-
káš Masopust, Ladislav Krejčí nebo Václav 
Kadlec. Nejpamátnější je ale příběh Jana 
Klimenta. Ten se na šampionát dostal díky 
absenci Matěje Vydry a jeho hvězdná chví-

le přišla v zápase proti Srbsku, které sestře-
lil hattrickem a přispěl k vítězství 4:0. Tento 
hattrick současnému hráči Slovácka stačil 
na zisk titulu krále střelců turnaje i angaž-
má v německém Stuttgartu. Stejně rych-
le, jak hvězda tohoto útočníka vyletěla, tak 
taky padla. V posledním zápase lvíčata re-
mizovala s Německem. Čtyři body na rozdíl 
od zlatého EURA 2002 na postup ze skupi-
ny nestačily.

Zatímco na většině utkání seniorské repre-
zentace není atmosféra zrovna bouřlivá, 
tak na zápasech lvíčat v posledních letech 
funguje fanouškovská organizace Vlajko-
noši, která na každém domácím zápase re-
prezentace U21 vytváří hlasitý kotel a žene 
české mladíky za výhrami. Tento projekt 
spojuje fanoušky napříč republikou a i díky 
originálním chorálům se mu povedlo po-
zvednout českou fanouškovskou kulturu.

Velkým milníkem této věkové kategorie je domácí 
šampionát, který se v roce 2015 konal v Praze, Olo-

mouci a Uherském Hradišti.

Zdroj: Milan Kammermeyer
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Prozatímního vrcholu dosáhla činnost 
Vlajkonošů na EURU 2017 v Tychách, díky 
čemuž se mladí reprezentanti v  Polsku 
museli cítit jako doma. K postupu do semi-
finále to sice nepomohlo, ale po brankách 
Trávníka, Havlíka a Lüftnera čeští mladíci 
slavně porazili aspoň favorizovanou Itálii. 
Kvůli porážkám s Německem a Dánskem 
se Češi ale museli na cestu domů sbalit už 

po základní skupině. O síle týmu vypovídá 
i to, že jeho součástí byly opory současné 
seniorské reprezentace Tomáš Souček, Ja-
kub Jankto nebo Patrik Schick.

Znovu se Češi na „malém EURU“ předsta-
ví už na konci března příštího roku, kdy se 
budou hrát základní skupiny v Maďarsku a 
Slovinsku.

Zdroj: GettyImages
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A to probojovat se až do finále a bojovat o 
kov nejcennější. Pro současné fanoušky to 
zní jako nějaké science fiction, ale v roce 
1934 v Itálii a 1962 v Chile jsme sahali po 
zlatém triumfu. Obě cesty na světový fot-
balový Olymp jsou velmi zajímavé. O před-
válečném stříbrném příběhu a hořké finá-
lové prohře pod vlivem italského diktátora 
píšeme jinde. My se zaměříme mundial 
pořádaný jihoamerickou zemí. 

O pořádání v pořadí již 7. mistrovství svě-
ta se rozhodlo na lisabonském kongresu 
FIFA v roce 1956. Ve hře byly tři země. SRN, 
Argentina a právě Chile. Přihláška Němců 
byla okamžitě zamítnuta. Bylo by to již třetí 
pořadatelství šampionátu na Starém kon-
tinentě v řadě. Esa v rukávu měla Argen-
tina. A to především díky delší fotbalové 
tradici, větším stadionům a obrovskému 
zájmu diváků. Jenže všechny přesvědčil 
Carlos Dittborn. Vize funkcionáře nejen

Čeští fotbalisté se naposledy účastni-
li bojů na světovém mistrovství v roce 
2006 v Německu. Od té doby marně 
čekáme na vytoužený postup do hlavní 
fáze tohoto prestižního mezinárodního 
turnaje mezi fotbalovou elitu. Otázkou 
zůstává, co nám přinese nadcházející 
kvalifikace na MS v Kataru v roce 2022. 
Momentálně je Česko podle žebříčku 
reprezentací FIFA na nelichotivé 42. 
příčce. Avšak v minulosti hráči se lvem 
na hrudi, tehdy ještě pod vlajkou Čes-
koslovenska, dvakrát zažili neskuteč-
nou euforii.

STŘÍBRNÁ VÝPRAVA
DO ŘÍŠE INKŮ

Autor:

Jaroslav Syrový

Zdroj: ČTK
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chilského, ale i celého jihoamerického fot-
balu.

Slíbil MS v devíti chilských městech, ale také 
zajistil finanční záruky vlády a parlamentu. 
Dne 21. května 1960, v den oslav 150. výročí 
nezávislosti, postihla Chile obrovská přírod-
ní katastrofa. Zemětřesení zasáhlo území o 
400 tisíc km2 a připsalo si za oběť přes 5 
tisíc lidských životů. Pořádání turnaje bylo 
na vážkách, ale všechny přesvědčil opět 
Dittborn. Z velkého projektu ale sešlo a po-
čet pořadatelských měst se snížil na čtyři. 
Sám hlavní iniciátor pořadatelství se velké-
ho turnaje bohužel nedožil, zemřel několik 
týdnů před zahájením na mrtvici. 

V Basileji, dva roky před úvodním hvizdem 
šampionátu, byla rozlosována kvalifika-
ce. Krom pořadatelské země a brazilských 
obhájců titulu byly dveře otevřené pro dal-
ších 14 národních mužstev. A zde začíná 
naše stříbrná československá cesta k úspě-
chu. I když začátky byly nemastné, neslané. 

Naši reprezentanti v kvalifikačních bojích 
moc nezářili. Los Čechoslovákům navíc 
také nepřál. Nejen hráčům, ale i fanouš-
kům způsobil plno vrásek na čele. Mnozí 
tvrdili, že toto je absolutně nejtěžší skupina. 
Měli jsme změřit síly s Irskem a Skotskem. S 
dvěma ostrovními týmy, se kterými se nám 
tradičně nedařilo, bilance byla tristní. Z 11 
utkání jsme do té doby utrpěli sedm porá-
žek a připsali jsme si jen tři vítězství. 

Trenérskou taktovku však v ruce dřímal Ru-
dolf Vytlačil. Jednalo se o Čecha, jenž se na-
rodil v Rakousku. Dokonce našeho jižního 
souseda v dorosteneckém věku reprezen-
toval, ale velkou část své hráčské kariéry 
absolvoval v dresu pražské Slavie. Díky poli-
tickému uvolnění po pádu stalinismu mohl 
přistoupit k trenérskému kormidlu národ-
ního týmu. Od roku 1957 byl ústředním tre-
nérem repre a o rok později poprvé usedl 
na lavičku národního mužstva. Vídeňský 
Čech byl skvělý psycholog a sázel na velmi 
neortodoxní metody, kterým rozuměl snad 
pouze on. Ale fungovalo to. Stal se tak stě-
žejním pilířem nečekaných úspěchů naší 
reprezentace, která počala ziskem bronzu 
v roce 1960 na Poháru národů, předchůd-
ci dnešního mistrovství Evropy, či stříbra 
na letních Olympijských hrách v roce 1964 
v Tokiu. Ale největším úspěchem byl ten z 
roku 1962. Ale nepředbíhejme. 
Cesta do dalekého Chile byla trnitá. V 
úvodním dvojzápase Skotové dvakrát po-
razili Iry. Trenér Vytlačil absolvoval oba du-
ely s kameramanem. Když se blížil zápas v 
Bratislavě na Tehelném poli, pustil hráčům 
nahrávku. Záznam viděli několikrát a každý 
přesně věděl, jakým způsobem hraje pro-
tivník a co na něj platí. Také 40tisícové obe-
censtvo bylo svědkem jasného vítězství 4:0. 
Odveta byla v režii houževnatých Skotů. 
Prohra 3:2. Jediná šance byla porazit v dvoj-
zápase Iry. To se povedlo, s vysokým skóre 
11:2. Jenže jsme měli stejně bodů jako Skot-
ská reprezentace, a tak musel rozhodnout 
třetí zápas na neutrální půdě. 

Zdroj: ČT

Britský tisk napsal: „Skoti nasadili všechno, i nečisté zákroky, 
ale stejně se nedostali mezi nejlepších šestnáct. Českoslovenští 
fotbalisté jsou v současnosti nejlepším evropským mužstvem.“
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Dlouho se debatovalo o tom, kde se bude 
hrát. Nakonec se oba reprezentační celky 
dohodly na Bruselu. Duel za stavu 2:2 do-
spěl až do prodloužení, kde jsme dalšími 
dvěma góly udolaly skotského soka a nako-
nec zvítězili 4:2. Velkou měrou se na výhře 
podíleli Masopust a Kučera.

Jenže doma to tak růžově neviděli. Přípra-
va na šampionát v Itálii se nám moc nepo-
vedla. Zranil se střelec z Dukly Kučera, po 
operaci byl sparťanský Kvašňák. V nomina-
ci výpravy do dalekého Chile bylo nakonec 
7 hráčů Dukly – Kouba, Novák, Masopust, 
Pluskal, Jelínek, Borovička a Adamec, po 
třech z bratislavského Interu – Tichý, Buber-
ník a Scherer a Slovanu Schrojf, Popluhár a 
Molnár, baníkovský Pospíchal, slávista Lála, 
sparťani Mašek a nedoléčený Kvašňák, 
Kos z  Bohemky, Štibrányi z  Trnavy, Bom-
ba z Prešova, Kadraba z Kladna a brněnský 
Schmucker.

Tato skvadra byla značně podceňovaná. 
Navíc na jihoamerické půdě nás čekala 
skupina smrti. Dle československých funk-
cionářů měla být parta trenéra Vytlačila na 
mistrovství snad jen do počtu. Podle toho 
vypadala příprava - hlavně moc neutratit. 
Například oblečení hráči podědili po olym-
pionicích. S týmem odcestovalo o čtyři hrá-
če méně, než dovolovala pravidla. Absen-
ce maséra či improvizace ubytování až na 
místě vypovídá za vše. Přesto dokázal kouč 
Vytlačil z minima získat maximum. 

Jeho svěřenci šokovali svět, když nejdří-
ve v základní skupině překvapili nejdražší 
mužstvo světa a se štěstím porazili Španě-
ly brankou Štibrányiho 1:0. Bylo to důležité 
vítězství, které našim hráčům dodalo se-
bevědomí. Na skvělý výkon jsme navázali 
bezbrankovou remízou s Brazílií. Ukázalo 
se, jak je důležité míti v bráně Schrojfa.

Brazilci se v prvním poločase při pokusu o 
střelu zranil Pelé. Podle tehdejších pravidel 
nemohli hráči v zápase střídat a slavný hráč 
musel zbytek utkání odkulhat. A tady při-
chází na řadu velké gesto fair play, které se 
navždy zapsalo do historie. Náš kapitán Jo-
sef Masopust zavelel, aby znevýhodněného 
brazilského špílmachra českoslovenští hrá-
či nenapadali. Tím si hráči se srdce Evropy 
získali respekt a obdiv nejen Brazilců, ale i 
celé fotbalové veřejnosti. Brazilský útočník 
již do dalších bojů nezasáhl a sledoval dění 
jen z lavičky. 

Poslední skupinový zápas a prohra 1:3 s Me-
xikem již na postup do čtvrtfinále vliv ne-
měla. Do tohoto zápasu nově zasáhl Mašek. 
Ten se za důvěru trenéru Vytlačilovi odmě-
nil nejrychlejší brankou vstřelenou na MS. 
Jeho střela rozvlnila mexickou síť již po 15 
vteřinách od úvodního hvizdu. Své prven-
ství si tento gól držel rovných 40 let, než 
útočníka Sparty o 4 vteřiny překonal na ji-
hokorejském  MS v roce 2002 Turek Hakan 
Sükür. 
Ve čtvrtfinále jsme čelili maďarskému vý-

Zdroj: twitter.com
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běru. Nepropustná obranná hradba v čele 
s brankářem Schrojfem čelila rychlonohým 
Maďarům. Pro brankáře bratislavského Slo-
vanu to byl životní zápas, lapil úplně vše a 
soupeř byl z jeho výkonu naprosto zoufalý. 
Z naší ojedinělé útočné akce rozhodla jedi-
ná branka Scherera.

Semifinále s Jugoslávií přineslo krom útoč-
ného fotbalu také dva kuriózní momenty. 
Po vyrovnávací brance Jugoslávců zůstala 
protržená naše síť v brance a hráči po hřiš-
ti honili zatoulaného psa. Ale toto vše naše 
hráč nevykojilo z rovnováhy.  V závěru utká-
ní strhli výhru na naši stranu. Hrdiny dne 
byli střelci Kadraba a s dalšími dvěma zása-
hy Scherer. Všemi deseti jsme brali vítězství 
3:1 a po 28 letech se československý celek 
opět podíval do finále mistrovství světa. 

Tím se splnil klukovský sen i Josefu Ma-
sopustovi, jelikož od malička toužil vběh-
nout na zelený pažit ve finálovém utkání 
a rozvlnit síť. Dokázal to 17. června na ná-
rodním stadionu v Santiagu de Chile proti 
doposud skvěle hrajícím „kanárkům“. Naši 
hráči překvapili soupeře útočnou hrou. 
Hrálo se nejlepší utkání celého turnaje. 

Úvodní branku záložníka Dukly vidělo 68 ti-
síc diváků v hledišti. Miliony diváků také po-
slouchaly radiový přenos doma v Českoslo-
vensku. Brazilci se však nevzdali a během 
chvíle vyrovnali. Další dvě branky přidali po 
poločase, kdy jsme hráli proti zapadajícímu 
slunci. Konečný výsledek 1:3 rozhodl, že se 
Jihoameričané mohli radovat z obhajoby 
zlata. Ale nadšené publikum si vyžádalo i 
Čechoslováky, aby na stadionu oběhli čest-
né kolečko. 

„Do té doby skvěle chytající Schrojf nás 
tentokrát nepodržel. Asi nešel do utkání 
moc klidný, protože tři čtvrtě hodiny před 
začátkem utkání vtrhlo do naší kabiny de-
set, dvanáct lidí, novinářů a fotografů, 

Vilda převzal cenu za nejlepšího brankáře 
mistrovství, musel odpovídat na otázky… 
Něco takového je dnes nemyslitelné. Mezi 
novináři bylo nejvíc brazilských - kdoví, 
možná to byl taktický tah, jak Schrojfa vy-
trhnout ze soustředěnosti,“ spekuloval po 
letech Masopust. 

Přesto druhé místo je doposud jedním z 
nejvýznamnějších počinů československé, 
potažmo české kopané. Krom ceny pro nej-
lepšího brankáře turnaje Viliama Schrojfa 
se do nejlepší jedenáctky chilského MS do-
stali obránce Svatopluk Pluskal a záložník 
Josef Masopust. Záložník Dukly v tom sa-
mém roce získal i prestižní ocenění Zlatý 
míč, cenu pro nejlepšího fotbalistu Evropy. 

Po slavném návratu se naopak reprezen-
tantům skládaly oslavné písně. Odměna 
od svazu ale činila nejvýše 5 tisíc korun, a 
to ještě nezdaněných - pro ty, kteří odehráli 
nejvíce zápasů. Přitom naše stříbrná výpra-
va na MS i díky přátelským zápasům vydě-
lala 200 tisíc amerických dolarů. Absurditu 
komunistické doby dokresluje situace, kdy 
platit museli naopak chilští hrdinové. Rov-
ných 12 korun a 80 haléřů byl účet za rádi-
ovku. Za čepice, které hráči ponechali chil-
skému maséru, který se o výpravu v místě 
konání šampionátu staral.

Až v roce 2013, k 50. výročí zisku stříbrné 
medaile, předali čeští reprezentanti v čele s 
kapitánem Rosickým šek na 350 tisíc korun 
do rukou hrdinům z dvaašedesátého roku. 
Pro tehdy sedm žijících pamětníků byla 50 
tisícová odměna po letech alespoň částeč-
ným zadostiučiněním.

Až v roce 2013, k 50. výročí zisku stříbrné 
medaile, předali čeští reprezentanti v čele s 
kapitánem Rosickým šek na 350 tisíc korun 
do rukou hrdinům z dvaašedesátého roku. 
Pro tehdy sedm žijících pamětníků byla 50 
tisícová odměna po letech alespoň částeč-
ným zadostiučiněním.

Zdroj: reprofoto
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Mistrovství Evropy tentokrát hostila Itálie a 
Československo se potkalo s Německem již 
v základní skupině, kde se soupeři podaři-
lo pomstít. O jeho úspěchu rozhodl jediný 
úspěšný střelec Karl-Heinz Rummenigge. 
Německo se tak utkalo s Belgií ve finále o 
titul evropského šampiona a českosloven-
ské fotbalisty čekal souboj o bronzové me-
daile s domácí Itálií. Utkání bylo díky svému 
dramatickému a dlouhému rozuzlení stej-
ně divoké jako nedaleká sopka Vesuv. Nad-
šení mladíci z Bělehradu zde již byli v pozici 
ostřílených fotbalistů a jeden z jejich vůd-
ců již sledoval zápas jen v roli diváka. Letitá 
jednička reprezentace a pražské Dukly Ivo 
Viktor dala v roce 1977 fotbalu vale a praž-
skou Duklu reprezentoval mezi tyčemi Ja-
roslav Netolička. Ten toho v reprezentaci 
sice odchytal mnohem méně, ale také se 
stal hrdinou.

Zápas skončil v normální hrací době 1:1, když 
Čechy poslal v 54. minutě do vedení Ladi-
slav Jurkemik, aby o dvacet minut později 
na jeho trefu odpověděl Francesco Grazi-
ani. Další úspěšný střelec se již v normální 
hrací době nenašel a to platilo i pro násled-
né prodloužení. Přišel tedy penaltový 

rozstřel a nikdo ho neočekával tak dlouhý, 
jakým se posléze stal. Přišlo znovu připo-
menutí bělehradských hrdinů a posléze 
se ukázali i hráči, o nichž se ve fotbalových 
kruzích tolik nevědělo, ale o to příjemněj-
ší překvapení přichystali všem fanouškům 
fotbalu.

V rozstřelu začínali domácí Italové. Záložník 
Juventusu Franco Causio nedal Netoličko-
vi šanci, ránu umístil bezpečně do pravého 
dolního rohu, přičemž našeho brankáře po-
slal na druhou stranu. Odpovídat měl první 
úspěšný střelec z Bělehradu Marián Masný, 
jemuž nikdo neřekl jinak než “Béla”. Ten 
rovněž poslal zkušeného brankáře Dino 
Zoffa na druhou stranu a výsledkově srov-
nal krok. Dalším italským vyzyvatelem se 
stal útočník Alessandro Altobeli. Ani útoč-
ník Interu nedal Netoličkovi šanci a musela 
znovu přijít československá odpověď. Další 
bělehradský hrdina Zdeněk Nehoda prove-
dl tu nejjistější verzi penalty - míč umístil 
“pod klacek”.

Třetím italským vyzyvatelem byl Giuseppe 
Baresi, opět zástupce Interu Milán. Míč leh-
ce lízl levou tyč, ale Netolička znovu opouš-
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I fotbalisté Československa prožili nejslavnější penaltový rozstřel v roce 1976 v Běle-
hradě, kde porazili Němce ve finále a stali se evropskými šampiony, přičemž všichni 
si jako první vybaví rozhodující penaltu v podání Antonína Panenky, který ji provedl 
slavným “vršovickým dloubákem”. Trochu se však zapomíná na penaltový rozstřel, 
který se konal o čtyři roky později a řada jeho hrdinů dala vzpomenout na bělehrad-
ské drama a znovu získali vzácné ocenění, byť bylo tentokrát jen bronzové a Němcům 
se povedla pomsta za porážku v Bělehradě.



těl branku jako pokořený. U kapitána týmu 
z Bělehradu Antona Ondruše Dino Zoff vy-
stihl stranu, ale i ten zopakoval svůj čtyři 
roky starý úspěch. Jako čtvrtý Ital přichá-
zel obránce Juventusu Antonio Cabrini 
a poté, co zkontroloval penaltový puntík, 
provedl svůj úkol s velkou grácií. Po dlou-
hém roz běhu zvládl svůj úkol i obránce In-
teru Bratislava Ladislav Jurkemik a drama 
pokračovalo bez smutného hrdiny. Pátým 
Italem se stal Romeo Benetti. Nespekulo-
val, kam jde brankář a Itálii přiblížil bronzo-
vé náplasti poté, co se na její úkor dostala 
do finále Belgie. Na straně Československa 
zkompletoval bělehradskou pětici Antonín 
Panenka. Nezopakoval svůj pověstný dlou-
bák, ale ani on nezaváhal, a tak přišla pe-
naltová nadstavba. 
Šestou sérii započal Francesco Grazia-
ni. Útočníkovi trochu pomohlo fotbalové 
štěstí, ale s pomocí tyče dostal míč do sítě. 
Čekalo se, kdo bude prvním neplánovaný 
střelcem Československa. 

Trochu nečekaně se jím stal další zástup-
ce Slovanu Bratislava, obránce Koloman 
Gögh. Dino Zoff se však po svém skoku pou-
ze podíval, jak míč letí pod břevno a drama 
pokračovalo. V pořadí třináctým střelce se 
stal obránce Juventusu Gaetano Scirea a 
tentokrát se jednalo o šťastnou třináctku v 
sedmé sérii. Sedmým Čechem se stal Miro-
slav Gajdůšek. Netoličkův spoluhráč z praž-

ské Dukly, jenž prožil roky i s Ivo Viktorem,-
Dino Zoffa překonal, byť italský brankář vy-
stihl směr jeho střely. Napětí na Stadio San 
Paolo stoupalo a zvyšoval se i tlak na střel-
ce.
Tím osmým italským se stal další zástupce 
Juventusu Marco Tardelli. Ani on nezavá-
hal a československý trenér Jozef Vengloš 
už patrně hráče spíše přemlouval. Osmou 
sérii ukončoval Ján Kozák a ani odchova-
nec Košic ve svém úkolu neselhal. A pak to 
přišlo. Jaroslav Netolička s velkou dávkou 
štěstí vychytal obránce AC Milán Fulvia Co-
llovatiho a na stadionu v Neapoli se rozhos-
tilo nečekané ticho. Tým Československa 
byl najednou tak strašně blízko bronzovým 
medailím. Jako devátý zástupce Českoslo-
venska neselhal Jozef Barmoš a dostavila 
se obrovská dávka italského fotbalového 
zmaru.

“Squadra azzura” se stala smutným účast-
níkem dosud největšího penaltového dra-
matu v historii soubojů fotbalové elity Sta-
rého kontinentu. Stejně dlouhý se konal na 
mistrovství Evropy v roce 2016, v něm se 
však objevilo více neúspěšných. Do semi-
finále evropského šampionátu díky tomu 
postoupilo Německo a shodou okolnosti 
tak učinili rovněž v zápase s Itálií. Čechoslo-
váci ani Češi už větší penaltové drama ne-
zažili. Toto dlouhé čekání na rozuzlení v ně-
čem překonává i zlatý úspěch z Bělehradu.

Zdroj: GettyImages
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