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Nedočkavé čekání je u konce. A tak jak jsme nedočkavě čekali na začátek lig 
v Česku a na Slovensku, je konec i s čekáním na Váš pravidelný měsíčník. 

V tématu „mimoevropské legendy“ se můžete těšit na největší kouzelníky kula-
tého nesmyslu, které nevyprodukoval starý kontinent. A co konkrétně Vás čeká?

V hlavních rozhovorech jsme oslovili dva mladé záložníky - nositele slavného fot-
balové jména Radka Látala a budoucnost Baníku Ostrava, jméno, které může 
přivést fenomén celého Moravskoslezského kraje zpět do Evropských pohárů, 
Davida Buchtu. Vaši nejoblíbenější rubriku 11 žonglů vyplnil účastník nedávného 
Eura, velký sympaťák ze země pod Tatrami Martin Koscelník. A kromě toho sa-
mozřejmě i řada článků a další rozhovor.

Pevně věříme, že uvolňování kapacit stadionů napříč soutěžemi se bude co nej-
dřív blížit normální situaci. Ať každý zápas stojí za to. Vítejte v  nové fotbalové 
sezoně 2021/22. 
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možnost spolupráce: 
máte zájem o prostor pro reklamu? máte zájem o zviditelnění vaši společnosti formou článku nebo máte jiný nápad pro budoucí spolupráci? 
ozvěte se na martin.haniak@zongl.cz. 
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VĚČNÁ LÁSKA NEAPOLE KE 
KONTROVERZNÍMU GÉNIOVI

Diego Armando Maradona je symbolem jedi-
ných dvou titulů v historii SSC Neapole (1986/87, 
1989/90), dosud stále jediného vítěze Serie A...

Více různých soutěží už jako hráč snad ani vyhrát ne-
můžete. Záložník, o kterém budete v následujících 
řádcích číst, triumfoval se svou zemí...s AC Milán při

,,Na mě byl kolikrát ještě
tvrdší než na ostatní hráče.‘‘

Úroveň uctívání fotbalistů v Argentině dosáhla takové 
míry, že se z toho stalo například v případě Maradony 
doslova náboženství. Ten si drží opravdový status...

,,Změnil jsem přístup v hlavě.‘‘

Martin Koscelník (Slovan Liberec)

Když se pokusíme si vzpomenout na argentinské 
hvězdy působící na evropské fotbalové scéně...
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,,Od té doby, co jsem dorazil do Evropy, tak jsem se s 
rasismem nikdy nesetkal.‘‘



Foto: Alessandro de Felice



Věčná láska Neapole
ke kontroverznímu

géniovi

Diego Armando Maradona je symbolem jediných dvou titulů 
v historii SSC Neapole (1986/87, 1989/90), dosud stále jediného 
vítěze Serie A z jihu Itálie. V éře legendárního Argentince zmí-
něný klub vyhrál i Pohár UEFA (1988/89), zatím jedinou trofej 
z evropského poháru, a k tomu přidal vítězství v italském poháru 
(1986/87) a superpoháru (1990). Není tedy divu, že jednoho z nej-
lepších hráčů v dějinách fotbalu Neapolitánci i přes jeho četné 
mimosportovní neřesti doslova uctívají.

Autor:
Michael Skudrzyk

Příběh Diega Maradony v  blan-
kytném dresu se začal psát 
v  roce 1984, kdy za něho ital-
ský klub Barceloně vysázel v  té 
době rekordních 3,4 milionu eur 
a za jeho mzdu platil v  přepo-
čtu zhruba čtvrt miliardy korun 
ročně. Investice se klubu začala 
okamžitě vracet. Argentinec po- 
bláznil celé město, už před jeho

první sezonou klub prodal přes 
70 000 permanentek a ještě více 
dresů s číslem 10.

V  sezoně před posílením o 166 
cm vysokého fotbalového génia 
se Neapol jen o bod zachránila 
v nejvyšší italské soutěži. Přícho-
dem fenomenálního fotbalisty
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započal její přerod v šampiona, jehož byl 
zlatý hoch hlavní tváří. Na maximum hvěz-
da rodáka z Lanúsu zazářila na MS 1986, 
kdy svou vlast úžasnými výkony dovedl k ti-
tulu mistra světa. V následující sezoně osla-
vil s Neapolí double a v další se s patnácti 
brankami stal králem kanonýrů Serie A. 

Maradonova osobnost však měla i mnoho 
stinných stránek, které se naplno projevi-
ly i na Apeninském poloostrově a nakonec 
stály za jeho odchodem z klubu. V médiích 
byla častým tématem hráčova nadváha i 
spojení s mafiánskou organizací Camorra, 
jež mimo jiné obchodovala s drogami. Spe-
kulovalo se dokonce, že tato organizace fi-
nancovala přestup Maradony do jednoho 
z nejchudších měst Evropy.

Na konci Argentincova angažmá nebyly 
výjimkou ani disciplinární prohřešky včet-
ně absence v zápasech i na trénincích. Za 
zhoršeným přístupem hráče, který se stal 
čestným občanem Neapole, měl stát i ne-
uskutečněný přestup do Marseille. „Klidně 
mi mohou pozastavit plat, dávat pokuty. 
Ale já se nebudu měnit. Kvůli mně chodí na 
stadióny šedesát tisíc lidí! Jsem Maradona! 
Já dávám góly, já dělám chyby. Jsem dost 
silný, abych bojoval s  každým,“ prohlásil 
Maradona v reakci na svou situaci.

Foto: Reuters

„V Neapoli byly drogy všude. Prakticky mi je dávali na podnose.“
„V Neapoli byly drogy všude. Prakticky mi 
je dávali na podnose,“ pronesl Maradona a 
přiznal, že byl na drogách závislý až do roku 
2004. A právě drogy udělaly tečku za nea-
polským angažmá autora nejskandálnější 
branky v  historii fotbalu. Maradona dostal 
zákaz činnosti na 15 měsíců za pozitivní do-
pingový nález v důsledku užívání kokainu. 

Proč Maradona na doping nedoplatil už 
dřív? Šéfové italského fotbalu se údajně 
na podvody se vzorky zaměřili po vyřazení 
Itálie Argentinou v semifinále MS 1990. Po 
vypršení stopky už za Neapol nenastoupil 
a přesunul se do Sevilly. „Jeho pád je vel-
kolepý, ošklivý a bolestivý. Úspěch jej zcela 
zaslepil,“ napsala tehdy BBC.

Po smrti zbožňovaného fotbalisty v  listo-
padu 2020 vyšly navzdory opatřením proti 
šíření koronaviru do ulic Neapole minimál-
ně desetitisíce Neapolitánců, aby květina-
mi, transparenty nebo například ohňostroji 
uctili památku legendy, jež do města při-
nesla tituly a fotbalovou horečku. Jen něko-
lik dní poté byl Stadion San Paolo v Neapoli 
přejmenován na Stadio Diego Armando 
Maradona. Diego Maradona zůstane na-
vždy modlou města Neapol.
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Diego Maradona se podle 
vlastních slov na víkendo-
vý zápas připravoval až od 
poloviny týdne, a i přesto 
vynikal. „Od neděle do stře-
dy jsem byl na kokainové 
party. Domů jsem přišel 
nastřelenej, a když jsem 
viděl svou dceru, radši jsem 
se zamknul v koupelně,“ 
prozradil v rozhovoru s re-
žisérem Asifem Kapadiou a 
autorem dokumentu „Diego 
Maradona“.

Víte, že… 
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,,Od té doby, co jsem dorazil do 
Evropy, tak jsem se s rasismem 

nikdy nesetkal.’’
FOTO: Petr Pelíšek
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Jako mladý se rozhodl splnit si sen a vy-
dat se zkusit štěstí do Evropy.
Atleticky dobře vybavený Afričan se po 
přestupu do Prostějova stal jedním z nej-
lepších záložníků druhé ligy. Jaký má ná-
zor na situaci ohledně Ondřeje Kúdely? 
Jaké byly jeho začátky? To a mnohem 
více se dozvíte v následujícím rozhovoru. 

Co jako první napadne mladého kluka z 
Afriky, když se dozví o nabídce z Evropy?
První, co se mi vybavilo, byl můj fotbalový 
sen. Každý v Africe tvrdě pracuje, aby získal 
tuto možnost.

Co říkala rodina? Zřejmě panovaly obavy 
že? A měl si osobně nějaké pochybnosti 
nebo jsi měl v hlavě jen úspěch?
Moje rodina ví, že mým fotbalovým snem 
bylo jít do Evropy a jednoho dne hrát za 
Manchester United, takže mě vždy podpo-
rovali a podporují. Každý rodič chce vidět 
své dítě, jak si plní sny.

Jak často jezdíš domů za rodinou?
Snažím se cestovat do Afriky alespoň jed-
nou za rok, abych viděl svou rodinu. Až 
budu v dobré finanční kondici, tak někte-
ré z nich přivedu do Evropy. Hlavně moji 
mámu.

Co tvojí rodinu nejvíce zajímá, když se vrá-
títe z Evropy? Nastala někdy situace, že by 
nerozuměli něčemu, co je v Evropě běž-
né? Nějakému zvyku, módě atd.?
Když jsem se poprvé setkal s rodinou, tak 
jsem se je snažil pobavit tím, že jsem na ně 
mluvil českým nebo slovenským jazykem. 
Hrozně jsem se smál. Byla to velká legrace. 
Byli hodně zmatení.

Co pro tebe bylo nejtěžší po příjezdu na 
Slovensko? 
Hlavní překážkou byl samozřejmě jazyk. 
Musel jsem si také zvykat na jídlo, ale mys-
lím, že je to už dobré.

Aklimatizace ale proběhla lépe ne? Mno-
ho hráčů z Nigérie hraje v Seredi i díky tvé 
agentuře J14 Sport.
Ano, moje agentura mi pomohla navázat 
kontakt se Seredí a tento aspekt mi hodně 
pomohl.

Ještě před 30 lety jsme se Slovenskem měli 
společnou zemi, takže přechod do České 
republiky už byl v pohodě. Nebo se pletu?
Ano, tento přestup byl snadný a měl jsem 
zde větší šanci hrát a ukázat svůj talent. Češi 
mluví podobným jazykem. Všechno je stej-
né jako na Slovensku.

Když jsi zjišťoval, že se v České republice 
mluví podobným jazykem a že je vše velmi 
podobné, tak zjišťoval jsi více z naší histo-
rie?
Nikdy jsem se nesnažil získat více informací 
z Vaší historie. Na začátku pro mě bylo dů-
ležité si hlavně zvyknout a učit se Váš jazyk.
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SOLOMON OMALE

FOTO: MAFRA
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Druhá česká liga ti zřejmě sedla. V zimě 
tě zkoušela Mladá Boleslav a v létě Sigma 
Olomouc, ale stále tomu něco chybí. Máš 
představu co? Mluvili s tebou o tom?
Respektuji svého zaměstnavatele a nemo-
hu vše rozhodovat sám. O mé budoucnosti 
se rozhoduje i na poli funkcionářském, tu-
díž některé věci neovlivním. Stále jsem si 
vědom, že některé kluby z první ligy o mě 
mají zájem.

Nyní se ponořím do lehce kontroverzního 
tématu. Na jaře hrála Slavia ve Skotsku a 
došlo tam k údajnému rasismu. Jak si to 
vnímal z pozice afrického hráče, ale také 
hráče hrajícího v České republice?
Od té doby, co jsem dorazil do Evropy, tak 
jsem se s rasismem nikdy nesetkal. Nikdy 
jsem neměl ani špatné vztahy se spoluhrá-
či. Nevím, zda je to proto, že si rozumíme, 
ale věřím, že se to v nějakých týmech děje.

Myslíš si, že Rangers spíše porážku nezkou-
sli?
To nevím, ale pravda je, že jediný tým, který 
si zasloužil postoupit byla Slavia. Hrála dob-
ře a v obou zápasech byla značně lepší. 

FOTO: Twitter.com

SOLOMON OMALE

Galadima FA
SFK Sereď
1.SK Prostějov

19/20
20/21

(2.1.2001)

FNL 20 zápasů/1/1
MOL 1 zápas/0/0

STATISTIKY (20/21)
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FOTO: Twitter.com

VÍTE, ŽE...
Agenti Solomona Omaleho jsou bratři Petera Olayinky? 

Vím, že tvůj sen je hrát v Anglii, ale máš 
nějaký vysněný klub v České republice? Je 
to Slavia, Sparta, Plzeň nebo někdo jiný?
Abych byl upřímný, tak obdivuji Slavii. Hra-
je opravdu výborně, ale myslím si, že za ka-
ždý klub, který mi předloží nabídku budu 
šťastný a budu ho respektovat. Budu chtít 
svou kariéru posunout výše, abych byl blí-
že ke svému snu. 



Foto: AC Milan

VÍTE,ŽE...
přezdívku Kaká získal od svého mladšího brat-
ra? Ten totiž v dětství nedokázal vyslovit křestní 
jméno Ricardo.
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Více různých soutěží už jako hráč snad ani vyhrát nemůžete. Záložník, o kterém bude-
te v následujících řádcích číst, triumfoval se svou zemí na mistrovství světa, zvedl nad 
hlavu ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů, získal španělský a italský titul, s AC Milán při-
dal domácí i evropský superpohár, má také medaili z MS klubů. A třešničkou na dortu 
je Zlatý míč pro nejlepšího hráče planety z roku 2007. Největší znalci už jistě tuší, že se 
v následujícím článku podíváme na kariéru Brazilce Kaká.

POLÍBENÝ BOHEM.
Legenda, ze které zůstával rozum stát

Autor:
Jan Lukacko

Počátek kariéry
Mnoho ale nechybělo a Ricardo Izecson dos 
Santos Leite, jak zní fotbalistovo celé jméno, 
žádnou z výše uvedených soutěží vyhrát ne-
musel. V osmnácti letech si totiž u bazénu 
zlomil šestý obratel. Naštěstí pro svět kopa-
né Kaká neskončil na vozíku. Kvůli této zku-
šenosti se stal silně věřícím a po každém 
vstřeleném gólu pak děkoval Bohu.
Když byl Kaká malý, přestěhovala se jeho ro-
dina do největšího města Brazílie Sao Paula, 
kde si ho vyhlédl místní gigant. Debut v prv-
ním týmu zažil v osmnácti a strávil v něm tři 
sezony. Během nich začalo být zjevné, že se 
Kaká může stát jedním z nejlepších fotbalis-
tů všech dob. V Brazílii odehrál 59 zápasů a 
nastřílel v nich 23 branek.

První štace v Miláně
Do AC Milán přestoupil v létě 2003 za dnes 
směšně vypadající částku 8,5 milionu euro. 
V  našlapaném týmu (tehdy za Rossoneri 
nastupovali jména jako Ševčenko, Inzaghi, 
Rivaldo, Rui Costa, Seedorf, Pirlo, Gattuso, 
Cafú, Nesta…) se prosadil poměrně rychle. 
Nejlépe se fanouškům uvedl v  derby pro-
ti Interu, v němž vstřelil hlavou vítězný gól. 
Hned v  první sezoně mu deset branek ve 
třiceti zápasech vyneslo cenu pro nejlepšího 
hráče italské ligy a nominaci na Zlatý míč.

O sezonu později byl členem týmu, který se 
dostal až do památného istanbulského finá-
le Ligy mistrů proti Liverpoolu. V první půli 
dominovali Italové a Kaká řádil. Po driblinku 
si vynutil faul, z něhož padl první gól zápa-
su. Před druhým gólem pak vyslal krásnou 
průnikovku na Ševčenka, jenž asistoval Cre-
spovi. U třetího Crespova gólu pak asistoval 
sám. Nic z toho, Liverpool ve druhé půli pře- 
dvedl možná největší obrat v historii fotba-
lu a získal pro sebe pátý titul pro vítěze Ligy 
mistrů.

Sezonu 2005/06 pak významně ovlivnil skan-
dál Calciopoli. Juventus kvůli němu sestou-
pil do Serie B, Laziu Řím, Fiorentině a Milánu 
pak bylo odebráno třicet bodů. Přesto se AC 
dokázalo dostat na třetí místo a kvalifiko- 

vat se na následující sezonu do Ligy mis-
trů. Červenočerní si zopakovali finále s Li-
verpoolem z před dvěma roky a tentokrát 
už se v Aténách radovali z triumfu. Kaká i 
díky tomu posléze získal Zlatý míč a dopo-
sud zůstává jedním z pouhých osmi hráčů, 
kteří v kariéře vyhráli jak toto největší indi-
viduální ocenění, tak Ligu mistrů a mist-
rovství světa.

Před svým odchodem do Realu Madrid 
strávil Kaká v Miláně ještě další dvě sezony. 
S fanoušky ze San Sira si vytvořil speciální 
pouto a jeho počiny v týmu byly pravidelně 
odměňovány vlastním pokřikem, v překla-
du: „Jeli jsme celou cestu sem, abychom 
viděli Kaká skórovat.“

Real Madrid, zranění a návrat na 
San Siro
Milánský klub se pak ale dostal do finanč-
ních problémů a rozhodl se brazilského 
fotbalistu prodat. Sám Kaká odejít nechtěl. 
V  lednu 2009 přišla velkolepá nabídka od 
Manchesteru City, Kaká ji ale odmítl. V červ-
nu už pak ofenzivní záložník přestoupil do 
Realu Madrid za 70 milionů euro, čímž po-
mohl vyztužit milánskou pokladnu.

Čtyři roky v Realu ale byly proloženy zraně-
ními, Kaká laboroval především s  koleny. 
Kvůli tomu ztratil dost ze své rychlosti a 
mobility, přesto měl v bílém dresu vynika-
jící zápasy. V  létě 2013 však projevil zájem 
na odchodu z klubu a na jednu sezonu se 
vrátil do AC Milán. Během krátkého angaž-
má dosáhl šikovný středopolař na 100. gól 
za klub a také na metu 300 zápasů v čer-
venočerném dresu. V létě 2014 se pak Kaká 
rozhodl na tři roky odejít dohrát kariéru do 
MLS, kde nastupoval za Orlando City. Stři-
hl si také krátké hostování zpátky v mateř-
ském Sao Paulu.

15



“NA MĚ BYL KOLIKRÁT JEŠTĚ
TVRDŠÍ NEŽ NA OSTATNÍ HRÁČE.,,

Jan Lukacko
Autor: nout. Co se týče té změny – já to beru tak, 

že musím podávat stále kvalitní výkony, ať 
už je to trenér Látal, nebo trenér Jílek. Mu-
sím přesvědčovat, že do týmu patřím a bo-
jovat o základní sestavu, takže pro mě se ta 
role nemění.

Jaké to vůbec bylo hrát v klubu pod tátou? 
Jako malého vás vozil na zápasy a teď na-
jednou jste pod ním hrál za áčko Sigmy…
Už tehdy, když jsem byl ještě malý a hrá-
val jsem v benjamínkách nebo v dorostu, 
byl na mě tvrdý. To se přeneslo i do A muž-
stva, tam na mě byl kolikrát ještě tvrdší než 
na ostatní hráče a kolikrát jsem to schytal 
i pořádně doma. Ale nejtěžší byl ten tlak 
okolí, já jsem musel přesvědčit, že do týmu 
patřím.

V dorostu a mladších kategoriích jste hrá-
val na kraji zálohy, teď nastupujete na po-
zici pravého beka. Jak přišla tahle změna?

Fotbal má v genech. Radek Látal, syn čes-
kého mistra či vítěze Poháru UEFA Rado-
slava Látala, začíná další sezonu v  Olo-
mouci. Poslední dvě sezony tam strávili 
spolu. Radek jako pravý bek, který sbírá 
starty v  základní jedenáctce, Radoslav 
jako trenér. Toto léto se ale k týmu vrací 
Václav Jílek. Jak tuhle změnu Radek hod-
notí? Co říká na letní přestupy Sigmy? A 
komu jde z týmu nejlépe golf? Dočtete se 
v následujícím rozhovoru. 

K týmu Sigmy teď v létě přišel Václav Jílek, 
který si vás poprvé vytáhl do áčka. Před 
ním ale Olomouc vedl váš táta Radoslav, 
takže to musela být speciální změna. Jak 
na ni pohlížíte?
Já se s trenérem Jílkem setkal už v dorostu, 
byl to hlavní trenér U19 a moje první kroky 
do A-týmu byly spjaté právě s trenérem Jíl-
kem, který mi dal šanci do áčka nakouk-

Foto: SK Sigma Olomouc
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Myslím si, že to byl poslední půlrok v Par-
dubicích, kdy mě tam trenér Krejčí začal 
stavět, a pak už se se mnou po návratu 
z hostování počítalo jako s pravým obrán-
cem. Cítím se tam líp, mám to všechno 
před sebou, jsem tahový hráč, moc mi ne-
vyhovuje hrát zády k bráně, takže mi to víc 
vyhovuje na pravém obránci.

Sigma vám přivedla konkurenci v podobě 
Juraje Chvátala, budete teď spolu bojovat 
o post. Co říkáte na tohle posílení vašeho 
postu?
Konkurence je všude, teď tu mám Juraje 
Chvátala, předtím tu byl Martin Sladký. Než 
jsem šel do áčka, byli tady oba dva. Konku-
rence je vždycky a je to o tom, jak hráč pře-
svědčí trenéra a kdo si vybojuje místo.

Co říkáte na odchod Aleše Mandouse do 
Slavie?
Mandy je skvělý kluk, měl skvělou sezonu, 
dostal se do reprezentace, je to výborný 
brankář. Má dobrou práci nohama a my-
slím si, že i to mu pomohlo do Slavie. Já 
muto jenom přeju. K nám přišel Matúš Ma-
cík, který vypadá výborně, jsem přesvědče-
ný o tom, že dokáže Mandyho nahradit. 

Posílili jste i jinde, přišli třeba David Vaně-
ček, Antonín Růsek nebo třeba Jan Stej-
skal. Bavili jste se o cílech, čeho chcete 
v sezoně dosáhnout?
Minulou sezonu jsme měli velký problém 
s útočnou fází, hodně zápasů jsme vedli a

nedotáhli do konce. Proto taky přišli dva 
kvalitní útočníci. Cíle máme velké, chceme 
se poprat o nejvyšší příčky v lize a třeba na-
vázat na tu tři roky starou Evropskou ligu.

Já přejdu ke covidové situaci. V podstatě 
rok se hrálo bez fanoušků, teď bude povo-
leno pět tisíc lidí na stadionech, co vy na 
to?
Myslím si, že se všichni těší, byť je to jen pět 
tisíc, ale i to bude na stadionu slyšet. Bylo 
to hrozný. Na začátku jsme nemohli cho-
dit do kabin, trénovali jsme ve skupinkách, 
nemohli jsme používat rehabilitace. Pak 
zápasy bez fanoušků, já to vnímal jako nor-
mální přátelský utkání, každý slovo tam šlo 
slyšet. Myslím si, že i samotná hra je jiná. 
Když fanoušek povzbuzuje, hráč to vnímá 
úplně jinak. Všichni se na to těšíme a dou-
fáme, že žádná taková pauza už nebude.

Na závěr jen tak lehčeji. Koukal jsem na 
stránkách Sigmy, že jste na soustředění 
kromě fotbalu šli hrát i golf. Jak vám to šlo, 
případně komu to šlo nejlíp? Neuvažoval 
jste u toho, jestli jste si nevybral v dětství 
špatný sport?
Přiznám se, já na golfu nebyl. Měli jsme 
volný den a vybírali jsme z více aktivit. Já 
jsem šel na bowling. Ale byl jsem se na klu-
ky podívat a musím říct, že někteří zkuše-
nější hráči, ať už to byl Víťa Beneš, Roman 
Hubník, nebo Radim Breite, tak ti to teda 
v ruce mají a šlo jim to výborně.

Foto: Mafra



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. 
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BATISTUTA?
BATIGOL!

Autor:
Petr Kastner

Úroveň uctívání fotbalistů v Argentině dosáh-
la takové míry, že se z toho stalo například v 
případě Maradony doslova náboženství. Ten si 
drží opravdový status poloboha a superhvězdy. 
Také Lionel Messi dosahuje - a po vytouženém 
a dlouho očekávaném triumfu v Copa Améri-
ca už tuplem - podobné úrovně zbožňování. Ve 
vášnivé Argentině by se k nim přidalo dozajista 
více jmen. Ale jedno by zmínil asi každý milov-
ník modrobílého dresu. Hráč, který se proslavil 
nádhernými góly z první nebo krásnými přímý-
mi kopy. O kom je řeč? Gabriel Omar Batistuta! 
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Právě jeho fantastický nástřel 54 reprezen-
tačních gólů překonal až roku 2016 kdo jiný 
než hvězdný Messi. On měl Batistuta v dre-
su Argentiny vůbec čich na důležité branky 
na velkých turnajích. Jako nejlepší střelec 
turnaje se šesti góly vystřílel triumf na Copa 
America 1991. O dva roky později ho s Ar-
gentinou zopakoval, ve vítězném finále dal 
při vítězství 2:1 nad Mexikem obě branky. V 
zápasech na mistrovství světa (1994, 1998, 
2002) nasázel skvělých deset gólů. A drží i 
jedno unikum - jako jediný hráč v historii 
vstřelil na dvou různých MS hattrick. V roce 
1994 to odneslo Řecko, o čtyři roky později 
na šampionátu konaném ve Francii dosta-
la nařezáno pro změnu Jamajka. Z tohoto 
výčtu by si kdekdo řekl, že by tak úspěšný 
fotbalista měl svoji kariéru spojit s nějakým 
světoznámým velkoklubem ála Real Mad-
rid. Opak byl ovšem pravdou.

Po zisku titulu s River Plate a přestupu k 
jejich úhlavnímu nepříteli Boca Juniors to-
tiž při cestě do Evropy poněkud překvapivě 
zvolil adresu klubu z Toskánska. Vedení klu-
bu AC Fiorentina tak skákalo radostí, když 
přes sebe Batistuta na stadionu Artemio 
Franchi poprvé přetáhl fialkový dres.

Roku 1991 začíná Gabrielovo pouto s Flo-
rencií trvající prakticky jedno desetiletí. Ba-
tistuta v jejím dresu střílel góly jak na běží-
cím pásu. Hned v premiérové sezoně zacílil

třináctkrát. V té následující dokonce šest-
náctkrát, ale přestože jeho spoluhráčem 
byl i hvězdný Effenberg, tým padá do Serie 
B. Batigol ovšem neutekl, ba naopak. Šest-
nácti brankami dostává svůj milovaný klub 
zpět na prvoligové výsluní a nadobro si zís-
kává srdce i těch fanoušků, kteří si mysle-
li, že bere spoustu peněz a neodvádí za ně 
dostatečné výkony. A hned po návratu do 
Serie A se pro jistotu stává s 26 góly rovnou 
jejím nejlepším střelcem! Přesto to stačí na 
pouhé desáté místo v ligové tabulce.

Následující sezonu 1995/96 získal pro nád-
hernou Florencii triumf v Italském poháru. 
Ten byl pro klub přezdívaný Viola (Fialky) 
celkově pátým v historii. V osmi zápasech 
vstřelil stejný počet branek. V prvním se-
mifinálovém zápase hraném doma poko-
řil Inter Milán hattrickem při výhře 3:1. A ve 
finálovém dvojzápase vstřelil Atalantě Ber-
gamo gól v obou utkáních. V lize to vypa-
dalo na velký úspěch velkou část sezony, 
ale jeho devatenáct branek stačilo nako-
nec  „jen“ na čtvrté místo.

Na začátku dalšího ročníku 96/97 vyhrává 
s Fiorentinou i Italský Superpohár. Asi není 
překvapením, že při vítězství 2:1 nad AC Mi-
lan dává obě branky právě on. Při účasti v 
PVP dotáhl Batistuta svůj klub do semifi-
nále, a i když se trefil na Nou Campu před 
100 000 diváky do sítě Barcelony, v odvetě 
kvůli karetnímu trestu nehrál. I to byl dů-

Foto: ACF
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vod, proč na pozdějšího vítěze ve dvojzápa-
se nestačili. V lize nasázel 12 branek a celko-
vě skončili devátí.

V sezoně 97/98 skončila Fiorentina pátá, 
Gabriel zacílil do černého 21x.

Jakýsi dílčí úspěch v lize přichází následu-
jící sezonu, Batistutových 21 branek (2. nej-
lepší střelec ligy o jeden gól za Amorosem) 
dotlačilo ACF na třetí pozici a dopřává mu 
tak poprvé a bohužel i naposledy zahrát si 
ve fialkovém dresu LM.

Gabriel Batistuta tedy až ve své deváté se-
zoně ve Fiorentině konečně nasává atmo-
sféru bojů o ušatý pohár. Ve skupině dává 
dva góly, z toho jeden Arsenalu, v další 
skupinové fázi se trefuje v obou zápasech 
s Manchesterem United i jednou do sítě 
Bordeaux. Celková bilance se zastavuje na 
deseti zápasech a pěti brankách. I z toho je 
vidět, jak málo si Batistuta užil hvězdných 
zápasů s nejvyhlášenějšími kluby. Deset 
mačů v Lize mistrů za devět let? To je hod-
ně smutná bilance pro tak skvělého střelce. 
I přes enormní snahu to Batistutově Fio-
rentině prostě nevychází, i když on sám pálí 
ostrými. Na konci ročníku 1999/2000 totiž 
skončí fialky až sedmé, přestože dal Batigol 
skvělých 23 branek a je opět o jeden gól 2. 
nejlepším střelcem ligy.

Problémem bylo, že i když vedení Fioren-
tiny vyhlásilo útok na scudetto, italský mi-
strovský titul Batistuta během necelé de- 
kády nikdy nezískal a došlo mu, že v jejím

Foto: Goal.com

italská liga není jedinou, ve 
které třímal Batistuta trofej pro 

nejlepšího ligového střelce? 
Po anabázi v AS Řím se mihl 

nakrátko i na hostování v Inte-
ru Milán. Poté odešel za lukra-
tivním angažmá do Kataru. V 

dresu tamního Al-Arabi SC dal 
25 gólů za sezonu 2003/2004.

Víte,že?

dresu ani nezíská. Po poslední sezoně mu 
prostě už došla trpělivost. 

V ACF nastřílel 203 gólů, stal se jednoznač-
ně nejlepším střelcem klubu v jeho historii 
(druhý je Hamrin se 186, třetí Muntouri se 
77 zásahy). V Serii A dal za ACF 167 ligových 
branek. Skvělé statistiky, ale co si budeme 
namlouvat, titul je titul. A ten Batistutovi 
prostě ve Fiorentině nebyl přán. A tak se v 
roce 2000 stává realitou něco dříve nemy-
slitelného. Za rekordní částku, která kdy 
byla za více jak třicetiletého hráče zaplace-
na, odchází do v té době silného AS Řím. 
A světe div se, hned v premiérové sezoně 
nastřílel 20 ligových branek a přispěl tím 
ke svému vytouženému titulu. Když ale dal 
gól milované Fiorentině, se svěšenou hla-
vou kráčel do středového klubu. Jak jinak, 
když jeho srdce patří do Toskánska...







,,ZMĚNIL JSEM

Baníček má nového zlatého kluka, můžou si říct ostravští fanouš-
ci. Záložník David Buchta se během jediné sezony vyprofiloval 
jako základní pilíř a hlavně opora sestavy hrdého klubu. Ale jak on 
sám říká, tímto nic nekončí, právě naopak. Maká se dál a uvidíme, 
co přijde. Evropské poháry pro milovaný klub jsou další metou… 

Autor:
Jiří Dryák

PŘÍSTUP V HLAVĚ.“



Foto: FC Baník Ostrava
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Davide, já o tobě vím, že tvé dospívání 
nebylo úplně jednoduché, ať už vezmu 
v potaz každodenní dojíždění z Krnova do 
Ostravy tam a zpět, či jiné osobní těžkosti. 
Bereš skončenou sezonu a své současné 
postavení v týmu jako odměnu za těžkosti 
a trápení, jež ti osud přichytal?
Podle mého to nebylo úplné trápení, byla 
to složitá cesta. Nebyla jednoduchá, ale ka-
ždý máme nějaký příběh. Myslím, že mi to 
hodně dalo. Nabral jsem hodně zkušenosti 
a teď z  toho můžu těžit. Poslední sezona 
se mi myslím povedla, ale pořád je na čem 
pracovat, pořád je prostor, kam se posou-
vat, rozhodně bych se v  budoucnu chtěl 
někam dostat. 

Ty jsi rodák z Krnova. Nemusíme si nic nal-
hávat, toto město je území SFC Opava. Měl 
si s tímto problémy, ať už ve škole, nebo ve 
městě, když jsi od mládí oblékal dres Ba-
níku? Jak to tvé okolí bralo, protože samo-
zřejmě rivalita je obrovská? 
Od doby, co jsem začal dojíždět do Baníku,

,, “Řeší se to všude. My máme velký
zájem, aby se to splnilo.,,

jsem žádné problémy neměl, nesetkal 
jsem se s tím. Všichni z mého okolí mi přáli, 
že jsem se někam dostal. V mládeži o mě 
Opava projevila zájem, ale nakonec z toho 
sešlo. V  té době jsem byl v Baníku a tam 
jsem chtěl i pokračovat. Ty kladné ohlasy 
trvají dodneška, kdykoliv se vrátím do Kr-
nova, tak se lidi zajímají, jak se mi vede. 
Jsem za to rád. 
 
Tvým nejčastějším postem je ofenzivní zá-
ložník, ale bylo to tak vždycky? Je mi jas-
né, že s  tvojí postavou jsi nehrál stopera, 
ale byly v mládeži i nějaké jiné posty - kraj-
ní obránce a podobně?  
Už od začátku, kdy jsem začínal v Krnově, 
jsem hrál středního záložníka. V  Baníku 
se to trošku střídalo, tam jsem si vyzkou-
šel i krajního obránce a podobné posty, ale 
nakonec jsem zůstal ve středu. V dorostu 
jsem se z šestky posouval nahoru. V U17 a 
U19 jsem hrál desítku, když to řeknu dnešní 
terminologií (úsměv). Až v áčku jsem začal 
hrát křídlo, takže na křídle jsem rok a půl.

Foto: fcb.cz
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Ze začátku to byl trochu nezvyk, ale postu-
pem času mi to snad sedlo. 

V srpnu to bude neuvěřitelných 11 let, kdy 
Baník naposled nastoupil do zápasu ev-
ropských pohárů. Já o tom nedávno psal, 
že už je čas na pořádný Ostragen. Bavíte 
se o tom v kabině, že celý region žije Baní-
kem a že by to při současných finančních 
možnostech klubu poháry chtělo udělat? 
Je to téma v kabině?
Už je to dlouho, to s tebou souhlasím. Ka-
ždý ambiciózní klub by se do pohárů chtěl 
dostat a hrát je pravidelně, u nás to samo-
zřejmě není výjimkou, každý v naší kabině 
a celém klubu by si to přál. Ať už kvůli lidem 
a regionu, co jsi zmiňoval, ale i kvůli nám to 
chceme všichni. Budeme se snažit udělat 
pro to maximum, určitě se to řeší. Řeší se 
to všude. My máme velký zájem, aby se to 
splnilo. Doufám, v co nejkratší době. 

Zmínil jsem Ostragen. Třeba tvůj bývalý 
spoluhráč Dan Holzer o něm často mlu-
vil, že je to něco přirozeného, s čím se člo-
věk na Ostravsku narodí - ať už je to láska 
k Baníku, nebo nenávist ke Spartě. Máš to 
podobně jako třeba Milan Baroš, který už 
týden před zápasem s Prahou viděl rudě,  

nebo jsi na toto téma diplomatičtější?
Tak já v  tomto vyrůstám odmalička, je to 
tady určitě odlišné než na jiných místech 
republiky. Lidé tady to mají rádi. Já úplně 
nejsem takový typ, ze kterého čiší emoce. 
Je mi to občas trochu i vyčítáno, ale prostě 
jsem takový klidnější typ. Samozřejmě zá-
pasy s pražskými S si užívám, jsem strašně 
rád, když ty zápasy zvládneme a porazíme 
takové týmy, ale já chci vyhrávat každý zá-
pas, i když tyto jsou v regionu mnohem víc 
sledované. Samozřejmě, v  kabině i mimo 
kabinu se o tom bavíme, těším se na to. 
Myslím, že bych na emocích mohl trošku 
zapracovat, ale pak bych to nebyl úplně já. 

Tak možná by pomohla fotka Milana Baro-
še na skřínku? 
Možná to zkusím (smích). 

Ty jsi v jednom z rozhovorů zmiňoval fakt, 
že minulá sezona byla hlavně o střída-
ní, a když už jsi nastoupil v  základu, tak 
po špatné přihrávce nebo akci byla hlava 
dole a tolik sis nevěřil. Co se v této sezoně 
tak změnilo, že jsi mávnutím kouzelného 
proutku ústřední postavou týmu. Co jsi 
proto udělal? 
Já myslím, že když jsem nastoupil do zápa-



Foto: fcb.cz
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su z lavičky, tak mi to celkem šlo, ale v zá-
kladu to bylo horší. Snažil jsem se pořád 
pracovat v tréninku, všechno naplno, tam 
jsem nic neměnil, změnil jsem přístup 
v hlavě. Když se mi něco nepovedlo, zamy-
slel jsem se nad tím, podíval jsem se na vi-
deo, jak by to šlo udělat jinak, líp. Postupně 
se to začalo zlepšovat a zlomilo se to zá-
pasem s Opavou, kde jsem střídal, dal gól. 
Ten zápas se mi povedl, na to jsem hned 
navázal v  dalších zápasech, kde jsem na-
stupoval od začátku. Takže bych to viděl 
asi takto: Snažil jsem se nad tím uvažovat 
a pracovat na tom, abych se zlepšoval do 
dalších zápasů.

Takže jsi vlastně krásný přiklad, když se 
dnes tvrdí, že hlava je víc jak polovina 
úspěchu.
Určitě, v dnešním sportu je to hodně důle-
žité. Někdo to má jednoduché, někdo složi-
tější, každý jsme jiný. Já jsem v tom zpočát-
ku nebyl dobrý. Postupně jsem se na tom 
snažil pracovat, určitě se to zlepšilo, ale i 
dnes mám takové chvilky, kdy to furt není 
ono, ale rozhodně je to mnohem lepší.

Budu na tom dál pracovat. Není to o tom, 
že se mi teď něco povedlo a tím to skončilo 
a nemusím nic dělat. Budu makat dál. ať 
už po fotbalové, nebo mentální stránce.

Když tě jako novinář pozoruji, hrozně se 
mi líbí tvůj driblink, přehled ve hře, to tam 
všechno je, ale oprav mě, jestli se pletu, 
přijde mi, že když už můžeš střílet, pořád 
hledáš spoluhráče a máš větší radost z gó-
lové asistence než z gólu samotného.
Jo, tak s  tímto musím trochu souhlasit. 
Možná to je i tou mojí povahou, jaký jsem. 
Když hezky nahraju na gól, mám radost, 
ale samozřejmě mám radost i ze svých 
gólů (smích). Dříve to bylo se mnou ještě 
horší. Snažil jsem se vždy ještě přihrát nebo 
udělat tu situaci pro spoluhráče jednoduš-
ší, někomu to připravit. Teď se to poslední 
dobou snažím brát na sebe a zakončovat. 
V posledních zápasech jsem mohl nahrát, 
ale už jsem střílel. Ale rozhodně s  tebou 
souhlasím, že to tak vypadá, byl jsem ta-
kový a částečně to pořád ve mně je. Mám 
radost jak z gólu, tak z asistence, zaleží na 
dané situaci. Je třeba to vyhodnotit, aby to
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dopadlo co nejlíp pro tým.

Davide, když jsem se připravoval na rozho-
vor, ptal jsem se lidí - ať už manažerů klu-
bů, nebo přímo tvých spoluhráčů – a všich-
ni o tobě mluví v superlativech, skromný, 
hodný kluk. Jsem rád, že si to potvrdil, 
ale zeptám se: Můžou tě fanoušci vůbec 
někdy potkat na Stodolní nebo jaké máš 
mimofotbalové aktivity v  rámci Ostravy? 
Máš přítelkyni? Co všechno podnikáš? 
Já jsem hlavně strašně moc rád, že se o mě 
takhle mluví. Už odmalička jsem stejný. 
Hlavně pochvala od kluků z týmu mě po-
těšila (úsměv). Stodolní, to není úplně pro 
mě, noční život mě naláká. Dělám běžné 
aktivity jako ostatní, s  přítelkyní chodíme 
na tenis, projít se nebo do kina jako všichni. 
Jsem rád, když mě nějaký fanoušek pozná. 
Poslední rok je to častější než dřív (úsměv).

Foto: fcb.cz
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MARTIN KOSCELNÍK11 ŽONGLu
o

1 Hudba, která tě před zápasem nakopne
Bella ciao - Manu Pilas 
T.N.T. - AC/DC

2 Oblíbený seriál
Elite

3 Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Colu

4
Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
 Štadión v Humennom

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
V tíme s Jurajom Kuckom a Marekom Hamšíkom a proti Robertovi 
Lewandovskému.

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Na zdravie, lebo predtým by som jej už objednal nenápadne drink. 

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Matěj Chaluš

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 
Cyprus

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Dať dva dni voľna.

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl „tak určitě“? 
Myslím si, že s týmto nemám problém.

11 Co si představíš pod slovem žongl?  
Predstavím si dve věci, ale o jednej sa nebudem baviť a jedna z nich 
je žongl s loptou.



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: Archiv Martina Koscelníka
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Krátce po dovršení plnoletosti se objevil v 
dresu týmu Talleres. Ten sídlí ve “Velkém 
Buenos Aires” a mladý talentovaný fotba-
lista v jeho dresu odehrál celkem třicet tři 
zápasů. Po jedné sezoně se vydal do kon-
kurenčního Banfieldu. Zde strávil dva roky 
a připravil se na svoje první velké meziná-
rodní vystoupení. V roce 1996 získal s Ar-
gentinou stříbro na olympijských hrách v 
Atlantě, kde jihoamerický tým podlehl ve 
finále Nigérii. Ještě před tímto turnajem se 
však upsal svému osudovému klubu.

V létě 1995 přetáhl poprvé přes hlavu dres 
Interu Milán. Ten tehdy čekal už šest let na 
mistrovský titul a zahajoval období velkých 
nákupů, přičemž řada z nich byla z jihu 
Ameriky. Nikdo tehdy netušil, jak dlouhé 
ještě bude čekání na titul a také jak dlouhá 
bude Zanettiho cesta na fotbalový vrchol. 
Italská liga v té době byla patrně nejlep-
ší soutěží na světě, ale Inter Milán stál pro 
mnohé fanoušky až ve druhé řadě. Před 
ním se nacházel městský rival AC, Juven-
tus či Lazio Řím s českým reprezentantem 
Pavlem Nedvědem.

Javier Zanetti se však v podstatě okamžitě 
stal důležitým článkem základní sestavy.

Ve své druhé sezoně na San Siro sice nedo-
sáhl na italský titul, ale slavil první meziná-
rodní trofej. Inter Milán vyhrál Pohár UEFA, 
když ve finále porazil dříve zmíněné Lazio 
Řím. Argentinský elegán se na vítězství 3:0 
podílel jedním gólem. V té době byl již pev-
ným článkem základní sestavy, přičemž 
tuto pozici si udržel po celou dobu svého 
působení. 
Inter měl tehdy velmi zajímavý kádr, za-
čínající brankářem Gianluca Pagliucou a 
končící útočníky jako Brazilec Ronaldo, Ivan 
Zamorano či Alvaro Recoba. Takřka celou 
jednu dekádu však Zanettiho tým nezískal 
žádnou trofej.

Slavný milánský tým byl takřka celou dobu 
přehlídkou reprezentantů, ale rivalové jako 
Juventus či AC Milán měli buď lepší kádr, 
nebo trochu více štěstí. Zlom u Interu i Za-
nettiho přinesla paradoxně až tamní ko-
rupční kauza v roce 2006, kdy později zís-
kala Itálie titul mistra světa. Juventus kvůli 
ní na rok opustil nejvyšší soutěž a AC Milán 
začínal následující sezonu s bodovou pena-
lizací. Díky tomu se stal Inter ještě atraktiv-
nější adresou, přičemž tehdejší trenér Ro-
berto Mancini získal do svých řad například 
i Zlatana Ibrahimoviče z Juventusu.

Foto: Twitter.com

Když se pokusíme si vzpomenout na argentinské hvězdy působící na evropské fot-
balové scéně, vybaví se nám hlavně hráči ofenzivního ražení. Na mysl nám postupně 
přichází jména jako Mário Kempés, Diego Maradona, Gabriel Batistuta a speciální ka-
pitolou je v tomto ohledu samozřejmě Lionel Messi. Pozici výjimečné postavy v rámci 
klubové historie však získal i defenzivní záložník či obránce Javier Zanetti, kterého si 
fotbalový fanoušek v Evropě spojí především s Interem Milán.
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Elegantní Argentinec měl kromě pevné-
ho místa v sestavě také tu čest nosit ka-
pitánskou pásku. Stal se tak jedním z du-
chovních otců jedné z nejslavněších epoch 
historie “nerazzuri”. V roce 2006 získal s In-
terem poprvé titul, stalo se tak ovšem kon-
tumačně poté, co bylo scudetto odebráno 
Juventusu. Oslavy se opakovaly v dalších 
čtyřech sezonách. Jedno české přísloví říká, 
že s jídlem roste chuť a fanoušci najednou 
začali ještě více toužit po evropské trofeji. 
Po odchodu Roberta Manciniho k němu 
měl přispět svérázný Portugalec José Mou-
rinho.

Kvalita italské Série A měla tehdy sestup-
nou tendenci a “Special one” měl za úkol ji 
oživit. Inter představoval z hlediska národ-
ního složení velmi pestrý soubor, přičemž 
v jednu dobu nebyl ve stabilní základní se-
stavě ani jeden Ital. Některým fanouškům 
se to možná příčilo, ale získané trofeje do-
kázaly odpůrce umlčet.

Vše vyvrcholilo na jaře 2010. Při cestě vyřa-
zovací fází Ligy mistrů se před Interem mu-
sela sklonit i dominantní Barcelona. Trenér 
José Mourinho tehdy proslul svým oslav-
ným sprintem na Nou Campu po závěreč-
ném hvizdu v semifinálové odvetě. Ve finá-
le Zanettiho tým pokořil německý Bayern 
Mnichov, na čemž se nejvíce podílel dvěms 
góly krajan jejich kapitána Diego Milito. Ve 
stejném roce slavil Zanetti se svým klubem 
pátý mistrovský titul a nacházel se na sku-
tečném vrcholu své kariéry, psané přede-
vším černo-modře. V barvách Interu přebí-
ral nejcennější evropskou fotbalovou

trofej, kterou slavný klub získal po pětačty-
řiceti letech.

Po této sezoně snů měl za cíl uspět i s ar-
gentinskou reprezentací na světovém 
šampionátu v Jihoafrické republice. Tam 
se však jeho tým dostal pouze do čtvrtfiná-
le, v němž ho čtyřgólovým debaklem po-
slalo pryč Německo. Javier Zanetti odehrál 
v reprezentaci celkem 136 zápasů, ale vždy 
se nacházel ve stínu hvězd jako Batistuta, 
Crespo či Messi. Za mnohem více doceně-
ného jej můžeme považovat v dresu Interu 
MIlán.

Po snovém roce 2010 a odchodu Josého 
Mourinha však nabrala i na klubové úrovni 
jeho kariéra sestupnou tendenci. Jeho po-
slední získanou trofejí pod Apeninami byl 
Italský fotbalový pohár v roce 2011. Na ab-
solutní špičce italského fotbalu však jeho 
klub znovu vystřídal Juventus Turín. Tečku 
za svou bohatou kariérou udělal 18. května 
2014 zápasem na hřišti Chievo Verona, z 
něhož odcházel Inter poražený. Tento fakt 
však zcela zanikl při loučení klubové legen-
dy.

Javier Zanetti odehrál v dresu Interu Milán 
celkem 854 zápasů a slavil patnáct trofe-
jí. Je držitelem klubového rekordu v po-
čtu odehraných zápasů. Jedná se o jeden 
z výjimečných případů, kdy tento rekord v 
italském klubu nedrží Ital. I to ukazuje Za-
nettiho výjimečnost. Elegantnímu fotbalis-
tovi nikdy nevadilo, že se nachází ve stínu 
jiných.   

Foto: goal.com




