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Měsíc utekl jako voda a my jsme moc rádi, že tu máme 29. vydání magazínu s té-
matem fotbalové přešlapy a osudové chyby napříč historií.
Jak už můžete vidět, za naše národní mužstvo nám poskytl exkluzivní rozho-
vor nejlepší střelec Ekstraklasy Tomáš Pekhart. V nejlepších střelcích volně na-
vážeme rozhovorem se střelcem MFK Ružomberok Martinem Regálim. Z klubů 
druhé ligy bude mít dnes zastoupení naděje Army Adam Čičovský, bývalý člen 
akademie fenoménu ze Saska Dynama Dráždany. 
Vaši nejoblíbenější rubriku zvládl na jedničku kmenový hráč Sparty Praha Ond-
řej Novotný. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří v  těchto dnech pomáhají ať už svou 
osobní účastí, nebo finančně postiženým obcím na Moravě. Taktéž bych rád po-
děkoval hráčům, kteří nabídli své dresy do naší aukce, kterou jsme narychlo zor-
ganizovali, a pogratuloval vítězům aukce. Nejenže jste získali krásný fotbalový 
suvenýr, ale hlavně jste pomohli lidem, kteří to vážně potřebují.
U nás v redakci tomu říkáme win – win.
Mějte se co možná nejlíp a zanedlouho na tribunách v lize na viděnou. 
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KYJEVSKÝ ZKRAT LORISE
KARIUSE

V létě 2016 se vedení Liverpoolu rozhodlo přivést 
brankáře. Neotřesitelnou jedničkou byl do té doby 
Simon Mignolet, nynější hráč Brugg, záda mu kryl...

Ústecký talent na vzestupu

Tři kola před koncem sezony 2013/14 vše nasvědčova-
lo tomu, že skončí 24 let dlouhé čekání Liverpoolu na 
ligový titul. The Reds se o prvenství v Premier...

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

Fotbal jako takový je plný nejrůznějších momentů, 
které by sami aktéři nejraději vymazali z paměti...

Český dělostřelec ve službách Legie

Ondřej Novotný (Slovan Liberec)

Ve finále šampionátu 2006 v Německu se proti sobě 
postavili Francouzi a Italové. Francie porazila v semi-
finále 1:0 Portugalce. Italům zajistily postup dva góly 
v závěru prodloužení zápasu s domácími Němci...
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Kyjevský zkrat
Lorise Kariuse
V létě 2016 se vedení Liverpoolu rozhodlo přivést brankáře. Ne-
otřesitelnou jedničkou byl do té doby Simon Mignolet, nynější 
hráč Brugg, záda mu kryl Maďar Ádám Bogdán s Velšanem Dan-
nym Wardem, kteří rozhodně nedosahovali Mignoletových kva-
lit. Jürgen Klopp se proto rozhodl do klubu přivést novou posilu 
mezi tři tyče a vytvořit na belgického gólmana větší tlak.

Autor:
Jan Lukacko

Rozhodovalo se především mezi 
dvěma německými brankáři 
z Bundesligy – v úvahu připadali 
Timo Horn z  Kolína nad Rýnem 
a Loris Karius z Mohuče. Vedení 
nakonec zvolilo druhého jmeno-
vaného, manažer Klopp v Kariu-
sovi viděl větší potenciál a svou 
roli určitě sehrála také přestupo-
vá částka. Mohuči za brankářovo 
služby stačilo 6,2 milionu eur (asi 
160 milionů korun), Kolín za Hor-
na požadoval mnohem více.

Počátky na Merseyside
Fanoušci Liverpoolu zpočát-
ku slavili. Věřili, že klub za tako-
vou částku udělal výborný byz-
nys a že nová akvizice zatlačí 
na Mignoleta, který předváděl 
nekonzistentní výkony. Sezonu 
2016/17 začal jako jednička Kari-
us a zprvu činil dobrý dojem. Na 
rozdíl od Mignoleta nestál pouze 
na brankové čáře a také vypadal 
jistěji s míčem u nohy. Vypadalo 
to, že německá brankářská škola 
vyslala do světa dalšího kvalitní-
ho zástupce.

Jenže časem začal Karius dě-
lat chyby a poté, co kvůli nim 
v prosinci Liverpool přišel o body 
s  Bournemouthem a West Ha-
mem, se vrátil na pozici jedničky 
Mignolet. Premiérovou sezonu 
v dresu Liverpoolu Karius dokon-
čil jako dvojka. Jürgen Klopp měl 
ale s brankářem jasný plán – za-
pracovat na jeho hře a od příští 
sezony mu opět poskytnout do-
statek herního času.

To se povedlo i díky tomu, že se 
Liverpool kvalifikoval do Ligy mi-
strů. Díky tomu si brankáři mezi 
sebou mohli čas v  brance roz-
dělit. Zatímco Mignolet chytal 
v Premier League, Karius dostá-
val prostor v milionářské soutěži 
a v  anglických pohárech. A jeli-
kož ve svých zápasech předváděl 
nadstandardní výkony, na jaře už 
svého belgického kolegu mezi 
tyče nepustil. Nejen kvůli gólům 
Salaha a obranné činnosti van 
Dijka skončil Liverpool čtvrtý a 
došel až do finále Ligy mistrů. 
Bylo to i díky několika skvělým 
zákrokům Lorise Kariuse v  brá-
ně.
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Osudná noc v Kyjevě
26. května 2018, Olympijský stadion v Kyje-
vě. Finále Ligy mistrů. První velká noc Liver-
poolu pod Jürgenem Kloppem. Soupeřem 
The Reds nebyl nikdo jiný než nejúspěšněj-
ší klub v historii soutěže, favorizovaný Real 
Madrid. Klopp ani do tohoto zápasu bran-
káře nevyměnil, Loris Karius tak stál v brá-
ně červených. Po devadesáti minutách 
nakonec slavil španělský soupeř, fanoušky 
Liverpoolu ale nerozesmutnil dvougólový 
střelec Bale ani superstar Cristiano Ronal-
do. Rozesmutnil je jejich vlastní brankář, 
který v utkání vyrobil ne jednu, ale dvě ob-
rovské hrubky.

Ony záběry sice obletěly celý svět, ale pro 
připomínku: V  51. minutě má pevně v  ru-
kou míč Karius. Snaží se rychle míč hodit 
spoluhráčovi, jenže si nevšimne presujícího 
Benzemy, od kterého se balon dokutálí do 
sítě. Sedm minut před koncem základní 
hrací doby pak vysílá z dobrých třiceti me-
trů křídelník Bale propagační střelu, která 
je sice prudká, míří ale přímo na dobře po-
staveného brankáře. Kariusovi nepochopi-
telně propadá rukavicemi a končí za jeho 
zády. Gólman pak po zápase v slzách ob-

chází stadion a omlouvá se liverpoolským 
fanouškům. 

Proč se ony minely staly, se můžeme jen 
dohadovat. Liverpool pár dní po finále 
přišel se zprávou, že německý gólman zá-
pas dochytával s lehkým otřesem mozku, 
který utržil v prvním poločase po souboji 
se Sergiem Ramosem. Zdali to byla jen zá-
stěrka, jak zmenšit Kariusův podíl na chy-
bách, či to byla pravda, se asi nikdy nedo-
zvíme. Tak jako tak bylo jasné, že německý
brankář nemůže po takovém zápase na 
Merseyside pokračovat.

Co bylo (a bude) dál?
V létě 2018 dal Kariusovi šanci istanbulský 
Besiktas, kam Němec odešel na dvouleté 
hostování. Hned se stal jedničkou a relativ-
ně brzy si získal náročné turecké fanoušky. 
Na internetu se dokonce objevila kompila-
ce jeho nejlepších zákroků, z nichž některé 
byly opravdu famózní. V květnu 2020 ale 
Karius sám kontrakt s tureckým klubem 
ukončil kvůli finančním sporům a vrátil se

Foto: goal.com

Víte, že… 
Loris Karius v mládí chytal 
v akademii Machesteru City? 

Karius byl v sezoně 2015/16 
druhý v anketě o nejlepšího 
brankáře Bundesligy? První 
byl Manuel Neuer.

Víte, že… 
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do Anglie. Besiktas údajně brankáři nezaslal 
několik výplat. Před touto sezonou se vrá-
til domů, opět jen na hostování ho přivedl 
nováček Bundesligy Union Berlín. Jenže 
naprostou většinu sezony strávil na lavičce, 
přednost dostával zkušenější Andreas Luthe. 
V lize 

Karius nastoupil do čtyř zápasů, obdržel jen 
jeden gól a udržel tři čistá konta.

Jenže co bude s brankářem dál? Ačkoliv od 
samotného hráče v březnu zaznívalo, že by 
si dokázal představit prodloužení hostová-
ní v Unionu, samotný klub pravděpodobně 
zájem mít nebude. V Liverpoolu je nechtěný 
a toto léto ho bude anglický klub rozhodně 
chtít prodat, ne pouze poslat na hostování, 
jelikož má na severozápadě Anglie smlou-
vu jen do léta 2022. Spekulovalo se o zájmu 
Herthy Berlín a dokonce Bayernu Mnichov, 
kde by brankář dělal dvojku Neuerovi. Foto: Reuters
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ústecký talent 
na vzestupu...

FOTO: Petr Bílek
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Autor:
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... to je Adam Čičovský (18). Nejmladší 
hráč, který v minulém ročníku nastoupil 
k druholigovým kláním, na sebe hned od 
začátku upoutal pozornost svými kvalit-
ními výkony, ke kterým mu jistě pomohla 
také průprava absolvovaná v mládežnic-
kých týmech spřáteleného klubu Dyna-
mo Drážďany.  Ty mu dokonce po zásluze 
vynesly nominaci na kemp reprezentace 
do 20 let.  Následující sezónu bude jistě 
chtít Adam v nastoleném trendu pokra-
čovat. Jisté je, že ho minimálně na pod-
zim uvidíme opět v dresu FK Ústí nad 
Labem, kde ho vede dřívější veleúspěšný 
hráč David Jarolím.

Někteří mladí hráči mají problém adapto-
vat se z mládežnického fotbalu na dospě-
lý. Ty jsi začal hrát profesionální ligu již v 
sedmnácti letech. Přechod mezi dospělé 
tě očividně nijak nezaskočil.
Můj přechod mezi dospělé se seběhl straš-
ně rychle. Půl roku jsem s týmem trénoval 
ještě za trenéra Křečka a sbíral první minu-
ty. V následující letní přípravě přišel trenér 
Jarošík, který mi hned v prvním utkání dal 
šanci a od té doby jsem ve velké většině zá-
pasů nastupoval v základní sestavě. Na za-
čátku jsem si rozhodně zvykal na rychlost 
a tvrdost hry, ale myslím, že jsem se adap-
toval rychle. Ale je to částečně také o štěs-
tí, když už tu příležitost dostanete, musíte 
ji využít. To se mi naštěstí povedlo. Jsem 
také rád, že ve mě celý klub věří a doufám, 
že se jim za to odvděčím.

Souvisí to s tvým angažmá v mládežnic-
kých výběrech Drážďan? Že jsi lépe fyzicky 
a zřejmě i psychicky připravený?
Myslím, že angažmá v Drážďanech bylo pro 
mě nesmírně důležité. Zvykl jsem si tam 
na tvrdou práci a konkurenci. Strávil jsem 
většinu času na tréninku nebo na cestě na 
trénink, na ostatní věci nezbylo moc času. 
Psychicky jsem se také velmi posunul. Pře-
chod mezi dospělé byl pro mě určitě jed-
nodušší, než kdybych zůstal v dorostu zde.

Do Drážďan se z Ústí chodí díky vzájemné 
domluvě mezi kluby již v 15 letech. Pokud

se hráč neprosadí do tamního A-týmu, vra-
cí se zpátky posílit druholigové Ústí. Po-
dobný osud má kromě tebe v kádru Army 
třeba Vasil Kušej. Myslíš, že to je přínosné 
pro obě strany, tedy i pro Dynamo?
Ano, určitě je to přínosné pro obě strany. Do 
Dynama přicházejí talentovaní hráči, ze kte-
rých se můžou stát dobří fotbalisté pro Dy-
namo. Když to nevyjde, vrátí se do zpátky. 
Do Ústí se také mohou jít rozehrát němeč-
tí kluci z Drážďan, kteří se neprosadí do A 
týmu. Je super, že tahle spolupráce vznikla. 
Klukům z Ústí se otevřely nové dveře a mo-
hou si zkusit zahraničí už v takhle nízkém 
věku.

Jak vidíš po poslední, pro Ústí vydařené, 
sezoně tu následující? Máš od vedení infor-
mace, že by klub vážně pomýšlel na postup 
do první ligy? A co spoluhráči, jsou nasta-
vení tak, že by se o postup do ligy chtěli po-
prat?
Od vedení žádné informace nemám, ale my 
v kabině bychom se určitě chtěli zapojit do 
bojů o postup. Po podzimu jsme měli dobře 
našlápnuto, jen škoda, že se nám na jaře pár 
zápasu nepovedlo a neporvali jsme se ještě 
o lepší příčky. Do další sezóny půjdeme od 
začátku s tím, že chceme každý zápas vy-
hrát - a uvidíme. Určitě se chceme držet na 
vrcholu tabulky.

Ústí se po odchodu trenéra Křečka vydalo 
cestou trenérů z řad velmi známých býva-
lých fotbalistů. Nejprve Jiří Jarošík, poté
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ADAM ČIČOVSKÝ

FOTO: FK Ústí nad Labem
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“Trenér Jarolím má s trenéry 
v Drážďanech hodně společného.“

David Jarolím. Nyní je vaším trenérem 
brankářů další známé jméno: Jaromír Bla-
žek. Má tento model podle tebe šanci na 
dlouhodobější úspěchy a koncepční práci? 
Ptám se i proto, že jen co byl Jarošík půl 
roku úspěšný, hned získal zahraniční an-
gažmá.
Pro nás v kabině je to super mít za trené-
ry bývalé vynikající fotbalisty. Mají spoustu 
zkušeností, takže vždy umí poradit. 
Trenér Jarošík po povedeném podzimu do-
stal nabídku a rozhodl se ji využít. Myslím, 
že záleží na okolnostech. Stejně jako hráči 
se i trenéři chtějí dostat do lepších týmu a 
udělat trenérskou kariéru. Nyní si ale mys-
lím, že s námi trenér Jarolím nějakou dobu 
zůstane a bude se snažit vybudovat tým, se 
kterým lze být dlouhodobě úspěšný.

Jarolím sám hrál roky v Bundeslize a jistě 
tam leccos pochytil. Na co trenéři v Dyna-
mu všeobecně kladou větší důraz než tre-
nér Jarolím? Nebo je jejich trenérská men-
talita podobná? 
Trenér Jarolím má s trenéry v Drážďanech 
hodně společného. Důležitá je pro něj fyzic-
ká připravenost a také správný přístup, to

znamená dělat vše naplno. I v Drážďanech 
trenéři kladli velký důraz na přístup a nasa-
zení. Od první do poslední minuty trénin-
ku byli všichni plně koncentrovaní.

Tebe osobně láká návrat do Německa a 
hra třeba ve třetí Bundeslize, nebo prefe-
ruješ „českou“ cestu a zpět za hranice se 
zatím nechystáš?
Myslím, že tohle zatím není otázka pro mě. 
Nyní je pro mě důležité hrát v Ústí a po-
dávat dobré výkony tady. Zahraničí je ale 
určitě můj sen.

Panuje u tebe s tvými prozatímními výko-
ny v dresu Ústí spokojenost? V poslední 
sezoně jsi vsítil dvě branky, to je na hráče 
tvého věku slušný počin! Nebo mohl být z 
tvého pohledu tvůj gólový příspěvek ještě 
o něco větší?
Jelikož se nám jako týmu dařilo, tak jsem 
velmi spokojený a jsem rád, že jsem mohl 
týmu pomoci. Moje individuální výkony 
mohou být vždy ještě o něco lepší. Gólů a 
asistencí by mohlo být rozhodně více. Ale 
na první sezónu v profesionálním fotbalu 
to dle mého nebylo špatné. Nyní je důle-

FOTO: Petr Bílek
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žité se neuspokojit a pracovat dál, aby to 
příští sezónu bylo lepší. Věřím, že v násle-
dující sezóně na naše výkony jako tým na-
vážeme a já pomůžu týmu větším množ-
stvím gólů nebo asistencí.

Byl jsi nejmladším hráčem v druhé lize. 
Měl jsi pocit, že tě kvůli tomu protihráči 
šetřili? Nebo se tě naopak snažili rozhodit 
například nevhodnými poznámkami na 
tvoji adresu ohledně tvého nízkého věku?
Myslím si, že na šetření v zápase není pro-
stor. Nejspíš všichni vnímali, že jsem mla-
dý, a připravovali se, že bych mohl udělat 
chybu. Co se týče nevhodných poznámek, 
tak těch moc nebylo, přeci jenom se na 
hřišti do slovních přestřelek moc nedostá-

vám, snažím se soustředit jen na hru.

Za svoji dosavadní práci v klubu jsi byl od-
měněn pozvánkou na kemp reprezentace 
do 20 let. Co sis z toho odnesl a jak jsi viděl 
srovnání své hry v porovnání s dalšími na-
dějnými mladíky?
Za pozvánku jsem moc rád a vážím si toho. 
Kemp mi dal hodně zkušeností a také další 
motivaci. Všichni tam byli výborní fotbalis-
té, celková kvalita byla velká. Každý, kdo se 
do repre dostane, si to musí zasloužit a tvr-
dě pracovat, to moc dobře vím. Jsem rád, 
že jsem mohl být toho součástí a doufám, 
že budou následovat další pozvánky.

FOTO: FK Ústí nad Labem

VÍTE, ŽE...
v uplynulé sezoně 2020/2021 FNL byl Adam Čičovský jediným fotbalistou, který nebyl plno-
letý? Přesto dokázal dát dvě branky a u další asistovat.



Foto: GettyImages



Tři kola před koncem sezony 2013/14 vše nasvědčovalo tomu, že skončí 24 let 
dlouhé čekání Liverpoolu na ligový titul. The Reds se o prvenství v Premier Le-
ague přetahovali s Manchesterem City a z posledních tří zápasů by jim k jistotě 
titulu stačilo sedm bodů.

GERRARDOVO OSUDNÉ
PODKLOUZNUTÍ

Autor:
Michael Skudrzyk

V rámci 36. kola na Anfield Road zavítala 
Chelsea, Liverpool v tu dobu neprohrál 
16 zápasů v řadě a posledních 11 dokon-
ce vyhrál. Do karet mu měla hrát i blížící 
se odveta semifinále Ligy mistrů, kvůli 
které hosté šetřili své opory. Klub z měs-
ta Beatles zápasu podle očekávaní do-
minoval, měl 73% držení míče, 23 střel 
na bránu a z toho osm na bránu oproti 
14 střelám Chelsea, z  nichž čtyři mířily 
na bránu. Branky však vstřelili svěřenci 
Josého Mourinha, jehož pověstný auto-
bus skvěle zafungoval.

Zápas vstoupil do dějin jako nejkrutější 
utkání v kariéře Stevena Gerrarda. Dlou-
holetý kapitán a odchovanec The Reds, 
který nikdy nehrál za jiný evropský klub, 
už nejspíš věřil, že se mu v závěru kariéry 
splní sen a se svým milovaným klubem 
přece jen získá titul v  Premier League, 
po kterém svůj celý fotbalový život tou-
žil. V nastaveném čase prvního poloča-
su ale přišla rána. Gerrard jako poslední 
hráč v  poli špatně zpracoval přihrávku 
Mamadoua Sakha a ve snaze dostat míč 
pod kontrolu v  nejhorší možné chvíli 
podklouznul, čehož využil senegalský 
útočník Chelsea Demba Ba a v  samo-
statném úniku nezaváhal. V  nastavení 
druhé půle potvrdil brankou na 0:2 ví-
tězství The Blues Willian.

V  konečné tabulce Liverpool za man-
chesterským klubem zaostal o dva 
body. Moment z konce první půle se tak 
v souboji o titul dá považovat za zlomo-
vý.  „Byl to nejtěžší den v mém životě a 
stále je. Bez ohledu na to, co se stane, 
až umřu, bude to nejtěžší den mého ži-
vota. Je těžké to vymazat. Bylo to těžké 
období. Stále mě to pronásleduje a bolí,“ 
pronesl Gerrard v roce 2017. „Být ve Ste-
vieho kůži, nevím, jestli bych byl ještě 
schopen pokračovat v hraní. Emočně to 
musí být velmi, velmi těžké. Pár týdnů 
předtím se o něm pořád dokola mluvilo.
Očekávání rostla, hovořilo se o tom, jak 
konečně dovede Liverpool k titulu po ví- 

ce než 20 letech. Navíc při 25. výročí 
tragédie na Hillsborough, kde zemřel 
jeho bratranec. No, a pak se stalo to-
hle,“ napsal tehdejší spoluhráč Gerrar-
da Luis Suárez ve své autobiografii.

Za A-tým Chelsea v památném zápa-
se v základní sestavě debutoval tehdy 
dvacetiletý český stoper Tomáš Kalas, 
pro kterého se zároveň jednalo o před-
poslední ligový zápas za seniorský tým 
slavného londýnského klubu. Jelikož 
za svůj výkon sklidil chválu a výrazně 
se podílel na čistém kontě a vítězství 
v zápase proti lídrovi Premier League, 
tak se jistě jedná o příjemné vzpomín-
ky. „Když se mě někdo ptá, kolikrát 
jsem hrál za Chelsea, tak mu řeknu: 
Mockrát ne, ale pamatuješ si, jak Ge-
rrard podklouzl, tak v tom zápase jsem 
hrál,“ spojuje současný stoper Bristolu 
svou kariéru v  Chelsea právě s  tímto 
slavným momentem.

Steven Gerrard za celou svou hráčskou 
kariéru ligový titul nevyhrál. V roli tre-
néra se mu to ale povedlo už v  jeho 
třetí sezoně na lavičce. Triumfem v se-
zoně 2020/21 nejvyšší skotské soutěže 
udělal z glasgowských Rangers po de-
seti letrch šampiony své země a ukon-
čil nadvládu Celticu. Liverpool své če-
kání na titul v Premier League ukončil 
o sezonu dřív, kdy s 99 body a násko-
kem 18 bodů před druhým Manches-
terem City neměl konkurenci a větším 
nebezpečím než ostatní kluby pro The 
Reds byla hrozba nedohrání soutěže 
z důvodu nástupu koronaviru. 

VÍTE,ŽE...
Tehdejší trenér Chelsea José Mourinho na svém 
Instagramu připomněl sedmileté výročí pro Liver-
pool krutého zápas popiskem „Anfield, 27. dubna 
2014. Držení míče“ a fotografií ze zápasu, na níž 
drží míč, kterého se Steven Gerrard snaží zmocnit.



“NEJAKÉ PONUKY NA MÔJ TRANSFER UŽ BOLI, 
RÁD BY SOM ICH PRIJAL,,

Samuel Kozolka
Autor:

Najlepší strelec MFK Ružomberok si svoji-
mi výkonmi vo Fortuna Lige vypýtal jedno-
značne prestup do zahraničia. Jeho zme-
na zo záložníka na útočníka mu pomohla 
a vzbudila záujem viacerých slovenských, 
ale ja zahraničných klubov. S  najväčšou 
pravdepodobnosťou však Ružomberok 
počas letného prestupového obdobia ne-
opustí a  bude naďalej môcť strieľať góly 
v drese „ruže“. Ružomberok má každú se-
zónu najvyššie ambície, ktoré sa mu nepo-
darilo tento rok naplniť. Trénerská zmena 
a doplnenie kádra kvalitnejšími hráčmi by 
malo podľa útočníka MFK Ružomberok na-
kopnúť klub k lepším výsledkom. Primárny 
cieľ by mala byť nadstavbová šestka o  ti-
tul. V  rozhovore prezradil, že prišli počas 
prestupového obdobia zaujímavé ponuky 
na transfer, prezdradil málo o  ambíciach 
klubu, budúcnosti Ružomberka a finanč-
nej situácii. 

Ako by si zhodnotil tvoje dvojročné pôso-
benie v MFK Ružomberok?
V  prvej sezóne to bolo veľmi podarené, 
hlavne čo sa týka výsledkov mužstva. Boli 
sme účastníkmi nadstavby o titul, boli sme 
finalistom slovenského pohára a nakoniec 
sme si zahrali aj predkolo Európskej ligy. 
Z môjho pohľadu to bola veľmi podarená 
sezóna, no moje osobné štatistiky neboli 
také, aké som si predstavoval. V mojej dru-
hej sezóne to bolo naopak, tímu sa neda-
rilo, ale o  to sa mne strelecky darilo viac. 
Išlo o diametrálne odlišné sezóny. Z môjho 
pohľadu hodnotím moje pôsobenie za cel-
kom slušné. 

Po strelecky úspešnej sezóne, kedy si sa 
stal vo Fortuna Lige 2. najúspešnejším slo-
venským strelcom, prišli nejaké zaujímavé 
ponuky na transfer do zahraničia?

Foto: SK Dynamo České Budějovice
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Po odchode Ladislava Almásiho v  janu-
ári ostalo „bremeno“ strieľania gólov pri-
márne na tebe. Z jednej strany si začal byť 
strelecky úspešnejší, no určite ti chýbala 
podpora ďalšieho „parťáka“ vpredu. Ako si 
sa zmieril so svojou pozíciou? 
Ja som to nevnímal ako odchod parťáka. 
Ja som sa sústredil na svoje výkony a na to, 
aby som začal strieľať viac gólov, som rád, 
že sa mi to podarilo. Vôbec som nevnímal 
to, že odišiel. .

Aké si dávate v MFK Ružomberok ciele pre 
budúcu sezónu?
Určite sa chceme vrátiť do prvej šestky. Náš 
káder opustil Matej Čurma, avšak prišli nej-
aké posily, takže si myslím, že sa opäť ten 
káder troška vystužil – zlepšil a  verím, že 
trénerská zmena nás opäť nakopne a vrá-
time sa opäť do hornej polovice tabuľky.

VÍTE,ŽE...
Martin Regáli hral pôvodne krajného záložníka?

Po príchode do Ružomberka z neho trénerský tím 
okolo Jána Haspra urobilo útočníka, o ktorého sa 
zaujímali popredné slovenské kluby na čele so 
Spartakom Trnava.

Nejaké ponuky na môj transfer už boli, rád 
by som ich prijal, no športový riaditeľ v klu-
be povedal, že to nie sú zaujímavé ponuky 
pre klub. Verím však, že ešte niečo zaují-
mavé pre klub a pre mňa príde.

Minulú sezónu ste po finále play-off získa-
li v  Trnave miestenku do kvalifikácie Eu-
rópskej ligy, hrali ste finále pohára, ktoré 
ste prehrali po premenenej penalte, no 
táto sezóna bola najmä o  záchrane. Čím 
to bolo podmienené, že tím s  najvyššími 
ambíciami sa zrazu tak prepadol?

Dá sa povedať, že náš klub je v  šetriacej 
fáze, pretože rozpočet ide z roka na rok niž-
šie. Jedna sezóna bola úspešná a hrali sme 
o  Európu a  druhá po odchode kľúčových 
hráčov až tak nie a hrali sme o záchranu. 
Sme radi, že sme sa zachránili.

Pred pôsobením v Ružomberku si bol hrá-
čom Michaloviec, vedel by si porovnať ti-
eto dva kluby ohľadom infraštuktúry, cel-
kového fungovania klubu a pod.? 
Ružomberok je jednoznačne krok vpred. 
Všetko tu funguje lepšie od výplat cez 
tréningové plochy, regeneráciu a celkový 
servis klubu. Všetko je na vyššej úrovni. 



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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NEJDĚSIVĚJŠÍ VLASTeNEC
V DĚJINÁCH SPORTU

Autor:
Petr Kastner

Fotbal jako takový je plný nejrůznějších mo-
mentů, které by sami aktéři nejraději vymazali z 
paměti. Útočníkům na mysli často zůstávají ne-
proměněné penalty, netrefené střely do prázd-
né branky, trenérům nepovedené a nevhodně 
zvolené střídání, které ovlivní celý zápas, bran-
kářům třeba inkasované góly z poloviny hrací 
plochy. Ale co může být pocitově nejhorší fot-
balovou noční můrou? Asi se shodneme, že tou 
zřejmě největší bude vlastní gól. 
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Fotbal je zábava pro masy, sledovaná miliar-
dami fanoušků, provozovaná miliony hráčů 
od nejnižších pater až po ty nejvyšší. A pro-
fi úroveň s sebou přináší příjemné aspekty 
jako jsou sláva a především bohatství. Ale 
také ty negativní jako je ztráta soukromí či 
změna charakteru hráčů, kteří podlehnou v 
mladém věku obrovskému přísunu peněz. 
To je ovšem problém individuálního ražení. 
Zápolení okolo kulatého nesmyslu přináší 
různá úskalí, ty však nikdy nesmí překročit 
hranice sportu. Bohužel se tak ale děje. Do 
sportu zasahuje v mnoha případech politi-
ka a s ní spojené ambice a bohužel velmi 
často díky sázení a praní špinavých peněz 
také organizovaný zločin. Mafiánské struk-
tury často sázejí velké peníze na fotbalová a 
vůbec veškerá sportovní klání a nezřídka se 
je snaží ovlivňovat ve svůj vlastní prospěch. 
A právě organizovaný zločin hrál v tom, co 
se stalo kolumbijskému hráči Sarrabagiovi, 
velkou roli, i když se to vlastně nikdy nedo-
kázalo opravdu prokázat.

Ale začněme popořádku. Na začátku de-
vadesátých let dvacátého století se v ji-
hoamerické Kolumbii utvořila velice silná 
reprezentace. Kolumbie byla v ofenzívě 
ohromně silná, což potvrzuje třeba vítězství 
5:0 na půdě Argentiny, v té době úřadující-
ho vítěze Copa America. Ale co je útok bez 
obrany? Ovšem i tu měl tehdejší kolumbij-
ský výběr výbornou. Její nedílnou součástí 
byl Andrés Escobar Saldarriaga. S mafi-

ánským narkobaronem měl společného 
pramálo, krom jména vlastně vůbec nic. 
Díky svému vystupování si naopak vysloužil 
přezdívku Gentleman fotbalu, španělsky El 
Caballero del Futbol.

Andrés si v reprezentačním dresu zahrál již 
na MS 1990 pořádaném v Itálii. Tam borci z 
Kolumbie došli až do osmifinále. Po dvou 
bronzech na Copa America v letech 1991 a 
1993 a úspěchu v kvalifikačních bojích o MS 
se z nich pomalu ale jistě stával černý kůň 
celého světového šampionátu, pořádané-
ho roku 1994 v USA.

O to větší šok přišel již po úvodním před-
stavení ve skupinové fázi. Prohra 1:3 s výbě-
rem Rumunska byla velmi překvapivá. A co 
je horší, v Kolumbii, zkorumpované a skrz 
naskrz obchodem s drogami prolezlé zemi, 
chtěli mafiánští bossové vydělat velké pe-
níze sázením na celkový úspěch na turnaji. 
A ten by se v případě dalšího zaváhání ve 
skupině určitě nedostavil. Hráči už po prv-
ní prohře čelili výhrůžkám, jak později po-
tvrdil třeba útočník Asprilla. Noční můra se 
potvrdila zápasem s domácím výběrem. 
Hráči zřejmě podlehli negativní atmosféře 
a dílo zkázy dokonal právě vlastní gól Esco-
bara Saldarriagy. Ve 33. minutě ve snaze 
zabránit domácímu hráči Stewartovi, aby 
skóroval, si totiž nešťastně srazil do branky 
centr Harknese. Sice by to bez jeho zásahu 
byl gól možná i tak, ale to zápis Escobara 

Foto: GettyImages

„Myslím, že jsem slyšel: Chceme Zlatana! Chceme 
Zlatana! Tak jsem jim dal Zlatana.“
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nezmění. Gól na 1:0 nebyl pro nebohé ko-
lumbijské jediným, v druhém poločase dal 
Stewart pojistku. Korekce stavu na 1:2 v ne-
prospěch Jihoameričanů v podobě bran-
ky Valencii hořkému konci už nezabránila. 
Vlastně tomu nejrychlejšímu možnému. 
Kolumbijci se pakovali domů již po základ-
ních skupinách a nic na tom nezměnila ani 
malá cena útěchy v podobě vítězství 2:0 
nad Švýcarskem.

Sám Andrés Escobar uvedl pro jeden novi-
nový plátek, že tím život nekončí. Kdyby jen 
tušil, jak moc neměl pravdu. 

Po návratu do Kolumbie dostal důrazné 
varování, aby minimálně několik dní nevířil 
emoce a raději nevycházel z domu. On sám 
spoléhal na toto, že je oblíbený a že to, co 
se mu stalo, přece fanoušci pochopí. Mýlil 
se, a moc. Na parkovišti před medellínským 
barem El India se 2. července rozeznělo 
mnoho výstřelů, při kterých vrah po každé 
ráně křičel ono proslulé pronikavé oslavo-
vání gólů, nám dobře známé od jihoame-
rický komentátorů. Bohužel každá kulka si 
našla cíl v těle Andrése Escobara. Pistoli v 
ruce držel Humberto Muňoz Castro. Ten se 
živil jako řidič jedněch z místních mafián-
ských bossů, bratrů Gallonových. 

Foto: Rex Feautures

Na klubové úrovni se Escoba-
rovi se svým celkem Atletico 

Nacional z Medellínu povedlo 
dokázat to nejvíc, co v Jižní 

Americe lze - vítězství v Copa 
Libertadores. Triumf z roku 
1989 byl historicky prvním 

pro klub z této země. 

Víte,že?

Právě proto padlo podezření na hlavní mo-
tiv ohavného činu - spekulace, že Castrovi 
šéfové přišli o spoustu peněz kvůli sázení, 
se ale nikdy nepotvrdila. Tak jako tak by to 
život Escobarovi stejně už nevrátilo.
 







Foto: OCDN



ČESKÝ DĚLOSTŘELECČESKÝ DĚLOSTŘELEC
VE SLUŽBÁCH LEGIE

Český elitní útočník Tomáš Pekhart (32) má za sebou vpravdě ži-
votní sezonu. V polské Ekstraklase nasázel neskutečných 22 gólů 
v 25 zápasech a naprosto po zásluze opanoval první příčku mezi 
střelci, tak jako jeho Legia Varšava tu mezi kluby. Mistrovské osla-
vy mohly prý být o něco víc plné emocí, ale třeba aspoň ta spon-
tánní radost z gólových oslav s fanoušky, která Tomášovi letos 
na hřišti tak chyběla, přijde hned tu následující sezónu. I když je 
možné, že už to nebude v dresu polského šampiona. Nechme se 
překvapit, jak se vše nakonec vyvrbí. 
Autor:
Petr Kastner
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Tomáši, na góly máš čuch po celou svoji 
kariéru. Ovšem Polsko je, co se čísel týče, 
ještě o stupeň výše než tvá předchozí an-
gažmá. Čím to podle tebe je, že jsi byl v 
Ekstraklase tak dominantní?
Od začátku si to sedlo. Klub si mě přesně 
vytipoval jako hráče, kterého potřebuje 
do svého systému. Dost si o mně zjistili od 
různých hráčů, extrenérů. Věděli přesně, 
co ode mě očekávat. Hned od prvního zá-
pasu po příchodu jsem to začal potvrzovat, 
dal jsem gól. Pak se to nakoplo a jelo to až 
doteď. Ten styl mi sedí a i ze životního hle-
diska jsme celá rodina spokojení. Všechno 
to hraje dohromady.

Legie hojně využívá datových analýz, a i 
ty jí určitě pomáhají dosahovat kvalitních 
výsledků. Těžíš z nich i ty osobně, říkají ti 
trenéři třeba to, z jakých situací na hřišti 
máš statisticky větší šanci vsítit gól a po-
dobně?
Zrovna současný trenér na to kouká hod-
ně. Dělá to firma Kuby Otavy. Podle nich 

,, “ Klub si mě přesně vytipoval jako hráče, 
kterého potřebuje do svého systému.”

jede i Slavia a spousta dalších evropských 
klubů. Dělají podle toho i transfery. Do ně-
jaké míry to může týmu pomoci. Nevěřím 
ale, že na základě toho, kolik hráč naběhá 
kilometrů, což je teď hodně populární a 
sledované, si člověk může udělat obrázek, 
jak je, kdo dobrý fotbalista. Statistiky, když 
mi je Kuba ukazoval a vysvětloval, jsou ale 
pro útočníka dobré vidět. Na pozicích, kte-
ré klub chce řešit, jim to může pomoci v 
rozhodnutí angažovat kvalitního hráče.

Hrál jsi dobře po celou sezonu. Ale kdybys 
měl vypíchnout jedno utkání, zřejmě by to 
bylo čtyřgólové galapředstavení proti Lu-
binu?
Jo, tak to je takový až historický zápas za 
několik dekád. Po tomhle zápase jsem od-
jel na repre sraz. Já tedy po návratu do Pol-
ska nevěděl, co se tam okolo toho děje. Až 
poté mi klub dával nějaké zprávy. Snad od 
roku 1968 se tohle nikomu nepovedlo. Jed-
noho dne, až skončím, tak protože mám 
schovaný dres, kopačky a míč, si to někde

Foto: Profimedia
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vystavím. To byl speciální zápas. Ještě si 
vzpomenu, jak jsme hráli venku na Wisle 
Krakov, což je z pohledu fanoušků také vel-
ký zápas. My jsme první poločas prohrávali 
1:0. Pak v 60. min. Jsem dával na 1:1 a v 93. 
po krásné akci takovou těžkou hlavičkou 
na 2:1. Bylo to vítězství po takovém men-
ším útlumu, co jsme měli.  

Když už jsi nakousl zápas v Krakově, všech-
ny zápasy mají bohužel v posledních měsí-
cích velkou vadu na kráse - prázdné tribu-
ny. Zrovna třeba v Krakově by byla zajisté 
velmi vášnivá atmosféra, stejně jako u vás 
na Legii. Celkově atmosféra v Polsku ob-
zvlášť trpí.
Zrovna na našem stadionu je to něco 
opravdu speciálního. Myslím, že naši fa-
noušci jsou jedni z nejlepších na světě. To, 
co se tam děje, třeba už na mém prvním 
zápase po podpisu smlouvy, no... z toho, co 
jsem tam viděl, jsem byl úplně hotový. Já 
tedy zažil pouze dva, tři zápasy s fanoušky, 
to je velká vada na kráse. Že jsem si to s 
nimi nemohl užít. Už i to, že jsem pak dával 
góly, jak na běžícím pásu, tak to malinko 
zevšednělo. Díky prázdným tribunám pak 
chyběla radost z gólů, bylo to jak někde na 
tréninku. Těch 40 000 diváků na našem

stadionu chybí. Radost by byla jiná. 

Co bys na své Legii vyzdvihl nejvíce? Zá-
zemí, vyhovující herní styl, úžasný stadion, 
vášnivé fanoušci...
V Legii opravdu není na co naříkat, tam je 
prostě všechno. Chybí pouze evropské po-
háry. Město na život je krásné, je podobné 
Praze. Cítíme se tu skvěle, stadion je fan-
tastický. Tréninkové centrum se otevřelo 
na konci mé první sezóny. Je to něco ne-
skutečného, co vytvořili. Dá se to srovnávat 
s top kluby v Evropě. Není prostě na co si 
stěžovat, podmínky a PR klubu mají evrop-
ské parametry. 

Jen bych teď zabrousil i na okraj fanoušků 
v Polsku. Tamní liga je proslulá bohužel i 
negativními zážitky díky tvrdým hooli-
gans skupinám. Legii se teď daří, ale rvač-
ky jsou v Polsku jinak časté a fanoušci jsou 
divocí. 
Já se o tom samozřejmě bavil s ostatními 
hráči. Když se nedaří, jsou schopní zastavit i 
autobus. To pak není jednoduché, takovou 
atmosféru jsem zažil i v Řecku. Tohle je ta 
druhá stránka, ne jen to hezké na stadio-
nu, ale i časy, kdy nejsou spokojeni. Jeden z 
mých nejlepších kamarádů takhle málem
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přišel o život. Chytli ho ultras Lechu Po-
znaň a skoro to nepřežil, na poslední chvíli 
ho zachránili policisté na koních. To se stalo 
ještě, než jsem přišel do Legie. Jel se podí-
vat za Adamem Hlouškem a skoro neodjel.

A co se tenkrát přesně stalo, nějak je ne-
chtěně vyprovokoval?
On měl na sobě dres Legie. Vyhlédli si ho, 
když byl někde před vchodem, už venku ze 
stadionu. 

Poslední roky jsi měl štěstí na týmy z pro-
sluněných destinací. Řecko, Kanárské ost-
rovy, Izrael. Bylo to těžké rozhodnutí opus-
tit takové příjemné prostředí a jít zpět do 
střední Evropy? 
Samozřejmě, že život v těchto destinacích 
je neskutečný. Hned po příchodu jsme si 
Řecko zamilovali. Pořídili jsme si tam by-
dlení. Celou tu dobu, co jsme tady, tak je 
manželka s dětmi v Řecku. Jezdíme domů 
už tam. I po kariéře chceme bydlet v Até-
nách. Nedáme na to dopustit, jsme milov-
níci moře a sluníčka. Teď to beru ale tak, že 
mám před sebou ještě nějaké roky kariéry, 

a neberu je jako dovolenou. Samozřejmě 
mi to sluníčko chybí, speciálně tenhle rok 
to bylo divné, osm měsíců slunce neby-
lo. Pro fotbal je zima těžká, ale ve zbylých 
měsících je to příjemnější než někde ve 40 
stupních. To taky není příjemné. 

Když tě tak poslouchám, máš vůbec chuť 
po těch letech znovu měnit klub? Nebo ti 
Polsko herně učarovalo a nikam se už ne-
chystáš?
Na to se mě ptá spousta lidí. My jsme se 
s agentem dohodli, že to budu řešit po 
Euru. Vím, že nějaký zájem byl hned po 
sezoně. Teď se chci soustředit na Euro. 
Mám smlouvu v Legii ještě na rok. Nikdo 
se mnou z klubu ještě nemluvil. Nebránil 
bych se prodloužení smlouvy, na druhou 
stranu vím, že když jsem se bavil s agen-
tem, tak je tam zájem z italské Serie A a 
z Premier League. Takže uvidíme, co bude 
po Euru. Teď se chci stoprocentně soustře-
dit na reprezentaci a pak uvidíme, co bude.

Teď jsi nakousl tedy hodně zajímavé desti-
nace, vlastně ty nejlepší ligy v Evropě 
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vůbec. Která by ti hypoteticky vyhovovala 
víc? Máš radši fotbalové ligy techničtější-
ho rázu jako Španělsko, nebo ty víc soubo-
jové a tvrdší jako Anglie, kde jsi měl také 
možnost se ukázat? 
To přesně záleží na konkrétním týmu, jak 
bych do něj zapadl. Jestli bych měl šanci 
hrát. Roli hraje více faktorů. Záleží i na pe-
nězích, Legie by mě zadarmo nepustila. 
Nevím přesně, co by za mě chtěla. V dneš-
ní době, v krizi po koronaviru, není moc 
týmů, co chtějí utrácet za větší přestupy. 
Uvidíme, co bude a nebude.

Když si zlehka zabrousil na Euro, co tvé 
dosavadní hodnocení? (Rozhovor vznikl 
po našem druhém zápase ve skupině pro-
ti Chorvatsku, 1:1). 
Myslím, že čeští fanoušci musí být za-
tím nadšení. Já to říkal už před Eurem, 
že máme tým, kterému my tady věříme. 
A myslíme, že se můžeme rovnat s těmi 
nejlepšími. První zápasy to dokazují. O.K., 
Skotsko není úplně top tým, ale Chorvat-
sko za mě už je. Mají top hráče z top lig a 
pár let zpátky skončili druzí na MS. Do 50.- 
60. minuty jsme byli lepší tým. Se štěstím 
udělali bod, který je zachránil ve hře. Jinak 
myslím, že i s Anglií to může být vyrovnaný 
zápas. Doufám, že ani jeden tým nebude 
spekulovat, kdo a jak chce postoupit. I kdy-
by Anglie někoho vyměnila - už to, že třeba 
na tribuně je Jadon Sancho, je pro mě tře-
ba nepochopitelné -, i kdyby tam dali „B“ 
tým, tak je snad ještě horší než jejich první 
tým. I nás je na lavičce hodně a každý je 
schopný nastoupit a odehrát plus minus 
stejný zápas. I my máme dobrý tým, který 
není jen o těch 11 hráčích. Českého fanouš- 

ka to může jen těšit, tým má na to, aby 
udělal na Euro dobrý výsledek. Nemusí to 
skončit jen postupem ze skupiny. Pak už 
potřebujete nějakou dávku štěstí, ale kvali-
tu na to máme.

Na svém kontě máš mnoho klubových 
úspěchů. Vyhrál jsi v Řecku tamní pohár, 
mistrovské tituly máš z Čech, Izraele a dva 
z Polska. Je ale ten poslední nejcennějším 
díky tvému gólovému příspěvku?
Asi ano, tou celou sezonou, tím, co jsem 
pro to udělal, a i díky těm individuálním 
oceněním. Takže ano. Akorát mě štvalo, že 
jsme to vyhráli u televize. Bylo to bez emo-
cí, chtěli jsme vyhrát na hřišti po hvizdu v 
90. minutě. A pak se začít radovat, to tam 
trošku chybělo. My hráli v neděli a pak jsme 
čekali až do středy, kdy byl trénink a poté 
jsme se dívali. Nikdo ani nechtěl, aby to tak 
dopadlo. Ale titul jsme udělali od televize. 
Po posledním zápase jsme si to ale užili. 
Vyšlo to tak, že poslední zápas už byl s 20% 
fanoušků na tribunách. Aspoň jsme moh-
li slavit s lidmi. Pak byl otevřený autobus, 
projížděli jsme městem, to už bylo dobré.

Tak aspoň zasloužená odměna po té těžké 
práci. A má poslední otázka naráží na to, 
že jsi jeden z menšího počtu hráčů, co u 
nás hráli za obě pražská „S“. Měl bys vů-
bec zájem se někdy vrátit do české ligy? A 
kdyby ano, který klub bys preferoval víc?
Já se přiznám ,že mě návrat do Čech vůbec 
neláká. Nikdy neříkej nikdy, nevím, co se 
může stát za pár let, ale teď to nebude. A 
kdyby ano, tak by bylo jen pár klubu, kam 
bych šel. Ale asi by to bylo v Praze. 

VÍTE,ŽE...
Tomáš měl v tabulce střelců luxusní náskok celých sedmi branek na druhého Jakuba Swierc-
zoka (15 branek) z Piastu Gliwice? Třetím do party byl Flávio Paixao (Lechia Gdaňsk) s 12 
zářezy. Jeho jméno Vám je možná povědomé díky neúspěšnému angažmá jeho bratra Marca 
ve Spartě Praha. Ten totiž v ročníku 15/16 nevstřelil v pražském klubu ani branku (odehrál 
pouze šest zápasů) a odešel taktéž do Lechie jako jeho bratr, aby se ironií osudu stal rok 
poté dokonce nejlepším střelcem nejvyšší polské ligy s 18 góly! A aby toho nebylo málo, v 
minulé sezoně vyhrál potřetí v řadě krále střelců 1. turecké ligy, což je tamní druhá nejvyšší 
soutěž. A jeho účet za tyto tři poslední sezony? 29, 22 a opět 22 branek.
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ondřej novotný11 ŽONGLu
o

1 Hudba, která tě před zápasem nakopne
Nejraději poslouchám před zápasem Kabáty. 

2 Oblíbený seriál
Peaky Blinders

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Jsem schopný sníst cokoliv, co je ,,zakázané’’. Nejraději mám burger 
s hranolkama.

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Generali Arena na Letné.

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Néstor Albiach. Když byl ve Spartě, tak se občas zapojil s juniorkou. 
Lepšího hráče na balónu jsem nepotkal. 

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Vzhledem k tomu, že vůbec nevím, jak cizí holku oslovit, tak bych ji 
maximálně sledoval z povzdálí. (směje se)

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Nedokážu říct. Těch vtipů jsem moc nezažil.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Možná překvapující, ale na Mácháči s partou nejlepších kamarádů. To 
je jedno, kde člověk je. S takovými lidmi je dovolená skvělá vždy.

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 na to myslet, ale během rozhovoru to člověk neuhlídá. 

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Vždy si vybavím Petra Radu a jeho památný rozhovor.
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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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Hned na začátku zápasu promluvil do jeho 
dějin italský obránce. Chtěl společně s ka-
pitánem Fabio Cannavarem zabránit prů-
niku francouzského záložníka Florenta 
Maloudy. Ten předvedl nafilmovaný pád a 
rozhodčí Horazio Elizondo nařídil penaltu. 
Tu proměnil Zinedine Zidane a zahájil tak 
povedeně svou reprezentační derniéru, v 
níž měl naději se loučit titulem pro mistra 
světa. Jednalo se o hozenou rukavici pro 
“squadru azzurru” a ta výzvu přijala. 
V následujících minutách zcela ovládla hři-
ště, přičemž její hru řídil především záložník 
AC Milán Andrea Pirlo. Ten se také postavil 
v 19. minutě k rohovému kopu, z něhož Itá-
lie vyrovnala stav zápasu. Zinedine Zidane 
byl jedním z hráčů Francie, kteří neuhlídali 
náběh Italů. Nad všechny se vznesl Marco 
Materazzi a svou hlavičkou přinesl zase ra-
dost do italského tábora. Ze stejné pozice 
pak hlavičkoval v prvním poločase ještě 
jednou, ale tentokrát nepochodil. Vrchol 
celého finále však byl stále ještě daleko. V 
prvním poločase ve své šanci neuspěl ani 
vytáhlý italský útočník Luca Toni.

Ve druhém poločase došlo ještě došlo jed-
nou ke střetu Floranta Maloudy s Marcem 
Materazzim v italském pokutovém území. 
Oba hráči s napětím sledovali, jak celou věc 
vyhodnotí argentinský rozhodčí, ale ten v 
tomto případě důvod k penaltě nenalezl. 
Zápas postupně začala stále více svazovat 
taktika. Činnost soupeřů v pokutovém úze-
mí dokázali s klidem krotit obě brankářské 
veličiny Fabien Barthez a Gianluigi Buffon. 
Prodloužení se tak stávalo stále pravděpo-
dobnějším a nakonec k němu skutečně 
došlo. Napětí tak logicky stále vzrůstalo.

V první polovině nastavení měli převahu 
Francouzi, ale Ribéry ani Zidane italského 
brankáře nepřekonali. Po patnácti minu-
tách tak došlo k výměně stran stále za sta-
vu 1:1 a na pomyslný vrchol se stále čekalo. 
Trenéři Raymond Domenech a Marcelo Li-
ppi již patrně skládali v hlavě pětici vyvole-
ných pro penaltový rozstřel. Všichni mohli 
také stále jasněji pozorovat, že Materazzi 
hraje něco jako osobního strážce Zinedina 
Zidana. Jejich osobní duel vyvrcholil ve 110. 

Foto: Twitter.com

Ve finále šampionátu 2006 v Německu se proti sobě postavili Francouzi a Italové. Fran-
cie porazila v semifinále 1:0 Portugalce. Italům zajistily postup dva góly v závěru pro-
dloužení zápasu s domácími Němci. V pořadatelské zemi se ocitly vlajky na půl žerdi. 
Hráči týmu zpod Apenin si vytyčili jako cíl porazit Francouze v odvetě za finále EURO 
2000. Maldinimu a spol. tehdy evropský titul unikl mezi prsty v nastaveném čase. V 
berlínském finále se však nestřetli jen dva tradiční rivalové, ale v rámci finálového zá-
pasu se konfrontoval jeden hvězdný záložník týmu Galského kohouta s nepříjemným 
italským obráncem, jenž zažíval nejlepší období své reprezentační kariéry. Patrně nej-
důležitějšími aktéry finálového se stala hvězda Realu Madrid Zinedine Zidane a stoper 
Interu Milán Marco Materazzi. 
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minutě.

Francie nejprve dokázala zabránit útočné-
mu výpadu Italů a hra se vracela do středu 
pole. Tam se však odehrál jeden z rozhodu-
jících okamžiků celého finálového zápasu. 
Mezi oběma hráči došlo k výměně názorů, 
což není v podobných zápasech nic mimo-
řádného. Zinedine Zidane se však najed-
nou otočil zpět, trefil italského stopera hla-
vou do hrudi a ten se skácel na zem. Hlavní 
rozhodčí tento moment nejdříve nepo-
střehl. Roli tak zde sehráli jeho kolegové za 
čárou a prý pomohl i opakovaný záběr na 
světelné tabuli. Verdikt byl krutý, ale patrně 
jediný možný.

Francouzský záložník s kořeny v Alžírsku 
obdržel červenou kartu a poslední zápas 
kariéry pro něj předčasně skončil. Ihned 
po inkriminovaném momentu se začalo 
spekulovat o tom, co vlastně zaznělo mezi 
oběma aktéry. Nejvíce se mluvilo o tom, že 
Matezazzi měl urazit Zidaneho sestru, kte-
rou měl ve vzájemné konverzaci nepěkně 
titulovat. Podle verze italského stopera se 
však vše začalo rodit mnohem dříve. Po ve-
doucím gólu Francie začal hrát na Zidane-
ho skutečně osobní obranu. A legendární 
Francouz působil hned po prvním ostřej-
ším souboji velmi podrážděně.

Incident ze 110. minuty představoval podle 
něj jistě logické vyústění celé věci.  V pro-
dloužení měl Zidane vzkázat Materazzimu: 
“Po zápase ti věnuji svůj dres.” Obránce 
Interu prý odvětil: “To si radši vezmu tvojí 
sestru.” Poté měla následovat dnes již po-
věstná hlavička. Podle verze Zidanova okolí 
měla mít celá věc i rasistický podtext, což 

Ital dodnes odmítá. A tak jediným důsled-
kem celého incidentu bylo oslabení Fran-
cie při cestě k rozuzlení zápasu.
Ve fotbalové historii zůstane už navždy za-
psané italské vítězství v penaltovém roz-
střelu po remíze 1:1. Z penaltových aktérů 
selhal jediný. Ve druhé sérii svůj pokus ne-
proměnil francouzský útočník David Treze-
guet, jenž rozhodl zmíněný finálový zápas 
na EURO 2000. Francouz selhal ve druhé 
sérii poté, co si se stejným úkolem bez pro-
blémů poradil Marco Materazzi...   

Foto: goal.com

VÍTE,ŽE...
Marco Materazzi představoval původně pouze 
náhradníka na post stopera a do sestavy se 
dostal především díky zdravotním problémům 
Alessandra Nesty.

Italský obránce považoval Zidana za chráněné-
ho a měl pocit, že jeho vlastní národ ho kame-
nuje. Zinedine Zidane se totiž dočkal i přes své 
selhání po příjezdu domů mohutných ovací.

Francouzi i dnes považují Zidaneho vyloučení 
za hlavní důvod selhání v penaltovém rozstře-
lu. Pokud by byl k dispozici, šel by na penaltu 
on, a ne David Trezeguet.




