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S  úsměvem na rtech člověk musí sledovat některé zápasy, které se odehrály 
tento víkend v Holandsku nebo v Anglii, kde diváci v tisícovkách mohli navštívit 
zápasy svých miláčků. Snad se i v našich končinách brzo dočkáme podobných 
obrázků! Snad…  
Každopádně Vy, přátelé, vítejte u dalšího čísla Vašeho magazínu s tématem Češi 
a Slováci v ráji fotbalu. Těšit se můžete na úspěšná angažmá Čechů a Slováků 
v  Bundeslize, na články o působení Tomáše Rosického a Jana Kollera v  Dort-
mundu nebo Slováků v Norimberku. Našich 11 žonglů překonal záložník Mladé 
Boleslavi Samuel Dancák a pro hlavní rozhovor jsme vyzpovídali českého repre-
zentanta a oporu Slovanu Liberec Kubu Peška. Fanoušky Opavy v těchto pro ně 
těžkých chvílích snad trochu pohladí na duši rozhovor se stoperem Slezského FC 
Christem Tiehim.

Nás fotbal baví, bavte se s námi.

Jiří Dryák, spolumajitel
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ČESKO-SLOVENSKÁ BAŠTA V 
BAVORSKU

Malebné bavorské město, jímž protéká řeka Peg-
nitz, se zapsalo do dějin mnoha způsoby...

,,Praha je opravdu nádherné město k životu‘‘

Jméno Jarolím je v českém klubovém fotbalu spjaté 
především s pražskou Slavií. Nejstarší z tohoto...

Když před sezonou přivedla Opava hráče naposledy 
působícího v páté anglické lize, příliš fanoušků mu...

Krásnou sobotu všem! 27. den v měsíci 
je tu a pro tisíce čtenářů to zna

Bolt z Liberce

Samuel Dancák (FK Mladá Boleslav)

Německo, země zaslíbená? Ne pro každého. Tamní 
nejvyšší fotbalová soutěž je považována za jednu...

Jeho největším vzorem je Tomáš Rosický. U obou na-
jdeme spoustu paralel. Oba vždy hráli na pozici...
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česko-slovenská 

bašta 
v bavorsku

Malebné bavorské město, jímž protéká řeka Peg-
nitz, se zapsalo do dějin mnoha způsoby. V nyní 
zhruba půl milionovém Norimberku se napří-
klad narodil i zemřel slavný malíř Albrecht Dürer. 
Své srazy tu už v třicátých letech měla Hitlerova 
NSDAP. Právě zde měli váleční nacističtí zločinci 
proces, celosvětově znamý z logického důvodu 
právě pod pojmem Norimberský. Ale kromě ji-
ného tu za zmínku stojí ještě jedna, pro mnoho 
místních obyvatel životně důležitá, věc. Ve městě 
totiž sídlí slavný fotbalový klub 1.FC Nürnberg, 
mající své věrné fanoušky, scházející se v hojném 
počtu na místním Grundig Stadionu ( dříve Max-
-Morlock-Stadion ) s kapacitou 50 000 diváků.

Autor:
Petr Kastner
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Bohužel pro Norimberk jsou ty časy, kdy 
vládnul celému německému klubovému 
fotbalu, dávnou minulostí. Dominantní ob-
dobí zažíval především ve 20. letech dvacá-
tého století, kdy 1.FCN vyhrál titul hned 5x. 
Poslední mistrovský zisk se pak datuje do 
daleké sezony 1967/1968.

Kádr bavorského klubu je poslední dekády 
spíš nastaven tak, že je vůbec rád za prvo-
ligovou existenci. A pokud v nejvyšší lize 
účinkuje, je spokojen, když se na konci se-
zony při pohledu na konečnou tabulku ne-
pohybuje v pásmu sestupu. Z 1.FCN se to-
tiž postupem času stal takzvaný jojo klub. 
Norimberk v tomto ohledu drží dokonce 
nelichotivý primát. Množství sestupů do 
druhé Bundesligy se nyní zastavilo - stejně 
jako počet mistrovských titulů - na číslici 
devět.

Blízkost k českým hranicím byla a je mož-
ná tím důvodem, proč zrovna zde hrálo tak 
velké množství českých, a potažmo sloven 
ských, fotbalistů. Mezi Čechy, kteří si právě 
zde vyzkoušeli angažmá v první a druhé 
Bundeslize, patří například Luboš Kubík, 
David Jarolím, Pavel Kuka, Jaromír Blažek, 
Marek Nikl, Tomáš Galásek, Jan Koller, Jan

Polák a další, z novějších časů pak Tomáš 
Pekhart nebo třeba Ondřej Petrák.

Také naši bratři Slováci zde zaznamenali 
nesmazatelnou stopu. Především dvě jmé-
na budou možná navždy vyryta v srdcích a 
myslích zdejších fanoušků, a to legendární 
slovenští internacionálové Róbert Vittek a 
Marek Mintál. Druhý jmenovaný se dokonce 
stal jediným fotbalistou, který se vůbec kdy 
stal v dresu Norimberku nejlepším bunde-
sligovým střelcem. Tento vpravdě historic-
ký počin zaznamenal v sezoně 2004/2005. 
Mintál byl sice s 18 góly nejlepším střelcem 
druhé ligy, ale o tom, že by něco takové-
ho zopakoval v dresu prvoligového nováč-
ka, se nikomu z příznivců Norimberku ani 
jemu samotnému nesnilo. Ovšem realita 
byla nakonec mnohem příznivější. Mintál 
vsítil již v podzimní části dva hattricky. Je-
den ve třetím kole při prohře 3:4 na hřišti 
Hamburku, další během vítězného zápasu 
4:0 doma proti Wolfsburgu v kole s pořado-
vým číslem dvanáct. První polovinu sezony 
nakonec zakončil se třinácti střeleckými zá-
řezy na pažbě. Gólostroj pokračoval i v jarní 
části a postupně se jeho náskok na v tabul-
ce střelců druhého v pořadí Roye Makaaye 
navýšil pět kol před koncem o propastných 
deset branek ( 22 gólů Mintála oproti dva-
nácti Makaaye). Ale drtivý holanďanův finiš, 
kdy během tří kol dal sedm branek, přinesl 
střeleckým dostihům nečekaný náboj. Ten-
to souboj ovšem Mintál ale ustál a s celko-
vými 24 zásahy se stal o dvě branky nejlep-
ším střelcem Bundesligy.

Foto: Zink

Der Club, jak se 1.FC přezdívá, je dokon-
ce devítinásobným držitelem titulu 
mistra německé nejvyšší soutěže a 4x 
si pro sebe uzmul vítězství v němec-
kém poháru DFB-Pokal.
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Určitě není bez zajímavosti, že následují-
cí sezonu v dresu Norimberku střelecky 
explodoval pro změnu Róbert Vittek. Ten 
předvedl unikátní gólovou sérii mezi 24. až 
26. kolem. Během ní dal hattrick Duisbur-
gu při výhře 3:0, další kolo přidal druhý do 
sítě Kölnu a k tomu přihodil jednu asistenci 
(vítězství 4:3) a famózní sérii dokončil při tri-
umfu 3:1 nad Werderem dvěma góly a další 
přihrávkou. Měl tedy prsty ve všech deseti 
gólech během tří odehraných kol. Nesku-
tečný počin, umocněný ještě tím, že během 
prvních 18.kol nevstřelil jedinou branku! To 
znamená, že v následujících 16 ligových ko-
lech nasázel stejný počet branek.

I přes to, že slavné časy Norimberku už po-
minuly, třímali výše zmiňovaní slovenští fot 
balisté společně s Čechy Galáskem, Niklem

Foto: HMB-Media

a Polákem v rukou jednu významnou trofej. 
V roce 2007 totiž společně vyhráli německý 
pohár - DFB-Pokal. A všichni hráli v týmu 
velice výraznou roli. Během této vítězné jíz-
dy totiž dali gól Paderbornu Mintál i Vittek, 
v semifinále proti Frankfurtu vstřelil pro 
změnu branku Galásek. Ve vítězném finá-
le hráli dokonce všichni tři čeští fotbalisté 
a navrch se střelecky opět prosadil Mintál. 
Zrovna na tomto pro 1.FCN slavném vítěz-
ství je vidět, jak moc silnou stopu v jeho 
dresu zaznamenala česko-slovenská klika.

Doufejme, že tento tradiční klub si opět 
najde po letech výsledkového strádání svo-
je místo na vrcholu. A že v tom budou mít 
zase prsty i fotbalisté ze země Lva a ti z pod 
Tater.

ZAJÍMAVOST
Jedno z nejdelších fotbalových přá-
telství je to mezi skalními příznivci 
Norimberku a Schalke 04. Oba kluby 
pojí družba datující se už od roku 
1980. Ultras Schalke neváhají vyra-
zit na venkovní výjezd podpořit fans 
Norimberku, obzvlášť pokud 1.FCN 
hraje v okolí Gelsenkirchenu. Totéž 
platí samozřejmě i naopak. 

MAREK MINTÁL = PAN STŘELEC
NO POVAŽTE SAMI, JAK POTENTNÍM STŘELCEM V KARIÉŘE BYL

01/02: Nejlepší střelec 1.slovenské ligy v dresu Žiliny 
s 20 góly.

02/03: Nejlepší střelec 1.slovenské ligy s 21 góly.

03/04: Při premiérové účasti v druhé Bundeslize 
nejlepší střelec společně s F.Copadou s 18. góly.

04/05: Ve čtvrté sezoně po sobě se stává nejlepším 
střelcem soutěže, nasázel v Bundeslize 24 branek

08/09: V druhé Bundeslize, společně s Makiadim a 
Auerem vsítil 16 gólů a zaznamenal prvenství mezi 
střelci.
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Praha je opravdu nádherné 
město k životu

FOTO: Profimedia
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Autor:
Petr Kastner, Jan Lukacko



Rakouský záložník Jonas Auer (20) se vy-
dal hledat fotbalové štěstí na české paži-
ty. Mládežnický reprezentant své domo-
viny našel v tuzemském fotbale zalíbení. 
Jeho postupným cílem je zabojovat o prv-
ní ligu. Tu už v několika zápasech okusil v 
dresu Mladé Boleslavi, kam přestoupil z 
pražské Slavie, ve které se naplno nepro-
sadil. Boleslav ho pro tuto sezonu poslala 
na hostování do naší druhé nejvyšší sou-
těže. Se svojí nynější vytížeností v kádru 
Viktorie Žižkov je ale zatím spokojený, 
tak se nechme překvapit, kam ho fotba-
lový osud nakonec v létě zavane.

Za své výkony sis vysloužil pozvánku do 
reprezentačního výběru Rakouska do 21 
let. Na tvém příkladu je vidět, že i z druhé 
české ligy je možnost dostat se do nomi-
nace. Jsi tedy rád za tebou zvolenou cestu 
k objevování mužského fotbalu právě na 
českých hřištích?
Zpočátku jsem byl docela překvapený, že 
jsem byl do národního týmu nominován. 
Za svůj debut v reprezentaci do 21 let jsem 
hodně šťastný. Také jsem rád, že jsem zvo-
lil tuhle cestu, protože fotbal tady je oprav-
du rychlý a také je hodně fyzický.

Ve výběru U-21 jsi odehrál zatím dva zá-
pasy. I to prý stačilo, abys od trenérského 
štábu dostal příslib do budoucna. A to ten, 
že tyto nominace  nejsou tvoje poslední. 
Máš ty sám ze svých výkonů dojem, že se 
ti dařilo natolik, abys byl v hledáčku trené-
ra reprezentace častěji?
Myslím si, že ty dva zápasy byly hodně dů-
ležité, protože to bylo poprvé, co jsem hrál 
pod tímhle trenérem (Wernerem Gregorit-
schem – pozn. red.). Myslím, že jsem udělal 
dobrý první dojem. Opravdu doufám, že za 
jednadvacítku odehraju ještě spoustu zá-
pasů a hodně se těším na červen na zápas 
kvalifikace o mistrovství Evropy.

Někteří tví spoluhráči z mládežnické re-
pre mají již nyní hodnotu několika milio-
nů euro. Ruku na srdce, byl podle tebe na-
příklad během tréninku mezi vámi takový 
propastný rozdíl?
Řekl bych, že ta cena hodně přichází s tím, 
že hrají zápasy v jiných ligách. Já teď hraju 
v druhé české lize, a proto moje cena není-
tak vysoká. V tréninku nebyl rozdíl poznat,  

což podle mě viděl i trenér, a proto jsem 
proti Polsku odehrál 85 minut.

Náš klubový fotbal je na vyšší úrovni než 
ten rakouský. Byl tohle ten důvod, proč jsi 
šel hrát do Čech? Nebo to byla shoda ná-
hod?
Pro příchod do České republiky jsem se 
rozhodl z  mnoha důvodů. Můj agent (Ha-
rry Schiestl – pozn. red.) tu žije už dvacet 
let. Liga je v téhle zemi na vysoké úrovni, je 
hodně rychlá a mým cílem je se do ní v létě 
dostat. Taky musím říct, že Praha je opravdu 
nádherné město k životu.

Jak se ti líbí fotbalové prostředí v naší první 
a druhé lize? Stadiony, zázemí a fanoušci? 
Prostředí je v téhle zemi vážně dobré. V prv-
ní lize lepší než ve druhé, ale to je normální. 
Fanoušci jsou tady blázniví. Někdy jdou na 
zápas i několik hodin předem, i když musí 
čekat před stadionem kvůli koronavirovým 
opatřením. Jako třeba fanoušci Žižkova.

Když zmiňujeme první ligu, ty jsi měl tu 
možnost ji trochu poznat v dresu Mladé 
Boleslavi. Právě z ní nyní hostuješ na Žižko-
vě. Jaká varianta by ti případně vyhovovala 
více - hrát v základu druhou ligu ve Viktorii, 
nebo bojovat o šanci v mladoboleslavském 
kádru, ovšem s tím rizikem, že sezonu mož-
ná prosedíš na lavičce a minuty budeš sbí-
rat pomálu?
Pro mě je jediná věc jen hraní, hraní, hraní. 
Momentálně mi vyhovuje mnohem více to, 
že budu hrát ve druhé lize, než abych seděl 
v první lize na lavičce.

Žižkovu se první pozice v tabulce FNL a s 
tím spojený postup do Fortuna ligy začíná 
celkem dost vzdalovat. Máte vůbec letos 
od vedení určeno jako cíl postoupit do prv-
ní ligy?
Ano, naším cílem bylo postoupit do nejvyšší 
soutěže.

A poslední otázka. První místo v tabulce 
hájí Hradec Králové. Je pro tebe zrovna ten-
to tým tím největším favoritem celé soutě-
že?
Když se teď podíváme na tabulku, tak roz-
hodně jsou největším favoritem. Mají dobré 
hráče a hrají neustále ve vysokém tempu. 
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Jméno Jarolím je v českém klubovém fotbalu spjaté především s praž-
skou Slavií. Nejstarší z tohoto fotbalového rodu, otec Karel Jarolím, v ní 
strávil celkem osm let jako hráč. Zlatým písmem se však do historie zapsal 
především jako trenér, když klub jako první trenér dostal do hlavní fáze 
Ligy mistrů a slavil s ním dva mistrovské tituly. Byl navíc prvním trené-
rem, vedoucím tým v novotou zářícím Edenu. Starší syn Lukáš slavil jako 
benjamínek se Slavií titul v roce 1996 a odehrál za ní celkem sto čtyřicet 
ligových zápasů. V zahraničí však bude dnes patrně nejvíce známé jméno 
mladšího syna Davida Jarolíma.
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DAVID JAROLÍM
ČESKÝ REKORDMAN V NĚMECKU
Autor:
Jan Klásek

Nejmladší člen tohoto fotbalového 
rodu se narodil v Čáslavi a první kroky 
s fotbalovým míčem dělal v Třemoš-
nici. V dorosteneckém věku se pak 
vydal do osudového klubu rodiny Ja-
rolímů. V mládežnické kategorii Sla-
vie snil o tom, že si jednou zahraje za 
A-tým stejně jako jeho otec a bratr. 
To se mu však nikdy nepodařilo. Ni-
jak to však nezabránilo výjimečnosti 
jeho kariéry. Na jejím počátku bylo 
hozené lano z jeho osudové země. 
Ještě v dorosteneckém věku si ho do 
své akademie vybral slavný Bayern 
Mnichov a David Jarolím dostal patr-
ně největší výzvu v rámci této rodiny. 

Najednou ho měli pod dohledem 
trenéři jako italský elegán Giovanni 
Trapattoni či později z konkurenční 
Borussie Dortmund přivedený Ott-
mar Hitzfeld. Vzhledem k tehdejší-
mu kádru však muselo být všem jas-
né, jak těžká cesta povede do sestavy 
největšího německého klubu. V zá-
loze jsme tehdy mohli najít doslova 
výkvět německé fotbalové reprezen-
tace. Hráče jako Mehmet Scholl, Di-
etmar Hamann či Mario Basler si fa-
noušci jisté dodnes pamatují.

Většinu času tedy strávil přípravou s 
juniorkou. Až tímto svým mnichov-
ským pobytem se vlastně dostal do 
povědomí širší české fotbalové ve-
řejnosti. Ve výsledku však příliš fot-
balového štěstí v bavorské metropoli 
nepotkal. V rámci Bayernu Mnichov 
má však zajímavou bilanci - v A-tý-
mu odehrál pouze tři soutěžní zápa-

sy a jeho vytížení dohromady činilo 
34 minut. Konkrétně zasáhl do ligo-
vého zápasu s Kaiserslauternem, v 
německém poháru okusil atmosfé-
ru zápasu s Werderem Brémy a po-
prvé okusil také Ligu mistrů. Třináct 
minut totiž strávil na hřišti v domácí 
zápase s Dynamem Kyjev. I přes tuto 
chudou bilanci se však může pyš-
nit zaznamenáním svého jména na 
dvou bundesligových titulech. Musel 
však být rád za vysvobození v podo-
bě přestupu v roce 2000. Do svých 
služeb si ho vybral nedaleký Norim-
berk.

Zde strávil tři roky a konečně si sku-
tečně užíval atmosféru jedné z elit-
ních evropských fotbalových soutěží. 
V dresu tohoto dalšího tradičního 
německého týmu odehrál sedmde-
sát tři zápasů a vstřelil své první čtyři 
góly v Bundeslize. Za největší úspěch 
se dá považovat podařený boj o po-
stup do nejvyšší německé soutěže v 
roce 2001. I v dalších letech se bavor-
ský klub často pohyboval mezi první 
a druhou ligou, ale u toho již David 
Jarolím přítomen nebyl. V létě 2003 
totiž začala nejdelší a nejzajímavější 
kapitola jeho profesionální hráčské 
kariéry.

Vydal se přes takřka celé Německo, 
aby přetáhl přes hlavu dres dalšího 
známého klubu - Hamburgeru SV. 
Těsně před odchodem do Itálie se 
s ním zde potkal například i český 
obránce Tomáš Ujfaluši. David Jaro-
lím započal svou cestu směrem k 
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pozici klubové legendy. S klubem ze zná-
mého evropského přístavu zažil různá 
dobrodružství a nacházel se na různých 
pozicích. Budou se o něm však patrně učit 
i generace fanoušků znající ho pouze z fo-
tografií.

V roce 2003 přicházel do týmu, jenž skon-
čil v Bundeslize na čtvrtém místě a měl tak 
za úkol prorazit v evropských pohárech, 
přičemž pokukoval i po účasti v Lize mis-
trů v následujícím ročníku. Zde však přišel 
tvrdý náraz. Ten způsobilo i jisté oslabení 
kádru například právě o českého reprezen-
tanta Tomáše Ujfalušiho. Dva roky po sobě 
se Hamburk musel spokojit jen s osmým 
místem a fanoušci smutně vyhlíželi lepší 
fotbalové zítřky. 
Když se ale podíváme na individuální bilan-
ci Davida Jarolíma, tak hned v první sezoně 
odehrál dvacet šest bundesligových zápa-
sů. Poprvé se podíval do základní sestavy v 
pátém kole této sezony. Stalo se tak na hři-
šti Leverkusenu. Bohužel se jen podepsal 
pod porážku 0:1. Hamburg se poté díky 
katastrofálnímu začátku sezony dostal na 
chvost tabulky a zažíval skutečně tvrdou 
fotbalovou realitu. David Jarolím však cel 
kem rychle získal místo v základní sestavě. 
Stalo se tak především poté, co Kurta Jaru 
na trenérské lavičce vystřídal Klaus Topp-

möller.

První gól v dresu svého osudového klubu 
si český záložník připsal ve 30. kole a stalo 
se tak v zápase v 1. FC Köln, kde se podílel 
na vítězství 4:2. Hamburg se již tehdy nepo-
hyboval na prahu ligového podpalubí, ale 
nacházel se na osmém místě, kde sezonu 
také ukončil. Pro Davida Jarolíma tak bylo 
hlavním pozitivem to, že se stal velmi rych-
le důležitým článkem základní sestavy. A 
v následující sezoně jsme ho mohli vidět v 
základní sestavě hned v prvním kole.

Tuto sezonu Hamburg zahajoval zápasem 
s týmem, v němž český záložník započal 
své německé putování. Do Hamburgu při-
jel Bayern Mnichov a roli favorita zde splnil 
- vyhrál 2:0. První body v novém ročníku si 
Hamburg připsal ve třetím kole, když si od-
vezl porážku druhý někdejší Jarolímův za-
městnavatel. Tým z hansovního města pře-
střílel Norimberk 4:3 a všichni věřili v lepší 
zítřky. Skutečně velký herní progres jsme 
však nezaznamenali. 
Opět jsme jistou dobu viděli Jarolímův tým 
na chvostu tabulky. Jedním z mála světlých 
okamžiků bylo vítězství na hřišti Borussie 
Dortmund. Na něm se záložník podílel 
svým prvním gólem v této sezoně. Z pozice 
trenéra již vše pozoroval Thomas Doll. I díky 

14

Při hlasování fanoušků o největší legendě Hamburku skončil na pátém 
místě? Před ním byli Uwe Seeler, Horst Hrubesch, Kevin Keegan a Manfred 
Kaltz.

VÍTE,ŽE...
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němu se tým nakonec vyhnul bojům o zá-
chranu. Na konci sezony ještě David Jaro-
lím netušil, že ta následující bude nejlepší 
v celém jeho působení v Hamburgu.

Sezonu 2005/2006 začal tým vlastně nej-
lepším možným způsobem. Zvítězil ve fi-
nále letního Intertoto cupu nad Valencií 
a kvalifikoval se do Poháru UEFA. David 
Jarolím se podílel hned v prvním ligovém 
kole na vítězství 3:0 nad 1. FC Norimberk. 
Na lepší pozici měl podíl příchod osobností 
proslulých v rámci celé Evropy jako Rafael 
van der Vaart či Emile Mpenza. I při zvýšení 
konkurence si český záložník udržel místo 
v základní sestavě a jisté výsadní postave-
ní v rámci týmu. Hamburg tehdy porážku 
utrpěl až v 18. kole. Vzhledem k výborné bi-
lanci se začaly najednou objevovat myšlen-
ky i na mistrovský titul. Porážku v Hambur-
gu utrpěl během tohoto podzimu i slavný 
Bayern Mnichov. Recept na Jarolímův tým 
našel paradoxně až Norimberk.

V Poháru UEFA přišel také jeden zajímavý 
střet. Los totiž zařídil souboj německého 
týmu s pražskou Slavií o body v základní

skupině. Aktéry zápasu se staly hned tři 
osoby nesoucí jméno Jarolím. V dresu Sla-
vie totiž hrál starší bratr Lukáš a šéfem tre-
nérské lavičky už byl otec Karel. Souboj se 
tehdy konal na německé půdě a skončil 
vítězstvím bundesligového týmu 2:0. Oba 
dva týmy nakonec postoupily do jarních 
bojů. HSV se dostal až do osmifinále, kde 
bílo-modrý tým vyřadil rumunský Rapid 
Bukurešť.

Na jaře však především gradovala nejlep-
ší sezona Davida Jarolíma během celého 
německého účinkování. V domácí soutěži 
skončil tým na třetím místě a snad jedinou 
pihou na kráse byl fakt, že o jednu příčku je 
předběhl nenáviděný rival Werder Brémy. 
V následujícím ročníku si však zahrál Ligu 
mistrů a potkal se například s londýnským 
Arsenalem, jenž tehdy představoval možná 
nejlepší tým na světě. Hamburg však skon-
čil ve skupině na posledním čtvrtém místě. 
Body si připsal pouze v domácím zápase s 
CSKA Moskva. Ruský tým porazil 3:2.  V jarní 
části sezony už měl Jarolím a jeho spolu-
hráči na starost opět jen nejvyšší němec-
kou soutěž.

Když Davidu Jarolímovi končila jeho poslední smlouva, měl nabídku v 
Hamburku setrvat, případně vrátit se do pražské Slavie. Ani jedno se ne-
konalo.

VÍTE,ŽE...

Ve stejném ročníku Bundesligy skončil 
Hamburg až na sedmém místě a to zna-
menalo nenaplněné ambice. V létě však 
vše vylepšil v Intertoto cupu, kde slavil ví-
tězství a podíval se tak do dalšího ročníku 
Poháru UEFA. V něm dokráčel až do osmi-
finále, kde prohrál v německém souboji s 
Bayerem Leverkusen. Ve stejné sezoně si 
tým napravil reputaci také na domácí scé-
ně, když skončil na čtvrtém místě. David 
Jarolím si upevnil svou výjimečnou pozici 
v rámci klubu a přes ruku si přetáhl také 
kapitánskou pásku. To bral samozřejmě 
jako jistou odměnu za věrnost tradičnímu 
bundesligovému klubu. Stalo se tak však v 
sezoně, kdy naposledy skončil se svým tý-
mem na pohárových příčkách. Jako kapi-
tán dovedl tým na páté místo.

V následujícím ročníku se tak Hamburg zú-
častnil soutěže, jíž se již říkalo Evropská liga 
a David Jarolím jako kapitán dovedl svůj 
tým až do semifinále, kde smolně vypad-
li s londýnským Fulhamem. Semifinálová 
odveta byla pro Davida Jarolíma v rámci 
evropských pohárů osobní derniérou. Ná-
sledně totiž začaly opouštět tým největší 
hvězdy, přičemž některé byly ochotné se 
vykoupit ze smlouvy. Jarolímův tým si po-

stupně připisoval do statistik sedmé, osmé 
a v roce 2012 dokonce patnácté místo. Všem 
také bylo jasné, že čas českého záložníka 
na severu Německa se pomalu naplňuje.

Svůj poslední bundesligový zápas odehrál 
na domácím stadionu a loučil se porážkou 
s klubem, jehož dres rovněž oblékal. Ham-
burg tehdy prohrál 0:1 s Norimberkem. Na 
krátkou epizodu ve francouzském Evianu a 
jediné domácí působení v Mladé Boleslavi 
si za několik let možná nikdo nevzpome-
ne, ale jeho loučení s Hamburgem zůstane 
patrně navždy v mysli tamních fanoušků. 
Asi žádná jiná osoba spjatá s historií tohoto 
klubu se nedočkala tak okázalé rozlučky.

Ta se konala na konci března 2015 a na sta-
dionu, kde ukazoval devětadvacetinásobný 
český reprezentant devět let své umění. Na 
jeho rozlučku přišlo na stadion 32 tisíc di-
váků a tleskali rekordmanovi v počtu ode-
hraných zápasů. Jejich počet se zastavil na 
čísle 257. Úctu mu přijeli vzdát bývalí spolu-
hráči i protihráči jako Mladen Petrič, Tomáš 
Ujfaluši či Jan Koller. Jednalo se o potvrzení 
patrně největší české stopy v rámci Bunde-
sligy.



„NIKDY! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ! 
Češi jsou velmi přívětiví a otevření lidé.“

Jan Lukacko
Autor:

A chtěl bys tu zůstat i nadále? Údajně se 
o tebe zajímá místní rival, Baník Ostrava… 
Přemýšlel bys o přestupu?
Ano, chci tu zůstat ještě rok nebo dva, 
abych si tu udělal dobré jméno před od-
chodem z téhle úžasné země. 
Možné je všechno. Stále mám s  Opavou 
smlouvu ještě na dva roky, takže na mně 
nezáleží, ale myslím, že Opava bude zkou-
mat každou možnost.

Pro tvůj klub se dění nevyvíjí správným 
směrem, momentálně jste sedmnáctí. 
Myslíš, že se můžete vyhnout sestupu? 
Jaká je v týmu nálada?
Ano, situace je komplikovaná, nejsme 
v  dobré pozici. Ale stále zbývá osm zápa-
sů do konce a my do nich dáme všechno. 
V kabině je každý namotivovaný ke splnění 
stejného cíle.

Když před sezonou přivedla Opava hráče 
naposledy působícího v páté anglické lize, 
příliš fanoušků mu nevěřilo. Dvaadvaceti-
letý Christ Tiéhi ale splácí důvěru, kterou 
do něj klub vložil, a je jedním z mála na-
dějí týmu, který se snaží udržet v nejvyšší 
soutěži. Nejen o záchranářských bojích 
se pro náš magazín talentovaný záložník 
rozpovídal.
Je to trochu nezvyklé, že hráč, který půso-
bil ve Francii či Anglii přijde hrát do České 
republiky. Proč sis v zimě vybral Opavu?
Bylo to jednoduché, moje smlouva v Ang-
lii vypršela a já hledal nový klub. Opava ke 
mně byla hodná a to stačilo.

Zajímaly se o tebe i jiné kluby?
Mohl jsem jít hrát do Řecka, ale preferoval 
jsem příchod sem. Znal jsem lidi, co tu hrá-
li, ti mi říkali, že je tu dobrá soutěž.

Foto: SFC Opava
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Přesuňme se k  mezinárodnímu fotbalu. 
Odehrál jsi pár zápasů za reprezentaci Po-
břeží Slonoviny do 20 let, ale narodil ses 
v Paříži ve Francii. Jaký národní tým by sis 
případně zvolil? 
Ano, narodil jsem se v Paříži, ale nemyslím 
na to, že bych jednou hrál za Francii. Kdy-
bych měl na výběr, okamžitě a bez váhání 
bych si vybral Pobřeží Slonoviny.

Jsi z hodně fotbalové rodiny. Tvůj táta Joel 
hrál dlouho v Ligue 1, nejvyšší francouzské 
lize, a nastřílel v ní skoro 40 gólů. Chtěl bys 
ho v kariéře následovat?
Rád bych měl kariéru tak dobrou jako on, 
akorát z mé pozice na hřišti nenastřílím to-
lik gólů. Doufám taky, že si jednou zahra-
ju za větší klub než on a že vyhraju nějaké 
trofeje. Hodně mi radí. 

A tvůj mladší bratr zase hraje v akademii 
Fulhamu. Soutěžíte spolu nějak? Zahráli 
byste si jednou rádi spolu v jednom týmu?
Nijak spolu nesoutěžíme, to vůbec ne, na-
opak si pomáháme. A ano, jedním z našich 
snů je zahrát si jednoho dne spolu.

Český fotbal je v  posledních dnech zahl-
cen problémy spojenými s rasismem. Po-
tkal ses ty někdy s rasistickými nadávka-
mi?
Nikdy. V žádném případě. Češi jsou velmi 
přívětiví a otevření lidé.

VÍTE,ŽE...
Christ Tiéhi v reprezntaci Po-
břeží Slonoviny do 20 let na-
stupoval po boku Hameda Ju-
niora Traorého?  

Hamed Junior Traoré je považo-
vaný za obrovský příslib do bu-
doucna pro fotbal Pobřeží slo-
noviny. Střední záložník patřící 
italskému Empoli je v hledáčku 
řady velkoklubů. Mezi nimi i Ar-
senal FC nebo Juventus.



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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ČEŠI V RÁJI FOTBALU
Autor:
Michael Skudrzyk
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Mezi hráči, kteří měli čest užít si přízně 
těchto oddaných fanoušků, jsou i tři čeští 
fotbalisté. Jedním z  nich je Patrik Berger. 
Vicemistr Evropy 1996 za BVB v  sezoně 
1995/1996 ve všech soutěžích odehrál 36 
zápasů, ve kterých čtyřikrát skóroval. Další 
dva Češi v  sedmém největším městě Ně-
mecka zanechali výraznější stopu. Většina 
fanoušků jistě ví, že se jedná o Tomáše Ro-
sického s Janem Kollerem.

Dortmund v  lednu 2001 vyhrál souboj 
s  Bayernem Mnichov i dalšími kluby a za 
504 milionů korun si zajistil služby Tomá-
še Rosického, čímž z  něj v  té době udělal 
nejdražšího českého hráče a nejdražší za-
hraniční posilu bundesligového celku. Zpo-
čátku se fanoušci BVB k příchodu českého 
záložníka stavěli skepticky. Pochybnosti 
v  nich budila především jeho drobná po-
stava. V  narážce na to, že by podle jejich 
mínění měl víc jíst, mu vymysleli přezdívku 
Řízek (Schnitzel), která se stala oblíbenou 
mezi příznivci i novináři, ne však u samot-
ného hráče: „Schnitzel neměl svůj den, na-
psali. Už mi ta hloupá přezdívka leze krkem, 

pořád mi říkají Schnitzel. Já přece nejsem 
žádný řízek.“ Geniální záložník začal domi-
novat středu zálohy, pochyby se začaly roz-
plývat a z Řízku se stal malý Mozart.

Ve stejném přestupovém období vedení 
Borussie Rosovi přivedlo českého parťáka 
Jana Kollera, jehož postava na první po-
hled budila respekt. České duo spolu hned 
po první celé sezoně v Dortmundu oslavilo 
mistrovský titul, šestý v historii klubu a po-
stoupilo do finále Poháru UEFA, ve kterém 
podlehlo Feyenoordu Rotterdam 2:3.

V  sezoně 2002/2003 úřadující šampion 
skončil na třetím místě a Koller se ukázal 
nejen jako střelec, ale i v  kuriózní roli na 
opačné straně hřiště. Jelikož po vyloučení 
gólmana Jense Lehmanna měl Dortmund 
už třikrát vystřídáno, musel se do brány 
přesunout hráč z pole. Český dlouhán má 
s chytáním zkušenosti z mládí, a tak se jako 
zástup do brány sám nabídl. Poté, co už v 8. 
minutě zápasu vstřelil branku, si tak o ně-
kolik desítek minut později oblékl brankář-
ské rukavice a 20 minut čelil hvězdám 

Foto: Pavel Lebeda

České duo spolu hned po první celé sezoně v Dortmun-
du oslavilo mistrovský titul a postoupilo do f inále 

Poháru UEFA.
Jen těžko bychom hledali fotbalovější město, než je Dortmund. Ať už žlutočerní hráli o 
titul, nebo ve středu tabulky, okolo 80 000 fanoušků bylo na každém jejich domácím 
zápase před nástupem koronaviru jistotou. Další desetitisíce zájemců o permanentku 
navíc jsou na listině čekatelů. Dechberoucí je především ikonická Jižní tribuna, na kte-
ré přes 25 000 příznivců tvoří žlutou zeď. Borussia je pro obyvatele Dortmundu pravou 
láskou, což prozrazuje slogan klubu „echte Liebe“.



21

Bayernu. „Volba byla jasná. Občas jsem se 
postavil na tréninku do brány a něco i chytil. 
Takže jsem si na sebe automaticky navlékl 
brankářský dres a šel z útoku až úplně do-
zadu,“ vysvětluje Koller, kterého k  tomuto 
kroku předurčuje výška 202 cm. Dortmund 
měl na hřišti o dva hráče méně, Dino tak 
měl plné ruce práce a obstál na výbornou. 
Prohře 1:2 sice nezabránil, předvedl ale ně-
kolik skvělých zákroků, do sítě senzačně 
nepustil ani jeden míč a novináři byl zvolen 
brankářem kola.

Čeští fotbalisté však na Westfalenstadio-
nu (dnes Signal Iduna Parku) nezažili jen 
úspěchy, ale i postupný úpadek klubu. Na 
začátku sezony 2003/2004 byla Borussia 
po penaltovém rozstřelu v závěrečném 

předkole Ligy mistrů vyřazena belgickými 
Bruggami. To nejhorší se ale neodehráva-
lo na hřišti. Klub s  největším stadionem v 
Německu se totiž ocitl v obrovské finanční 
krizi. Dluhy měly čítat až 98 milionů EUR a 
ohrožovaly samotnou existenci klubu. 

„V Dortmundu jsem působil pět a půl roku, 
což je na dnešní poměry dlouhá doba... 
Všechny tři mé kluby pro mě stále zname-
nají strašně moc. Na Borussii mám krásné 
vzpomínky, zažil jsem titul, ale také situa-
ci, kdy klub šel málem do insolvence. První 
dva roky byly každopádně nádherné,“ hod-
notí Rosický své angažmá ve městě fot-
balu. Oba čeští fotbalisté osminásobného 
německého šampiona opustili po sezoně 
2005/2006.

Foto: ČTK

„Na Borussii mám krásné vzpomínky, zažil jsem titul, 
ale také situaci, kdy klub šel málem do insolvence.“ 

(Tomáš Rosický)







Foto: Reuters

ROZHOVOR S JAKUBEM PEŠKEM

Autor:
Petr Kastner

Jakub Pešek (27) zažil se Slova-
nem Liberec úspěšnou sezonu v 
Evropské lize a nakoukl i do re-
prezentačního výběru. A jak sám 
doufá, nominace se budou i na-
dále opakovat. Neskutečně rych-
lý fotbalista si to za své kvalitní 
výkony jistě zaslouží.

BOLT
Z LIBERCE
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Foto: Reuters

Začnu pro tebe velmi příjemným dota-
zem. Co se ti vybaví při vyřčení sousloví 
Skotsko a Andrův stadion?
Pro mě zatím nejhezčí fotbalový zážitek. 
Myslím si, že se nám zápas povedl, i když 
jsme prohráli. Bojovali jsme, jak jen to šlo. 
Podařilo se mi vstřelit i můj první gól za re-
prezentaci a ten řadím úplně nejvýš v do-
savadní kariéře. A podpora fanoušků byla 
obrovská. Takže pro mě i velké zkušenosti.

Na to jsem se tě chtěl zeptat také. Zda 
prožitek z reprezentační premiéry nemáš 
trošku pokažený prohrou, ale vypadá to, 
že ne. Však ona prohra v konečném zúčto-
vání nevadila, postup na šampionát se i 
tak povedl. Dal jsi branku, ale mohlo jich 
být i víc, že?
Ano, ještě jsem se dostal do jedné velké 
šance. Krásná přihrávku od Havlíka na vel-
ké vápno, kdy jsem se snažil po zemi skóro-
vat, ale gólman to bohužel vyrazil a násled-

,, Liberec je specifický tím, že dává poma-
lu každou sezonu dohromady nové muž-
stvo. Je to klubová koncepce.

nou dorážku Standa Tecl neproměnil. To 
byla velká škoda, ale jak říkáš, postup kluci 
zvládli, za což jsem strašně rád!

Tato „covidová“ nominace nebyla pro tebe 
jedinou. Tvé výborné výkony ti zajistili dal-
ší nominaci, tentokrát na kvalifikační zá-
pasy o MS. Určitě si důvěry trenéra Šilha-
vého vážíš...
Ano, byl jsem šťastný a i trochu překvape-
ný, když přišla nominace znovu. Už to bylo 
něco jiného. První sraz byl strašně rychlý a 
byli tam kluci z ligy, tak jsme se znali. Tady 
jsem znal jen pár kluků, s kterými jsem 
prošel Spartou. Pro mě je to velká zkuše-
nost a motivace do další práce. Udělám 
maximum, abych tam byl nastálo.

Zahrát si na Euru je určitě snem každého 
fotbalisty, u tebe to, jak říkáš, není jinak. 
Věříš si na finální nominaci a kteří hráči 
jsou pro tebe „konkurenti“ v boji o účast 
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na šampionátu? A naopak, kteří hráči mají 
podle tebe místo „jisté“?
To by byl velký sen. V červnu mám i svat-
bu, tak by to byla komplikace, ale Euro je 
Euro. Já se teď soustředím na svoje výko-
ny a uvidíme, jestli nominace přijde. Určitě 
tam jsou kvalitní hráči. To jsem teď viděl na 
posledním srazu, je to velká konkurence. 
Jakub Jankto, Lukáš Masopust, Lukáš Pro-
vod, Pavel Kadeřábek i Matěj Vydra tam 
nastupovali, a můžou i jiní. Česká repre-
zentace má z čeho vybírat. Já udělám ma-
ximum, abych ve finální nominaci byl.

Já bych ti to určitě moc přál. Nyní opus-
tíme téma reprezentace. Patříš mezi nej-
rychlejší hráče naší soutěže. Jsi přirozený 
sprintérský talent, nebo jsi v mládí více pi-
loval atletickou průpravu?
Děkuju! Já si myslím, že to v sobě mám od 
malička. Vždy jsem byl nejmenší v týmu a 
moje rychlost mě zdobila všude. Ale stále 
se zlepšuji. Teď jsem si zrovna udělal v po-
hárovém zápase s Plzni osobní rekord.

Povíš mi jeho přesnou hodnotu?
36,3.

Perfektní číslo! Ale fotbal asi za atletiku 
nevyměníš že?
Ne, to určitě ne. Fotbal je pro mě všechno.

Já si to myslel. Tuto sezonu jste se Slova-
nem hráli základní skupinu Evropské ligy. 
Zkušenost k nezaplacení. Povíš mi, který 
zápas ti utkvěl v paměti nejvíc? A z jakého 
důvodu?
Ano, byla to neskutečná jízda. Přešli jsme 
přes všechna předkola a vzpomínám na 
všechny zápasy rád, ale nejvíce asi proti 
Apoelu, když jsme vstřelili gól z penalty v 
poslední minutě a postoupili do skupiny 
EL. Ve skupině vzpomínám na Gent venku, 
kde jsme vyhráli 1:2 a zápas se mi vydařil.

Liberec ale ve skupině zažil také kruté 
chvíle - dva pětigólové příděly. V zápase 
s Hoffenheimem byl poměr držení míče 
80:20 ve váš neprospěch, na střely na brá-
nu to bylo 1:11. V tom zápase jsi ale nehrál. 
Co tě napadne jako první, když vidíš tako-
vou bezmoc a nemůžeš kolegům na hřišti 
pomoci? 
Jediná smůla byla v tom, že v té době nás 
postihl covid. Já jsem přišel o zápasy jak

36,3 km/h - nová hodnota rychlostního rekordu Jakuba Peška
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v  Bělehradu, tak v Hoffenheimu. To mě 
strašně mrzí, ale dostali šanci mladí kluci, 
pro které to byly neskutečné zkušenosti. 
Pro ně ty zápasy byly spíše běžecké než 
fotbalové, ale taková je covidoví doba. Bylo 
mi jich líto, protože kvalita byla obrovská a 
oni neměli takové zápasové vytížení, pro-
tože bylo vše zakázané a jen se trénovalo.

Slovan Liberec má v českém fotbale ob-
rovský zvuk. Po pražských „S“ a Plzni je to 
nejúspěšnější klub dvou posledních de-
kád. Ale titul se v podobě konkurence Sla-
vie zdá být poslední roky nereálným?
Ano, Slovan Liberec patří k top týmům 
české ligy. Sbírá dost bodů do koeficien-
tu a dělá dobré jméno. Liberec je speci-
fický tím, že dává pomalu každou sezonu 
dohromady nové mužstvo. Je to klubo-
vá koncepce. Slavia poslední roky odvádí 
skvělé výkony a jde to vidět i v Evropě, to 
si zaslouží respekt. Hodně hráčů ve Slavii 
je právě z Liberce, takže je škoda že kluci 
odcházejí, jinak bychom mohli být konku-
renceschopní, ale jak jsem říkal, je to kon-
cepce klubu. Já to ale všem klukům přeju! 
Zaslouží si to.

Tvé srdce ale myslím bije pro druhý praž-
ský velkoklub, ten z Letné? Jak si to v týmu 
užíváš s borci ze Slavie? Dochází z tvé stra-
ny na lehké špičkování?
Sparta mě vychovala a určitý vztah k ní 
mám, to je jasné, ale teď hraji za Slovan Li-
berec a žádná špičkování nejsou. S kluka-
ma ze Slavie vycházím dobře a každý má 
jinou cestu, kterou si prošel. To je prostě 
fotbal.

Kubo, moc ti děkuji za rozhovor. Mám na 
tebe poslední otázku. Se Slovanem jste le-
tos na dostřel příčkám zaručujícím účast 
v evropských pohárech. Máte jasně stano-
vený cíl od vedení, kde by se měl Liberec 
pohybovat? Účast v předkolech Evropské 
ligy je brána jako cíl, vyšší umístění jako 
nadstandardní?
Od vedení žádný stanovený cíl nemáme. 
My všichni si ale přejeme si to zopakovat. 
Uděláme maximum, abychom to zvládli. 
Jsou to těžké zápasy a v těch se každý z nás 
zlepšuje. Věřím, že na to tým máme a snad 
to zvládneme. Ano, kdyby se to zopakova-
lo, tak bychom byli rádi.
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SAMUEL DANCÁK11 ŽONGLu
o

1
Hudba, která tě před zápasem nakopne
Jack Harlow - Tyler Herro 

2
Oblíbený seriál
Dr. House, Dexter 

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Výnimočne si doprajem pizzu Quattro formaggi. 

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Srdcovka je Emirates Stadium, ale ako odchovanec Košíc by som si ho 
vedel predstaviť na novo postavenom štadióne v Košiciach.

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Dalibor Takáč 

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Síce single nie som, ale v takej situácii by to asi bolo niečo bežné, v 
týchto veciach nie som príliš kreatívny. 

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Mojim obľúbeným je pridávanie šampónu na hlavu sprchujúceho sa 
spoluhráča.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Najlepšiou dovolenkou pre mňa stále bolo trávenie času s blízkymi 
doma na Slovensku.

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Ráno vymyslieť zábavný tréning a po obede nechať voľno, nech s tým 
každý naloží po svojom

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Dávam si na to veľmi veľký pozor (smích). 

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Predstavím si seba na chate, ako sa snažím spraviť 10 koníčkov, aby 
som dostal sľúbených 10 korún od rodičov.



SAMUEL DANCÁK

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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Když český gólman přicházel v  červenci 
2007 do bavorského celku, bylo Blažkovi 
už 34 let a měl status oblíbence letenských 
fans a neotřesitelné jedničky pražské Spar-
ty. Pro zkušeného brankáře to bylo první 
zahraniční angažmá, i když už v roce 2002 
se o něj vehementně zajímal Haškův Štras-
burk. Ale z přestupu do Francie nebylo nic.

V předchozím ročníku bavorský celek v lize 
válel. Navíc vybojoval německý pohár a tím 
se mu otevřely dveře do Poháru UEFA. Lví 
podíl na tomto úspěchu měla českoslo-
venská legie – Slováci Vittek s Mintálem a 
Češi Polák, Nikl a Galásek. Polák se po se-
zoně stěhoval do belgického Anderlechtu. 
Nikl se nejdříve přesunul do rezervy, poté 
se vrátil do Bohemians. Blažek a posléze i 
útočník Koller z Monaka měli českou men-
šinu opět rozšířit.

Blažkův start v  Bundeslize nebyl zrovna 
ideální. Při debutu chyboval a Norimberk 
s nováčkem z Karlsruhe prohrál doma 0:2, 
přesto u trenéra Hanse Meyera dostal dů-
věru. Pomohl německému celku postoupit 
i ze základní skupiny Poháru UEFA. Na jaře 
se však dostal do sporu s vlastními fanouš-
ky. Při jednom ne úplně vydařeném utkání 
po svém zákroku ukázal, aby fanoušci ml-
čeli. A nevraživost byla na světě. Trenér jej 
nechal dokonce několik utkání na lavičce. 
Navíc ke konci nepovedeného ročníku při-
šlo zranění a musel nečině sledovat tristní 
výkony svých spoluhráčů, které vedly až 
k sestupu.

Bylo nasnadě, že v  kádru dojde k  velké 
rošádě. Sám prezident německého klubu 
avizoval, že očekává odchod všech hlavních 
hvězd včetně Blažkových krajanů Kollera a 
Galáska. V Norimberku bylo na programu 
dne dramatické snižování platů, což tito 

Foto: Eduard Erben

Německo, země zaslíbená? Ne pro každého. Tamní nejvyšší fotbalová soutěž je po-
važována za jednu z pěti top lig. Náš západní soused vždy přitahoval české hráče. Je 
to samozřejmě logické, nejkratší cesta z Česka do světového fotbalu a po pádu ko-
munismu čekala na hráče s otevřenou náručí. Plno českých, ale i slovenských hráčů 
si vybudovalo v Německu solidní renomé. Avšak našlo se i pár takových, kteří na své 
angažmá nevzpomínají v dobrém. Šestici těch, kteří pohořeli, vám nyní připomenu. 

JAROMÍR BLAŽEK
07/08  SPARTA - NORIMBERK / 500 TIS. EURO
07/08  NORIMBERK - SPARTA / 150 TIS. EURO
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Fotbalová kariéra talentovaného levonohé-
ho záložníka byla jak na houpačce. Ještě v 
roce 2008, ve 22 letech, hrál za druholigový 
Sokolov a vůbec netušil, kam ho fotbalový 
osud zavane. Pak ale přišlo laso z prvoligo-
vé Plzně a jeho kariéra se obrátila vzhůru 
nohama. Trenéru Vrbovi se okamžitě od-
vděčil. Stal se oporou základní sestavy, vel-
mi se podílel na premiérovém titulu a po-
stupu do Ligy mistrů. To mu otevřelo dveře 
do reprezentace. Dokonce ho někteří při-
rovnávali k Pavlu Nedvědovi.

Půl roku před Euro 2012 v Polsku a na Ukra-
jině, které mu mimochodem náramně vy-
šlo, se upsal Wolfburgu. Stal se spoluhrá-
čem Jana Poláka a získal čtyř a půlletou 
smlouvu. Také se šuškalo o zájmu Juventu-  

špičkoví hráči nechtěli akceptovat. Bavor-
ský klub navíc hodlal sázet spíše na mladé 
fotbalisty. Blažek měl v Norimberku ještě 
rok platnou smlouvu, ale po vzájemné do-
hodě s vedením se z ní vyvázal a jako volný 
hráč se po roce vrátil zpět do Sparty.

PETR JIRÁČEK
11/12  PLZEŇ - WOLFSBURG / 3,5 MIL. EURO
12/13  WOLFSBURG - HSV / 4 MIL. EURO
15/16  HSV - SPARTA / ZDARMA

su Turín. V Německu to vypadalo na slibný-
začátek. Dokonce ve čtvrtém zápase vstřelil 
2 branky. Ale přišlo svalové zranění a poma-
lu se začal vytrácet ze sestavy. Po půl roce 
dává klubu vale a v létě 2012 se stěhoval 
doněm vidí také velký potenciál, opět získal 
Hamburku. V přístavním městě v dlouhý 
kontrakt – čtyřletou smlouvu. Universální 
středopolař ale ani tam na své dřívější vý-
kony nenavázal, přestože odehrál přes 50 
zápasů a dostal několik šancí. V roce 2015 
se vrátil zpátky do Česka, ale překvapivě do 
pražské Sparty. V létě 2017 se přesunul na 
zlínskou Letnou, kde se letos po neshodách 
s trenérem Pánikem nečekaně dohodl se 
Ševci na rozvázání kontraktu, i když to zpr-
vu vypadalo na roční prodloužení. Krátce 
na to ve 35 letech ukončil hráčskou kariéru.

Ke svým 39. narozeninám dostal od Sparty 
dárek. Pražené s brankářem v prosinci 2011 
rozvázali smlouvu a brankářský veterán 
přestoupil do Vysočiny Jihlava. Moravské-
mu celku pomohl k postupu do první ligy a 
v roce 2015 ukončil fotbalovou kariéru.

Foto: Michal Beránek



36

K talentovanému Václavu Pilařovi se fotba-
lový bůh několikrát otočil zády a ve slibně 
rozvíjející se kariéře ho vždy brzdil špatný 
zdravotní stav. Královohradecký odchova-
nec hostoval na západě Čech ve Viktorii 
Plzeň, když o něj projevil zájem Wolfsburg. 
Na německou štaci odešel po skvělém Euru 
2012, na kterém patřil k nejlepším českým 
hráčům. Jenže krátce po změně angažmá 
se zranil. Musel na operaci kolene. Z přet-

laku na jeho pozici a také aby se rozehrál, 
byl poslán na hostování do Freiburgu. Jen-
že zde stačil zasáhnout pouze do 6 utkání 
a na řadu přišlo několik dalších zdravotních 
komplikací. Smutné je, že za Wolfsburg vů-
bec nenastoupil.

Vysvobozením byl návrat do Čech. Nejprve 
hostování, pak následoval trvalý přestup do 
plzeňské Viktorky. S ní získal dva mistrovské 
tituly.  V únoru 2018 zamířil pod Ještěd na 
půlroční hostování do Liberce. V létě se stě-
hoval na Hanou. Působení v Olomouci ale 
nebyl žádný med a na podzim 2019 přišly 
neshody s trenérem Látalem a byl přesu-
nut do rezervního týmu. Momentálně hájí 
barvy zelenobílého Jablonce.

VÁCLAV PILAŘ
12/13  HRADEC KRÁLOVÉ - WOLFSBURG / 1,5 MIL. EURO
13/14  WOLFSBURG - FREIBURG / HOSTOVÁNÍ
14/15  WOLFSBURG - PLZEŇ / HOSTOVÁNÍ
15/16  WOLFSBURG - PLZEŇ / ?

MILAN PETRŽELA
12/13  PLZEŇ - AUGSBURG / 300 TIS. EURO
13/14  AUGSBURG - PLZEŇ / ZDARMA

Jako dárek ke svým 29. narozeninám si Pe-
tržela nadělil dvouletý kontrakt s bundesli-
govým klubem. Samozřejmě, že za zájmem 
z  Německa stály jeho skvělé výkony, jež 
dopomohly Viktorce k premiérovému mis-
trovskému titulu v sezoně 2010/11, a také to, 
jak se prezentoval na evropské scéně v po-
hárové Evropě. To mu vyneslo i možnost 
obléknout reprezentační dres a účast na 
Euru 2012, pořádaném v Polsku a Ukrajině.

Ze začátku to v Bundeslize vypadalo naděj-
ně. Trenér mu dal prostor, ale postupně se 
ze sestavy vytratil. K tomu přišly zdravotní 
problémy s  kolenem, po kterých se již do 
prvního celku nevešel.  „Je to reprezentant, 
má zkušenosti z Ligy mistrů a předvedl, co 
v něm je. Bohužel byl na jaře dlouho zraně-

ný a ujel mu vlak,“ prohlásil kouč německé-
ho celku Markus Weinzierl na adresu tehdy 
nepotřebného Petržely. Načež odehrál ješ-
tě několik utkání za rezervu Augsburgu. 

Po roce se smutně vracel zpět na západ 
Čech. Na rozdíl od kolegy Jana Morávka 
s ním bavorský klub už nepočítal a po do-
hodě s ním rozvázal smlouvu. Celkem v nej-
vyšší lize nastoupil do 12 zápasů a 1 poháro-
vého. V létě 2019 opustil milovanou Plzeň a 
po třinácti letech se vrátil na Slovácko. Zde 
by chtěl ukončit svou bohatou fotbalovou 
kariéru, zatím to však není na pořadu dne. 
Oblékat dres moravského celku by měl mi-
nimálně ještě jeden rok, jelikož se s klubem 
již dříve domluvil na ročním prodloužení 
smlouvy.

Foto: EPA
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Když talentovaný útočník vyměnil českou 
nejvyšší ligu za tu německou, bylo mu 21 
let. Byl ve skvělé formě a očekávalo se, že 
se snadno v Bundeslize prosadí. Také pro-
to podepsal s klubem čtyřletou smlouvu. 
Okamžitě se v novém působišti uvedl skvě-
le. První zápas asistence, poté branka Dort-
mundu a následovaly dva góly Brémám. 
Celkem ve 14 zápasech - jak v lize, tak i Ev-
ropské lize - skóroval šestkrát. Jenže přišla 
stagnace a výkonnostní útlum, až zcela 
vypadl ze sestavy. V únoru 2015 se vrátil na 
Letnou, kde hostoval. Ale po návratu ode-
hrál jen 5 ligových zápasů.

Kadlec svůj potenciál nedokázal prodat. 
Trenér německého celku Armin Veh si stě 
žoval na jeho přístup k tréninku. Navíc od-
chovanec Bohemians měl i po dvou letech

velký problém s němčinou. A více než fot-
balovým umem se do podvědomí tamní 
fotbalové veřejnosti zapsal aférou se soci-
álními sítěmi. Před jedním zápasem totiž 
naštvaně zveřejnil, že nehraje, což vedení 
hesenského klubu rozlítilo.

A tak přišlo, co se delší dobu očekávalo - 
odchod z klubu. V únoru 2016 přestoupil 
do Midtjyllandu, kde se potkal s obráncem 
Filipem Novákem. V Dánsku vydržel jen 
půl roku a následoval opět návrat do Spar-
ty. Kvůli pokračujícím problémům s kole-
ny příliš často chyběl v sestavě. Podstoupil 
několik operací, avšak nechtěl se vzdát ná-
vratu na trávník. Nakonec ale v únoru 2020, 
v pouhých sedmadvaceti letech, přece je-
nom definitivně ukončil profesionální fot-
balovou kariéru.

VÁCLAV KADLEC
13/14  SPARTA - FRANKFURT / 3,2 MIL. EURO
14/15  FRANKFURT - SPARTA / HOSTOVÁNÍ
15/16  FRANKFURT - MIDTJYLLAND / 2,1 MIL. EURO

FRANTIŠEK RAJTORAL
13/14  PLZEŇ - HANNOVER / HOSTOVÁNÍ

Když na začátku roku 2014 projevil bundes-
ligový Hannover zájem o tehdy sedmadva-
cetiletého obránce či záložníka Viktorky 
Plzeň, byla to z toho bleskurychlá dohoda, 
která se upekla během pár dní.  Rajtoral do 
německého klubu přišel na půlroční hosto-
vání s možností opce. Nastoupil však pouze 
do 7 zápasů, i když vždy v základní sestavě. 
Bohužel se mu nepovedlo, co jeho českým 
předchůdcům Štajnerovi či Šimákovi. Na-
opak následoval své plzeňské spoluhráče 
Jiráčka s Pilařem a u našich západních sou-
sedů se spíše také trápil. Hannover nako-
nec opci nevyužil, a tak se příbramský od-
chovanec vrátil zpět na západ Čech. Zde

zažil největší úspěchy, čtyři tituly a dva po-
stupy do Ligy mistrů.

V srpnu 2016 zkusil štěstí do Turecka. Na 
dva roky se upsal celku Gaziantepsporu. 
Rajtoral měl však své démony. V minulos-
ti dvakrát přemohl zákeřný únavový syn-
drom. Dlouhodobě trpěl psychickými pro-
blémy, které vyústily až v sebevraždu. 23. 
dubna 2017 se ve svém tamním bytě oběsil. 
Bylo mu pouhých 31 let. Svou roli mohl se-
hrát i fakt, že od tureckého týmu, který síd-
lí poblíž hranic se Sýrií, nedostával výplatu 
a také jeho podnikatelské aktivity ve světě 
nemovitostí.

Foto: Deník Sport



Jan Lukacko
Autor:

MĚL BÝT NOVÝ ROSICKÝ, KARIÉRU ALE KAZÍ ZRANĚNÍ.
I TAK MORÁVEK TRAVÍ V BUDESLIZE 12 LET.

Jan Morávek, dnes již jednatřicetiletý legi-
onář, začínal s fotbalem v šesti letech v Bo-
hemce. V Čechách nikdy v žádném jiném 
klubu nepůsobil. Kromě kopané se v  dět-
ství také věnoval aktivně tenisu. „Stále si ho 
rád zahraju a upřímně, kdyby v televizi v je-
den čas běžela finále Ligy mistrů a Wim-
bledonu, zapnu si Wimbledon,“ prozradil 
Morávek v rozhovoru Bez frází. Jenže v ži-
votě dostala přednost kariéra fotbalisty.

ligy i zahraničí zůstal talentovaný záložník 
v  Ďolíčku ještě dvě sezony. Mezi šestnácti 
nejlepšími se zelenobílí po postupu neu-
drželi, ta druhá tak byla opět druholigová. 
Tam už ale bylo jasné, že se nadějný Mo-
rávek vydá do lepšího klubu. Rodiče ale 
byli striktní – odchod se mohl konat až po 
úspěšně zvládnuté maturitě. Morávek na-
konec podepsal v Schalke 04, které za jeho 
služby poslalo Bohemce 70 milionů ko-
run. „Se Schalke jsem podepisoval smlou-
vu v době, kdy byl hlavním trenérem Fred 
Rutten. Říkal jsem si, že pro mladého hráče 
je ideální nizozemský kouč, holandská fot-
balová škola. Situace se však vyvinula tak, 
že pana Ruttena záhy po mém příchodu 
vyhodili a nastoupil trenér Magath,“ řekl 
Morávek pro Sport.cz.

Jeho největším vzorem je Tomáš Rosický. U obou najdeme spoustu paralel. Oba vždy 
hráli na pozici tzv. desítky, tedy ofenzivního záložníka. Oba byli (Morávek samozřejmě 
ještě je) kreativními tvůrci hry, rozdávajícími přihrávky spoluhráčům. Oba se narodili 
s nesmírným talentem. A obě kariéry příliš svázala četná zranění. 

Debut v 17 letech. V zápase o všechno
Za áčko Klokanů nastoupil poprvé v sedm-
nácti. A hned do veledůležitého zápasu 
proti HFK Olomouc. V podstatě se jednalo 
o přímý souboj o postup do nejvyšší české 
soutěže. V  druhém poločase Morávek při 
svém debutu v  dospělém fotbale pojistil 
výhru, když zvyšoval na 3:0, a Bohemians 
1905 se po svém znovuzrození mohli rado-
vat z postupu mezi elitu.

I přes zájem klubů z vrchních pater české

Epizodu v Schalke zkazil Magath, 
štěstí našel Morávek v Augsburgu
Felix Magath je známý svými extrémně fy-
zicky náročnými tréninky. Jan Morávek za

Foto: gol.cz
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jeden z důvodů, proč je teď tak často zra-
něný, vidí právě jeho. „Náročnost Magatho-
vých tréninků a až přehnaný důraz na  fy-
zickou kondici u mě v mém ještě poměrně 
útlém fotbalovém věku totiž nakonec od-
startoval sérii svalových zranění, s  nimiž 
se  potýkám dodnes,“ nechal se Morávek 
slyšet v rozhovoru Bez frází.

V  Gelsenkirchenu se neprosadil, za první 
sezonu naskočil jen do sedmi zápasů. Ná-
sledovalo tak úspěšné hostování v  Kaiser-
slauternu, kde rozšířil už tak početnou čes-
kou legii. Klub o něj měl zájem i na další rok, 
jenže Schalke se rozhodlo si téměř všechny 
kluky z hostovaček stáhnout zpět. A tak se 
i Morávek musel vrátit do Veltins-Areny. Vy-
držel tu ale už jen podzimní část ročníku. 
V polovině sezony 2011/12 se český záložník 
stěhoval do Augsburgu. Na hostování, kte-
ré se posléze přetavilo v trvalý přestup.

Morávek toho kvůli zraněním za sezonu 
moc neodehraje – pravidelně se pohybu-
je na 15 až 20 ligových zápasech za sezonu. 
I tak mu ale klub stále věří. Smlouvu má 
Morávek do června 2022 a před jejím vy-
pršením odcházet nehodlá. „Dokud cítím 
chuť od Augsburgu se mnou spolupraco-
vat, tak si toho nesmírně vážím. Není tře-
ba teď něco měnit,“ popsal Morávek situa-
ci pro klubový web Bohemians 1905. Stále 
věří, že má co nabídnout. V Bundeslize má 
na kontě téměř 150 zápasů, což je číslo, na 
které málokdo dosáhne. Na druhou stranu 
- v Německu působí již dvanáctou sezonu.

Co se stane po skončení smlouvy v Augsbur-
gu? Sám Morávek slibuje, že se jednou vrátí 
do Ďolíčku. Slíbil to fanouškům při odcho-
du do Německa a podle jeho mínění se 
sliby mají plnit. „Ale kdy to bude, to zatím 
nedokážu říct. Doufám, že fanoušci budou 
trpěliví. Slibuju, že se mě dočkají,“ zavázal 
se pro web Bohemky. 

A po skončení aktivní kariéry? Trenérem 
prý Morávek být nechce, možná by ho ale 
bavil skauting. Morávek hrál podle vedení 
Augsburgu třeba velkou roli při příchodu 
Marka Suchého do klubu. „Možná ale budu 
mít fotbalu po kariéře už plné zuby a budu 
chtít z tohohle prostředí úplně ven. Kama-
rád má firmu na rizikové kácení, i práci u 
něj bych si třeba dovedl představit,“ uvedl 
Morávek v rozhovoru Bez frází.

Přijde návrat domů?

Nejdéle sloužící Češi v Bundeslize

5. Jiří Pavlenka 1 396 dní
4. Pavel Kadeřábek 2 127 dní
3. Vladimír Darida 2 798 dní
2. Theodor Gebre Selassie 3 222 dní
1. Jan Morávek 4 318 dní
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