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Sportu zdar a fotbalu zvlášť 

Další nadupané číslo, již 28. v pořadí, dnes s tématem „fotbaloví hračičkové“ je 
tady. Firmino, Ronaldinho, Juninho nebo Ibrahimovič, to jsou jména, která ve své 
době čarovala na fotbalových trávnících. Z per našich redaktorů si kromě těchto 
článků můžete přečíst rozhovory s hradeckým votrokem Otto Urmou, s pravým 
křídlem českobudějovického Dynama Karlem Mészárosem a dle titulky se ztra-
ceným synem klokanů, který se však rozhodně jednou do svého domovského 
přístavu vrátí, Honzou Morávkem. Vaši velmi oblíbenou rubriku absolvoval sym-
paťák v rukavicích Matouš Trmal. 

Celá redakce je velmi ráda, že naše nejvyšší ligová soutěž se už hraje s diváky a 
pevně doufáme, že od nové sezony se návštěvy fotbalových stadionů obejdou již 
bez omezení, byť je v nás při rotaci ministrů zdravotnictví ve Strakově akademii 
malá dušička. 
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UNIKÁTNÍ ÚTOČNÍK, KTERÝ 
STŘÍLÍ GÓLY, ANIŽ BY SE DÍVAL

Nejlepší na světě je Bobby Firmino. Tak zní jeden 
verš častého pokřiku liverpoolských fanoušků na 
adresu jejich útočníka. Otázkou zůstává, jak...

,,Hradec byl druholigový válec.‘‘

Fenomenální brazilský exekutor přímých kopů Ju-
ninho Pernambucano se narodil ve městě Recife v 
lednu roku 1975. Svoji pouť s balonem u nohy ale...

Právě tak by se dal popsat herní styl Karola Mészáro-
se, odchovance bratislavského Slovanu, jenž od loň-
ské zimy obléká černobílý dres Českých Budějovic...

Zlatan Ibrahimovič v  současném světovém fotbale 
představuje jednu s nejvýraznějších osobností s...

Augsburg? Druhá Bohemka!

Matouš Trmal (Vitória Guimaraes)

Ronaldo de Assis Moreira. To je celé jméno brazilské-
ho fotbalisty, jehož si fanoušci vždy budou pamato-
vat jako Ronaldinha. Narodil se v jednom z největ-
ších brazilských měst Porto Alegre. Toto město...
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ROBERTO FIRMINO:
UNIKÁTNÍ ÚTOČNÍK, 
KTERÝ STŘÍLÍ GÓLY, 
ANIŽ BY SE DÍVAL

… nejlepší na světě je Bobby Firmino. Tak zní jeden verš 
častého pokřiku liverpoolských fanoušků na adresu jejich 
útočníka. Otázkou zůstává, jak často by ho fanoušci zpíva-
li, pokud by mohli na stadiony. Brazilec společně s celým 
týmem totiž nezažívá povedenou sezonu. Červení ke konci 
sezony bojují o evropské poháry, Liga mistrů ještě zdaleka 
není jistá. I přesto nesmíme zapomínat na všechno, co Fir-
mino do Liverpoolu přinesl.

Autor:
Jan Lukacko

Dnes už téměř třicetiletý špíl-
machr neměl snadné dětství. 
Narodil se na severovýcho-
dě Brazílie ve městě Maceió. 
V místní favele, která je pova-
žována za jednu z  nejnebez-
pečnějších v zemi.

Dětství a fotbalové začátky
Mladého Roberta od dětství 
zajímal pouze fotbal. V televizi 
sledoval Ronaldinha a Ronal-
da (toho brazilského) a na ne-
dalekém pouličním hřišti se 
pak snažil jejich kousky napo-
dobovat. Rodiče, a speciálně 
maminka, ho ale moc často 
ven pouštět nechtěla, bála se 
totiž, aby se její syn nezapletl s 
gangy. Na zdech kolem domu 
měli u Firminů ostré hroty, 
které jednak bránily zlodějům 
dostat se dovnitř, a později 
také malému Robertovi do-
stat se ven. Ten tedy na hřiště 
buď nenápadně proklouzával 
dveřmi, a když byli rodiče až 
moc pozorní, kopal si doma 
třeba s pomeranči.

Roberto Firmino začínal ve 
školním týmu, kde byl okamži-
tě nejlepším hráčem. Ve 14 le-
tech proto šel hrát do akade-
mie Clube de Regatas Brasil 
(zkráceně jen CRB), největšího 
týmu v Maceiu. V 16 pak odjel 
na zkoušku do Sao Paula, teh-
dy nejlepšího brazilského klu-
bu, kde ale neuspěl. Testy pak 
absolvoval v  druholigovém 
Figueirense. „Normálně zkou-
šíme hráče maximálně jeden 
měsíc, ale mohou to být i jen 
dva týdny, 10 dní, záleží na 
hráči. Robertova zkouška tr-
vala 30 minut – byl výjimečný. 
Neudělal prakticky nic špatně, 
ukázal obrovskou technickou 
kvalitu a na závěr dal dva góly 
nůžkami,“ prozradil Hemer-
son María, tehdejší kouč týmu 
Figueirense do 17 let. Byl s ním 
jen jeden problém, málo mlu-
vil. Dokonce tak málo, že si 
v týmu prvních 14 dní mysleli, 
že je němý. Údajně se pořád 
jen usmíval, což u něj na hřišti 
můžeme vidět doposud. 
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Pak už kariéra nabrala rychlý spád. Po de-
butové sezoně byl vyhlášen nejslibnějším 
hráčem brazilské Série B. V  prosinci 2010 
se stěhoval do Hoffenheimu, kde se z tep-
lého brazilského podnebí potřeboval rychle 
adaptovat na německý sníh. Zlomová bun-
desligová sezona 2013/14, kdy nastřílel 16 
branek, mu později vynesla angažmá v Li-
verpoolu, který v boji o jeho služby porazil 
oba manchesterské kluby. Na řece Mersey 
později utvořil jednu z nejnebezpečnějších 
útočných trojic historie spolu se Sadiem 
Maném a Mohamedem Salahem.

Herní inteligence a balon 
přilepený u nohy

Roberto Firmino není typickým útoční-
kem. Jeho úkolem v týmu Jürgena Kloppa 
nebylo a není střílet gól za gólem (byť se 
v soutěžních zápasech trefil už skoro 160x), 
ale připravovat dobré pozice pro kolegy 
z útoku Maného, Salaha či Dioga Jotu. 
Hraje jako tzv. falešná devítka, „je zároveň 
třetím útočníkem a čtvrtým záložníkem,“ 
popsal jeho styl trefně magazín FourFou-
rTwo. Svým pohybem uvolňuje prostory 
pro křídelníky, kteří mohou beze strachu 

chodit do útoku. Zároveň je dokáže zá-
sobovat výbornými přihrávkami, za svou 
kariéru posbíral už 120 asistencí. Výborný 
je i v defenzivě. „Když ztratí balon, bojuje o 
něj zpátky. Ztratí ho znovu, zase bojuje. Je 
motorem týmu,“ popsal ho kdysi jeho tre-
nér Jürgen Klopp. I díky tomu byla velmi 
úspěšná liverpoolská taktika založená na 
presinku a protiútocích.

Firmino je také velký hračička, podobně 
jako spousta dalších Brazilců. Fanoušci 
Liverpoolu nezapomenou na jeho gólové 
nahrávky patou proti Southamptonu nebo 
Newcastlu. Či na zidanovku, kterou v semi-
finále Evropské ligy hladce obešel obránce 
Villarealu Maria Gaspara. Patentovat by si 
pak mohl nechat „no look“ góly, několikrát 
už totiž skóroval tak, že se nedíval, kam 
míří balon z jeho kopačky. Byl si vždy jistý, 

Foto: Reuters

Víte, že… 
v mládežnických kategoriích 
hrál Firmino převážně jako de-
fenzivní záložník? 

v Hoffenheimu byl Firmino 
dočasně vyloučen z kádru za 
pozdní příchody na trénink? 
V Liverpoolu byl pak v pro-
sinci 2016 zadržen za jízdu 
v opilosti a musel zaplatit 
20 tisíc liber pokutu.

Víte, že… 
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že míč skončí v sítí. Tímto způsobem po-
nížil Brémy, Sevillu, Swansea, West Ham či 
slavný Arsenal, ale také reprezentace Peru 
a Chile. „Je to nebezpečné, že? Nemusím 
trefit bránu. Ale když to můžu udělat, udě-
lám to,“ komentoval své branky bez kouká-
ní pro Bleacher Report. 

Letošní výpadek z formy
Letos se ale brazilskému hračičkovi ne-
daří. V sezoně má na kontě zatím jen šest 
gólů a osm asistencí a nebezpečně se blíží 
svým nejnižším číslům od sezony 2012/13. 
Firminův výpadek může vyplývat z hrozivé 
formy celého týmu Liverpoolu, která je dle 
mého názoru zapříčiněna dlouhodobou 
únavou – tým měl minimální předsezon-
ní přípravu, v probíhající sezoně se kvůli 
covidu hrálo neustále dvakrát týdně, navíc 
Kloppův tým doplácí na zranění a malou 
rotaci kádru. Sám Roberto Firmino dopo-
sud v kariéře odehrál už skoro 550 soutěž-
ních zápasů, což je číslo, na které spousta 
profesionálních fotbalistů nedosáhne za 
celou kariéru. Firminovi bude v říjnu tepr-
ve třicet. Za horší formou útočníka může 
stát také sebevědomí, které mohl snížit 
příchod Portugalce Joty, jenž se uvedl ná-
ramně. A samozřejmě i jiné důvody. 

Nezbývá než věřit, že se Firminova hra

Foto: Liverpool FC

Víte, že… 
FIRMINO v 17 letech letěl na 
zkoušku do Olympique Mar-
seille? Při přestupu na letiš-
ti v Madridu ho ale zadrželi a 
deportovali zpět do Brazílie, 
protože se domnívali, že chce 
nelegálně zůstat v zemi.

vrátí do starých kolejí. Ať už v Liverpoo-
lu, či jinde. Jeho odchod by pro fanoušky 
The Reds ale byl velkou ztrátou. Útočníků 
s podobným herním stylem totiž běhá po 
světě poskrovnu. A na nejvyšší úrovni mož-
ná žádný.
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hradec byl 
druholigový válec

FOTO: FC Hradec Králové
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Autor:
Petr Kastner



Hradecký obránce Otto Urma (26) je sta-
bilním členem hradecké sestavy tři roky 
v kuse. Konečně se on a celý Hradec Krá-
lové dočkali vytouženého postupu zpět 
mezi českou fotbalovou smetánku, kam 
historicky „votroci“ určitě patří. V hra-
deckém fotbale se blýská na lepší časy a 
s vidinou výstavby nového stadionu bu-
dou chtít ligu jistojistě udržet. U kormidla 
už ale nebude trenér Frťala. Uvidíme, co 
jeho odchod od mužstva s týmem udělá. 
Jedno je ovšem jisté, následující sezónu 
přibude na prvoligové mapě další zajíma-
vé derby!

Tak nejprve obrovská gratulace k postu-
pu. Hradec vyhrál FNL zaslouženě, celý 
rok podával konstantní výkony. Byl v této 
sezoně vůbec nějaký okamžik, kdy bys o 
postupu zapochyboval?
Děkuju! Výkonnost a výsledky jsme drže-
li po celou sezonu. Jediné menší zaváhá-
ní bylo na konci podzimu a první zápas na 
jaře v Líšni. Myslím, že jsme čtyři zápasy za 
sebou nevyhráli a udělali jenom dva body. 
Tak to bylo jediné. Jinak myslím, že jsme 
nepřemýšleli nad tím, že bychom postup 
neudělali. Furt jsme věřili, že to zvládneme. 
A je vidět, že je to zasloužené, bodů máme 
dost.

Trošku jsi to už naznačil, přesto: Jaký byl 
podle tebe váš letošní nejhorší a také nej-
lepší zápas? 
Jde o to, jestli to budeme brát herně nebo 
výsledkově. Za mě asi ten herně nejlepší 
jsme odehráli teď v Prostějově, kdy jsme 
zvládli otočit výsledek z 1-0 na 1-2. A ten 
nejhorší? Ten bych asi úplně říci nedoká-
zal. My jsme většinou v zápasech měli ně-
jaké šance, šlo o to, jestli jsme je proměnili, 
nebo ne. Ale řekl bych, že herně jsme žád-
ný zápas úplně nevyhořeli. Naše výkonnost 
byla po celou sezonu vyrovnaná. Nedokáži 
říci nejhorší, ale můj osobní pocit - asi i z 
mého výkonu - bylo utkání doma s Blans-
kem, kdy jsme vyhráli 1-0 z penalty.

Postup se vydařil i díky systematické práci 
trenéra Frťaly. Jak moc citelnou ztrátou

bude pro klub v nadcházející sezoně jeho 
odchod od mužstva?
Tak byl tady tři roky. A za tu dobu poznal 
klub detailně. Všichni hráči, co tu jsou, kro-
mě tak čtyř včetně mě, přišli už za jeho pů-
sobení. Celý tým má nastudovaný a hráče 
zná. Ztráta to bude určitě velká. I pro nás to 
bude něco jiného, každý trenér má jiné me-
tody trénování a jiné herní systémy a poža-
davky na hráče. Všichni ale věříme, že nový 
trenér bude dobrý a že to s ním v lize zvlád-
neme.

Tři sezóny jsi držákem v sestavě Hradce, fa-
mózní desetizápasovou vítěznou šňůru jsi 
odehrál celou v základu. Dalo ti hradecké 
angažmá větší sebevědomí? Jsi nyní více 
zocelený na první ligu a velké zápasy s 
pražskými „S“, Plzní či Baníkem? 
Určitě. Přestup do Hradce zpětně hodnotím 
jako dobrý, protože od té doby, co jsem tady, 
což je tři a půl roku, hraji pravidelně větši-
nou celé zápasy, takže z toho pohledu to 
hodnotím velmi dobře. Jsem rád, že se nám 
povedlo to, kvůli čemu jsem vlastně přišel, 
a to postoupit do ligy. To byl můj cíl. Bohu-
žel přišel až po třech letech, ale pořád jsem 
tady a pořád hraji v základní jedenáctce. To 
je pro mě důležité. Já těch pár větších zápa-
sů odehrál už v Teplicích, takže lehkou zku-
šenost s první ligou mám, ale věřím, že jsem 
o nějaký ten rok starší a tím pádem vyhra-
nější. Takže zkušenosti a odehrané zápasy 
se určitě projeví v těžších zápasech a bude 
to na nás zkušenějších, abychom podrželi ty
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OTTO URMA

FOTO: FC Hradec Králové
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“Já jsem minulý týden podepsal novou smlovu, 
takže v nejbližší době budu v Hradci.“

kluky, co v lize ještě nehráli.

Zeptám se tě na tvojí osobní prioritu, jest-
li bys preferoval angažmá v jiném klubu v 
případě nějaké adekvátní nabídky? Nebo 
po těch třech sezónách v Hradci, kdy se až 
nyní konečně podařilo postoupit do prv-
ní ligy, cítíš zadostiučinění a máš touhu si 
zahrát nejvyšší soutěž právě proto v dresu 
„votroků“?
Já jsem minulý týden podepsal novou 
smlouvu, takže v nejbližší době budu v 
Hradci. Pak samozřejmě bude záležet na 
mojí výkonnosti v první lize. Kdyby se mi 
tam sezona povedla, tak se dá přemýšlet o 
jiném, ambicióznějším týmu. Ale stále to je 
o tom, že zde mám smlouvu a na klub by 
musela přijít nabídka, kterou by akceptovali.

Gratulace k podpisu nové smlouvy. Sám jsi 
naznačil, že už zkušenost s první ligou máš 
díky angažmá v Teplicích. Doposud sis při-
psal 14 startů. Myslíš, že tě po těch letech 
čeká jiná liga, kvalitnější nebo rychlejší než 
z dob tvého působení?
Já ligu v televizi sleduji každý víkend, ale 
těžko se mi to posuzuje. Na hřišti je to pak 
úplně jiná rychlost, než to vypadá v TV. Ale 
my jsme s Hradcem průběžně nějaký pohá-
rový nebo přátelský zápas hráli, takže jsme

něco s prvoligovými týmy odehráli a my-
slím, že v žádném jsme nevyhořeli. že to 
bylo vše herně docela vyrovnané. Tým kva-
litu na ligu má a naše rychlost hry se bude 
muset přizpůsobit, protože kvalita 1.ligy je 
o dost vyšší než v druhé. Bude to o tom, jak 
rychle se adaptujeme.

Důležitou roli hraje také domácí zázemí. 
Asi tušíš, na co narážím. Hradec Králové 
se sice dočkal jedné veselé události, a to 
oznámení, že bude nový stadion, druhá 
věc ale je ta, že bude hotový až na jaře 
2023. To znamená, že budete muset hrát 
v azylu. Zatím to vypadá na Mladou Bo-
leslav. Mohla by to být v boji o záchranu 
nebo o potencionálně dobré umístění zá-
sadní věc. I když na případu Pardubic je 
vidět, že ne vždy je “nedomácí” stadion 
nevýhodou.
No, bohužel je to tak, že i pro ty lidi, co by 
na fotbal přišli, bude složitější se dostat 
na náš domácí zápas. Věřím tomu, že si s 
tím poradíme. Jak jsi říkal, Pardubice hrají 
v Praze, zvládají to víc než dobře. Tuhle se-
zonu ale nemohli chodit na stadiony divá-
ci, takže ve finále to bylo víceméně jedno, 
kde hrajete. Lidé tam nebyli a výhoda do-
mácího prostředí byla skoro jen v tom, že 
jste v domácích šatnách. V tom to měli 

FOTO: FC Hradec Králové
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Pardubice jednodušší. Teď se uvidí, jak to 
bude, když se budou pouštět na stadiony 
diváci.

Berme tedy v potaz to, že už budou na 
stadion vpouštěni diváci. Narážím na 
otázku třaskavého derby mezi Hradcem 
a Pardubicemi. Ty jsi jich několik zažil ve 
druhé lize, ale to prvoligové by mohlo mít 
opravdu parádní atmosféru. Tamní region 
nic podobného ve fotbale dlouho nezažil.  
A má se tedy na co těšit. I když by se to

odehrálo v pražském Ďolíčku nebo v Bole-
slavi, tak by určitě dorazila spousta diváků.
S tím souhlasím. Já jich pár odehrál a vždy 
diváci, jak ti hradečtí, tak ti pardubičtí, vy-
tvořili výbornou atmosféru. A hned se hra-
je lépe, když fandí. Má to své kouzlo. Věřím, 
že v lize to bude ještě více vyhecované a i 
lidé přijdou ještě ve větším množství. Jen 
je škoda, že se to nebude hrát ani u nás, ani 
v Pardubicích. To by bylo ještě hezčí. I tak si 
myslím že to budou zajímavé zápasy.

FOTO: FC Hradec Králové

SLEDUJ NÁS
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



Foto: GettyImages



Fenomenální brazilský exekutor přímých kopů Juninho Pernambucano se 
narodil ve městě Recife v lednu roku 1975. Svoji pouť s balonem u nohy ale 
nezačal pouze na fotbalových pažitech, ale zprvu především v krytých ha-
lách při hraní futsalu. Ovšem fotbalový Bůh tomu chtěl jinak, a tak se mla-
dý Junior, zdrobněle přezdívaný Juninho, dostává mezi fotbalisty místní-
ho klubu Sport Recife. Úspěchy v regionálním klubu na sebe nenechávají 
dlouho čekat a je tedy nad slunce jasné, že jeho další kroky musí směřovat 
do nejvyšších pater brazilského klubové kopané. 

JUNINHO
MISTR EXEKUTOR

Autor:
Petr Kastner

Fotbalového hračičku získává do 
svých řad slovutný klub Vasco da 
Gama, za který v tu dobu hraje jeden 
z nejlepších útočníků historie vůbec 
- Romário. Po jeho boku se Juninho 
stává postupem času tak dobrým 
fotbalistou, že je vyhlášen jedním z 
nejlepších hráčů roku 2000, kdy zís-
kal s klubem - tak jako roku 1997 - mi-
strovský titul. V roce 1998 vyhráli hrá-
či Vasco da Gama dokonce i Pohár 
Osvoboditelů (Copa Libertadores), 
jihoamerickou obdobu Ligy mistrů.

Po těchto skvělých výkonech nebylo 
divu, že mladý Brazilec zamířil, tak 
jako většina jeho více i méně úspěš-
ných kolegů, hledat fotbalové štěstí 
do Evropy. Jeho cílem se konkrétně 
stal francouzský Olympique Lyon.

Klub, který do jeho příchodu nikdy 
neměl ve vitríně trofej pro vítěze Li-
gue 1, měl poté problém získané 
poháry vůbec kam dávat. Sedm po 
sobě jdoucích mistrovských titulů, 
šest triumfů ve francouzském Su-
perpoháru a navrch zisk Francouz-
ského poháru. Solidní sbírka titulů. 
A Juninho na ní měl obrovský podíl. 
Nejen tvorba nebezpečných situací 
a rozehrávání útočných výpadů, ale 
hlavně precizní provedení standard-
ních situací. To vše podpořeno vý-
bornými čísly zapsanými ve statisti-
kách. Ty uvádějí ve 344 zápasech za 
Lyon rovných sto branek a dalších 72 
přihrávek na ně. Fantastická bilan-
ce, uvážíme-li, že celých 75 gólů bylo 
prvoligových a dalších 18 jich vsítil v 
Lize mistrů. Čísla hodná špičkového 
útočníka jsou o to výraznější, že je za-
znamenal z pozice záložníka. Ale co 
je ještě větší bomba? Že ze 100 bra-
nek jich bylo neskutečných 44 

z přímých kopů! 

Solidní kariéru si prožil i v dresu ka-
nárků, ve 43 startech zaznamenal 
sedm branek. Jednu dal i na MS 
2006. Jeho gól z  53. minuty do sítě 
Japonska byl nakonec i vítězný (cel-
kem 4:1), ovšem šampionát skončil 
pro Brazilce díky čtvrtfinálové prohře 
s Francií mizerně. Tímto zápasem se 
se žlutým dresem nadobro rozloučil 
i Juninho. Jeho největším reprezen-
tačním úspěchem tak zůstal vítězný 
turnaj o Konfederační pohár z roku 
2005. Na celkovém triumfu se podí-
lel brankou do sítě Řecka.

Ač byl Juninho jistě skvělým hráčem, 
celosvětového uznání se dočkal hlav-
ně nádhernými exekucemi přímých 
kopů. Některá jeho provedení byla 
doslova dechberoucí. Branka do sítě 
Barcelony v Lize mistrů se stala ce-
losvětově známou. Kop provedený z 
velkého úhlu z levé strany hřiště do-
konale zaskočil všechny přítomné, 
hlavně tedy Víctora Valdése. Těchto 
kousků měl ale v zásobě mnohem 
více. Přímák proti Sedanu zapadl do 
sítě ze vzdálenosti 37 metrů a ten 
ze sezony 2005/2006 proti Ajacciu 
dokonce ze 44 metrů! V případě Ju-
ninha si brankáři ani nemuseli stavět 
zeď. Gólů dal během své kariéry tím-
to způsobem totiž více jak 70.

VÍTE,ŽE...
Ve svém milovaném Lyonu 
od roku 2019 zastává funkci 
sportovního ředitele?



Karol Mészáros: Rychlý driblér, který maká 
dopředu i dozadu

Jan Lukacko
Autor:

cí, které jsme bohužel nedotáhli do úspěš-
ného konce. Určitě umíme hrát lépe.

Na hřišti jste byl hodně živý, neustále v 
ofenzivním náběhu, také jste se vracel do 
obrany vypomáhat Čoličovi, vypadalo to, 
že pořád běháte. Vyžaduje po vás velkou 
aktivitu trenér, nebo to máte vrozené?
Je to styl hry, kterým se prezentuji celou 
kariéru. Snažím se na hřišti vždy nechat 
maximum, abych pomohl týmu k vítězství.

Svůj první gól ve Fortuna lize jste na pod-
zim vstřelil Spartě, jaký to byl pocit se na-
poprvé trefit proti takovému soupeři?
Byl to velmi vydařený zápas pro celé muž-
stvo. Výhra 4:2 na Spartě, to se nestává kaž-
dý den a gól v takovém zápase, to bylo ještě 
něco extra navíc, takže pocit to byl úžasný.

Právě tak by se dal popsat herní styl Ka-
rola Mészárose, odchovance bratislavské-
ho Slovanu, jenž od loňské zimy obléká 
černobílý dres Českých Budějovic. Před 
stěhováním na jih Čech působil dlouhou 
dobu v  maďarské nejvyšší soutěži. Jak 
srovnává tamní fotbal s českým? Proč při-
šel do Budějovic? A jak hodnotí jarní sérii 
bez výhry? O tom všem jsme si se sed-
madvacetiletým fotbalistou povídali.
Po zranění, kvůli kterému jste poslední 
dva zápasy vynechal, jste dnes nastoupil 
v základu proti Teplicím. V utkání jste ale 
prohráli 2:0. Jak hodnotíte svůj dnešní vý-
kon? A výkon týmu?
Samozřejmě jsme v  první řadě zklama-
ní z výsledku. Dá se říct, že zápas rozhodl 
první gól, po kterém se domácí dostali do 
výhody a my jsme nedokázali zareagovat. 
V prvním poločase jsme měli náznaky šan-

Foto: SK Dynamo České Budějovice
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A pak hned přišla trefa s Bohemians z 
hodně podobné situace jako se Spartou. 
Který gól považujete za lepší? 
Oba góly pomohly k zisku tří bodů, takže 
oba byly stejně důležité.

Zároveň jste v sezoně přidal i tři asisten-
ce. Raději střílíte góly, nebo je připravujete 
spoluhráčům?
Jako ofenzivního hráče mě samozřejmě 
baví góly dávat i připravovat spoluhráčům.

Před Budějovicemi jste působil čtyři roky 
v Maďarsku, jak byste porovnal fotbal tam 
a tady?
V  Maďarsku se hraje technický fotbal na 
rozdíl od Česka, kde je fotbal rychlejší a víc 
založený na soubojích.

Měl jste po konci v Újpesti nabídky i odji-
nud? Proč jste si vybral Budějovice?
Měl jsem víc nabídek z různých zemí. Roz-
hodně jsem chtěl změnit zemi a vyzkoušet 
něco nového. Důležité při mém rozhodo-
vání bylo najít místo, kde se bude dobře 
cítit moje rodina, protože máme s manžel-
kou dvě malé děti.

Jak se vám ve městě líbí po životní strán-
ce? A po fotbalové?
Před příchodem do Budějovic jsem v týmu 
znal více kluků, s  kterými jsem mluvil o 
podmínkách v klubu i ve městě. České Bu-
dějovice jsou opravdu krásné město, ideál-
ní pro život s  rodinou. Co se týče fotbalu, 
jsme tu výborná parta a vedení se snaží 
zlepšovat podmínky a posouvat tak klub 
stále vpřed.

Jaký zápas považujete doposud za svůj 
nejlepší v budějovickém dresu?
Nerad hodnotím svůj výkon sám, proto 
bych tohle raději nechal na lidech, kteří 
jsou k tomu kompetentní.

Vašemu týmu se od února vůbec nedařilo, 
nevyhrálo se 11x v řadě, za poslední 3 zá-
pasy máte ale 6 bodů. Co se změnilo, co se 
zlepšilo?
Myslím si, že ani v těch předcházejících zá-
pasech jsme nehráli špatně, ale chyběla 
nám větší produktivita a góly. To že jsme 
nedokázali vyhrávat se pak s  námi vezlo 
dál a dál. Díkybohu se to v Příbrami zlomilo 
a dokázali jsme pak výhru potvrdit doma 
s Pardubicemi.

Foto: SK Dynamo České Budějovice



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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ŠÍLENÝ GÉNIUS

ZLATAN
Autor:

Michael Skudrzyk

Zlatan Ibrahimovič v  současném světovém fotbale představuje 
jednu s  nejvýraznějších osobností s  naprosto unikátní kariérou, 
kterou zdobí jedenáct mistrovských titulů ze čtyř zemí. Závěreč-
ná fáze kariéry rodáka z Malmö sice už na trofeje tak bohatá není, 
zato okamžitě po návratu do Evropy probouzí spícího giganta z 
Milána a ve 39 letech stále hraje na nejvyšší úrovni. Že věk je je-
nom číslo, Zlatan dokazuje i návratem do švédské reprezentace.
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K  popularitě prvního hráče, který v histo-
rii Ligy mistrů skóroval v dresu šesti klubů, 
výrazně přispívá i sebevědomé vystupování 
a specifický styl humoru, což z něj obzvlášť 
v dnešní někdy až přehnaně korektní době, 
kdy jsou hráči vedeni spíše k  diplomatic-
kému vyjadřování, dělá zcela jedinečnou 
osobnost. Kromě toho se syn imigrantů 
z  bývalé Jugoslávie zapsal do historie fot-
balu obrovským množstvím dechberou-
cích branek.

Psychickou odolnost a sílu své osobnos-
ti švédský kanonýr, jehož zocelilo nelehké 
dětství, prokázal mimo jiné v závěru sezony 
2008/09. V  té době se netajil tím, že chce 
Inter Milán opustit, což vyvolalo tlak ze stra-
ny médií i fanoušků, kteří na svou největší 
hvězdu nemilosrdně bučeli. Co by ale jiné 
negativně poznamenalo, Zlatana naopak 
nabudí, a to do takové míry, že se ve zmíně-
né sezoně stal králem střelců Serie A.

Prvenství si zajistil fenomenálně, jak se na 
Zlatana sluší a patří. Do posledního kola 
sváděl souboj o titul nejlepšího střelce 
s  Diegem Militem z Janova a Marcem di 
Vaiem z Bologne. Všichni tři útočníci měli 
na svém kontě pár minut před konce se-
zony 24 branek. S děleným prvenstvím se 
však čtyřnásobný účastník EURA nehodlal 
smířit. Běžela 80. minuta zápasu poslední-
ho kola Inter- Atalanta, stav byl 3:3, Ibra-

se v  pokutovém území dostal po souboji 
s dvěma obránci do pozice zády k brance. 
Nebyl by to Zlatan, kdyby v  tu chvíli ne-
zkusil mazácké zakončení patičkou. A míč 
skutečně doskákal do sítě, čímž pro sebe 
útočník Interu získal titul nejlepšího střelce 
Serie A.

Nebyla to ani zdaleka jediná Zlatanova 
branka vstřelená tímto způsobem zakon-
čení. Například v  zápase proti Bologni v 
předchozím průběhu stejné sezony nebo 
na EURU 2004 proti Itálii se mu poved-
lo skórovat rovněž patičkou, a to dokonce 
v obou případech ze vzduchu po akrobatic-
kém výskoku. Fotbalová megahvězda ale 
samozřejmě umí mnohem víc než jen pa-
tičky. Ve svém repertoáru má téměř všech-
ny způsoby zakončení, na které si lze vzpo-
menout.

Jedna z nejslavnějších branek nejen úvodu 
Zlatanovy kariéry je z roku 2004. Tehdy jako 
útočník Ajaxu proti Bredě mrštným slalo-
mem prokličkoval mezi několika obránci, 
obtočil se kolem brankáře a levou nohou 
poslal míč do okryté brány. Úchvatný gól 
se okamžitě stal hitem, byl přirovnáván ke 
slavné brance Diega Maradony ze čtvrt-

Foto: GettyImages

„Myslím, že jsem slyšel: Chceme Zlatana! Chceme 
Zlatana! Tak jsem jim dal Zlatana.“
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finále MS 1986 proti Anglii a diváky Euro-
sportu byl zvolen gólem roku.

Jako excelentní střelec z velké vzdálenosti 
se hráč, který prošel devíti kluby, ukázal ku-
příkladu při svém debutu v zámořské MLS. 
LA Galaxy v derby proti FC prohrávalo ješ-
tě v  60. minutě 0:3. Zlatan do zápasu na-
stoupil v 71. minutě za stavu 1:3 a už o šest 
minut později střelou z 36 metrů překonal 
vystouplého brankáře. „Myslím, že jsem 
slyšel: Chceme Zlatana! Chceme Zlatana! 
Tak jsem jim dal Zlatana,“ okomentoval své 
vystoupení typicky svérázným způsobem 
Ibrahimovič. V  první minutě nastavené-
ho času korunovala posila LA Galaxy svou 
skvostnou premiéru vítěznou hlavičkou po 
centru Ashleyho Colea.

Další kop, kterým fotbalový showman 
mnohokrát udeřil, jsou nůžky. Ty nejspíš 
nejsenzačnější vystřihl roku 2012 v příprav-
ném zápase proti Anglii, kdy využil vyběh-
nutí gólmana Harta a na nůžky z nezvykle 
velké vzdálenosti 25 metrů od brány završil 
své famózní čtyřbrankové galapředstavení. 
Že Zlatan toto zakončení ovládá na prvo-
třídní úrovni i ve svých 39 letech, ukázal v 6. 
kole sezony 2020/21, kdy rozhodl o výhře AC 
Milána na hřišti Udine.

Foto: Twitter.com

Ibrahimovič vyrůstal v drs-
ném předměstí Mälmo Ro-

sengård? Jeho rodiče se roz-
vedli, když mu byly pouhé 

dva roky. Matka budoucí fot-
balové superstar většinu dne 
pracovala, aby své potomky 
uživila. Používala tvrdou vý-
chovu a Zlatan se nevyhnul 
ani fyzickým trestům. Aby 

ji poškádlil, tak ji se sestrou 
Sanelou k Vánocům jednou 
koupil vařečky. Později byl 

Zlatan poslán k na alkoholu 
závislém otci, kde trpěl nedo-
statkem jídla. Proto si hvězda 
AC Milán zakládá na tom, aby 

lednice byla vždy plná.

Víte,že?



VÁŠ VÍTĚZNÝ DOUTNÍK UŽ NA VÁS ČEKÁ
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ROZHOVOR S JANEM MORÁVKEM

Autor:
Petr Kastner

V jedné z pěti nejlepších lig světa, 
ve slovutné Bundeslize, kroutí už 
dvanáctou sezonu v řadě záložník 
Jan Morávek (31). V zemi fotbalu 
zaslíbené oblékl nejprve dres slav-
ného Schalke, poté Kaiserslauter-
nu a nyní hraje již deset let v dresu 
Augsburgu. Právě v bavorském klu-
bu si našel svojí druhou Bohemku. 
A za cíl si dal, že se v jeho dresu do-
stane nad hranici 200 bundesligo-
vých startů. 

augsburg?
DRUHÁ BOHEMKA!
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K Bohemce máš specifický vztah a věřím 
tomu, že v případě návratu na české tráv-
níky přetáhneš přes hlavu právě zelenobí-
lý dres. Nebo se mýlím?
Určitě to tak je. Už tehdy, když jsem odchá-
zel v roce 2009, jestli se nemýlím, tak jsem 
při rozlučce na pódiu fanouškům sliboval, 
že pokud se vrátím, a já jsem člověk, který 
se snaží svá slova dodržet, tak pro mě při-
padá v úvahu jenom návrat do Bohemky. 
V tom se nic nezměnilo.

Co by se muselo stát, abys doma prefero-
val jiný klub, třeba pražská „S“? Lákala by 
tě například vidina účasti v Lize mistrů v 
dresu Slavie?
Upřímně si nedokáži představit, že při 
mém osobním vyhodnocování nějaké te-
oretické nabídky bych došel k názoru, že 
krok do Sparty nebo do Slavie udělám. Při-
znám se, že co to půjde, tak bych chtěl zů-
stat v Bundeslize. V Augsburgu se cítíme 
moc dobře s celou rodinou. Uvidíme. Mám 
ještě na rok smlouvu. Pak se to bude něja-

,, “ Potkávat se každý den s takovou personou 
v kabině, to byl obrovský zážitek.” O Raúlovi

kým způsobem řešit. Teď je pro mě jasně 
dané, že příští rok budu chtít být samo-
zřejmě co nejvíce zdravý a hrát co nejvíce 
zápasů a pomoci Augsburgu k nějakému 
zajímavému a vysokému umístění. 

Třeba zopakovat 5. místo a účast v základ-
ní skupině Evropské ligy?
Je to tak. Bylo to pod trenérem Weinzi-
erlem, který se k nám teď vrátil. Bylo by 
hezké něco takového zopakovat. Aktuální 
kádr má určitě velký potenciál. V posled-
ních dvou zápasech, co se k nám trenér 
Weinzierl vrátil, jsme zápasy odehráli re-
lativně kvalitně. Myslím, že spojení, jak to 
tak ty poslední týdny, co tady je, vnímám, 
tak by to mohlo pasovat a trenér z kádru 
vymáčkne maximum. Určitě nás čeká zají-
mavá příští sezóna. 

Když už jsi nakousl Augsburgu, tvoje sou-
časné angažmá, v rámci Německa se dá 
říci, že jde o takový menší rodinný klub. To 
je samozřejmě trošku úsměvné z pohledu

Foto: FC Augsburg
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českého fanouška, když se vezme v po-
taz, že se od postupu do nejvyšší soutěže 
v roce 2012 průměrná domácí návštěva 
nedostala pod hranici 28 000. Jak bys fa-
nouškům popsal svůj klub?
Tak já vždy Augsburg přirovnávám k Bo-
hemce. Je to menší rodinný klub, na ně-
mecké poměry není nikterak velký. 30 tisíc, 
což je maximální kapacita, je spíš v rámci 
Německa méně. I finanční možnosti klubu 
jsou spíš menší. Příští rok čeká Augsburg 
jedenáctá bundesligová sezóna v řadě, což 
je pro tak malý klub něco neskutečného, 
když člověk vidí, jaké kluby za těch deset 
let sestoupily - Hamburk, Schalke, Stutt-
gart a další. My se těch deset let držíme, 
což je super. Je jasné, že mediální tlak není 
tak velký jako v předtím zmiňovaných klu-
bech. I v klubech jako Leverkusen či Wolfs-
burg jsou nároky daleko vyšší. Já osobně 
jsem si v Augsburgu našel německou Bo-
hemku. I to je ten důvod, proč se tady cítím 
tak dobře. Na druhou stranu jsem samo-
zřejmě rád, že jsem za rok a půl v Schalke 
viděl, jak to funguje ve velkoklubu evrop-
ského formátu. V té době jím Schalke bylo. 
Teď se doba za těch deset let změnila, ale 
v těch časech to byl opravdový velkoklub. 
Jsem moc rád, že jsem poznal, jak to fun-

guje. Ale také se mi ukázalo, že se typově 
více hodím do klubu typu Augsburg či Bo-
hemka. Jak říkám, jsem za rozhodnutí jít 
tenkrát do Augsburgu velmi rád a užíváme 
si to tady. V Bavorsku je krásně a uvidíme, 
jak dlouho ještě bude možnost zůstat. 

Pojďme se podívat trošku do budoucnos-
ti. Představ si, že bys pověsil kopačky na 
hřebík. Už nyní se dá říci, že jsi v dresu 
Augsburgu zanechal nesmazatelnou sto-
pu. Máš nějaké informace, že bys po skon-
čení aktivní kariéry mohl dostal možnost 
pokračovat v dění okolo fotbalu právě v 
bavorském klubu - trénováním mládeže a 
podobně? A jestli ano, lákalo by tě vůbec 
něco takového?
Určitě bych to bral jako ocenění toho, že 
jsem zde zanechal pozitivní stopu - ať už 
jako hráč, nebo jako člověk. Vážil bych si 
toho. Samozřejmě bych doma sednul s 
rodinou a nějakým způsobem bychom si 
vyhodnotili, jestli máme ještě zájem zů-
stat v Bavorsku. Mně osobně by se to asi 
zamlouvalo. Ve finále by bylo důležité, co 
by to vlastně bylo za nabídku, protože v 
budoucnosti se jako trenér úplně nevidím. 
Ale myslím, že mám celkem oko na to, jest-
li je fotbalista talentovaný a má potenciál. 
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Třeba v oblasti skautingu by si pro mě mís-
to našli. Já ale doufám že je to ještě daleko. 
Poslední týdny mi ukázaly, že pokud jsem 
zdravý, tak jsem ještě schopný týmu po-
moci, i když sezóna pro mne byla strašně 
těžká. Hlavně psychicky, protože člověka 
už napadaly černé myšlenky, co se kariéry 
týče. Jestli v sobě najít po těch zraněních 
sílu a chuť pokračovat. Ale dostal jsem se 
z toho a teď mi poslední zápasy ukázaly, že 
mám týmu co dát a jsem schopný mu po-
moci. Změna trenéra mi dodala spoustu 
pozitivní energie do žil. Doufám, že mám 
před sebou ještě pěkné sezóny.

Už jsme zmiňovali tvé minulé angažmá v 
Schalke. Ty jsi měl možnost zahrát si tam s 
několika opravdu výjimečnými fotbalisty. 
Za všechny například K.-J. Huntelaar, Ju-
lian Draxler, Jefferson Farfán a jiní. Nade 
všemi ale ční jmeno Raúl. Byl to právě 
onen hvězdný Španěl, který v tobě zane-
chal po sportovní i lidské stránce nejlepší 
dojem?
Hned, jak jsi začal s touto otázkou, tak jsem 
věděl, za jakým jménem míříš. Jenom to

poukazuje na to, jak to pro mě bylo něco 
speciálního. Vážím si toho do dneška. Po-
tkávat se každý den s takovou personou v 
kabině, to byl obrovský zážitek. Samozřej-
mě začátek byl složitý. Nechci říct, že by se 
mi přímo klepala kolena, ale určitá nervo-
zita tam byla. Já si vybavím historku. Tehdy 
jsme měli vítání sezony, což je akce pro fa-
noušky. Vždy jich tam bylo kolem stadionu 
přes sto tisíc! Absolvovali jsme s fanoušky 
různé aktivity. Já jsem měl za úkol hrát pro-
ti nim ve dvojici s Raúlem nohejbal. Pama-
tuji si, že jsem byl tehdy hodně nervózní, že 
mu to budu kazit a ze prohrajeme kvůli mě 
s fanoušky. To by byla strašná potupa. Ale 
po pár týdnech jsme viděli, že on je straš-
ný sympaťák. Jen nebyl tolik komunikativ-
ní, protože německy se učit moc nechtěl a 
hovořil jen španělsky. Angličtinu také ne-
měl na úrovni. Tehdy měl v kabině Curada 
a Rafinhu, tak komunikoval s nimi. Ale ji-
nak to byl velký profík, dělal s námi všech-
ny běhy. Pod Magathem i jinými trenéry 
absolvoval všechny tréninky. Bylo super ho 
sledovat na trénincích. Protože snad každý 
trénink dal gól lobem. Stále loboval gó-
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lmany. Na to nikdy nezapomenu, jak dával 
krásné góly lobem, jak levou, tak pravou. 
Neuvěřitelné. Vážím si i těch dalších jmen, 
co jsi jmenoval. Neuer, Westermann, Dra-
xler, Rafinha, Rakitič, Jsou to velká jména 
a mohl jsem s nimi sdílet kabinu. To už mi 
nikdo nevezme. Na rozloučenou jsme se 
ho zeptal, zda by mi nemohl věnovat dres, 
dokonce mi ho podepsal. Já tedy nejsem 
nějaký sběratel dresů, že bych je třeba vy-
měňoval. Ale byla povinnost se na ten dres 
zeptat. Takový úlovek bude těžké překo-
nat.

Zmínil jsi jedno zajímavé jméno. Jde o 
známého trenéra Magatha. Ten proslul, 
krom sportovních úspěchů, hlavně tím, že 
hráči dostávali na tréninku neskutečné fy-
zické nálože. Je hrát pod ním opravdu tak 
náročné, jak se traduje?
Je to bohužel tak. Myslím, že na mém těle 
se to dost podepsalo. Šel jsem tam z české 
ligy. Já podepsal smlouvu se Schalke, když 
ho trénoval Rutten. Říkal jsem si, že holand-
ská škola pro mladého hráče je to nejlepší. 
Hrát hodně s balonem. To spojení mi přišlo 
ideální. Ale dva měsíce po podpisu smlou-
vy Ruttena vyhodili a mužstvo přebral Ma-
gath. Po mém přesunu do Gelsenkirchenu 
už tedy trénoval on. Nějakým způsobem 
jsem to zmákl. Myslím si ale, že po těch 
dávkách, co mé tělo dostávalo, to poté ne-
ustálo. To vyústilo v začátek mých zdravot-
ních trablů. Nechci ty zranění, co jsem poz-
ději měl, házet na trenéra Magatha, ale v 
té době prostě mé peripetie začaly. Dávky 
od něj byly opravdu enormní. Pro 19letého 
kluka, který nebyl zvyklý na takovéhle dáv-
ky, to bylo přestřelené. První rok byl složitý. 
Neuměl jsem ještě tolik řeč, pomáhal jsem 
si na začátku s angličtinou. Komunikace s 
ním byla de facto nulová. Nejenom k mé 
osobě, ale ke všem. Vedl jsem s ním dva 
rozhovory. Během toho prvního mi řekl, že 
pro něj jsem pravý obránce a na trénincích 
jsem ho pak hrál. Skoro pokaždé za „B“ 

tým, takže na mě vycházel z „A“ týmu Jef-
ferson Farfán, takže ten mě  tam rok větral 
a dělal si ze mě dobrý den. Poté v deseti až 
dvanácti zápasech v první sezóně jsem ale 
hrál svoji pozici středního záložníka. Zato 
na trénincích jsem celý týden trávil na pra-
vém bekovi. Takže to byly takové napros-
to nepochopitelné tahy. Po sezoně jsem 
si vyžádal druhý rozhovor, kdy jsem požá-
dal o puštění na hostování, což mi naštěstí 
schválil a mohl jsem odejít do Kaiserslau-
ternu. Ale legendy o tom, jak se pod Ma-
gathem trénuje, nelžou. 

Takže pověstné cviky s medicinbaly? Vy-
bíhání na kopec, který si nechal nahrnout 
atd.? Nebo měl v repertoáru ještě nějaké 
těžší chuťovky?
Jo, ty medicinbaly, to byl kruhový trénink. 
Ty jsme dělali většinou v úterý dopoled-
ne, přes hodinu, nějakých 12 až 14 cvičení. 
Jednou jsme ho vytočili, takže ten trénink 
nám dal jednou dokonce ve čtvrtek, dva 
dny před zápasem! Všichni jsme na sebe 
koukali, co je to za výmysl, že nás takhle 
zavaří. Samozřejmě jsme pak ten zápas 
vyhráli, takže on něco nesmyslně vymyslel 
a vyšlo mu to. Pamatuji si domácí prohru 
s Freiburgem 0:2. Tehdy bylo léto, přes 30 
stupňů, a on nám po tom zápase zakázal 
pít na tréninku. 
My mladí hráči jsme měli jednou týdně 
sraz ve školní hale kolem 7. ráno. Dělali 
jsme tam gymnastiku, šplh na laně a růz-
né kotouly, cviky v jeho očích na obratnost. 
Chodil tam Matip, Draxler, Moritz, Holtby. 
Takže my mladí jsme měli před dvěma tré-
ninkovými procesy ještě k tomu od sedmi 
ráno takovou věc. Nebo různé běhy na sou-
středění od půl sedmé ráno, 40 minutové 
náročné výběhy v písku. Gerald Asamoah 
to tehdy těžce nesl. Myslím si, že profi tým 
je schopný to jednu sezonu vydržet, ale 
druhou sezonu se ukazuje ve výsledcích 
týmů, které trénoval, že to už ti hráči ne-
vydrží. 

VÍTE,ŽE...
Tehdy 19letý Morávek přestupoval z Bohemians do 
Schalke za pro pražský klub rekordní částku zhruba 70 
milionů korun? Smlouvu podepsal na čtyři roky.
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Tak pojďme k příjemnějšímu tématu, k 
hostování v Kaiserslauternu. Ten má fan-
tastické fanoušky. Vím, že je to praktic-
ky nemožné, přesto zkusil bys říci, jestli 
byly právě tam ty nejbouřlivější tribuny 
ze všech tvých klubů a kde bylo publikum 
trošku mírnější? 
Kaiserslautern stavím nejvýš. Hrát na vy-
prodaném Betzenbergu, to je těžko překo-
natelné. Tehdy, jak jsme hráli Bundesligu, 
tak v rámci celé ligy co se hlasitosti a „fana-
tičnosti“ týče, byl Kaiser hodně vysoko. 
Tech 50 000 lidí, to byl strašný kotel. Pama-
tuji si, když jsme v lize porazili Bayern, pak 
Schalke doma 5:0, to bylo fantastické. Ne-
dávno jsem se tady bavil s mladými kluky 
o Betzenbergu, a říkal jsem jim, jaká je to 
škoda, že ten klub nehraje 2. nebo 1. Bun-
desligu. Že fanoušci by si to tam tak za-
sloužili. Trošku mi rve srdce, když vidím, jak 
málem spadli ze 3. ligy. Jejich stadion má 
kouzlo, je to oproti těm moderním stadio-
nům něco jiného. Historie a tradice z toho 
stadionu úplně čiší. Měl jsem tam krásné 
zážitky a krásný rok.

Zeptám se tě ještě na jeden dres, který jsi 
nosil. Schválně jestli uhodneš, který to

byl? Ale není to Bohemka ani klub z Ně-
mecka.
No tak asi to bude ten reprezentační 
(smích).

Přesně tak, je to ten reprezentační! Zají-
mavá je jedna věc - vzhledem k tvým ne-
sporným kvalitám jsi ho na sebe navlékl 
pouze ve třech případech. Čím to podle 
tebe je? A proč byl Michal Bílek jediným, 
kdo ti v reprezentaci dal příležitost? Sta-
bilně hraješ Bundesligu i přes ta zranění 
spoustu let. Fanouškovi to prostě nedává 
moc smysl. Startů bys měl mít mnohem 
víc?
No, těch zranění bylo prostě hodně a z 
mého pohledu je to svým způsobem po-
chopitelné. Když výkonnost člověk zdra-
votně nemá a v sezoně vždy jednou dva-
krát na určitý počet zápasů vypadne, tak je 
jasné, že je nominace složitá. Sám pro sebe 
jsem si to nějakým způsobem před pár 
lety nastavil tak, že to, jak mé tělo funguje, 
přináší určité oběti. A je možné, že v mém 
případě je to právě reprezentace. Moje tělo 
není stavěné na to, aby bylo tak fit, abych 
mohl hrát i za repre. Samozřejmě si vážím 
toho, že něco málo startů mám. I v mláde-

Foto: Reuters
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žnických reprezentacích jsem jich měl 
dost. Je jasné, že když si zpětně vzpomenu 
na áčko, tak jsem šťastný, že jsem si mohl 
zahrát v jedné záloze s T. Rosickým a J. Pla-
šilem proti Lichtenštejnsku kvalifikační zá-
pas v Budějovicích. Prostě těch výpadků 
během kariéry bylo tolik, že z mého pohle-
du je pochopitelné, že startů asi víc být ne-
mohlo. Když jsem fit, chci odevzdat kvalit-
ní práci tady v Augsburgu a vážím si toho, 
že jsem na více jak 150 bundesligových 
startech. Můj cíl je dostat se minimálně na 
200. Snad se toho dočkám, uvidíme…

Vrátím se obloukem úplně na začátek k 
Bohemce. Otázka se týká ale především 
klubu a jeho fanoušků, protože nebýt pra-
vověrných bohemáků, tak už se fotbal ve 
Vršovicích hraje jen na Slavii. Čím to podle 
tebe je, že má Bohemka tak specifické fa-
noušky a Ďolíček takový genius loci? 
Asi hlavně ta tradice.

Tu má ale i Žižkov, ale fanoušků tolik ani 
zdaleka ne. A co se titulu týče, tam je to

také 1:1. Ale Bohemka je někde úplně jinde. 
To naprosto souhlasím, to je pravda. V rodi-
nách, co fandí Bohemce, se ta tradice asi 
lépe šířila. Základna je někde úplně jinde. 
To, že i fanoušci udrželi Bohemku v těch 
složitých dobách, to myslím, že klub a fa-
noušky ještě více stmelilo. Ďolíček má sám 
o sobě velké kouzlo a je velmi specifický. 
Když může být plný, tak je to krásné tam 
hrát a také se mi na to moc hezky vzpomí-
ná. Já naproti studoval na gymnáziu Přípo-
toční. Dvě hodiny jsem byl ve škole a pak 
jsem jen přeběhl silnici a za 5 min jsem byl 
v kabině. Od deseti byl trénink a po něm 
jsem se vracel na odpoledku zpátky. Pro 
mě strašně hezké období. Poznal jsem se 
se současnou manželkou a pak jsme spo-
lu vyrazili do světa. To je hezký příběh. To, 
že jsem byl v Bohemce od svých šesti let 
a skoro každoročně jsem odmítal nabídku 
Sparty a Slavie a zůstal jsem v Bohemce. 
Tak to asi na fanoušky dost pozitivně zapů-
sobilo. Myslím, že jsem u nich dobře zapsa-
ný. Spojení Moravek-Bohemka? Třeba na 
něj navážu.

Foto: FC Augsburg
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MATOUŠ TRMAL11 ŽONGLu
o

1 Hudba, která tě před zápasem nakopne
All of the lights - Kanye West. 

2 Oblíbený seriál
Game of thrones

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Svíčková s pěti. 

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Stadion Miroslava Valenty - 1. FC Slovácko

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Ricardo Quaresma 

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

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Co je v kabině, to zůstane v kabině. 

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Kapverdské Ostrovy 

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Dát volný den. 

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Snažím se, ale občas to ujede. 

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Nejlepší magazín v Česku.



MATOUŠ TRMAL

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?

33Foto: fotbal.cz
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Jeho sportovní příběh začal v tamním klu-
bu Grêmio, kde prošel všemi mládežnic-
kými kategoriemi, v nichž oblékl zároveň 
poprvé brazilský reprezentační dres. S bra-
zilskou “sedmnáctkou” slavil v roce 1997 
zlatou medaili na světovém šampionátu, 
kde Brazílie porazila ve finále Ghanu. Již 
tehdy se dostal mezi hlavní hvězdy turna-
je. O dva roky později se zúčastnil světové-
ho šampionátu U20 v Nigérii, kde byli však 
fotbalisté Brazílie vyřazení již ve čtvrtfinále. 
Postarali se o to jejich vrstevníci ve dresu 
Uruguaye. 26. června 1999 pak debutoval v 
dresu reprezentačního “áčka” a podílel se 
na jasném vítězství 3:0 nad Lotyšskem.

V té době se již řadil mezi hlavní hvězdy 
týmu Grêmio a očekával se brzký zájem z 
Evropy. Ten se skutečně dostavil a na začát-
ku roku 2001 ho představil jako posilu fran-
couzský klub Paris St. Germain. Ten tehdy 
rozhodně neměl ve své zemi dnešní fotba-

lovou pozici. V domácí soutěži ho předčili 
kluby jako Girondins Bordeaux, AS Monaco 
a později i Olympique Lyon. Z evropského 
pohledu se jednalo vlastně o tuctový tým. 
Okolo tohoto přestupu však bylo tenkrát 
velmi rušno. Jeho mateřský klub nedal nej-
prve souhlas k uskutečnění přestupu a ce-
lou věc řešila i FIFA. Soutěžní zápas v dresu 
nového klubu si tak brazilský útočník zahrál 
až v srpnu 2001.

V té době se z Ronaldinha již stával stabil-
ní člen reprezentačního A-týmu, kde udi-
voval svět s dvěma dalšími “R”. Obávané 
trio s ním tvořili kanonýr Ronaldo, hájící v 
té době barvy Interu Milán, a Rivaldo, těšící 
fotbalové fanoušky v Barceloně. Tato troji-
ce se nejvíce podílela v roce 2002 na tom, 
že “kanárci” popáté získali titul pro světové 
šampiony. Stalo se tak na turnaji v Japon-
sku a Jižní Koreji. Gólově tehdy Ronaldinha 
předčili jeho starší kolegové, ale talentova-

Foto: PSGTalk

Ronaldo de Assis Moreira. To je celé jméno brazilského fotbalisty, jehož si fanoušci 
vždy budou pamatovat jako Ronaldinha. Narodil se v jednom z největších brazilských 
měst Porto Alegre. Toto město má světový rozměr a partnerství má například s fran-
couzskou metropolí Paříží či ruským Petrohradem, který je mnohými označován jako 
ruská Paříž. Historie tohoto brazilského města se začala psát v roce 1772 a postupně 
se stalo největším tamním univerzitním centrem. Název města znamená v překladu 
“Veselý přístav”. Slavný fotbalový “hračička” zde začal v roce 1980 psát fotbalovou ka-
riéru, která nebyla vždy veselá.  

RONALDINHO OSLAVUJÍCÍ BRANKU 
V DRESU FRANCOUZSKÉHO PSG
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ný mladík vsítil jeden z nejdůležitějších 
gólů svého týmu. Ve čtvrtfinále překonal 
mistrovsky povedeným přímým kopem 
anglického brankářského veterána Davida 
Seamana a dokonal tak obrat zápasu. Jed-
nalo se tehdy o věčně usměvavého mladíka 
a po finálovém vítězství nad Německem-
začaly přicházet spekulace o tom, který 
evropský velkoklub ho povolá do svých slu-
žeb. 
Po skončení světového šampionátu strá-
vil brazilský hračička ještě jednu sezonu 
ve francouzské metropoli nad Seinou, ale 
ta se nesla především v duchu neustálých 
spekulací, kam se bude v nejbližší době 
stěhovat. Jako velký favorit se dlouho jevil 
Manchester United, chystající se díky od-
chodu Davida Beckhama na novou epo-
chu. Nakonec se však konal jiný scénář. V 
létě 2003 se milovník samby stěhoval do 
Barcelony a zažil v ní své nejdelší a nejpo-
vedenější angažmá. Zde svou kariéru defi-
nitivně učinil výjimečnou.
Dvakrát se svým týmem slavil prvenství ve 
španělské La lize a jednou zvedl nad hlavu 
trofej pro vítěze Ligy mistrů. Před Barcelo-
nou se v květnu 2006 musel v Paříži sklonit 
londýnský Arsenal. Tehdy se například začal 
fotbalovému světu výrazně ukazovat Lionel 
Messi. V této sezoně vyhrál Ronaldinho Zla-
tý míč a nacházel se patrně na vrcholu své 
fotbalové kariéry. Fanoušci ho tenkrát po-
važovali za absolutního fotbalového krále, 
což dokázala barcelonská ofenzivní hvězda 
potvrdit i povedenými individuálními akce-
mi.
Vzpomenout můžeme například povede-
ný trestný kop v zápase s Realem Zaragoza. 
Krásné nůžky dokázal vystřihnout v zápase 
s Atléticem Madrid. Na Camp Nou mohli 

diváci vidět doslova prostřelenou zeď v zá-
pase Ligy mistrů proti německému Werde-
ru Brémy. V zápase s FC Sevilla zahájil svou 
individuální akci na polovině hřiště a obra-
nu týmu z Andalusie rozebral na prvočini-
tele. Vše završil nádhernou střelou do šibe-
nice. I hráči soupeře museli tehdy obdivně 
hledět.
Fanoušky Barcelony musel velmi potěšit 
akcí, v níž si zahrál kličkovanou s obranou 
Realu Madrid, a ta pomohla k vítězství v 
tradičním El Clásico. V Lize mistrů proslul 
gólem na hřišti Chelsea. Tehdy prováděl 
taneček jednom místě a po několika vteři-
nách všichni viděli míč v síti. Bohužel pro 
Barcelonu tento gól nepomohl k postupu 
do čtvrtfinále elitní evropské klubové sou-
těže.

Foto: goal.com

VÍTE,ŽE?
Asi nikoho dnes nepřekvapí, že Ronaldin-
ho byl v mládežnické kategorii největší 
hvězdou svého týmu Grémio. Na jednom 
mládežnickém turnaji v roce 1994 zvítězil 
jeho tým v jednom zápase 23:0. Všechny 
góly tehdy vstřelil jediný hráč- Ronaldin-
ho. Podobnou výjimečnost dokázal za více 
než deset let v dresu Barcelony. V roce 
2005 se podílel dvěma góly na vítězství v 
tradičním El Clásicu. Z ochozů mu tehdy 
tleskali i fanoušci nenáviděného Realu 
Madrid. 
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Lombardii se jevil jen otázkou času. Reali-
tou se stal v polovině sezony 2011-2012.

V jedenatřiceti letech se vracel do rodné 
země. V tamním tradičním klubu Flamen-
go podepsal smlouvu do roku 2014 a všem 
bylo jasné, že za sebou pálí evropské fot-
balové mosty. Fanoušci byli z jeho návratu 
nadšeni a dočkal se přivítání dvaceti tisíc 
příznivců. Jeho pobyt v tomto působišti byl 
však nečekaně krátký. Na jaře 2012 mohli 
být fanoušci svědky otevřeného boje s klu-
bovým vedením. Na konci května veřejně 
prohlásil, že již čtyři měsíce neobdržel gáži 
a vypověděl smlouvu.

Bez angažmá byl pouhé čtyři dny. O jeho 
služby projevil zájem další brazilský klub. 
Tentokrát se jednalo o CA Mineiro. Zde mů-
žeme mluvit o povedenějším angažmá. V 
první sezoně skončil s týmem na druhém 
místě, což znamenalo postup do Poháru 
osvoboditelů. Ten měl pro tým zlatý ko-
nec díky vítězství nad paraguayským Club 
Olimpia v penaltovém rozstřelu. Ronaldin-
ho získal díky tomu jedinečné prvenství, 
což se stalo i díky předchozímu fotbalové-
mu působení. Jako první hráč v historii vy-
hrál mistrovství světa, Jihoamerický pohár, 
Zlatý míč, Ligu mistrů a Pohár osvobodite-
lů. Po delší době jsme mohli vidět důkaz o 
jeho jedinečnosti. Byl tehdy vyhlášen Fot-
balistou roku Jižní Ameriky. I zde ukon-
čil své působení předčasně na konci roku 
2014. Tehdy se spekulovalo o jeho návratu 
do Evropy, ale nakonec podepsal na dva 
roky smlouvu s mexickým Queretáro. Ani 
zde nebyla smlouva naplněna a po roce 
přišlo další stěhování. 

Patrně nejkrásnější branku v barcelonském 
dresu vstřelil Ronaldinho v zápase s Villare-
alem. Míč zpracoval na hrudi, převedl ele-
gantní otočku v pokutovém území a sám 
sobě nahrál na volej. Fanoušci španělského 
velkoklubu si jistě přáli, aby tato pohádka 
nikdy neskončila. S postupujícím časem 
se však zdálo, že brazilský fotbalista pro-
žívá v Katalánsku jistý syndrom vyhoření. 
Vše umocnily zdravotní problémy během 
ročníku 2007-2008. I díky nim se výrazně 
snížilo jeho zápasové vytížení. Začalo se tak 
spekulovat o případných nových zájemcích 
o jeho služby.

O nutnosti jeho odchodu mluvil například 
i tehdejší prezident Barcelony Joan Lapor-
ta. Zdůrazňoval tehdy nutnost nové výzvy 
pro brazilského míčového kouzelníka. Jako 
možný scénář se jevil přestup do Manches-
teru City. Tento klub tehdy přecházel do ru-
kou arabských šejků, ale ti ho nakonec do 
“kolébky fotbalu” nedostali. Brazilský fotba-
lista zůstal na jihu Evropy a oblékl dres AC 
MIlán.

Ten za něj zaplatil 22 milionů euro a všichni 
jeho představitelé věřili v jeho podíl na ná-
vratu na italskou fotbalovou špičku. Tu to-
tiž tehdy okupoval městský rival Inter. Prv-
ní dva roky však byl svědkem toho, jak se 
z italského “scudetta” radují právě “neraz-
zuri”. Až ve třetí italské sezoně se mohl po-
mazlit s pohárem pro vítěze Série A, ale to 
již nebyl jasně určená největší hvězda. Na 
začátku mu umetl cestu jeho krajan Kaká 
a později se dostal například do stínu hos-
tujícího Davida Beckhama a návrat do Itá-
lie učinil také švédský útočný ďábel Zlatan 
Ibrahimovič. Konec Ronaldinha v malebné 

Foto: AP
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Konal se ještě jeden návrat do rodné země, 
a to v létě 2015. Smlouvu na rok a půl pode-
psal v klubu Fluminense. Opět však došlo 
k jejímu předčasnému ukončení a také k 
nedůstojnému konci jeho pestré fotbalové 
kariéry. Dres tohoto klubu oblékl pouze v 
devíti zápasech, jeho angažmá skončilo po 
dvou měsících. Kariéra provázená úspěchy 
a poháry pro vítěze končila v tichosti a za 
velké kritiky brazilských fanoušků. U těch 
evropských v té době prožíval jisté vytra-
cení z mysli. Následně jsme ho mohli vidět 
jen při exhibičních zápasech. Konec kariéry 
oficiálně oznámil až na začátku roku 2018, 
byť ji v té době všichni brali jako minulost. 
Centrem pozornosti se však dokázal stát i 
jinde než na fotbalovém hřišti. Stalo se tak 
na jaře 2020. Policie ho tehdy zadržela na 
dovolené v Paraguayi a našla u něj falešný 
pas. Strávil následně pět měsíců ve vězení 
a v něm například oslavil čtyřicáté naroze-
niny. Posléze se v souvislosti s ním hovoři-
lo také o praní špinavých peněz. Z cely byl 
propuštěn po pěti měsících a musel pouze 
zaplatit pokutu. Nyní však stojí před úko-
lem napravit svou společenskou image, 
která po jeho návratu do rodné země utr-
pěla velké šrámy. Fotbalové zápasy si uměl 
Ronaldinho vždy užívat. Nyní však prožívá 
jeden složitější.   

Foto: Atlético Mineiro

VÍTE,ŽE?
Jak se říká, neplánované věci býva-
jí často nejlepší a přesně takovým 
příkladem je i Ronaldinhův přestup 
do Barcelony. Tehdejší prezident 
klubu Joan Laporta měl totiž velký 
zálusk na Davida Beckhama, ale jak 
jistě víte, jeho kroky směřovaly do 
konkurenčního Realu Madrid, kde se 
formovali GalÁcticos. Je tedy trochu 
ironické, že právě Real Madrid má 
prsty v tom, že Barcelona v daném 
období vytvořila jeden z nejsilněj-
ších týmů historie. Katalánský klub 
se totiž po neúspěchu s Beckhamem 
zaměřil na Ronaldinha, porazil v 
souboji o něj Manchester United a 
zbytek je už historie. Výhra v Lize 
mistrů či ocenění pro nejlepšího 
hráče pro samotného Ronaldinha 
jsou toho jasným důkazem.




