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Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 

Vítejte u své pravidelné dávky emocí - u v pořadí 24. nadupaného čísla Vašeho magazínu s té-
matem V lesku zlatého míče, kde Vás čekají články z pera našich redaktorů o ikonách českého 
fotbalu, kteří si na tuhle nejcennější individuální trofej sáhli. 

Pravidelnou rubriku 11 žonglů absolvoval nejlepší střelec MFK Ružomberok Martin Regáli, fa-
noušky Hradce Králové jistě potěší současný klenot mužstva Erik Prekop, který bude útočit na 
korunu krále střelců druhé ligy. O své dojmy v účinkování Evropské ligy se podělí slovenský 
reprezentant, jeden z pilířů mužstva pod Ještědem Martin Koscelník. A jak z titulky už můžete 
poznat, hlavní rozhovor nám poskytla jednička německého velkoklubu z Leverkusenu, jeden 
z nejlepších brankářů Bundesligy, obrovský showman a milovník zlatavého moku Lukáš Hra-
decký. V rozhovoru i dojde na otázku, co říká na případnou nabídku z jeho milované Prahy. Roz-
hodně se máte na co těšit, a tak věříme, že v těchto pro nás pro všechny těžkých chvílích Vám 
dáme na chvilku zapomenout na vše nelehké, co nyní zažíváme.

Nás fotbal baví, bavte se s námi. 

Jiří Dryák, spolumajitel  
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ANI PELÉ, ANI MARADONA. ZLATÝ MÍČ BYL 
ČISTĚ EVROPSKÝ

LUKÁŠ HRADECKÝ:
„Musím se spolehnout na lahváče.“

11 žonglů MARTINA REGÁLIHO

JAK KLUK ZE SKALNÉ VYŠPLHAL NA 
FOTBALOVÝ OLYMP

ODMĚNA ZA VYJÍMEČNOU SEZÓNU

Foto u obsahu: fchk.cz

ERIK PREKOP:
,,Každý, kdo v klubu pracuje, touží po postupu do 
nejvyšší ligy.“

MARTIN KOSCELNÍK:
,,Pozice pravého obránce mi umožnila v Liberci hrát.“

MASOPUSTŮV ODKAZ NECHŤ ZŮSTÁVÁ S 
TOUTO KRAJINOU

24-27argentinští vítězové zlatého míče

Foto na titulní straně: Finlandia
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historie fotbalu socceru
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ANI PELÉ, ANI MARADONA.
ZLATÝ MIČ BYL ČISTĚ EVROPSKÝ

Autor:
Jan Lukačko

Zlatý míč FIFA se loni, poprvé od svého stvoření, neuděloval. Rozhodnutí vzbudilo u 
některých fotbalových fanoušků vášně – zejména u příznivců Bayernu Mnichov, je-
likož za hlavního kandidáta na premiérový zisk nejprestižnější individuální ceny byl 
širokou fotbalovou veřejností považován Robert Lewandowski. Polský gólostroj svými 
výkony dopomohl k zisku německého titulu, tamního poháru i k ušaté trofeji za vítěz-
ství v Lize mistrů. 

Historie
Ballon d’Or, jak zní originální jméno trofe-
je, se doposud každoročně rozdával už od 
roku 1956. Za jeho vznik můžeme podě-
kovat Gabrielu Hanotovi, francouzskému 
reprezentantovi a později novináři, kte-
rý mimo jiné stál i u zrodu Poháru mistrů 
evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy 
mistrů. Historicky prvním vítězem Zlatého 
míče se těsným rozdílem před Alfredem di 
Stefanem stal Skot Stanley Matthews.

Zpočátku Zlatý míč mohli získat pouze 
Evropané hrající v  Evropě, z  tohoto důvo-
du na seznamu vítězů nenajdeme Pelého 
ani nedávno zesnulého Diega Maradonu. 
Například v  roce 1986, kdy Maradona do-
táhl Argentinu k titulu mistrů světa, zvítě-
zil v anketě Igor Belanov z Dynama Kyjev. 
Pravidla se měnila až v roce 1995, kdy Fran-
ce Football, který za Zlatým míčem stojí, 
rozhodl, že cenu může získat jakýkoliv fot-
balista hrající v Evropě. V té době už starý 
kontinent na svém území soustředil hráče 
ze všech koutů světa. Až od roku 1995 tedy 
můžeme Zlatý míč považovat za cenu pro 
nejlepšího fotbalistu planety.

Hned po této úpravě pravidel zvítězil v an-
ketě Libérijec George Weah, až dodnes jako 
jediný hráč z Afriky. V následujících letech 
na Zlatý míč dosáhli např. Zinedine Zidane, 
Luis Figo či Pavel Nedvěd, ale také Brazilci 
Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo nebo Kaká. 

Poslední jmenovaný získal cenu v  roce 
2007, kdy přišla změna způsobu volby. Do 
tohoto roku o vítězi rozhodovali hlasy fot-
balových novinářů z  celého světa, poté se 
ale hlasovací právo dalo také trenérům a 
kapitánům národních mužstev.
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Roku 2010 přišlo krátké, šestileté spojení 
France Football a mezinárodní fotbalové 
federace a vznikl Zlatý míč FIFA, o nějž se 
přetahovali Lionel Messi s portugalským fe-
noménem Cristianem Ronaldem. Spojení 
však skončilo v roce 2016, kdy FIFA založila 
svou vlastní cenu ‚The Best‘.

Masopust s Nedvědem mezi legendami
Zlatý míč po celou dobu provázejí kontro-
verzní rozhodnutí. S  některými vítězi širo-
ká veřejnost nesouhlasí. Například vítězství 
Lva Jašina v  roce 1963, který bezpochyby 
zůstává nejlepším brankářem 20. století, je 
zvláštní kvůli tomu, že v daném roce s Dy-
namem Moskva ani s reprezentací nepůso-
bil na velké mezinárodní scéně. O čtyři roky 
později pak vyhrál Maďar Florian Albert, 
jenž sice dotáhl Ferencváros k  maďarské-
mu titulu, v Evropě ale řádil Bobby Charlton

Z  posledních let pak můžeme vzpome-
nout na neodměnění Francka Ribéryho 
v roce 2013 nebo překvapivé vítězství Luky 
Modriče z předloňska. 

Nejvíce Zlatých míčů obdržel Lionel Messi, 
na kontě jich má šest. Za ním je s pěti Cris-
tiano Ronaldo, po třech pak mají Holan-
ďané Johan Cruyff a Marco van Basten a 
Francouz Michel Platini. Z Čechů se ziskem 
trofeje může pochlubit Josef Masopust, 
který vyhrál v  roce 1962, byť v  zahraničí si 
experti myslí, že kontroverzně – oceněn 
měl být podle nich Eusébio, který s  Ben-
ficou opanoval Pohár mistrů evropských 
zemí, kdežto Masopust byl s  Českoslo-
venskem na mistrovství světa „až druhý“. 
Druhým Čechem se Zlatým míčem je pak 
Pavel Nedvěd, jenž si ho svou tvrdou pílí vy-
bojoval při působení v Juventusu.

Zdroj: Goal.com

pavel nedvěd porazil v anketě zlatý míč takové hráče jako byl zinedine zi-
dane, thierry henry, paolo maldini, roberto carlos nebo andrij ševčenko.



výherci zlatého míče
CRISTIANO RONALDO 

LIONEL MESSI 

MARCO VAN BASTEN

MICHEL PLATINI

JOHAN CRUIJFF

RONALDO

KARL-HEINZ RUMMENIGGE

KEVIN KEEGAN

FRANZ BECKENBAUER

ALFREDO DI STÉFANO

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019

2013, 2014, 2016, 2017

1988, 1989, 1992

1983, 1984, 1985

1971, 1973, 1974

1997, 2002

1980, 1981

1978, 1979

1972, 1976

1957, 1959

Luka Modrič (2018), Kaká (2007), Fabio Cannavaro (2006), Ronaldinho (2005), Andrij 
Ševčenko (2004), Pavel Nedvěd (2003), Michael Owen (2001), Luís Figo (2000), Ri-
valdo (1999), Zinédine Zidane (1998), Matthias Sammer (1996), George Weah (1995), 
Christo Stoičkov (1994), Roberto Baggio (1993), Jean-Pierre Papin (1991), Lothar 
Matthaus (1990), Ruud Gullit (1987), Igor Belanov (1986), Paolo Rossi (1982), Allan Si-
monsen (1977), Oleg Blochin (1975), Gerd Muller (1970), Gianni Rivera (1969), George 
Best (1968), Flórián Albert (1967), Bobby Charlton (1966), Eusébio (1965), Denis Law 
(1964), Lev Jašin (1963), Josef Masopust (1962), Omar Sívori (1961), Luis Suárez Mira-
montes (1960), Raymond Kopa (1958), Stanley Matthews (1956)
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ERIKOVA ČESKÁ CESTA 
ZA FOTBALOVÝM ŠTĚSTÍM

Zdroj: fchk.cz
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R O Z H O V O R

ERIK PREKOPERIK PREKOP
Mladý a perspektivní fotbalista Erik Pre-
kop (23) už za svoji kariéru okusil několik 
klubů v rodném Slovensku. Rozhodl se 
proto vyzkoušet angažmá v jiné zemi, i 
když stále velmi spřízněné. Přestoupil do 
Hradce Králové. A podle jeho slov si určitě 
polepšil. Jak sám šikovný střelec doufá, 
angažmá nebude jen ve druhé lize, ale co 
nejdříve i v té první. Erik jakožto šikovný 
zakončovatel tomuto cíli sám svými góly 
pomáhá, jak může. Nyní je jedním z nej-
lepších střelců FNL a my mu přejme, aby 
v roce 2021 přidal do sítí soupeřů co nejví-
ce dalších přesných zásahů.
Ligu a předkola evropských pohárů jsi 
okusil coby velmi mladý fotbalista. Ale 
prosadit se v tu dobu silném AS Trenčín 
bylo v konkurenci zahraničních hráčů asi 
velké sousto, že?
Ano, je to tak, jsem za to moc vděčný, že 
jsem mohl v relativně mladém věku zku-
sit evropské soutěže, a tak i vstoupit do 
mužského fotbalu. Je pravda, že Trenčín 
měl opravdu dobré mužstvo, které vyhrá-
lo 2x za sebou ligu a slovenský pohár, ale 
po skončení evropských soutěží se většina 
kluků a stabilních pilířů mužstva rozhodla 
zkusit zahraniční angažmá, a tím pádem 
tam byla trošku větší možnost se prosadit, 
ale teď když se na to podívám s odstupem 
času, tak jsem na to nebyl připravený - ať 
už fyzicky, nebo psychicky. Přece jen po-
sun k mužům je velký skok.

Bral jsi tedy následný přesun do třetiligo-
vé Nemšové jako takový restart a možnost 
začít s čistým štítem?
Po pravdě řečeno ani ne. Hodně jsem se 
bránil tam jít. Nebylo to vůbec z mé vůle, 
ale nedalo se s tím nic dělat, protože v té 
době jsem neměl žádného manažera ani 
nikoho, kdo by mi s tím mohl pomoci. A já 
sám jako takové „mladé ucho“ jsem na to 
neměl odvahu. Dokonce si vzpomínám, že 
jsem to rodičům dlouho tajil a přiznal jsem 
se jim, až když už bylo hostování uzavřené

a měl jsem jít na první trénink. Ale na dru-
hou stranu na to rád vzpomínám, protože 
jsme tam měli výbornou partu, která táhla 
za jeden provaz a našel jsem tam spoustu 
kamarádů, se kterými jsem v kontaktu do-
dnes.

Poté jsi v Bratislavě působil ve dvou klu-
bech. Nejprve v Interu, ale k srdci ti určitě 
více přirostla Petržalka. Už jen proto, že jsi 
v jejím dresu střelecky zazářil a připsal si 
krásných 12 druholigových branek.
V Interu jsem působil jednu sezonu, kde 
jsem měl dobrou první část sezony, ale pak 
jsem se z neznámých příčin ocitl na lavičce a 
dodnes nechápu proč (s úsměvem), ale tím 
už se zabývat nechci. Negativní zkušenosti 
trošku zastínily ty pozitivní a z toho pohledu 
na Inter nevzpomínám nejlépe. 
Naopak FC Petržalka mi přirostla hodně k 
srdci a toto období bylo zatím jedno z mých 
nejlepších, protože jsme se tam sešli super 
kluci, kteří se na nic nehrnuli a bavili se fot-
balem. Každý se mohl spolehnout na každé-
ho a v koncovce to bylo vidět na výsledcích 
mužstva a stejně tak i na mých přesných 
zásazích. Nejednou jsem řekl, že bych se do 
Petržalky někdy v budoucnu rád vrátil a po-
děkoval jí za to, že mě „fotbalově“ postavila 
na nohy.

Naše druhá liga je ale asi bojovná stejně 
jako ta slovenská, ne-li víc. Proč jsi se tedy 
rozhodl jít z druhé ligy na Slovensku do dru-
holigového klubu v Čechách? Byl to pod-
le tebe lepší krok po sportovní, či finanční 
stránce?
Česká druhá liga je určitě mnohem víc bo-
jovná, silová a dovolím si tvrdit, že i kvalit-
nější. 
V tu dobu byly i jiné nabídky, ale já vždycky 
v nějakých důležitých rozhodnutích dávám 
na první pocit a ten jsem nabyl po prvním 
setkání s P. Sabou a trenérem Frťalou, kde 
mi řekli ambice a cíle klubu, jak o mě stojí 
a jaké mají plány do budoucna. Tento jejich
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„Každý, kdo v klubu pracuje, touží 
po postupu do nejvyšší ligy. “

férový a profesionální přístup mě oslovil. 
Tak se tedy zrodil přestup do Hradce. 
V mé fotbalové kariéře to byl určitě krok 
kupředu a jsem za něj moc rád, protože 
ten rok a půl, co jsem v Hradci, mi po fot-
balové a fyzické stránce dal hodně. A po fi-
nanční stránce stejně.

Očividně jsi se svým přestupem dobře 
udělal. V Hradci ti to, po loňské aklimati-
zační sezoně okořeněné solidními šesti 
střeleckými zářezy, letos opravdu padá. 
Pět vstřelených branek ve 12 zápasech a 
průběžné třetí místo mezi střelci FNL bu-
diž toho tím nejlepším důkazem. Tobě ne-

dělá problém dát gól oběma nohama ani 
hlavou, že?
Děkuji moc. Ano, první sezona byla pro mě 
určitě trošku těžší, lepila se na mě zranění, 
se kterými jsem bojoval dá se říct celou se-
zonu a nebylo to někdy optimální. Je to ale 
už za mnou a každopádně jsem teď moc 
vděčný za to, že se mi herně a střelecky 
daří a svými góly můžu pomáhat mužstvu. 
Pevně věřím, že jich v druhé části ještě pár 
přidám.
Tak to je spíš otázka na spoluhráče (smích), 
ale osobně si myslím, že levou nohu a hla-
vu mám na dobré úrovni a co se týče pra-
vé, tedy slabší nohy, tak na té je třeba ještě

12 Zdroj: Archiv Erika Prekopa
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popracovat. Samozřejmě jako na všem. Ale 
ano, umím dát gól i pravou nohou.

Když už ti to tam letos v dresu Hradce 
Králové takhle padá, asi se chceš pokusit 
zabojovat o korunu krále střelců celé sou-
těže.
Kdybych řekl ne, lhal bych. Od útočníka 
se čekají góly a čím víc jich dá, tím víc se 
může dostat do povědomí lidí a zviditelnit 
se. Stejně tak mám své ambice a cíle a to-
hle by byla jedna meta, o kterou bych se 
chtěl poprat a mohla by mě přiblížit mým 
snům.

To bych ti Eriku samozřejmě moc přál. Po-
slední otázka: Když jsme nakousli téma 
tvého současného angažmá u Votroků, 
letošní sportovní cíl vašeho klubu je jasný-

- návrat do naší nejvyšší soutěže. Vidíš ale 
postup reálně? Do první ligy zamíří tento-
krát pouze celkový vítěz soutěže a baráž 
se nekoná.
Děkuji moc. Ano, cíl máme jasný, i když o 
tom moc hlasitě nechceme mluvit, ale ka-
ždý, kdo v klubu pracuje, touží po postupu 
do nejvyšší ligy. 
Věřím v to, že síla našeho mužstva je tak 
velká, že průběžné první místo, na kterém 
se momentálně nacházíme v tabulce, tam 
může svítit i po skončení celé soutěže. 
Bude jen na nás, jak se s tím popasujeme, 
jak to ustojíme v hlavách a hlavně jestli se 
nám budou vyhýbat zranění. Víme, že nás 
nečeká nic lehkého, ale máme dostatečně 
dlouhou přípravu, abychom se nachystali 
a nic nás nezaskočilo.

Zdroj: fchk.cz
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Zdroj: Profimedia

MASOPUSTŮV ODKAZ
NECHŤ ZŮSTÁVÁ
S  T O U T O U  K R A J I N O U

Píše se 2. červen 1962. Horký chilský vzduch spaluje účastníky mistrovství světa ve 
fotbale. Mezi nimi i československé hochy, kteří právě bojují proti věhlasným Brazil-
cům. Z ničeho nic se legenda “Kanárků” Pelé zraní a co hůř, v této době ještě střída-
ní neexistuje. Musí tedy v zápase pokračovat. Když pak dostává míč, přibíhá k němu 
protihráč Josef Masopust a nechává vzniknout jednomu z nejhezčích gest v historii 

tohoto sportu.

„Masopust se přede mnou zastavil, pozo-
roval mě, ale do souboje se nepustil. Díval 
se na mě a čekal, až míč přihraju nebo vy-
střelím. Už tehdy projevil cit pro fair play, o 
němž se dnes tolik mluví. Na tohle nikdy 
nezapomenu. Jiní hráči proti mně hráli ji-
nak. A budu opakovat vždy - tohle byla od 
Masopusta opravdová úcta k lidské bytos-
ti,” svěřil se Pelé v dokumentu o české le-
gendě.

Ze zapadlé vesničky ke světové slávě 
Masopust se narodil v roce 1931 ve Střimi-
cích u Mostu. Už v 17 se stal členem mos-
teckého áčka a ligový debut si zažil v roce

1950 v Teplicích. Odtud po dvou letech pře-
stoupil do Dukly Praha. Stalo se to při jeho 
nástupu na vojenskou službu.

Do té doby věrnému fanoušku Slavie pří-
chod do rivalské Dukly zajistil povědomí a 
slávu. Zde strávil 15 let, téměř celou svoji ka-
riéru. S tradičním pražským klubem získal 
osm mistrovských titulů.

Záložník Dukly byl výjimečný svým doko-
nalým vedením míče, skvostnou technikou 
a schopností střílet oběma nohama. Diváky 
na stadionech bavila jeho zdravá drzost a 
sebevědomí.

Autor:
David Joch
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Zdroj: ČTK

Nadaný hráč z pražské Julisky se stal iko-
nou nejen českých, ale i světových fotbalo-
vých dějin. Vrcholu dosáhl Masopust v roce 
1962. Na již vzpomínaném Mistrovství světa 
v Chile dokráčel s československou repre-
zentací až do finále, kde jeho parta nesta-
čila až na brazilský tým a odvezla si z Jižní 
Ameriky senzační stříbro.

Ve stejném roce se dočkal ještě jednoho 
ocenění, tentokrát individuálního. Český 
záložník si svými výkony vysloužil zisk Zla-
tého míče, ceny pro nejlepšího fotbalistu 
Evropy. Šlo o prvního českého hráče se Zla-
tým míčem vůbec. Po něm už to dokázal 
jen jeden, a to Pavel Nedvěd v roce 2003.

Masopust byl ve své životní formě a oceně-
ní zcela očekávaně přilákalo zájem klubů 
ze zahraničí včetně těch západních. Velký 
přestup za železnou oponu mu však režim 
nedovoloval.

Kdyby, kdyby…
Až za dalších šest let se vydal do Belgie, 
kde dva roky působil v klubu Crossing Mo-
lenbeek. Tomu pomohl postoupit do první 
ligy. Po dvou letech však ukončil svoji bo-
hatou hráčskou kariéru a zpátky doma za-
počal trenérskou. 

Po návratu do Československa dovedl k 
historickému titulu Zbrojovku Brno v sezó-
ně 1977/78. Mezi lety 1984-1988 pak dokon-
ce vedl reprezentaci. Svůj poslední zápas 
odtrénoval v roce 1996 v týmu FK Pelikán 
Děčín.

Navždy nezodpovězenou otázkou zůstává, 
kam by to Masopust dotáhl, kdyby během 
svého osobního vrcholu mohl přestoupit 
na již vzpomínaný Západ. Možná i právě 
proto si zaslouží velké uznání.

Ke svému celosvětovému úspěchu totiž 
nepotřeboval věhlasný zahraniční klub. 
Jeho pokora, respekt k fair-play a fotbalo-
vý talent ho totiž dokázaly vystřelit daleko 
za hranice malého pražského klubu. Stát 
se českým jménem, na které s úsměvem 
vzpomínají i ti největší hráči fotbalové his-
torie, se povedlo jen málokomu.

Legenda československého fotbalu nás 
opustila v červnu 2015 v úctyhodném věku 
84 let.  To, co zde zanechala, tu však zůsta-
ne navždy.

„Je to jeden z největších idolů, jaké fotbal 
poznal,“ prohlásil světoznámý Pelé před 
pár lety.
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,,Josef je legenda. Byl lepším fotbalistou než já. 
- Eusébio - 
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,,Bezpochyby pro mě byl jedním z nejlepších hráčů Evropy. 
On a Beckenbauer. - PELÉ- 
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Na Slovensku jsi působil v Zemplínu Mi-
chalovce. Co bylo hlavním hybatelem 
toho, že jsi si pro další vývoj zvolil Liberec 
a ne nějaký ze slovenských špičkových 
klubů? Nedostal jsi ve tvé domovině žád-
nou adekvátní nabídku?
Ano, působil jsem v Michalovcích. Můj bý-
valý manažer mi vyřizoval Liberec už před-
tím, ale nedopadlo to. Poté jsem podepsal 
manažera Andreje Augustína s Jožkou 
Korbelem a ono to pak po celkově vyda-
řené sezoně nějak dopadlo. Myslím si, že 
to byl super krok. Něco se vyjednávalo se 
slovenskými kluby a i s jinými zahraniční-
mi, ale když přišla nabídka z Liberce, jestli 
tam nechci jít, neváhal jsem. Všichni jsme 
byli přesvědčení, že to bude do budoucna 
dobrý krok.

Po příchodu do Slovanu jsi ale neměl na 
růžích ustláno. O svojí pozici v týmu jsi 
musel bojovat. Některé zápasy jsi hrál na 
jiné pozici, než jsi byl zvyklý.
Přišel jsem do Slovanu Liberec jako zálož-
ník. První zápasy v přípravě, myslím skoro 
všechny, jsem hrál v základu. Přišel první 
ostrý zápas a já v základní sestavě nebyl. 
Ale nastoupil jsem myslím na nějakých 15

minut. Takže jsem byl rád, že mám první 
start. A potom se to takhle tahalo, nastu-
poval jsem méně. Jak říkáš, nebylo to leh-
ké. Stále jsem se musel o svojí pozici bít, 
abych alespoň nastupoval. Na konci jarní 
části, před dvěma roky, jsem začal hrát. 
Ale pravého obránce - a toho hraji dodnes. 
Bylo to pro mě něco nového - nová liga, 
jiný styl než na Slovensku. Tady se na tré-
ninkovém zápase strašně jezdí. Potřeboval 
jsem se trochu aklimatizovat. Ale nakonec 
jsem začal nastupovat, za což jsem byl sa-
mozřejmě rád.

Kterou pozici ze svého pohledu prefe-
ruješ ty? Hraješ raději na pravém beku 
nebo na kraji zálohy?
Od té doby, co jsem začal hrát obránce, 
se mi to celkem zalíbilo, protože dnešní 
obránci jsou pomalu jako záložníci. Bě-
hám nahoru dolů, takže mě tato pozice víc 
baví. Ale v Michalovcích jsem zase dával víc 
gólů, z čehož jsem měl velkou radost. Ale 
pozice pravého obránce mi umožnila v Li-
berci hrát a díky ní se mi splnil sen dostat 
se do reprezentace. Takže jsem za to straš-
ně rád a celkem mi pozice pravého beka 
vyhovuje.

POZICE PRAVÉHO OBRÁNCE MI UMOŽNILA V LIBERCI HRÁT 
A DÍKY NÍ SE MI SPLNIL SEN DOSTAT SE DO REPREZENTACE.

,,



Zdroj: FC Slovan Liberec
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A kterými fotbalovými vlastnostmi jsi 
podle tebe přesvědčil trenéra Hoftycha, 
že jsi lepší jako obránce než záložník?
S trenérem Hoftychem to bylo tak, že když 
přišel, tak jsem první půlrok nastupoval 
pouze jako záložník, do obrany jsem vůbec 
nechodil. A druhou půl sezonu, když byla 
ta “koronapauza”, jsem nenastoupil osm 
měsíců. Myslím od 27.9., nebo tak nějak, 
až do 30. března. Až poté nastal zlom. Když 
se zranili naši dva obránci, tak mě tam dal 
proti Slovácku a naštěstí se tam od té doby 
držím.

Ne nadarmo se říká, že všechno zlé je k 
něčemu dobré. Teď otázka na tvůj tým z 
Liberce. Slovan je velice ambiciózní klub, i 
přes časté výprodeje dokáže stabilně hrát 
o špičku naší nejvyšší soutěže. Je podle 
tebe ale reálné nyní hrát s Libercem o mi-
strovský titul, nebo si na něj budeš mu-
set počkat až do případného angažmá v 
jiném týmu?
Já si stále myslím, že Liberec je klubem, 
který i když prodá pomalu každý půlrok 
tři až pět hráčů ze základní sestavy, pořád 
se drží na špici ligy. Ale někdy jsou zápasy, 
které nevyjdou a chybí pak dva tři body. Ale 
Liberec má stále na to vyhrát mistrovský ti-
tul. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Doteď 
jsme i kvůli koroně neměli tak široký kádr,

takže bylo těžké zvládat ligu i Evropskou 
ligu. Přes to jsme to zvládli velmi dobře, 
jak realizační tým, tak i hráči. Stále jsme do 
toho dávali všechno a budeme se snažit 
být na nejvyšších příčkách. 

Ty jsi měl, Martine, tuto sezonu šanci s Li-
bercem zazářit právě i na evropské scé-
ně. Hlavní fáze Evropské ligy ale byla v 
podání Slovanu trošku rozporuplná. Dvě 
vítězství nad belgickým Gentem byla za-
stíněna pětigólovými příděly na půdě CZ 
Bělehrad a v Hoffenheimu. Čím to, že se 
vám v obraně v těchto duelech až tak ne-
dařilo?
Na začátek je potřeba si říct, že všechny 
týmy byly kvalitní. V těch zápasech, co jsme 
dostali pět gólů, nám chyběla kvůli koroně 
půlka hráčů a hráli jsme ještě k tomu ven-
ku. O to to bylo těžší. Ale každý, kdo hrál, si 
ty zápasy užil. Sice jsme prohráli, ale skoro 
pro všechny to byla nová zkušenost, kterou 
si budeme chtít určitě zopakovat. Je to ne-
popsatelný pocit a myslím že ta dvě vítěz-
ství nad Gentem ukázala, že se můžeme 
rovnat s  týmy, jako je právě Gent. Doma 
jsme s Hoffenheimem (0:2) dostali dva laci-
né góly. Dokázali jsme uhrát s CZ remízu. V 
Evropě jsme hanbu myslím neudělali a ty 
gólové nadílky byli ovlivněné tím, že nám 
chybělo hodně hráčů ze základní sestavy.
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Takže jak se nakonec v Liberci pohlíželo 
na konečnou třetí příčku ve skupině? V ní 
jste měli sedm bodů, což není vlastně ani 
žádný propadák. Sice jsi zmínil zisk šesti 
bodů z dvojzápasu s Gentem, ten ale za-
končil skupinu beznadějně poslední bez 
jediného bodu.
My jsme skoro celý tým nevěděli, do čeho 
jdeme, protože až na několik hráčů nikdo 
EL nehrál. Takže jsme si to chtěli užít, ale 
nepropadnout. Gent sice skončil poslední, 
ale každý ví, že to je velký tým a mají velkou 
kvalitu v hráčích. Ale zápasy jim, dá se říct, 
nevyšly. Myslím si, že v našem klubu byli 
spokojení, sedm bodů není zlých. I když byl 
každého malý sen postoupit do vyřazova-
cí části. Jsme ale rádi, že jsme ve skupině 
neskončili poslední. Myslím, že všichni v 
klubu byli spokojení s prezentací klubu v 
Evropě. Každý by to chtěl zopakovat. 

Jinak tvé skvělé výkony v dresu Slovanu 
nezůstaly bez povšimnutí na reprezen-
tační úrovni. Trenér Hapal tě postavil do 
dvou zápasů Ligy národů. V obou utká-
ních jsi dokonce absolvoval plnou porci 
minut. Asi prozatímní vrchol tvé kariéry, 
že?
Ano, seběhlo se to celkem rychle. Poté, co 
jsem začal hrát a došlo k postupu do EL, 
přišla třešnička na dortu, a to ta, že si mě 
vytáhnul trenér Hapal do seniorské repre. 
To byl splněný sen, protože jsem byl v týmu 
s hráči, na které jsem do té doby koukal v 
televizi. Bylo to něco neskutečného. Jsme 
rád i za těch 90 minut, že mi trenér věřil. A 
i když ty výsledky byly 1-0 ve Skotsku a 1-1 v 
Izraeli , tak si myslím, že jsme si ve Skotsku 
zasloužili remizovat a v Izraeli vyhrát. Pro 
mě to byla ale obrovská zkušenost, hrát na 
reprezentační úrovni a ještě s takovými
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hráči, jaké v repre máme. Budu se i nadále 
snažit, abych se tam dostal.

Co ale říkáš na konec trenéra Hapala u 
národního týmu Slovenska? V reprezen-
tačním dresu tě provází po celou dobu, 
byl to právě on, kdo tě nominoval jak do 
utkání jednadvacítky před čtyřmi lety, 
tak i loni v září do A-týmu. Myslíš, že tvá 
pozice v repre dresu může být nyní ma-
linko ohrožena?
Pan trenér Hapal si mě vytáhnul už v “21”, 
teď mě vytáhnul i do “A”. Ale myslím že ne-
jde tolik o trenéra. Pokud budu podávat 
dobré výkony a bude se mi dařit v klubu, 
stále je šance se do reprezentace dostat. 
Já se o ní budu strašně snažit. Splnil se mi 
sen a já v něm chci dál pokračovat. Plnit si 
další sny, co ve fotbale mám. Jedním z nich 
je právě hraní v reprezentaci. A s trenérem 
je to tak, že trenéři se mění i po půlroce

nebo roce, člověk nikdy neví, ale stále na 
sobě musí makat a dokazovat, že má na to 
být v týmu.

Nový hlavní trenér Štefan Tarkovič dostal 
po postupu přes Severní Irsko smlouvu 
minimálně do konce trvání odloženého 
ME. Asi bych se ani nemusel ptát na to, 
že je nyní tvým největším cílem přesvěd-
čit ho o tvé nominaci právě na zmiňovaný 
šampionát?
Určitě je to jeden z mých cílů se tam do-
stat a zabojovat o pozici. Trenéra osobně 
neznám, ale fotbal sleduji a vím, že byl v re-
pre asistentem. Dalšími asistenty jsou Ma-
rek Mintál a Samuel Slovák, který působil 
i zde v Liberci. Budu se snažit podávat ty 
nejlepší výkony a zasloužit si místo v kádru. 
Uvidíme, jak to půjde, ale já věřím, že se mi 
to podaří.

PO ZÁPASE S GENTEM BYL DŮVOD K RADOSTI. SEVEROČEŠI 
BELGICKÉHO SOUPEŘE PORAZILI 1:0.



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. 

Zdroj: soccerbible.com
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ARGENTINŠTÍ 
VÍTĚZOVÉ
ZLATÉHO MÍČE
Nadpis článku může a asi i působí zavádějícím dojmem. Argentina má totiž oficiálně 
přiznaných šest vítězství v držení prestižního Zlatého míče - všechny triumfy ovšem 
třímá v ruce jediný fotbalista. Jeho jméno není samozřejmě žádným překvapením - 

jde o Messiho, celým jménem Lionela Andrése Messiho Cuccittiniho.

Petr Kastner
Autor:

Tento rodák z Rosaria se bezpochyby stal 
absolutní legendou mezi fotbalisty, jak ak-
tivními, tak mezi těmi z celé historie nád-
herného sportu zvaného fotbal. Je opravdu 
málo hráčů, kteří by se dali přiřadit na úro-
veň argentinského mága. Jeho rekordních 
šest triumfů vlastně naprosto vypovídá o vý-
jimečnosti, kterou oplývá. Barcelonská iko-
na ale celou svoji kariéru zápolí s obrovskou 
konkurencí v podobě osobnosti nemenší-
ho významu - s Christianem Ronaldem. Je 
bezpochyby jasné, že kdyby portugalská 
megastar hrála v jiné době než Messi, tak 
by neskončila u nynějších pěti vítězstvích 
prestižního Ballonu d‘Or, ale triumfů by 
měla mnohem více. Totéž samozřejmě pla-
tí i v opačném případě. Právě souboj obou 
hrajících legend nás udržuje v napětí po 
více jak jednu dekádu. Kromě možná až 
překvapivého vítězství Luky Modriče se za 
poslední léta nikdo jiný nestal držitelem 
Zlatého míče než právě Argentinec či Por-
tugalec.

Ale Argentina má vítězů prestižní ankety 
udělované časopisem France Football více, 

i když ne úplně oficiálně. V letech 1957 a 
1959 totiž držel v rukou Zlatý míč i legen-
dární Alfredo Di Stéfano. Tento rodák z ar-
gentinského hlavního města Buenos Aires 
začal kariéru v místním velkoklubu River 
Plate. V jeho dresu vyhrává ligovou soutěž a 
stává se dokonce nejlepším střelcem tamní 
ligy. Díky generální stávce v argentinském 
fotbale ale odchází rozdávat radost do slav-
ného kolumbijského klubu Millionarios z 
Bogoty. Jeho výkony jsou natolik uchva-
cující, že o něj bojují bossové Barcy i Rea-
lu Madrid. Členové Bílého baletu jsou na-
konec úspěšnější, a tak Di Stefáno odchází 
získat rekordní počet pěti triumfů v PMEZ 
do Madridu. Díky dlouhodobému pobytu 
přijímá španělské občanství. Nakonec re-
prezentuje tuto jihoevropskou zemi ve více 
jak třiceti utkáních, na velkém turnaji se ale 
nikdy nepředstavil. A i když hrál za Španěl-
sko, Argentina mu nikdy nebyla cizí. Na za 
čátku své trenérské kariéry tam trénoval 
slavné Boca Juniors, úhlavního nepřítele 
klubu River Plate. Hned se uvedl vítězstvím 
v argentinské lize i v tamním poháru. Do 
Argentiny se vrátil jako trenér ještě v roce

25
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1981 a znovu o čtyři roky poté. I na tomto 
je vidět, že mu Argentina zůstala v srdci a 
jeho dva triumfy ve Zlatém míči jsou ale-
spoň částečně zahalené také v bílomodré 
vlajce jihoamerického fotbalového gigan-
tu.

Podobný osud potkal i dalšího rodáka z Ar-
gentiny. Roku 1935 se ve městě San Nico-
lás de los Arroyos narodil Omar Sívori. I on 
se stal, stejně jako di Stefáno, v dresu River 
Plate držitelem mistrovského titulu (1955 
a 1956). O rok později získává velký úspěch 
také v národním dresu, s Argentinou vyhrá-
vá Copa America. Poté odchází do Juven-
tusu Turín, kde získává další tři tituly. Díky 
pobytu na Apeninském poloostrově, opět 
podobně jako di Stefáno, získává evrop-
ské občanství. Italský pas mu tudíž zajišťu-
je možnost zvítězit v anketě roku 1961. V té 
době totiž platilo pravidlo, že vítězem Zla-
tého míče může být pouze Evropan (to pla-
tí koneckonců až do roku 1995). Také on se 
posléze vrací do Argentiny trénovat, kromě 
několika prvoligových klubů (River Plate, 
Estudiantes, Vélez Sársfield a jiné) vedl do-
konce i národní výběr na MS 1974. Enrique 
Omar Sívori umírá v rodné Argentině roku 
2005 ve věku nedožitých sedmdesáti let. 

Díky získaným španělským, potažmo ital- 
ským občanstvím se tedy tito hráči stali 
držiteli nejprestižnějšího ocenění pro fot-
balistu, ale ironií osudu se tímto triumfem 
nemůže pyšnit jejich rodná země. Ale právě

v Argentině tito famózní hráči dostali zákla-
dy svého umu, a proto bych této jihoame-
rické zemi minimálně poloviční podíl na 
zisku těchto Zlatých míčů přisoudil.

Při příležitosti 60letého založení 
Ballonu d‘Or došlo k alternativ-
nímu předělání výsledků ankety 

z let před rokem 1995. Pokud 
by se nedodržovalo pravidlo o 
vítězích pocházejících pouze z 

Evropy, roku 1978 by se vítězem 
stal Argentinec Mario Kempes, 
mistr světa a nejlepší střelec 

turnaje konaného v témže roce. 
A dokonce dva triumfy by si na 
své konto připsal legendární, 

nyní bohužel již zesnulý, Diego 
Armando Maradona. Opanoval 

by ročníky 1986 a 1990. I na pří-
padu těchto dvou fotbalistů je 

krásně vidět, jak úspěšná, co se 
výchovy výtečných hráčů týče, 
Argentina je. A ze šesti Zlatých 
míčů by bylo nakonec rovnou 

celých dvanáct.
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Autor:
Jiří Dryák

Lukáš Hradecký, dle mnohých medií spolu s Manuelem Neuerem nejlepší 
brankář Bundesligy. I díky výkonům finské reprezentační jedničky Lever-
kusen bodově prohání Bayern Mnichov. Obrovský sympaťák v rozhovoru 
rozebere svoji vášeň k pivu a otázku,  zda by si díky lásce k Praze dokázal 
představit angažmá ve Slavii.   

JEDNO PIVOJEDNO PIVOPROSÍM!PROSÍM!



Lukáši, ty jsi velký milovník piva, což je 
vlastnost, která je mi velmi sympatická. 
Co je mi ale ještě více sympatické, je fakt, 
že se tím nijak netajíš. Jaká máš oblíbe-
ná piva? Já se přiznám, jsem vysazený na 
belgická piva jako je Delirium tremens, La 
Chuff nebo Leffe.
Parádní otázka! Ne, proč bych o tom ne-
mluvil, i když jsem hráč a brankář v Bun-
deslize, tak jsem i normální člověk a pivo 
se dělá, aby se vypilo. Točené pivo - pro mě 
Plzeň i Krušovice jsou v pohodě. Ale toče-
né „plzni“ v Praze v nějaké starší hospodě, 
tomu se nic nevyrovná. A ohledně lahvové-
ho, to musíme do Itálie. Peroni Nastro Az-
zurro mě hodně chutná.  

Jak to vlastně teď řešíš, když jsou hospody 
zavřené? Docela prekérní situace. Takže 
nějaká domácí pípa? 
No, to mě trochu chybí, to je pravda. Mu-
sím se spolehnout na lahváče a tady v Ně-
mecku je bezvadný servis, jmenuje se to 
flašková pošta. Do dvou hodin ti přivezou 
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Zdroj: Archiv Lukáše Hradeckýho

pivo až nahoru do bytu, takže je to super 
pro líné brankáře (smích). 

Ty jsi v  jednom z  rozhovorů řekl, že jako 
fotbalista se cítíš jako Fin. Jak se cítíš jako 
člověk? Máš to tak, že nevycházíš ze sau-
ny, nebo slovenská krev převládá a cítíš se 
více jako Slovák?  
Cítím se víc jako Fin. Rád chodím do sauny 
(úsměv). Tady doma ji nemám, ale na sta-
dionu naštěstí je. Rád samozřejmě jezdím 
na Slovensko jednou, dvakrát ročně, jsem 
takový míšený ze dvou kultur, ale více se 
cítím jako Fin. 

Ty ses naučil fotbal ve Finsku. Z  Turunu 
Palloseura jsi přestoupil do Esbjergu, po-
kud se nepletu. Jak je těžké se prosadit ve 
Finsku, aby si tě všimli z lepší ligy, protože 
všechny oči sponzorů i mediální zájem je 
upřený na hokej?
Ano, ano, dobře si pamatuješ. Byl jsem na 
testech, které probíhaly týden přes léto v 
naší pauze. Pomohlo mi, že jsem byl v re-

,, MUSÍM SE SPOLEHNOUT NA LAHVÁČE.
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prezentaci U18 a U20, takže mě vyskau-
tovali. Já jsem finskou ligu nehrál, k muž-
skému fotbalu jsem se dostal až v Dánsku. 
Takže tam jsem udělal hlavní kroky. Krás-
ných čtyři a půl roku a pak jsem se rozhodl 
jít do Brondby.

Brondby Kodaň, velký klub v  rámci Dán-
ska, ale asi si taky nebudeme nic nalhávat, 
že skok do Eintrachtu Franfurkt je velký. 
Jeden z  největších klubů v  Německu se 
skvělými fanoušky. Jak pro tebe tohle bylo 
těžké, protože tlak při potkávaní fanoušků 
na ulici a všechno s tím spojené, to bylo 
asi jinde? 
Už v Dánsku jsem hodně koukal na Premi-
er League i Bundesligu a ta se mi opravdu 
líbila. Byl to sen, která se stal realitou. Když 
jsem se koukal na zápasy říkal jsem si, proč 
bych tam nemohl hrát já? Byl jsem pře-
svědčený, že bych ukázal, že tam patřím, 
sebedůvěra tam byla. Určitě bylo nejtěžší 
se tam dostat, samotná sportovní změna 
nebyla až tak velká, jak jsem se bál. Je to

pravda, že fanoušků jsou plné stadiony, to 
je paráda. V Německu to rozhodně v tomto 
korona čase chybí, nemáš žádný život, žád-
nou atmosféru. Ale určitě skok z Brondby 
do Eintrachtu byl nejdůležitější a byl tam 
i kopec štěstí. V tom času prodal Franfurkt 
Kevina Trappa do PSG, a tak potřebovali 
rychle náhradu. A i díky Brondby, které mě 
prodalo pod cenou, ale nechtělo mi bránit, 
protože věděli, co to pro mě znamená. Tak-
že rozhodně důležitý krok v mojí kariéře. 

Dnešní trend u brankářů je jasný - mají za-
stávat roli libera a přispět tak k rozehrávce 
mužstva. Jak tento trend posledních let 
vnímáš ty? 
Máš pravdu, funkce brankáře se za 3 až 5 
let hodně změnila. Ve Franfurktu jsem to 
měl lehčí, nemusel jsem se soustředit na 
nahrávky, rozehrávky, libero hru, jen jsem 
chytal míče na čáře a to mi sedlo. V Lever-
kusenu je to o hodně náročnější, snažíme 
se hrát hodně po zemi už ode mě, panuje 
tady okolo toho velká disciplína. Takže ano, 

Zdroj: bayer04.de
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je to náročnější, furt v  tom mám mezery, 
ale učím se. Každý den, každý zápas se po-
kouším co nejvíc pomoct týmu. Brankáři 
se naučí nové věci, takže to vnímám pozi-
tivně, je to další věc, ve které brankář může 
pomoct týmu. 

V utkání proti Bielefeldu sis vstřelil vlast-
ní gól.  Ten moment jsi vtipně glosoval, že 
vítězné pivo chutnalo jako po každém ji-
ném vyhraném zápase, ale co mě zajímá 
je, jak se s podobnými situacemi vyrovná-
váš? Je to něco, co házíš za hlavu, nebo to 
ještě dlouho máš v sobě?
Tahle chyba byla trošku jiná, to se nedá ro-
zebrat, ani říct, co budeš dělat jinak. S hu-
morem jsem to vzal, kdybych to chtěl udě-
lat znova, tak se mi to nepodaří. No stane 
se, dlouhá kariéra tak i takovouhle pí—vinu 
musím jednou zažít (smích). Přežil jsem to 
a v dalším zápase jsem normálně nastou-
pil. Šlo se dál, já jsem v tomhle celkem ob-
jektivní. Když zahraju dobře, nelítám v ob-
lacích, a když zahraju špatně, nenechám 
se stáhnout dolů. Sebevědomí je tam vždy, 

to je podle mě velmi důležitý prvek u bran-
kářů. Musíš být stabilní, když se hraje dob-
ře i když se hraje špatně. Mentální stránku 
vnímám jako moji sílu. 

V aktuální sezoně máte pouze tři porážky, 
a to se Slavii, Bayernem a právě tvým bý-
valým týmem z Franfurktu. V tomto směru 
asi spokojenost, i když porážka s Mnicho-
vem, když jste vedli, asi hodně dodneška 
bolí … (rozhovor vznikl 8.1.2021. pozn.red.)
Ano, zatím sezona proběhla dobře. Kromě 
té prohry s Bayernem, máš pravdu. Kdyby-
chom hráli s  Mnichovem 1-1, tak ve Fran-
furktu neprohrajeme, ale nehráli jsme tam 
díky té porážce dobře. Proti Slavii byla roz-
hodujícím faktorem červená karta. Zatím 
jsme velmi stabilní, i když nám Havertz a 
Volland odešli, ale došel Patrik, který je lep-
ší zápas od zápasu. Nemáme žádný důvod 
být kritičtí, ale zkusíme jít dál bez proher. 
Doufám, že to hned proti Brémám napra-
víme a naladíme se na vítěznou vlnu.

Zápas, který nejvíc bolel, rozhodl Robert 

,, MOŽNÁ PATRIK BUDE HRÁT ZA SPARTU 
A JÁ VE SLAVII.
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Zdroj: bayer04.de

Lewandovski, dost možná největší feno-
mén celé ligy. Čím si vysvětluješ to, že i 
když není nejmladší, tak je pořád někde 
jinde než všichni ostatní útočníci a i díky 
tomu Bayern vítězí na všech frontách.
Těžko takhle zhodnotit, ale myslím, že je 
strašně silný mentálně, chce se každý den 
zlepšovat, každý zápas hrát líp, každé utká-
ní dávat góly. Tuhle vlastnost nemají všich-
ni. Je pravda, že i technicky je na tom vel-
mi dobře, v šestnáctce výborně hlavičkuje, 
ale já řadím na první místo psychiku, to, že 
chce pořád víc a víc. 

Mnichov vyhrál za posledních deset let 
osm titulů, což je skoro strojová bilance. 
Vy na ně momentálně ztrácíte 5 bodů. 
Bayer Leverkusen nikdy titul nevyhrál, ale 
momentálně jste k němu i celkem blízko. 
Bavíte se o něm, je to něco, o čem sní-
te? Nebo co je vlastně cíl klubu? Protože 
podle mě na titul, když si to sedne, herně 
máte. 
Evropská liga musí být. V  lepším případě 
Liga mistrů, být mezi top 4 je každoroční 
cíl. O titulu se bavíme hodně. Dlouho se 
nic nevyhrálo, minulý rok jsme byli ve finá-
le poháru, což se nám bohužel nepodařilo 
vyhrát. V lize je to náročné, protože Bayern 
patří dva nebo tři roky k nejlepším klubům 
na světě, takže to není pro mě divné, že 
vyhrávají v  Německu. Lipsko se zlepšuje, 
Dortmund je vždy kandidátem na titul. A 
my se též pokoušíme, kvalitu bychom na to 
i měli… Nevím co, ale něco nám ještě chybí 
k tomu, že abychom celou sezonu stabilně 

odehráli. Uvidíme. Zatím pět bodů ztráta, 
není ani polovina soutěže odehraná, cesta 
je dlouhá. Jasně, že o tom sníme, ale ofici-
ální cíl to není. 

Když to nepůjde v lize, tak třeba v Evrop-
ské lize, kde jste vyhráli svoji skupinu před 
Slavií. Jak jste spokojeni s losem, kde vám 
byl vylosován Young Boys Bern?
Jsme vcelku spokojení, víme, že hrají na 
umělé trávě, ale to by pro nás neměl být 
problém, protože fotbal hrajeme rádi, tak-
že nám stačí rovné hřiště (smích). Není to 
dlouhá cesta, to je super. Když k tomu při-
stoupíme zodpovědně, půjdeme dál do 
dalšího kola. 

Lukáši, já o tobě vím, že miluješ Prahu, 
kterou jsi objevil hlavně během působe-
ní tvého bratra Tomáše v Bohemians. Tak 
se zeptám: jaká jsou tvoje oblíbená místa 
ve stověžatém městě? A když ji máš tak 
rád, dokázal by sis třeba za dva roky sebe 
představit v dresu Slavie Praha? 
(úsměv) V  Praze se nedá vybrat oblíbené 
místo, tam jich je tolik! Když hraje pán na 
harmoniku U Fleků, piješ pivko a dáváš si 
českou snídani, tak není nic lepšího. Všech-
ny ty hospody na Starém městě, něco 
úžasného! Ještě mám pár let kontrakt, 
ale určitě by se mi to líbilo. V Německu se 
mám velmi dobře, uvidíme, co přijde. Mož-
ná Patrik bude hrát za Spartu a já ve Slavii 
(úsměv). Nevíme, co přinese budoucnost, 
uvidíme, s čím přijde. 



36

MARTIN REGÁLI11 ŽONGLu
o

1
Hudba, která tě před zápasem nakopne
Separ, jeho hudbu mám veľmi rád.

2
Oblíbený seriál
Teória veľkého tresku

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Bryndzové halušky od mamky.

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Old Trafford

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Igor Žofčák

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Som ženatý, to by ju určite zaujalo (smích). 

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Hrejivá emulzia na spodné prádlo.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Sardinia, Taliansko

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

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Skôr keď to poviem, sa sám na sebe v mysli zasmejem.

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Futbal



MARTIN REGÁLI

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?

37Zdroj: Rudolf Maškurica
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JAK KLUK
ZE SKALNÉ
VYŠPLHAL

NA
FOTBALOVÝ 

OLYMP
Psal se 22. prosinec 2003 a vítězem Zlatého míče se po-

druhé v historii stal český fotbalista. Tehdy jednatřicetiletý 
kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd triumfoval v an-
ketě magazínu France Football s velkým náskokem před 
francouzských útočníkem Thierrym Henrym z Arsenalu a 

italským obráncem Paolem Maldinim z AC Milán. Co hráče, 
jehož hlavní zbraní nebylo střílení branek, dovedlo až k ceně 
pro nejlepšího v Evropě hrajícího fotbalistu roku 2003 a dal-

ším úspěchům?

Autor:
Michael Skudrzyk
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Kromě vždy potřebného talentu byla klí-
čem k úspěchu záložníka z městečka Skal-
ná nedaleko Chebu hlavně pracovitost, 
píle, zarputilost a správný přístup k trénin-
kům i životosprávě. To jen podtrhuje motto 
„Když už něco děláš, dělej to pořádně!“ na 
webové stránce Pavla Nedvěda.

Velkou zásluhu na své velkolepé kariéře 
Nedvěd přičítá svému mládežnickému tre-
nérovi ze Škody Plzeň Josefu Žaloudkovi, 
který v  mladém Nedvědovi rozpoznal ob-
rovský potenciál, individuálně se mu věno-
val, a dokonce ho nastěhoval k sobě domů. 
„Byl to výjimečný člověk, vždycky myslel v 
první řadě na druhé,“ vzpomíná česká le-
genda na svého trenéra, který zemřel ani 
ne tři měsíce předtím, než jeho dávný svě-
řenec získal Zlatý míč.

Dalším důležitým spolupracovníkem drži-
tele Zlatého míče byl hráčský agent Zde-
něk Nehoda, který už byl u přestupu Ned-
věda ze Škody Plzeň do Sparty v roce 1992. 
Hned první velký reprezentační turnaj, kte-

rým bylo EURO 1996, z Grande Paola udělal 
vicemistra Evropy. Tento úspěch nastarto-
val úspěšnou zahraniční kariéru mnohým 
členům stříbrného kádru. Mezi nejvážnější 
zájemce o služby Pavla Nedvěda patřil ni-
zozemský PSV Eindhoven. Zásadní roli ale 
sehrál trenér Lazia Zdeněk Zeman a český 
reprezentant se tak vydal rozvíjet svou kari-
éru do Říma.

Lazio Nedvědovi přirostlo k srdci natolik, že 
v něm plánoval zůstat až do konce kariéry. 
Díky enormnímu zájmu Juventusu, finanč-
ním problémům Lazia i sportovním ambi-
cím v roce 2001 ale Nedvědovy kroky vedly 
do Turína, kde měl nahradit Zinedina Zida-
na. Přesun Nedvěda z Lazia do Juventusu 
za 45 milionů euro je dodnes nejdražším 
přestupem českého fotbalisty.

„Samozřejmě je to individuální ocenění a 
já rád sbíral spíš týmové úspěchy‘‘. V tom 
roce jsme vyhráli titul a nedokázali jsme vy-
hrát Ligu mistrů, já to ale beru tak, že jsem 
Zlatý míč nevyhrál já, ale celý náš tým,“ při-

„Beru to tak, že jsem Zlatý míč nevyhrál já, 
ale celý náš tým.“ - PAVEL NEDVĚD -
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Zdroj: twitter.com

„Když už něco děláš, dělej to pořádně!“
- PAVEL NEDVĚD -

čítá Nedvěd svou individuální trofej i spolu-
hráčům. V roce 2003 se Stará dáma dostala 
do finále milionářské soutěže, na čemž měl 
rodák z  Chebu klíčový podíl - v  semifiná-
le proti Realu Madrid vstřelil branku a po 
finále byl vyhlášen nejlepším záložníkem 
Ligy mistrů 2002/2003. I přesto se však na 
tomto mimořádně podařeném roce plném 
individuálních ocenění a trofejí najde jed-
na velká kaňka. Kvůli zbytečné žluté kartě 
v závěru zápasu semifinále proti Realu měl 
Nedvěd na finále stopku a přišel tak o svůj 
životní zápas.

„Po zápase jsem se rozbrečel. Jen kvůli 
sobě. Finále pro mě mělo být vrcholem ka-
riéry. Vždyť kvůli vidině vítězství v Lize mi-
strů jsem do Juventusu přestoupil. Byl to 
můj sen a teď je pryč. Řekl bych, že jsem si 
zasloužil ve finále hrát. Tvrdě jsem na tom 
pracoval. Byl to asi osud, na který já věřím. 
Někde nejspíš bylo psáno, že Nedvěd finá-
le hrát nebude,“ popisoval Nedvěd jedno 
z největších zklamání kariéry. Grande Pao-
lo tak mohl pouze bezmocně sledovat, jak 
jeho spoluhráči po penaltách s  AC Milán 
prohráli zápas o ušatý pohár. Ziskem Zlaté-

tého míče ovšem Pavel Nedvěd nakonec 
rok 2003 zakončil přece jenom obrovským 
úspěchem, i když pouze individuálním.

Zdroj: uefa.com



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.



Zdroj: bleedinggreennation.com
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ODMĚNA ZA VYJÍMEČNOU SEZÓNU
V historii Zlatého míče najdeme celkem osm případů umístění české-

ho a československého fotbalisty v elitní desítce včetně dvou vítězství v 
podání Josefa Masopusta a Pavla Nedvěda. Do elitní desítky se dostali 

kromě nich také Ivo Viktor, Zdeněk Nehoda, Anton Ondruš, Marián Mas-
ný a na desátém místě se také v jedné ze svých nejpovedenějších sezon 

umístil Karel Poborský. Stalo se tak v roce 1996, kdy výrazně uspěl na 
klubové i reprezentační úrovni a zahájil zajímavou cestu fotbalovou Ev-

ropou stejně jako několik jeho vrstevníků.

Jan Klásek
Autor:



Sezonu 1995/1996 začínal ještě jako zálož-
ník Viktorie Žižkov. V jejím dresu odehrál 
zápas prvního kola proti Jablonci, v němž 
neproměnil penaltu a nechtěně tak přispěl 
k domácí porážce. Hned na začátku no-
vého týdne se však objevil ve vršovickém 
Edenu v zápase Slavie proti Zlínu. Trenér 
František Cipro ho okamžitě nasadil do zá-
kladní sestavy a slávistický novic přihrál na 
druhý gól Martina Hyského. Jinak se však 
stal součástí bídného začátku slávistické li-
gové sezóny. Slavia se velmi dobře prezen-
tovala v Poháru UEFA, ale na domácím poli 
na tyto výkony dlouho nedokázala navázat. 
Ještě v desátém kole se nacházela v polovi-
ně tabulky a fanoušci přemýšleli o jubilejní 
padesáté sezoně bez mistrovského titulu.

Ligové dění však zcela obrátila nečekaná 
sparťanská selhání v polovině podzimu a za 
symbol tohoto zvratu můžeme považovat 
střelecký koncert Slavie v domácím zápase

s Uherským Hradištěm, které si odvezlo z 
Edenu devět inkasovaných gólů. Karel Po-
borský se pomalu stával nepostradatelným 
článkem slávistické zálohy i celého týmu a 
vzhledem k jeho výkonům v reprezentač-
ním dresu se s ním všeobecně počítalo i v 
nominaci na blížící se evropský šampionát, 
kde se potkal například s účastníky Mist-
rovství světa 1990 v Itálii. Na jaře 1996 začalo 
jeho stoupání na první fotbalový vrchol.

Úspěšná cesta Slavie za titulem dostáva-
la velmi reálné kontury a stále sympaticky 
procházela i Pohárem UEFA. Vše vyvrcholilo 
ve čtvrtfinále s AS Řím. V něm Karel Pobor-
ský povedeným přímým kopem v prvním 
poločase domácího zápasu (paradoxně se 
hrál na Strahově) naznačil “giallorossi”, že 
Slavii patrně trochu podcenili a na sladké 
římské rozuzlení slávisté nikdy nezapome-
nou. I ve “Věčném městě” byl Karel Pobor-
ský členem základní sestavy a brali ho na

„Ferguson za mnou přišel na hotel a jen se ze-
ptal, jestli mám zájem jít do Manchesteru.“

Karel Poborský

Zdroj: SK Slavia Praha
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zřetel i zástupci elitních evropských soutěží. 
V květnu však nejdříve prožíval neuvěřitel-
nou mistrovskou euforii, v níž většina slávi-
stických fanoušků už ani nedoufala. Záložní 
řada “sešívaných” působila velice rozmani-
tě, ale Karel Poborský vypadal v očích fa-
noušků jako jedna z největších jistot.

Ve Slavii už věděli, že v létě jejich řady opus-
tí Vladimír Šmicer a Jan Suchopárek. Vede-
ní klubu muselo přemýšlet o složení týmu 
bojujícího poprvé ve slávistické historii o 
účast v Lize mistrů. Všichni tajně doufali, 
že se ho Karel Poborský zúčastní, ale ten 
jim svými následnými výkony na EURO 96 
v Anglii patrně vzal všechny iluze. Patřil v 
souboru trenéra Uhrina do mladší části, ale 
i tak k němu trenér choval velkou důvěru. 
Do základní sestavy se dostal již v zahajova-
cím zápase s Německem, které se však čes-
kému týmu hrubě nevydařilo a všichni měli 
řadu námětů na zamýšlení. Celých devade-
sát minut odehrál i v následujícím zápase s 
Itálií, v němž naopak získal národní tým no-
vou naději. Jen na lavičce začínal například 
i zkušený záložník Václav Němeček. Celých 
devadesát minut musel na hřišti vydržet i 
v rozhodujícím zápase skupiny s Ruskem. 
Všichni si i dnes vzpomenou na vyrovnáva-
cí gól v závěru utkání vstřelený jeho slávi-
stickým spoluhráčem Vladimírem Šmice-
rem. Rodák z Jindřichova Hradce tak dostal 
možnost provést jeden nejslavnějších mo-

mentů své reprezentační kariéry.

Čtvrtfinále s Portugalskem považovala vět-
šina fanoušků za určitý strop, ale jediný Po-
borského geniální kousek odstranil další 
dávku skepse. Tváří v tvář se střetl s portu-
galským brankářem Vítorem Baíou a udě-
lal věc, kterou si dovolí jeden hráč ze sta. 
Elegantním padáčkem přehodil tehdejší-
ho brankáře Porta mířícího do Barcelony 
a stal se v historii evropských šampionátů 
nesmrtelným. Brankář Baía na něj nikdy 
nezapomene a Poborský dal o sobě ještě 
více vědět.

Do základní sestavy ho nasadil trenér Uhrin 
i v semifinále s Francií. Karel Poborský se 
stal jedním z hlavních strůjců fotbalové eu-
forie v České republice a k dalšímu skalpu 
přispěl i proměněnou penaltou v závě-
rečném rozstřelu. Patřil k těm, co nejvíce 
nasměrovali český tým do londýnského 
Wembley, kde se odehrávalo finále šam-
pionátu. V něm byl rovněž mezi jedenácti 
muži, co poslouchali českou hymnu před 
zápasem přímo na trávníku. Po faulu na 
něj se kopala penalta, kterou Patrik Berger 
proměnil a Češi začínali bouchat na zlatou 
bránu. Ta nakonec zůstala zavřená díky 
dvěma gólům Olivera Bierhoffa, ale vzhle-
dem k průběhu šampionátu měli stříbrné 
medaile pro Čechy zlatou příchuť.

Zdroj: manund.com
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Na stole začaly přistávat velmi zajímavé na-
bídky a západní směr se stával pro Karla Po-
borského stále pravděpodobnějším. Nako-
nec vyslyšel “Steve” volání velkého klubu z 
“kolébky fotbalu”. Celých 143 milionů korun 
se rozhodl zaplatit slavný Manchester Uni-
ted, jehož lavičce už vládla dnešní největ-
ší trenérská legenda Alex Ferguson. Český 
reprezentant se rozhodl porvat o své místo 
na slunci například s vycházející anglickou 
hvězdou Davidem Beckhamem. Všichni 
dnes víme, že se nejednalo o úspěšný boj, 
ale svou výjimečnost ukázal český záložník 
v dalším zahraničním účinkování v Benfi-
ce a stejně tak i po překvapivě brzkém ná-
vratu do rodné země, kde nečekaně oblékl 
dres Sparty.

To, o jak povedený rok 1996 se v případě Kar-
la Poborského jednalo, ukázalo nakonec i 
pořadí v anketě Zlatý míč. Desáté místo 
jsme již zmiňovali, ale bude dobré zmínit i 
celkový kontext působící na konečného po-
řadí. Celkovým vítězem se stal německý zá-
ložník Matthias Sammer a hranici sta bodů 
společně s ním překročil brazilský útočník 
Ronaldo a největší ofenzivní hvězda Anglie 
Alan Shearer. Hluboko pod zmíněnou hra-
nicí skončili Ital Alessandro del Piero či dal-
ší hvězda mistrů Evropy Jürgen Klinsmann. 
Karel Poborský patřil na začátku sezony v 
tomto ohledu k fotbalistům “no name”. Je 
tedy až neuvěřitelné čtení jmen fotbalistů, 
kteří zůstali za ním.

Sklonit se před ním musely dvě africké 
útočné hvězdy působící v Miláně. Nwank-
wo Kanu z tamního Interu a George Weah 
z konkurenčního AC. Tento Liberijec přitom 
slavil o rok dříve dokonce vítězství v této 
soutěži. Karel Poborský za sebou nechal 
útočnou hvězdu Fiorentiny Argentince 
Gabriela Batistutu, brankáře německých 
šampionů Andrease Köpkeho či italského 
útočníka Fabrizia Ravanelliho, na jehož ro-
zesmutnění se podílel již v bojích v základní 
skupině mistrovství Evropy.
Daleko za Karlem Poborským se pak na-
cházely takové budoucí legendy jako 
obránce AC Milán Paolo Maldini či pozdější 
hráč obou nesmiřitelných rivalů Barcelo-
ny a Realu Madrid Luis Figo. Ano, skuteč-
ně tak výjimečný rok prožil Karel Poborský. 
Jeho kariéru pak provázela spousta para-
doxů. Po nezdarech v Manchesteru United 
pookřál v lisabonské Benfice. Novou cestu 
vzhůru měl nasměrovat přestup do Lazia 
Řím, kde se potkal s reprezentačním spo-
luhráčem Pavlem Nedvědem, ale osud dal 
oběma českým záložníkům jiný směr.
Jejich vzájemné působení v týmu “eagles” 
mělo velmi krátké trvání. Pavla Nedvěda 
zlákal do svých služeb Juventus Turín, s 
nímž je svázán do dnešní doby. Karlu Pobo-
skému tu zase uškodila trenérská změna v 
Laziu. Pod vedením Alberta Zaccheroniho 
už mu pšenka nekvetla. Na jaře 2002 tak 
bylo fakticky jasné, že nastane další změna 
zaměstnavatele a již ve třiceti letech přišel 
návrat domů. Zmíněný příchod do Sparty 

Zdroj: uefa.com
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řada lidí nechápala, ale plavovlasý záložník toho nikdy nelitoval. Zároveň s jeho přícho-
dem na Letnou probíhaly velké změny v tehdejší reprezentaci. Tu si vzal pod křídla Karel 
Brückner a měl velký podíl na setrvání Poborského a spol. v reprezentačním dresu po 
nevydařené baráži o světový šampionát s Belgií. V reprezentaci měl pozici “zralého vína”, 
ale i tu zvládal s grácií a měl obrovský podíl na skvostné cestě skrz EURO 2004, kde zůsta-
la česká reprezentace těsně pod vrcholem. V reprezentaci Karel Poborský zvládl všechny 
pozice v týmové hierarchii. Škoda, že tomu tak nebylo i na klubové úrovni. Třeba by ne-
zůstalo jen u tohoto desátého místa.  

Zdroj: Profimedia




