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ÚVODNÍK

Jsme na začátku září, evropský 
fotbal už je v plných obrátkách a 
na stadionech je znovu živo. Fa-
noušci v ochozech vrátili do na-
šeho milovaného sportu znovu 
atmosféru. I na ty televizní pře-
nosy se dá znovu dívat.

Byli jsme svědky třeskutých 
transferů a ještě se jich několik 
můžeme dočkat. Jak se vlastně 
správně vybere hráč pro tým? 
Stačí jen intuice? V novém čísle 
magazínu vás vezmeme za opo-
nu, kde nahlédneme do světa 
fotbalových hackerů.

Jak funguje moderní skauting 
a o čem vlastně jsou všechna ta 
data? To vám v rozsáhlém roz-
hovoru představí Jakub Otava, 
výkonný ředitel a menšinový ak-

HLAVNÍ TÉMA:
FOTBALOVÍ HACKEŘI

cionář společnosti 11Hacks.

Podíváme se ale taky do druhé 
ligy, kam se podařilo postoupit 
sparťanskému béčku a jehož 
barvy hájí Milan Piško. A když už 
mluvíme o Spartě, dáme prostor 
i jejímu rivalovi. Jako další si totiž 
s námi popovídal ostravský rych-
lík Rudolf Reiter, který aktuálně 
hostuje ve Zlíně.

To ale zdaleka není vše. Na to, jak 
si povedou na reprezentačním 
srazu naši fotbalisté, jsme si po-
volali odborníky Petra Švancaru, 
Tomáše Košúta a Denisu Doleža-
lovou. Dále vás čeká spousta za-
jímavého čtení a chybět nemůže 
ani oblíbená rubrika 11 žonglů, 
kterou si tento-

krát střihl Emmanuel Antwi.

Usaďte se, udělejte si pohodlí a 
začtěte se do nového čísla.

Je tu nový magazín Žongl!

DAVID JOCH
ŠÉFREDAKTOR
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Tuto rubriku Žonglu můžete tvořit pouze vy! Ptejte se na cokoliv, co vás 
zajímá, našeho šéfredaktora Davida Jocha. Otázky zasílejte na
david.joch@zongl.cz

pTEJTE SE...!

ZEPTEJ SE
ŠÉFREDAKTORA

Jaký je Váš názor na společnou českosloven-
skou ligu? - Jiří Petříček

Osobně v ní nevidím nejmenší smysl. Nůžky mezi 
českým fotbalem a tím slovenským jsou stále rozevře-
ny do maxima. Nedávno o tom mluvil i novinář Andrej 
Zvolenský, že nejlepší kluby Slovenska jsou na úrovni 
průměrných týmů naší ligy. Tuzemský fotbal by tohle 
spojení nikam neposunulo.

Najkrajšia spomienka spojená so
Žonglom? - Róbert Verný

Tak ono těch krásných vzpomínek je spousta. V hlavě 
mi určitě visí rozhovor s Antonínem Barákem, protože 
to byl první opravdu velký fotbalista, se kterým jsem 
měl tu čest dělat rozhovor. Tehdy jsem tomu sám ješ-
tě nevěřil, že mám tuhle možnost. Ale ta úplně nejlep-

Kdo vyhraje v tomto ročníku Fortuna 
ligu? - Petra Novotná

Kdybych tuhle otázku dostal před samotným 
začátkem sezóny, řekl bych bez váhání, že 
Slavia. Jde ovšem poznat, že v Edenu není 
vše, jak má být. Ondřej Kolář není ve své kůži, 
Jan Kuchta se porafal s trenérským týmem a 
atmosféra se pak přelévá na hřiště. Sešívaní už 
nepůsobí tak sebejistě jako na jaře. Plzeň se 
pomalu pod zkušeným Michalem Bílkem zve-
dá a Sparta zatím působí velmi dobře. Letos 
to bude určitě vyrovnané. A to tak moc, že si 
šampióna ani nedokážu tipnout.

ší patří určitě livestreamu s Tomášem Petráš-
kem. Český reprezentant, kapitán polského 
vicemistra Ekstraklasy, ale hlavně strašný sym-
paťák. Byla radost si s ním popovídat.

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 



OBSAH

ROZHOVOR HLAVNÍ TÉMA 11 ŽONGLŮ
STR. 24 STR. 28 STR. 48
Rozhovor s rudolfem
reiterem o nových
ambicích fastavu zlín.

DATOVÉ ANALÝZY HÝBOU 
FOTBALEM. SVÉ NÁM O TOM 
ŘEKL I JAKUB OTAVA.

TRADIČNÍ RUBRIKU SI VZAL NA 
STAROSTI ZÁLOŽNÍK PŘÍBRAMI 
EMMANUEL ANTWI.

STR. 4
ZEPTEJ SE
ŠÉFREDAKTOR DAVID JOCH 
ODPOVÍDA NA VAŠE
POLOŽENÉ DOTAZY.

STR. 6
NÁZOR
ŠÉFREDAKTOR DAVID JOCH 
REAGUJE NA PŘEDEŠLÉ
UDÁLOSTI.

STR. 8
AKTUALITA
DOSTÁVÁ SE ČESKÝ FOTBAL 
ZPĚT NA VÝSLUNÍ?

STR. 14
DRUHÁ LIGA
SPARTA JDE SPRÁVNÝM 
KROKEM

STR. 16
ROZHOVOR
Rozhovor s KAPITÁNEM 
SPARŤANSKÉHO B-TÝMU
MILANEM PIŠKEM.

STR. 22
OCHUTNÁVKA
VSTUPY INVESTORŮ DO
,,MALÝCH‘‘ KLUBŮ.

STR. 36
ROZHOVOR
O DATOVÝCH ANALÝZÁCH 
VE FOTBALE NÁM VYPRÁVĚL 
JAKUB OTAVA.

STR. 42
TÉMA
ÚSPĚŠNÝ SKAUTING
POSLEDNÍ DOBy.

STR. 44
TÉMA
PRŮKOPNÍK DATOVÝCH
ANALÝZ VE FOTBALE.

STR. 46
TÉMA
HISTORIE SKAUTINGU PŘED 
NÁSTUPEM DATOVÝCH
ANALÝZ.

STR. 50
KAUZA
EXISTUJE STÁLE KLUBISMUS?

STR. 54
ROZHOVOR
FANOUŠEK SLAVIE MARTIN 
KLOUDA VYPRÁVÍ O SVÉ
LÁSCE KE KLUBU.

5

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 



1. A není přece jen 
lepší, že Sparta do 
Ligy mistrů nejde?
Velké plány, ambiciózní trenér 
a Sparta v Lize mistrů do roku 
a půl. Jo, znělo to při příchodu 
Pavla Vrby všechno krásně, ale 
nežijeme v pohádce. Do nej-
prestižnější evropské soutěže se 
letenští ani letos nevrátí a nutno 
říct, že zaslouženě. I přes to, že 
ex-plzeňský kouč mančaft vý-
razně pozvedl, hlavně co se týče 
herního sebevědomí, na přísné 
měřítko milionářské soutěže to 
ještě nestačí. Francouzské Mo-
nako bylo pro pražský tým něco 
jako test před připuštěním k 
maturitě. Sparťané ovšem místo 
vstupenky do další fáze dostali 
názornou lekci, jak moc na sobě 
musí ještě zapracovat. Aktuálně 
mají kluci jistotu Evropské ligy, 
kde se utkají s mnohem schůd-
nějšími protivníky. Což, aspoň dle 
mého skromného názoru, může 
samotné hráče a tým posunout 
mnohem více než debakly od 
Manchesterů, Madridu, Bayernu 
apod.  

2. Vždyť pestrý český 
jazyk nabízí tolik nera-
sistických nadávek.
Po “kauze Kúdela” se českému 
fotbalu opět povedlo na sebe v 
Evropě upozornit. Tentokrát dru-
hému pražskému S. Monacký 
Aurélien Tchouaméni slavil gól 
proti Spartě před plným kotlem, 
což vyvolalo reakci. Ano, bučení 
je samozřejmé, pochopit se dá i 
házení kelímků od piva a nadá-
vání je skoro základem. To je vše 
v pořádku, jen toho protivníka 
vyučte, že nemá před domácí 
tribunou jásat. Ale opičí skřeky 
a rasistické projevy jsou opravdu 
mimo. Čeština je krásně pestrý 
jazyk, který nabízí milion a jednu 
nadávku. Proč je tedy nutné sa-
hat po těch pár, co uráží člověka 
pro fakt, s jakou barvou kůže se 
narodil? Vytrestán tím bude jen 
těmi stejnými fanoušky - milo-
vaný klub a samotní hráči, kteří 
se teď musí v prvním zápase Ev-
ropské ligy obejít bez podpory v 
ochozech. 

3. Baník se může do-
stat k branám Evropy
V Ostravě je aktuálně hodně ve-
selo. Celý region zpívá, řinčí a hu-
láká “Baník p*čo” na všechny svě-
tové strany. Bodejť by ne. Slezský 
klub vypadá nejlépe za posled-
ních pár let. Šířka kádru dává 
Ondřeji Smetanovi s Tomášem 
Galáskem velkou variabilitu, jak s 
týmem pracovat. Hráči jsou na-
pumpovaní sebevědomím, ale 
hlavně se zde vytvořil mančaft. 
Všichni slaví góly společně, ať je 
vstřelí kdokoliv. Baník zatím pů-
sobí opravdu dobře. Na předběž-
né soudy je sice brzo, ale ano, po-
kud takhle bude pokračovat, má 
šanci se aspoň podívat k branám 
Evropy.
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4. Stínadla na konci 
tunelu a stále tma
Není třeba si nic nalhávat, Tepli-
ce v letošní sezóně patří k adep-
tům na sestup. Loni se zvládly 
udržet jen s odřenýma ušima a 
klub nepřivedl adekvátní posily, 
které by značily změnu. Nespo-
kojené se situací i samotnými 
výsledky je teplické vedení, které 
se rozhodlo vyjít ven s prohláše-
ním. Na Stínadlech to však stag-
nuje už několik let, obroda měla 
přijít již dávno. Jenže pokusy o 
vzkříšení Teplic mají každý rok 
úspěch asi stejný jako pokusy o 
udržení kvalitního trávníku.

NÁZOR ŠÉFREDAKTORA

VÁŠ VÍTĚZNÝ DOUTNÍK UŽ NA VÁS ČEKÁ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: KOUŘENÍ MŮŽE ZABÍJET

WWW.DOUTNÍKY-PRAHA.CZ

Máte zájem se Davida na něco zeptat? Své dotazy a náměty pro názor 
posílejte na david.joch@zongl.cz

mailujte...!

Foto: AC Sparta Praha

Foto: FC Baník Ostrava



VÁŠ VÍTĚZNÝ DOUTNÍK UŽ NA VÁS ČEKÁ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: KOUŘENÍ MŮŽE ZABÍJET

WWW.DOUTNÍKY-PRAHA.CZ



aktualita

Dostává 
se český 
fotbal 
zpět na 
výsluní?

S koncem Romana Berbra a nástupem nového 
vedení FAČR se zvýšila integrita a důvěryhodnost 
českého fotbalu. Pozadu za tímto pozitivním vývo-
jem nezůstávají ani výsledky českého národního 
týmu a v evropských pohárech především úspěchy 
Slavie. O tom svědčí čtvrtfinále mistrovství Evropy 
na reprezentační a dvě čtvrtfinále Evropské ligy i 
základní skupina Ligy mistrů za poslední tři roky 
na klubové úrovni. Do éry, ve které český národní 
tým postoupil do semifinále EURA 2004 a drtivá 
většina jeho základní sestavy hrála za špičkové 
evropské velkokluby, však má kvalita současného 
českého fotbalu stále daleko.
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ČESKÝ FOTBAL
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Vzestupná úroveň především 
reprezentace je v  posledních 
letech přesto nepopíratelná. 
Po hrůzostrašném období pod 
vedením Karla Jarolíma se Ja-
roslavu Šilhavému podařilo vy-
táhnout českou reprezentaci ze 
dna a vrátit ji mezi respektované 
národní týmy. Dosavadním vr-
cholem jeho působení v roli nej-
sledovanějšího trenéra v  zemi 
se stalo čtvrtfinále EURA, čímž 
Česko poprvé od evropského 
šampionátu 2012 postoupilo do 
vyřazovací části velkého turnaje. 
Realizační tým Jaroslava Šilhavé-
ho z nároďáku vytvořil soudržný 
a bojovný celek, v němž kombi-
nace týmovosti, záblesků indivi-
duální geniality Patrika Schicka 
a skvělých zákroků Tomáše Vac-
líka znamenala famózní úspěch 
v  podobě postupu mezi nejlep-
ší evropskou osmičku. „Získali 
jsme respekt. Byli jsme blízko 
svého maxima, ale je před námi 
ještě hodně cesty a hodně prá-
ce. Formu tým načasoval velice 
slušně. Celý tým včetně lidí ze zá-
zemí zaslouží absolutorium. Ale 
víme, že se musíme ještě dost 
zlepšit. Musíme, ale hlavně mů-
žeme. Což je hodně dobře, pro-
tože máme jak,“ hodnotil české 
vystoupení na EURU prezident 
Unie českých fotbalových trené-
rů Marcel Lička. Velké ocenění si 
národní tým zaslouží i za postup 
do elitní skupiny A Ligy národů, 

ročníku evropských pohárů zú-
častní pouze čtyři české kluby 
místo dosavadních pěti. Nepří-
jemností navíc je, že se jen jeden 
zúčastní předkol Ligy mistrů a 
zbylé tři se pokusí proniknout 
do nově vzniklé Evropské kon-
ferenční ligy. Ztráta na kýžené 
15. místo však není velká a české 
kluby se tak budou snažit co nej-
dřív na klíčovou příčku vrátit.

Největší radost českým fotba-
lovým fanouškům v  posledních 
letech na mezinárodní klubové 
scéně dělá Slavia, jejíž výsledky 
i výkony v předchozích třech se-
zonách evropských pohárů jsou 
fenomenální. Vršovický klub se 
za tuto dobu dvakrát probojo-
val do čtvrtfinále Evropské ligy a 
jednou si zahrál základní skupi-
nu LM. V ní sice získal pouze dva 
body, ve skupině se ovšem stře-
tl s Barcelonou, Dortmundem a 
Interem Milán. 

na který na podzim 2020 dosáhl 
i přes obrovské komplikace se 
zraněními a covidem.

ZÁKLADNÍ SESTAVA NA ME 2004

PETR ČECH - STADE RENNES
ZDENĚK GRYGERA - SPARTA
TOMÁŠ UJFALUŠI - HSV
MARTIN JIRÁNEK - REGGINA
MAREK JANKULOVSKI - UDINESE
TOMÁŠ GALÁSEK - AJAX FC
KAREL POBORSKÝ - SPARTA
TOMÁŠ ROSICKÝ - DORTMUND
PAVEL NEDVĚD - JUVENTUS
MILAN BAROŠ - LIVERPOOL FC
JAN KOLLER - DORTMUND

ZÁKLADNÍ SESTAVA NA ME 2020

TOMÁŠ VACLÍK- VOLNÝ HRÁČ
VLADIMÍR COUFAL - WEST HAM
ONDŘEJ ČELŮSTKA - SPARTA
TOMÁŠ KALAS - BRISTOL CITY
JAN BOŘIL - SLAVIA
TOMÁŠ SOUČEK - WEST HAM
TOMÁŠ HOLEŠ - SLAVIA
VLADIMÍR DARIDA - HERTHA
LUKÁŠ MASOPUST - SLAVIA
JAKUB JANKTO - SAMPDORIA
PATRIK SCHICK - LEVERKUSEN

Méně pozitivní vývoj panu-
je v  českém klubovém fotbale. 
V žebříčku UEFA česká liga klesá 
a po minulé sezoně byla nejníž 
za posledních osm let, poprvé za 
tuto dobu pod klíčovou 15. příč-
kou, což znamená, že se příštího

,,Slavia hraje, jako 
kdyby měla Ligu
mistrů vyhrát!‘‘
Španělský deník El País



Svými fantastickými výkony 
uchvátil české fanoušky a byl 
schopný odehrát vyrovnané zá-
pasy i proti největším gigantům 
evropského klubového fotbalu. 
K většímu bodovému zisku chy-
běla pouze lepší koncovka. „Sla-
via hraje, jako kdyby měla Ligu 
mistrů vyhrát. Má tak vysoké 
sebevědomí, že proti Barceloně, 
Dortmundu a Interu nastupuje 
se stejnou vírou, s jakou poráží 
Zlín nebo Opavu,“ napsal tehdy 
o českém klubu španělský deník 
El País. Postupy do čtvrtfinále 
EL 2018/19 a 2020/21 se sešívaní 
dostali do vybrané společnosti 
dvanácti klubů, kterým se za po-
slední tři roky podařilo více než 
jednou dostat do čtvrtfinále ev-
ropského poháru.

Negativně se na českém klubo-
vém fotbale projevuje úpadek 
plzeňské Viktorie, která byla 
dlouhou dobu tahounem české-
ho koeficientu. Od sezony 2011/12 
se třikrát zúčastnila základní 
skupiny Ligy mistrů a čtyřikrát 
hlavní fáze Evropské ligy. Pětkrát 
postoupila až do jarní části EL. Za 
osm let v předkolech ztroskotala 
pouze jednou a z jejího úspěchu 
těžila i reprezentace, která ve vel-
kém množství využívala plzeň-

čtvrtfinále. Ještě větším snem 
ale je milionářská Liga mistrů, 
kterou český rekordman v  po-
čtu titulů naposledy hrál v  se-
zoně 2005/06. „Věřím tomu, že 
klub má na mnohem víc. Je to 
mužstvo, které chce hrát Cham-
pions League, a i proto jsme se 
víceméně domluvili. Je naším 
úkolem se do ní vrátit,“ řekl Vrba 
na své první tiskové konferenci v 
pozici trenéra Sparty.

ské hráče. Poté ale nedávno nej-
spolehlivější sběratel bodů do 
českého národní koeficientu 
ukončil své účinkování v poháro-
vé Evropě po dvakráte za sebou 
v  předkolech. Plzeň sice stále 
patří do české špičky, slavná éra, 
kdy Západočeši statečně vzdoro-
vali Barceloně, Bayernu Mnichov, 
Manchesteru City nebo Realu 
Madrid, a dokonce porazili na-
příklad Atlético Madrid, Neapol 
či AS Řím, už se zdá být pouze 
krásnou vzpomínkou. Jako defi-
nitivní tečku za snovým viktori-
ánským obdobím se dá považo-
vat konec Davida Limberského, 
který se na této éře podílel od 
začátku do konce. 

Větší naděje naopak můžeme 
začít vkládat do pražské Spar-
ty. Ta se konečně zcela zmáto-
řila z chaosu, který v ní způsobil 
Andrea Stramaccioni a v  Pavlu 
Vrbovi našla nejspíš nejlepšího 
možného trenéra, který ji dokáže 
dovést k úspěchům, což symbo-
lizuje první úspěšné předkolo ev-
ropského poháru po pěti letech. 
Letenští se budou snažit navázat 
na úspěchy ze sezon 2015/16 a 
2016/17, kdy dvakrát po sobě po-
stoupili do jarní části EL a v prv-
ním případě dokonce až do

SLAVIA PO POSTUPU PŘES ANGLICKÝ LEICESTER CITY
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SPARTA A NEÚSPĚŠNÉ
NÁVRATY DO LIGY MISTRŮ

2007/08: 
3.předkolo - Arsenal FC

2008/09: 
3.předkolo - Panathinaikos

2009/10: 
3.předkolo - Panathinaikos

2010/11: 
4.předkolo - MŠK Žilina

2014/15: 
3.předkolo - Malmö FF

2015/16: 
3.předkolo - CSKA Moskva

2016/17: 
3.předkolo - FCSB

2021/22: 
3.předkolo - AS Monaco



SOBOTA 11.9.2021
16:30 STARÁ GARDA vs. ALL STARS-VÝBĚR HVĚZD

9:00 - 15:00 ZÁPASY MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ
17:15 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY FITTIME KBELY
19:00 AUTOGRAMIÁDA KNIHY 100 LET KBELSKÉHO FOTBALU
20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA S KAPELOU ARYTHMIE

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
SPORTOVNÍ DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
INTERAKTIVNÍ VĚDOMOSTNÍ HRA
DJ KUMBÁL
SLAVNOSTNÍ OBRAZÁRNA
MALÍŘSKÝ ATELIÉR PRO MALÉ UMĚLCE
PRODEJ NOVÉ KNIHY 100 LET KBELSKÉHO FOTBALU A DALŠÍ...

Karel Poborský, Jiří Novotný, Daniel Zítka, Jaroslav Nedvěd a další
www.vyber-hvezd.cz

Od ostatních českých klubů 
v  evropských pohárech se toho 
moc nečeká a jejich úspěch bývá 
spíše výjimkou. Sluší se ale zmí-
nit Slovan Liberec, který v minu-
lé sezoně Evropské ligy postoupil 
přes tři předkola až do základní 
skupiny a v ní získal velmi solid-
ních sedm bodů. Stejného úspě-
chu se skromnému severočes-
kému klubu podařilo dosáhnout 
i v  sezonách 2013/14, 2015/16 a 
2016/17. V první zmíněné sezoně 
to Liberec dotáhl až do jarní čás-
ti EL. Jeho poslední čtyři z  pěti 
účastí v  evropských pohárech 
tak byly velmi úspěšné.

Skvělou reklamu českému fot-
balu ve West Hamu dělá Tomáš 
Souček s Vladimírem Coufalem, 
kteří se výkony i chováním mimo 
hřiště stali miláčky fanoušků 
kladivářů. Oba se na nejlepší 
ligu světa okamžitě adaptova-
li a působí, jako by v  ní hráli už 
léta. I s  jejich velkým přispěním 
se West Ham umístil na 6. příčce 
a postoupil do Evropské ligy, což 
je nejlepší umístění kladivářů od 
sezony 1999/00. Souček byl no-
minován mezi osm fotbalistů, 
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či Neapolí, se ze Sevilly přesunul 
do řeckého Olympiakosu. Přísli-
bem pro velké zahraniční angaž-
má mohou být Adam Hložek, 
Alex Král, David Zima, Ladislav 
Krejčí mladší nebo Adam Ka-
rabec.

O budoucnosti českého fotbalu 
mohou mnohé napovědět vý-
sledky mládežnických reprezen-
tací. Národní tým do 21 let sice 
postoupil na závěrečný turnaj 
nejlepších šestnácti evropských 
týmů své věkové kategorie, na 
něm ale získal pouze dva body a 
kritizován byl i jeho herní projev. 
V  důsledku neúspěšného EURA 
byl od týmu lvíčat odvolán trenér 
Karel Krejčí, kterého nahradil Jan 
Suchopárek. Šampionát do 19 let 
byl minulý i letošní rok zrušen. 
V roce 2019 Češi v této věkové ka-
tegorii vypadli v  základní skupi-
ně EURA a nekvalifikovali se tak 
na MS hráčů do 20 let. Zrušen 
byl rovněž evropský šampionát 
hráčů do 17 let. Na dosud posled-
ním v roce 2019 Česko vypadlo ve 
čtvrtfinále.

Skvělou reklamu českému fot-
balu ve West Hamu dělá Tomáš 
Souček s Vladimírem Coufalem, 
kteří se výkony i chováním mimo 
hřiště stali miláčky fanoušků 
kladivářů. Oba se na nejlepší 
ligu světa okamžitě adaptova-
li a působí, jako by v  ní hráli už 
léta. I s  jejich velkým přispěním 
se West Ham umístil na 6. příč-
ce a postoupil do Evropské ligy, 
což je nejlepší umístění kladivá-
řů od sezony 1999/00. Souček byl 
nominován mezi osm fotbalistů, 
kteří kandidovali na nejlepšího 
hráče Premier League. Coufal se 
může pyšnit například tím, že ho 
do své ideální sestavy sezony za-
řadil bývalý obránce Liverpoolu 
Jamie Carragher a byl vyhlášen 
posilou sezony Hammers.

kteří kandidovali na nejlepšího 
hráče Premier League. Coufal se 
může pyšnit například tím, že ho 
do své ideální sestavy sezony za-
řadil bývalý obránce Liverpoolu 
Jamie Carragher a byl vyhlášen 
posilou sezony Hammers.

„Na to, jak jsme malá země, 
nemáme historicky vůbec 

špatné výsledky. Chce to ale 
zapojit mladší hráče, víc 

prostoru mohl dostat třeba 
Adam Hložek,“

řekl vicemistr Evropy Václav 
Němeček v rozhovoru pro 

server iROZHLAS.cz.

Foto: Jack Rosser

Očekávalo se však, že se po po-
vedeném EURU dočkají přestu-
pu do klubů z TOP 5 evropských 
lig i další Češi a napodobí české 
duo ve West Hamu. Přestupo-
vé okno ještě není u konce. Za-
tím k  tomu ale nedošlo. Spíše 
naopak. Tomáš Vaclík, který byl 
po fantastických výkonech na 
EURU spojován s Realem Madrid



SOBOTA 11.9.2021
16:30 STARÁ GARDA vs. ALL STARS-VÝBĚR HVĚZD

9:00 - 15:00 ZÁPASY MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ
17:15 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY FITTIME KBELY
19:00 AUTOGRAMIÁDA KNIHY 100 LET KBELSKÉHO FOTBALU
20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA S KAPELOU ARYTHMIE

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
SPORTOVNÍ DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
INTERAKTIVNÍ VĚDOMOSTNÍ HRA
DJ KUMBÁL
SLAVNOSTNÍ OBRAZÁRNA
MALÍŘSKÝ ATELIÉR PRO MALÉ UMĚLCE
PRODEJ NOVÉ KNIHY 100 LET KBELSKÉHO FOTBALU A DALŠÍ...

Karel Poborský, Jiří Novotný, Daniel Zítka, Jaroslav Nedvěd a další
www.vyber-hvezd.cz



DRUHÁ LIGA

Sparta jde
správným
krokem

Sparta jde
správným
krokem
AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: AC SPARTA PRAHA
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Po devíti letech se béčko pražské Sparty vrátilo do druhé nejvyšší české soutěže. 
Ačkoli se loňská sezona kvůli pandemii koronaviru nedohrála, mohl tým, který vede 
bývalý reprezentant Michal Horňák, postoupit. Sparta by se měla snažit v soutěži pro 
dobro nejen svoje, ale celého českého fotbalu, udržet.

Účinkování ve druhé lize je vý-
bornou vizitkou zejména pro 
mladé fotbalisty, kteří v této sou-
těži mohou udělat další, větší 
krok ve své kariéře. Talentova-
ných hráčů, kterých má Sparta 
dostatek (viz třeba Martin Vitík, 
Adam Gabriel, Youssouf Dao), je 
dle mého názoru v ČFL poněkud 
škoda – čímž nechci nikterak sni-
žovat její úroveň, ale v její nepro-
spěch hovoří už jen čistě fakt, že 
druhá liga je oficiálně profesio-
nální soutěž.

Pražská Sparta postupem uděla-
la další krok k rozvoji vlastní mlá-
deže, kterou teď může mít i více 
pod kontrolou. Nemusí totiž nut-
ně posílat své mladíky, které mají 
na víc, než na třetí ligu, ale zatím 
nedosáhli prvoligové úrovně, na 
hostování. Hostováním v  jiném 
klubu se často naruší tréninkový 
proces a koncept rozvoje hráče. 
Letenští budou mít v B-týmu si-
tuaci více pod kontrolou, mohou 
se každému hráči věnovat indi-
viduálně a každého mít přímo u 
sebe na místě.

B-tým Sparty ale nejsou jen mla-
dé naděje. Působí zde i zkušení 
matadoři. Za vše mluví přítom-
nost záložníka Lukáše Váchy, bý-
valého lídra áčka. Je tu kapitán 
a stoper Milan Piško, se kterým 
máme v  tomto vydání magazí-
nu rozhovor. Zápas za béčko už 
letos odchytal také Milan Heča. 
A na celé soukolí dohlíží z  lavič-
ky velezkušený Michal Horňák, 
desetinásobný český mistr, stří-
brný medailista z  EURA 1996 a 
sparťanská legenda. Mladé tak 
vede k  hrdosti, k  tomu, že klub 
je přednější než jakýkoliv hráč 
a předává jim nesmírně cenné 
zkušenosti.

Madrid a Real Madrid Castilla, 
což je B-tým královského klubu. 
Hlavní mančaft tehdy převálco-
val svoji rezervu 6:1.

Jediným týmem, který má ve 
Španělsku béčko ve druhé lize, je 
momentálně baskický Real So-
ciedad. Jeho rezerva se, podob-
ně jako ta Sparty, probojovala do 
soutěže až loni. Žádnému hráči 
z rezervy Sociedadu ale není víc 
než 26 let. O šanci v áčku se tam 
pere i dvacetiletý Slovák Peter 
Pokorný, bývalý hráč St. Pöltenu.

Jiný systém pak funguje v  nej-
prestižnější lize světa Premier 
League. Nedávno tam byli zave-
deny týmy do 23 let, které mezi 
sebou hrají ve dvou skupinách 
po čtrnácti klubech. Mezi skupi-
nami se hraje o postup a sestup, 
během sezony tak spolu hrají ti 
lepší a horší tak, aby rostla sou-
těživost a zamezilo se debaklům. 
Důraz je v ní kladen na techniku 
a fyzické charakteristiky hráče, 
na taktiku se tolik nedbá. Do zá-
pasu pak mohou nastoupit max. 
4 hráči starší 23 let (jeden bran-

SITUACE V ZAHRANIČÍ
Podobný systém jako u nás fun-
guje ve Španělsku. Tamní B-tý-
my také hrají ve všech patrech 
španělského fotbalu. Mají ale 
zakázáno postoupit do La Ligy 
nebo se účastnit domácího po-
háru Copa del Rey. O tomto zá-
kazu se hodně začalo mluvit 
zejména v  roce 1980, kdy se do 
finále probojoval A-tým Realu 



POHLED TRENÉRA MICHALA HORŇÁKA
pro www.sparta.cz

by je to ohledně výkonostního 
posunu brzdilo. Oni musí hrát 
druhou ligu, minimálně druhou 
ligu a potřebujeme je posouvat 
výše a výše, protože ti kluci, větši-
na z nich má na první ligu.

Přišli k nám kluci z dorostu, kteří 
neznají dospělý fotbal. Měli jsme 
v kádru 27 až 29 lidí a museli jsme 
to nějakým způsobem zúžit na 
22 hráčů, aby i tréninkový proces 
měl daleko větší kvalitu. 

V přípravě jsme chtěli hrát, co  
nejvíce přátelských utkání, po-
třebovali jsme kluky pořád vidět, 
abychom mohli pozorovat, jak 
reagují na různé situace.

Poté jsme museli některé hráče 
pustit na hostování, ale s tím, že 
je musíme sledovat, protože vím, 
že mají talent, ale tady je tak vel-
ká konkurence, že se do kádru již 
nemohli vejít. Určitě jsou to tale-

Chceme, aby 
se prosadili 
hráči, kteří hráli 
pouze třetí ligu  
nebo přišli z 
dorostu. 

My bychom chtěli, abychom hrá-
li, co nejlepší roli ve druhé lize a 
hlavně, aby se prosadili naši ta-
lentovaní hráči, kteří si myslím, 
že by druhou ligu hrát měli. 

Měli by být na soutěž již nasta-
vený. Mají za sebou nějaké zku-
šenosti. Již jsme hráli přípravné 
zápasy s ligovými či druholigový-
mi kluby, tudíž ví, o co se v sou-
těži bude jednat a jaké bude mít 
tempo. 

Já si myslím, že kluci, co se do-
stali do kádru druholigového 
týmu, tak ti minimálně tuto sou-
těž hrát musí, protože tu kvalitu 
mají a ve třetí lize si myslím, že

ntovaní kluci a rádi bychom, aby 
pravidelně nastupovali, jak ve 
třetí nebo ve druhé lize. Možná 
není tolik důležité v jaké soutěži, 
ale základ je, aby hráli.
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kář a tři hráči v  poli, čtyři hráči 
v  poli to být nesmí), zvyšuje se 
tak důraz na zápasovou praxi 
mládeže. Vypadá to, že koncept 
funguje, během posledních let 
Anglie vychovala opravdové ta-
lenty, za zmínku stojí Sancho, 
Saka, Bellingham, Greenwood 
nebo Foden.

Nelze říci, jaký systém je lepší. 
Jako to je se vším, všude na svě-
tě funguje trochu něco jiného. 
Pro český fotbal by ale bylo dob-
ré, aby do druhé ligy postoupily i 
další rezervy. Z třetích lig k tomu 
mají dobře našlápnuto B-týmy 
Jablonce, Hradce Králové nebo 
Olomouce. Nahoře se drží také 

Příbram, kde by bylo kuriózní, 
kdyby si béčko vykopalo postup 
do druhé ligy, kde teď působí i 
áčko. Avšak sezona je dlouhá a 
nevyzpytatelná. Přejme si ale po-
stup B-týmů pro dobro českého 
fotbalu. 

HRÁČI B-TÝMU NA HOSTOVÁNÍ

KRISTIÁN FLAK
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SVK)
ZDENĚK HUCEK
SOKOL HOUSTOUŇ (CZE)
DANIEL ŽÍŽALA
MOTORLET PRAHA (CZE)
DAVID KRAJINSKÝ
MOTORLET PRAHA (CZE)
VOJTĚCH LUKAVSKÝ
1.FK PŘÍBRAM B (CZE)
LUKÁŠ HUŠEK
FK VARNSDORF (CZE)
DANIEL HORÁK
FK POHRONIE (SVK)
CHRISTIÁN FRÝDEK
SLOVAN LIBEREC (CZE)



ROZHOVOR

,,Máme mladý tým, plný bě-
havých a šikovných kluků.‘‘

AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: AC SPARTA PRAHA
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Sparta Praha B dokázala minulou sezonu postoupit do druhé nejvyšší české fotbalo-
vé soutěže a vstoupila do ní dvěma vítězstvími a dvěma porážkami. Po čtvrtém kole 
jsme si vyzpovídali kapitána a středního obránce Milana Piška, který patří k největ-
ším oporám týmu.

Jaké dáváte šance sparťanské-
mu béčku v  této sezoně? Byla 
by sezona brána jako úspěšná, 
pokud by se váš tým udržel ve 
druhé lize, nebo jsou cíle vyšší?
Pro nás by boj o záchranu byl 
ostudou, protože máme vyšší 
ambice. Chtěli bychom hrát, co 
nejvýše to půjde, a myslím, že 
na to máme. Sice máme mladý 
tým, ale kvalitní, takže naše am-
bice jsou hrát v  horní polovině 
tabulky.

Co byste označil za největší pře-

dnost vašeho týmu a co by 
podle vás naopak bylo potřeba 
zlepšit?
Největší předností je, že máme 
mladý tým plný běhavých a ši-
kovných kluků, o kterých urči-
tě ještě uslyšíme. A to, co nás 
v některých zápasech může stát 
body, je určitá nezkušenost.

Čím si vysvětlujete rozdíl ve vý-
konech mezi prvními dvěma a 
posledními dvěma zápasy? My-
slíte, že hrála roli kvalita soupe-
řů nebo jiné faktory? (Pozn.

red.: Rozhovor byl pořízen po 
čtvrtém kole, první dva zápasy 
Sparta Praha B vyhrála, násle-
dující dva prohrála.)
Já si myslím, že ani v  jednom 
z  těch prohraných zápasů jsme 
nepodali špatný výkon. Spíše 
jsme neproměňovali šance a 
dostali hloupé góly, které jsme 
soupeřům věnovali. Paradoxně 
si myslím, že například první po-
ločas proti Viktorii Žižkov jsme 
odehráli skvěle, akorát jsme ne-
vstřelili gól.
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Jak hodnotíte svoje výkony 
v  úvodních čtyřech zápasech 
sezony?
Hodnocení vždycky radši nechá-
vám na trenérech. Jsem na hřišti 
od toho, abych klukům pomo-
hl, což se někdy daří více, někdy 
méně. Bohužel proti Žižkovu 
jsem si dal smolný vlastní gól, 
kterým se soupeř dostal do ve-
dení. Zatím ale myslím, že se na 
mě tým může spolehnout.

Rád bych se také krátce vrátil 
k té předchozí sezoně. Tam sice 
bylo odehráno pouze osm kol. I 
tak vás poprosím o váš pohled, 
jaké byly hlavní důvody postu-
pu z ČFL?
Pokud si dobře vzpomínám, tak 
jsme dokázali až na jedno utká-
ní všechny zápasy vyhrát. I přes 
známé komplikace, kdy jsme 
museli být dlouhou dobu v  ka-
ranténě během koronavirové 
pandemie, jsme si s tím poradi-
li. A ukázali jsme kvalitu našeho 
týmu a podávali velmi dobré vý-
kony.

Zeptám se na trenéra Micha-
la Horňáka. Jaký s  ním máte 
vztah? A jakým typem trenéra 
podle vás je?
Já jsem trenéra Horňáka zažil, už 
když jsem byl v juniorce, kde mi 
herně velmi pomohl. Myslím, že 
je to velmi kvalitní trenér. Je to 
spíše takový klidný typ. Málokdy 
má výlev emocí, že by se nějak 
naštval, spíše se všechno sna-
ží řešit v  klidu. Mluví s  hráči jak 
jednotlivě, tak týmově. Celkově 
je velmi schopný v  komunikaci. 
Ví, co komu jak říct, jak citlivě, na 
koho má zařvat, na koho ne. Umí 
velmi dobře pracovat s mladými 
hráči. Je schopný je správně na-
směrovat.

Myslíte, že hrají velkou roli jeho 
zkušenosti z  hráčské kariéry? 
Dosáhl velkých úspěchů, získal 
například stříbro s reprezentací 
na Euru 1996, mnoho titulů se 
Spartou atd.
Může to být jeden z  faktorů. Já 
sice úplně neza stávám názor, že 
z dobrého hráče musí být i dob-
rý trenér, v tomhle případě to ale 
zrovna sedí.

Pomohlo vám osobně to, že pan 
trenér Horňák hrál dříve obrán-
ce stejně jako vy?
Určitě. V  některých situacích, 
když je hodnotí, tak se dokáže 
do toho lépe vcítit. Umí pochopit 
myšlení obránců, které je často 
prostě jiné než u záložníků nebo 
útočníků.

Teď se přesuneme k  rozvoji a 
výchově mládeže ve Spartě. 
Prošel jste si všemi hráčskými 
kategoriemi, tak jak hodnotíte 
práci s mládeží v tomto klubu?
Sparta odvádí jednoznačně jed-
nu z  nejlepších prací s  mládeží 
v  republice. Ve všech těch niž-
ších kategoriích jsou kluci zvyklí 
slavit tituly, a to je vypovídající. 
Každý ve Spartě je prostě nasta-
vený tak, že chce vyhrát, chce 
být nejlepší a nic jiného vlastně 
nepřipadá v  úvahu. Už odmala 
na nás bylo kladeno, že Sparta je 
nejlepší klub v Česku a je to velká 
čest za ni hrát. A Sparta přivádí 
opravdu talentované mladé hrá-
če a umí s nimi pracovat. Je to už 
od malých žáčků až po dorost. 
Tréninkový proces je nastavený 

MILAN PIŠKO A JEHO LIGOVÝ DEBUT PROTI JABLONCI
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velmi dobře.

Jak zásadní pro vás bylo hosto-
vání ve druholigové Vlašimi pro 
návrat do Sparty?
Bylo to pro mě velmi zásadní, 
protože to byl můj první kontakt 
s  dospělým fotbalem. Před tím 
jsem působil pouze v  juniorské 
lize. Takže za příležitost ve Vla-
šimi jsem moc vděčný. Během 
mého ročního působení tam 
jsem myslím obstál a na to konto 
si mě Sparta stáhla zpátky.

Od kolika let se vůbec věnuje-
te fotbalu? Jak jste se k  němu 
dostal a byla to pro vás vždycky 
jasná volba?
Už vlastně úplně odmalička, kdy 
mi byly tři nebo čtyři roky, mě 
brával děda na fotbal a hrozně 
se mi to líbilo. Odmala jsem cho-
dil běhat, kopat si s  balonem, 
byl jsem hrozbě hyperaktivní 
dítě. Mamka mě potřebovala 
vždycky nějak unavit, abych po 
večerech nelítal, tak mě dala na 
fotbal u nás v Kyjích a tam jsem 
tedy ve čtyřech a půl letech za-
čal. Po roce jsem pak přestoupil 
do Sparty.

Co zatím říkáte na výkony spar-
ťanského áčka v této sezoně?
Myslím si, že áčko teď podává 
dobré výkony. Mají svůj herní 
styl, který se snaží každý zápas 
praktikovat. To si myslím, že vy-
chází, i když tedy přišlo zaváhá-
ní s  Bohemkou, ale to je prostě 
fotbal. Trenér Vrba a celý jeho 
trenérský tým podle mě podává 
dobrý výkon.

Jaké si myslíte, že jsou vaše 
šance, zabojovat v  příštích se-
zonách o místo v áčku?
Dostat se do áčka bych si samo-
zřejmě moc přál. Dělám pro to 
maximum, ale konkurence je 
opravu veliká. Jsou tam hrozně 
kvalitní stopeři a já s první ligou 
moc zkušeností nemám. Vlastně 
pouze jeden start. Takže prostě 
musím makat a doufat, že se tre-
néru Vrbovi zalíbím v nějakém 
zápase a nastoupím třeba do 
tréninkového procesu s  áčkem. 
Pak by se mohla dostavit šance.

MILAN PIŠKO
KLUB: AC SPARTA PRAHA B

NAROZEN: 6. BŘEZEN 1996
(25 LET)

POZICE: STŘEDNÍ OBRÁNCE

VÝŠKA: 180 CM

KLUBY: TJ KYJE PRAHA 14 
(-2002), AC SPARTA PRAHA 
(2002-2016), FC SELLIER A 
BELLOT VLAŠIM (2016-2018), 
AC SPARTA PRAHA (2018 - 
DOPOSUD).

REPREZENTACE: ČESKÁ RE-
PUBLIKA U18, ČESKÁ REPUB-
LIKA U21)





VSTUPY INVESTORŮ 
DO ,,MALÝCH‘‘ KLUBŮ
AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: ČTK
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První a nejvytrvalejší vesnicí 
mezi elitou českého fotbalu se 
staly právě Drnovice, jeden z šes-
ti nováčků premiérové sezony 
samostatné české nejvyšší sou-
těže. V první lize se Petra Drnovi-
ce udržela až do sezony 2001/02 
a poté se jí zúčastnila ještě v se-
zoně 2004/05. Největším úspě-

chem v její historii je třetí místo 
ze sezony 1999/00. Za vzestupem 
klubu z Vyškovska stál podnika-
tel Jan Gottwald, který roku 1982 
v  Kyjově ukončil svou hráčskou 
kariéru a dostal se do vedení 
klubu, jenž tehdy ještě působil 
v nejspodnějších patrech česko-
slovenského fotbalu. „Vizi jsem

měl takovou, že chci hrát krajský 
přebor nebo divizi. Už tak se na 
mě v  Drnovicích dívali jako na 
blázna,“ říká Gottwald, že své cíle 
několikanásobně překonal.

Roční náklady klubu v  nejvyšší 
soutěži údajně činily 70 milionů 
korun, zatímco samotná obec si

Do tří malých českých obcí v 90. letech minulého a na začátku současného století 
zavítala první liga. Příběh strmého vzestupu, slavných chvil a hlubokého pádu těchto 
vesnických klubů je velmi podobný. Místní patriot se rychle naučil chodit v porevo-
luční době a podnikáním získané prostředky investoval do fotbalového klubu své 
obce. Po přelomu století se ale začalo ukazovat, že fotbal na nejvyšší úrovni na ves-
nicích dlouhodobě nemůže mít své místo. Šéfové měli problémy se zákonem, odešli 
sponzoři a klubům začaly docházet finance. „Podstatné je, že za vzestupem takové-
ho klubu stojí obyčejně jednotlivec. Takže to bývá krátkodobá záležitost,“ pozname-
nal legendární trenér Karel Brückner, který v Drnovicích působil v letech 1993-1994.
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na rok vystačila s částkou přibliž-
ně osm milionů korun. Gottwald 
podle svých slov do klubu inves-
toval přes 130 milionů korun. I 
díky tomu v období největší slávy 
dres Drnovic oblékali například 
Miroslav Kadlec, Jaroslav Šilha-
vý, Luboš Kubík, Radek Drulák 
nebo Jozef Weber a jako asistent 
trenéra na jihu Moravy působil 
František Komňacký. „Měl jsem 
mimořádný cit na výběr hráčů. 
Já sám jsem do Drnovic přivedl 
319  fotbalistů a na prstech jed-
né ruky bych spočítal přestupy, 
které se mi nevyvedly,“ přičítá si 
mimo jiné bývalý místopředse-
da fotbalového svazu Gottwald 
velkou zásluhu i na správném 
složení kádru. Prvnímu muži dr-
novického fotbalu hrozilo za hos-
podářskou trestnou činnost až 12 
let odnětí svobody. Nějakou

dobu se skrýval. Později se sám 
přihlásil policii a vyvázl s  poku-
tou tří milionů korun. Drnovicím 
se stal osudným především ko-
nec spolupráce se společností 
Chemapol, hlavním sponzorem 
klubu.

V Blšanech se na prvoligový fot-
bal chodilo v letech 1998-2006 a 
v jejich dresu odstartoval svou 
velkolepou kariéru pozdější vítěz 
Ligy mistrů Petr Čech. Chmelu 
Blšany tak každý přestup slavné-
ho brankáře přinesl nezanedba-
telnou částku. Strůjcem zázraku 
fotbalových Blšan byl podnikatel 
a bývalý brankář malého klubu 
z Lounska František Chvalovský, 
který byl v letech 1993-2001 před-
sedou Českomoravského fotba-
lového svazu. V prvoligové éře už 
ale oficiálně ve vedení klubu

nepůsobil. Ani Chvalovský se po-
dobně jako Gottwald nevyhnul 
problémům se zákony. Když se 
s  národním týmem v  roce 2001 
chystal na přípravný zápas do 
Makedonie, byl kvůli údajným 
úvěrovým podvodům na letišti 
zatčen a na deset měsíců se ocitl 
ve vazbě. Jeho více než desetile-
tí trvající stíhání zastavila v  roce 
2013 amnestie prezidenta Vác-
lava Klause. Za definitivní konec 
slavné éry vesnického fotbalu 
je považována sezona 2005/06, 
kdy Blšany sestoupily do 2. ligy. 
Fotbal v Blšanech skončil v roce 
2016.

Třetím vesnickým klubem v čes-
ké nejvyšší soutěži byly Lázně 
Bohdaneč, které v  ní působily 
pouze v  sezoně 1997/98. Poštor-
ná se postupu do nejvyšší sou-

těže zřekla. Mezi léty 1999-2002 
druholigové Ratiškovice v  sezo-
ně 1999/00 postoupily do finále 
Poháru ČMFS, ve kterém pod-
lehly Slovanu Liberec. Na jednu 
sezonu se v druhé nejvyšší sou-
těži objevily i Slušovice a Dolní 
Kounice. Další účast vesnického 
klubu v  profesionální soutěži je 
v  nedohlednu a tento fenomén 
tak nejspíš zůstane pouze speci-
fikem 90. let minulého a začátku 
aktuálního století.

Přesto se profesionální fotbal do 
Drnovic po patnácti letech vrátil. 
Svůj azyl tam totiž po postupu do 
Fortuna národní ligy našel Vyš-
kov. Na tribunách se při úvodním 
domácím zápase nováčka v dru-
hé nejvyšší soutěži mezi více než 
1700 diváky objevilo mnoho zná-
mých osobností včetně Jana Go-

ttwalda či Františka Komňacké-
ho, které při návratu profesionál-
ního fotbalu do Drnovic přepad-
la velká nostalgie a ožily jejich 
vzpomínky na staré časy. „Dlou-
ho se tady nic nedělo. Jsem rád, 
že to vzala pod sebe obec. Inves-
tovala do toho nemalé prostřed-
ky. Některé místnosti pronajala. 
Vyškov se vrátí domů, ale výkon-
nostní fotbal na úrovni divize by 
si Drnovice zasloužily,“ řekl pro 
deník Sport Gottwald, který má 
k Drnovicím stále silný vztah.

Ze současných prvoligových re-
gionálních klubů získal v nedáv-
né době silného sponzora Fastav 
Zlín, a sice firmu Climax, která 
vyrábí stínicí systémy a spolu-
pracuje už i se vsetínským ho-
kejovým klubem. Od té má klub 
z Baťova města přislíbených mi-

nimálně pět milionů korun roč-
ně. Jelikož je smlouva postavena 
motivačně, může se částka v pří-
padě úspěšné sezony výrazně 
navýšit. Zlín si tak mohl i díky mi-
nimálně dvouletému partnerství 
dovolit přivést trojici zkušených 
záložníků Fillo, Hrubý, Reiter.

„On se neptal trenéra, 
jestli nějakého hráče 

chce, nebo nechce. Prostě 
ho přivedl a řekl: Tady ho 

máš, v neděli hraje!“
popsal pro iROZHLAS.cz 

střelec Drnovic Radek Dru-
lák svérázné přestupové 
praktiky Jana Gottwalda.





Je to
v našich

silách
RUDOLF REITER O AMBICÍCH ZLÍNA

AUTOR: JIŘÍ DRYÁK
FOTO: FC FASTAV ZLÍN
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FC FASTAV Zlín má po vstupu nového strategického partnera nové ambice! Hra o 
záchranu už nepřichází v úvahu. K vyšším cílům Baťova města má pomoct i rychlo-
nohý Rudolf Reiter, fotbalista, za kterého Baník Ostrava vysázel před třemi lety přes 
7 milionů korun. Je mužstvo schopné splnit požadavky klubu? Jak funguje spojení 
druhého nejmladšího trenéra v lize a zkušeného mužstva? O tom všem s odchovan-
cem Sparty Praha. 

Rudy, Zlín má od nové sezony 
nového silného partnera. Ve-
dení vydalo prohlášení, že se 
rozhodně chce vyhnout boji o 
záchranu, jak tomu bylo v  mi-
nule sezoně. Klub chce hrát výš. 
Z  tvého pohledu hráče: Může 
tým tyto ambice naplnit? 
Samozřejmě, že je to v  našich 
silách. Říkal jsem to už před se-
zonou a nebyl jsem sám, několik 
spoluhráčů se vyjádřilo stejně. 
Vytvořil se tu zajímavý, zkušený 
tým. Pokud se nemýlím, nepří-
mo bylo řečeno, že za úspěch se 
bude brát prostřední skupina. 
Stoprocentně na ni máme.

A co třeba udělat úspěch jako 
v  sezoně 2016/17, kdy se vyko-
pala Evropa? Rozhodně je to 
velký cíl, ale už váš největší rival 
Slovácko ukázalo, že nic není 
nemožné.
Kdo by nechtěl, že? Ale myslím,

že nějakou určitou dobu si to 
musí sedat, nemusí se to povést 
hned. Odstartovali jsme vcelku 
dobře, máme šest bodů, teď nás 
čeká doma Sigma a pak před re-
pre pauzou jedeme do Liberce. 
Tak uvidíme, před tou pauzou 
se to už trošku dá hodnotit. Ni-
kdo by se za poháry samozřejmě 
nezlobil, ale myslím, že musíme 
dělat postupné kroky. Pravdou 
je, že přes pohár to jde, vezmi si 
třeba Opavu, která byla ve druhé 
lize a hrála finále.

K  ambicím klubu má pomoct 
i jeden z  nejmladších trenérů 
v  lize pan Jan Jelínek. Jak vní-
máš atmosféru kolem tohoto 
trenéra, protože už jsem slyšel 
i názor, že je to moravský Tr-
pišovský? Pochvala jde na něj 
zleva zprava. Vlastně mají i po-
dobný životopis. Hráčská karié-
ra upřímně nebyla nijak zářivá, 

ale o to lepší jsou trenéři. 
Jak říkáš, můžu potvrdit a říct jen 
velké pozitiva - ať jde o komuni-
kaci s  hráči, či herní styl, víme, 
co po nás chce, má to hlavu a 
patu. Je tu pochopitelně velká 
náročnost, to ano, to sedí, ale ka-
bina za ním rozhodně bude stát. 
Samozřejmě jsou to tři měsíce, 
krátká doba, ale zatím můžu říct 
jen klady - umí udělat pohodu 
na tréninku, zároveň má ale re-
spekt, umí zařvat (úsměv). Fun-
guje to.

V posledním zápase jste otočili 
v  Karviné z  2-0 na 2-3. Zažil jsi 
už ve své kariéře v lize něco po-
dobného, protože něco takové-
ho se rozhodně nestává každé 
kolo? (Rudolf Reiter odpovídal 
na otázky 18.8.2021 pozn. red.)
Věř nebo ne, ale stalo se mi to 
už podruhé. V Olomouci, tenkrát 
ještě za Bohemku, byl stejný
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ný průběh a taky se to podařilo. 
Rozhodně úžasná euforie, všich-
ni jsme se na sebe po tom třetím 
gólu sesypali. 

Byla v kabině velká bouřka? Co 
se vlastně stalo, protože se roz-
hodně musí sejít hodně věcí, 
aby se to povedlo? 
Bouřka ne. V poločase jsme pro-
hrávali 1-0 a dá se říct, že jsme ni-
jak nepropadli. Jediná věc, v čem 
jsme se nechali s  Karvinou za-
tlačit, byly standartní situace, z 
jedné jsme dostali ten první gól. 
Důvod k  bouřce nebyl, naopak 
se řeklo, že na to mám. Naheco-
vali jsme se a otočilo se to.

Moravské týmy si už dlouho-
době stěžují na fakt, že je pro 
ně velmi těžké přivést hráče 
z Čech. Ty jsi v tomto ohledu vý-
jimka. Jsi odchovanec Sparty, 

,,Neřeším, jestli to je
Morava, nebo Čechy.‘‘

hrál jsi za Bohemians, přestou-
pil do Baníku, takže ve Slezsku 
a na Moravě působíš od roku 
2019. Nelituješ toho kroku? Se-
tkal ses s tím, že už některý tvůj 
bývalí spoluhráč odmítl jít na 
Moravu?
Já to absolutně neřeším, jestli to 
je Morava, nebo Čechy, vůbec mi 
to nevadí. Jsem sice z Prahy, tak 
to mám domů dál, ale nevadí mi 
to, fotbal je moje práce. Že jsem 
na Moravě, mě v  žádných ohle-
dech nevadí, naopak se mi tu líbí. 
Myslím, že se to bude lepšit, že 
už se to tolik nebude řešit, jestli 
je to Ostrava, nebo třeba Liberec. 
Záleží samozřejmě na tom, ko-
lik těm lidem je. 35letý frajer na 
konci kariéry z Prahy se asi nebu-
de chtít stěhovat do Karviné, ale 
mně to vůbec nevadí. Obecně 
samozřejmě záleží i na nabídce 
pro hráče, ale mladí kluci by si 

měli uvědomit, že je to práce a 
případné stěhovaní do cizího 
vzdáleného města není na celý 
život.

Několikrát jsi v  rozhovorech 
uvedl, že radši nahráváš, než 
střílíš, že musíš být větší ha-
moun. Zapracoval jsi na tomhle 
aspektu, je to už v  hlavě přep-
nuté na střelu, nebo pořád radši 
přihraješ? 
Jak kdy, no. Jak jsi řekl, spíš pře-
vládá přihrávání. Na tréninku na 
to myslím víc, ale v zápase myš-
lenky na střelu tolik nemám, ale 
bylo to se mnou ještě horší, zlep-
šilo se to. Jsou situace, kde bych 
dřív nahrával, dnes už střílím.

Rudy, naposled jsme spolu mlu-
vili při tvém angažmá v  Brně, 
kde jsi s rodinou bydlel na hote-
lu, což samozřejmě pro rodinu 
nebylo ideální. Takže jak si za-
tím spokojen s bydlením ve Zlí-
ně? Co toto město nabízí, kam 
rád s rodinou vyrážíš? 
No ze začátku jsem z  toho byl 
nešťastný. Ve Zlíně byla malá 
nabídka bydlení, když se naskyt-
lo něco dobrého pro nás, tak to 
okamžitě bylo pryč. Nakonec se 
přiklonilo štěstí, našli jsme byt, 
který je fantastický v  podstatě 
ve všem - polohou, rozložením i 
tím, jak vypadá. Z tohoto hledis-
ka jsme maximálně spokojení. 
Město je taky fajn, je čisté, plné 
přírody, protkané cyklostezkami. 
Hrozně lidí tu jezdí na kolech, 
s  prckem je taky kam chodit, 
všude je to docházková vzdále-
nost. Za mě super.



HLAVNÍ TÉMA:
FOTBALOVÍ HACKEŘI
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Foto: Forbes





,,Fortune Bassey je úlovek
naší datové analytiky.‘‘

AUTOR: MARTIN HANIAK
FOTO: ARCHIV JAKUBA OTAVY

Stáli za příchodem slávistického kata Mahira Emreliho. Mnou si ruce při pohledu na 
momentální výkony Fortune Basseyho. Kdo? Datově-analytická firma 11Hacks a její 
výkonný ředitel a spolumajitel Jakub Otava, někdejší manažer pražské Sparty. Jak 
lze přicházet s vědeckými metodami do prostředí, kde hlavní roli hraje ,,kulatý ne-
smysl’’? Jak probíhá spolupráce s kluby? Jak doba zveřejnění postu na Instagramu 
rozhodne o mentalitě hráče? To a mnohem více v následujícím rozhovoru.
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Už se o analýzách namluvilo 
hodně, ale je možné, že někte-
ří čtenáři o tomto odvětví moc 
nevědí. Jak funguje celý proces 
datových analýz ve fotbale? 
My řešíme veškerá událostní 
data, tzn. všechny doteky hráče 
s míčem během utkání, všech-
ny defenzivní i ofenzivní akce. 
Naběhané kilometry neřešíme, 
jen to, co se na hřišti děje a jaký 
podíl na tom daný hráč má. Když 
to vysvětlím, tak existují různé vi-
deoplatformy, ať už je to Instat, 

nebo Wyscout, které umožňují 
vidět nejen celé zápasy, ale i je-
jich fragmenty. Aby mohli tyto 
sestřihy vzniknout a tyto shoty 
být vytvořeny, vzniká tzv. skript. 
Někdo musí veškeré události 
označit a poté tento skript kupu-
jeme. Tvrdá data vkládáme do 
naší platformy, která nám poté 
vyhodnocuje aktivity jednotli-
vých hráčů, a my jsme na zákla-
dě toho schopni hodnotit, jestli 
hráč má přínos pro ofenzivu, 
nebo je naopak slabinou v de-

fenzivě. Obecně problém datové 
analýzy ve fotbale spočívá v tom, 
že na rozdíl od ostatních sportů, 
zejména v zámoří, kde je datová 
analýza používána mnoho let, od 
baseballu po hokej, se toho ve 
fotbale mnoho neděje ve smy-
slu, že třeba celý zápas nepad-
ne žádná branka. Tzn., že i kvůli 
tomu je základní metrikou met-
rika očekávaných gólu a my poté 
zároveň dopočítáváme i celý ře-
tězec, který vede k samotné šan-
ci nebo ke vstřelenému gólu. Na
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základě toho ohodnocujeme ka-
ždého hráče.

S kluby spolupracujete hlavně 
na hráčských přestupech, to ale 
nebude jediná vaše spolupráce, 
že? Spolupracujete s nimi ještě 
jinak?
Velkou částí spolupráce s klu-
by je skauting. Tzn., že my jsme 
schopni relativně rychle zanaly-
zovat hráče, jak pohledem dat, 
tak pohledem skautským. Samo-
zřejmě, většina klubů nemá do-
sti rozvinuté skautské oddělení, 
některé kluby ho nemají vůbec, 
ty hodně spoléhají na agenty 
nebo na doporučení lidí, kterým 
důvěřují. Díky nám jsou kluby 
schopny relativně rychle infor-
mace filtrovat. My se nejprve po-
díváme na hráče v naší platfor-
mě, kde pomocí našich radarů, 
které vizualizují jednotlivá data 
a jednotlivé informace, které o 
hráči máme, jsme schopni ihned 
říci, jestli je zajímavý, nebo není, a 
v čem jsou jeho přednosti či sla-
biny a vyhodnotit to v souvislosti 
s ligou nebo týmem, do kterého 
má jít. Následně máme i vlastní 
skauty, kteří hráče vidí minimál-
ně v deseti zápasech, napíšou 
skautský report a poté na zá-

kladě skautingu běžného i dato-
vého předáme klubům report, ve 
kterým jim poskytneme veškeré 
informace a hráči dáme rating, 
jak si myslíme, že se do daného 
týmu hodí. Podrobně se věnuje-
me i analýzám soupeřů. Dokáže-
me díky lidem v naší firmě, kteří 
jsou i vystudovanými trenéry a 
fotbalu opravdu rozumí z té od-
borné stránky, rozebrat soupeře 
na úplný detail, poskytneme klu-
bu, co nejvíce informací. Díky da-
tům zjistíme, v jakých prostorech 
je daný klub nejvíce nebezpeč-
ný, nebo nejzranitelnější, kteří 
hráči jsou nejdůležitější, jak nej-
častěji vznikají jejich akce, jaké 
jsou řetězce přihrávek a spoustu 
dalších informací, takže kromě 
skautingu nabízíme i analytiku 
soupeře, což kluby využívají čím 
dál častěji. V předkolech pohárů 
jsme pomáhali řadě klubů nejen 
z České republiky a máme veli-
kou úspěšnost i co se týče jejich 
postupování do základních částí. 
To se nám ověřilo i v Legii Varša-
va, se kterou spolupracujeme 
od začátku kalendářního roku. 
V této sezóně po předkolech s 
Bodø/Glimt, Florou Talinn, Dina-
mem Záhřeb a poté se Slavií je 
Legia po pěti letech zpět v Evro-

pě. Dokonce i v základní skupi-
ně Evropské ligy, tudíž věřím, že i 
my na tom máme podíl. Pro čím 
dál více klientů děláme i dlou-
hodobou strategii. Díky číslům 
jsme schopni vidět, jak se fotbal 
vyvíjí a bude vyvíjet, jak hrají nej-
lepší kluby na světě z hlediska 
intenzity presingu, počtu přihrá-
vek, rychlosti přechodu do úto-
ku. To vše jsme schopni měřit a 
ukazovat klubům. Kromě skau-
tingové, datové analytiky máme 
i tu odbornou část ve firmě a 
neustále sledujeme nejnovější 
trendy, čteme všechny možné 
články, pozorujeme online před-
nášky, kurzy a vše, co se v datové 
a fotbalové komunitě děje. Mys-
lím, že know-how, které máme, 
je obrovské a unikátní.

256 000
Tolik hráčů z celého 
světa sčítá databáze 

firmy 11Hacks. Pomocí 
kódu zaznamenávají 
jakoukoliv aktivitu na 

hřišti. V jejich soft-
waru data následně 
analyzují a s pomocí 

desítek modelů fotba-
listy hodnotí.



Spousta trenérů má svoji hla-
vu a spousta trenérů je ještě ze 
,,staré školy’’. Jak s nimi probíhá 
spolupráce? Nechají si říci?
Záleží konkrétně na jednotlivých 
osobnostech, ale obecně cítíme, 
že například i trenéři ze starší 
školy teď už cítí, jakým směrem 
se fotbal vydává, a snaží se získá-
vat nové informace, vědomosti a 
učit se.

Váš kolega Jakub Dobiáš v jed-
nom rozhovoru řekl, že přestu-
py provedené přes data mají o 
30 % větší úspěšnost než pře-
stupy zrealizované klasickým 
skautingem. Můžeme v bu-
doucnu očekávat konec staré-
ho dobrého skautingu? 
Určitě ne, protože lidské oko 
bude vždy důležité. A vidět hráče 
na vlastní oči, ideálně i přímo na 
stadionu, mít možnost hodnotit
jejich chování na hřišti, charak-
ter, potkat se s ním, sesbírat co 
nejvíce informací… Nedokážu 
si představit, že by v budouc-
nu měl fungovat pouze datový 
skauting. Vždycky to bude kom-
binace obojího a obě disciplíny

se vzájemně potřebují.

Spousta klubů hodnotí při pří-
chodech také charakter hráče. 
Jak řešíte tuto otázku při dopo-
ručování hráčů?  
To je další věc, které se věnuje-
me. Je to hodně o sběru infor-
mací. Zkoumáme dopodrobna 
veškeré rozhovory, jak hráče sa-
motného, tak i rozhovory o něm, 
co o něm říkají trenéři, spoluhrá 
či. Už existují i exaktní studie, že 
se dá hodnotit charakter nebo 
mentalita hráčů podle chování 
na sociálních sítích. Podle toho, 
jak a kdy zveřejňují fotky, kolik 
jich zveřejňují, jestli to je po vy-
hraných zápasech, nebo se od-
mlčí po prohraných a další de-
taily, které všechny zohledníme 
a využíváme při sběru informací 
a při tvorbě konečného reportu 
hráče.

Dočetl jsem se, že jste v minu-
losti upozorňovali na hráče z 
druhé norské ligy, ale nikdo o 
něj nejevil zájem. V minulé se-
zóně se trefil v dresu AC Milan 
do sítě Sparty. Jmenuje se Jens
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VÝBĚR PŘESTUPŮ ZA JAKÝ-
MI STÁLA FIRMA 11HACKS.

MICHAEL NGADEU
BOTOSANI - SLAVIA

OSCAR DORLEY
RITERIAI - LIBEREC

MAHIR EMRELI
QARABAG - LEGIA

FORTUNE BASSEY
ÚSTÍ N.L. - DYNAMO Č.B.

LADISLAV ALMÁSI
RUŽOMBEROK - BANÍK



Petter Hauge. Zažili jste v minu-
losti podobnou situaci? Nebo 
zmiňujete ji, když se kluby ne-
tváří na hráče, o kterém jste 
přesvědčeni?
Stává se často, že doporučuje-
me klubu hráče, který se pro něj 
nerozhodne a následně se hráč 
prosadí jinde, ale není to něco, 
na čem bychom se vozili a klu-
bům předhazovali. My jsme jen 
poradenská firma, která se snaží 
klubu dát, co nejlepší doporuče-
ní, ale finální rozhodnutí je jen 
na nich.  

Průkopníkem v  oblasti fotba-
lových analýz je třeba dánský 
Midtjylland, klub založený před 
dvaceti lety, který se stal během 
této doby jedním z  nejlepších 
týmů v  tamní lize. Fotbalových 
analýz také hojně využívá i no- 
váček v Premier League Brent-
ford, který má stejného majite-
le. Jezdíte se k  těmhle týmům 
třeba učit, probíhá mezi vámi 
nějaká spolupráce?

Jak jsem říkal, na internetu sle-
dujeme nejnovější trendy. Klu-
by, které pracují s datovou ana-
lytikou nejlépe, jsou poměrně 
hodně otevřené a navíc jsou i 
lidé od nás z firmy jako Jakub 
Dobiáš (zakladatel 11Hacks), kte-
rý je členem celosvětové datové 
komunity, takže výměna infor-
mací probíhá neustále a kluby 
jsou velmi otevřené. Dá se toho 
mnoho zjistit na specializova-
ných serverech a navíc máme i 
přímo známé ve těchto klubech 
a neustále se snažíme těžit z je-
jich zkušeností.

Vaše firma jména svých klientů 
nezveřejňuje. Můžete alespoň 
říci, jakým způsobem své kli-
enty nabíráte? Ozývají se vám 
sami?
Není to tak, že bychom je ne-
zveřejňovali. Je veřejně známo, 
že pracujeme pro Legii Varšava, 
pracujeme pro FC DAC na Slo-
vensku, v české lize spolupracu-
jeme například s Českými Budě-

jovicemi, Baníkem Ostrava, ale i s 
dalšími kluby. V zahraničí máme 
klienty ať už dlouhodobé, nebo 
krátkodobé, jelikož některé klu-
by nás využívají jen na přestupo-
vá období. Působíme například v 
Rakousku, Nizozemsku, Maďar-
sku a plánujeme expanzi do dal-
ších zemí. Samozřejmě v posled-
ních dvou letech, kdy naše firma 
začala plnohodnotně fungovat 
na celofotbalovém trhu, bylo 
cestování a setkávání se s kluby 
dost komplikované kvůli Covidu, 
takže v současnosti se dá říci, že 
stále rosteme. Co se týče toho, 
jak nás kluby oslovují, tak jed-
nou cestou je naše proaktivnost. 
Celkem se nám daří a máme ve 
fotbale již dobré jméno. Já sám 
znám mnoho lidí ve fotbale po 
celé Evropě, takže často se o nás 
kluby někde dozvídají a i díky na-
šim mediálním aktivitám jsme 
často oslovováni sportovními 
médii o názor, datový pohled na 
situaci. Tato reklama funguje a 
kluby se nám často ozývají samy.
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celé Evropě, takže často se o nás 
kluby někde dozvídají a i díky na-
šim mediálním aktivitám jsme 
často oslovováni sportovními 
médii o názor, datový pohled na 
situaci. Tato reklama funguje a 
kluby se nám často ozývají samy.

,,Emreli je teď útočníkem čís-
lo jedna, což nám dělá velkou 
radost, protože je to hráč, na 
kterém jsme se podíleli.‘‘

Stáli jste za přestupem Michae-
la Ngadeua do Slavie. Ten poté 
odešel do Belgie, což vyvola-
lo otázky. Má Belgie skutečně 
o tolik lepší soutěž? Jak na to 
koukají vaše data? Jaký je rozdíl 
mezi českou a belgickou ligou? 
Mají nejlepší hráči z naší ligy 
chodit právě tam?
Zjednodušeně řečeno je belgic-
ká liga o level výše než česká. 
Tzn., že pro hráče, který odchází 
z české ligy do Belgie je to určitě 
krok dopředu. Je tam hodně pe-
něz, soutěž má kvalitu. Stačí se

podívat na Bruggy, které v let-
ním přestupovém okně utratily 
přes 40 milionů euro, to samo o 
sobě ukazuje rozdíl mezi českou 
a belgickou ligou. Krok z Česka 
do Belgie je ideálním mezikro-
kem pro další větší přestup.

Spolupracujete s Legií Varšava, 
kde Tomáš Pekhart opět na-
startoval svoji kariéru. Někde 
jsem četl zajímavý komentář, 
že celá hra Legie je postavená 
na českém útočníkovi. Jak by 
podle vás Tomáš obstál v jiných 
klubech, kde by tu takovou po-
zici neměl?
V minulé sezóně to určitě tak 
bylo, závislost Legie na něm byla 
obrovská. Je to i logické vzhle-
dem k tomu, že byl nejlepším 
střelcem polské ligy a gólů dal 
skutečně hodně. Letos v létě se 
jeho pozice trochu změnila, pro-
tože se zapojil do tréninku poz-
ději kvůli Euru. Mezitím přišel do 
Legie Emreli, hráč, který vstřelil 
Slavii tři branky v posledním vzá-

jemném dvojzápase a trefil se již 
předtím. Dařilo se mu hned od 
začátku, takže se chytil a Tomáš 
teď musí čekat na svoji šanci. 
Myslím si, že do budoucna může 
existovat varianta, že by hrá-
li spolu. Nicméně Emreli je teď 
útočníkem číslo jedna, což nám 
dělá velkou radost, protože je to 
hráč, na kterém jsme se podíleli 
a kterého jsme do Legie dopor-
učovali.

Letní přestup Ladislava Almás-
iho do Baníku nebo už dřívější 
přesun komety ligy, Fortuna 
Basseye, do Budějovic jsou vaší 
prací. Jak vidíte budoucnost 
těchto hráčů?
Co se týče Almásiho, u něj jsme 
dostali od klubu zadání, jakého 
útočníka by potřebovali. Fortune 
Bassey je vyloženě úlovek naší 
datové analytiky, kdy jsme na zá-
kladě jeho výkonů v nižších sou-
těžích už viděli, že to je hráč, kte 
rý stojí za pozornost, a přesvědči-
li jsme Budějovice, aby ho anga-
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žovaly. I když je na začátku a je 
ještě předčasné z něj dělat hvěz-
du, tak je určitě na velmi dobré 
cestě.

Co se týče Basseyho, tento 
útočník měl již zajímavá čísla v 
Olympii Praha nebo v Ústí nad 
Labem. Nigerijský útočník teh-
dy patřil vršovickým Bohemi-
ans. Nezaspali v Ďolíčku, když 
měli jako na podnose hráče s 
tímto potenciálem? Nebo jeho 
talent a potenciál, který právě 
uplatňuje v Českých Budějovi-
cích nebyl tehdy tolik znatelný?
Těžko se dá říci, že by podcenili 
jeho talent, protože každý hráč 
prochází nějakým vývojem a i z 
Budějovic Bassey nejdříve ode-
šel na hostování do Vlašimi a až 

teď během letní přípravy si do-
kázal říct o místo v prvním týmu. 
Je to určitě hráč, kterého se vy-
platí sledovat, měl by se nadále 
zlepšovat a patřit k tomu nejví-
cezajímavému, co na českých 
trávnících bude k vidění.

Co je podle vás a vašich dat nej-
větší bolístkou dnešního české-
ho fotbalu? Váš kolega Jakub 
Dobiáš třeba řekl, že nejlepší 
hráči na světě ztrácejí hodně 
balonů, ale dokáží to nahradit 
tím, že toho na hřišti dost vy-
tvoří. Jak to je v českém fotba-
le? Kde máme největší problém 
podle dat?
Český fotbal obecně je velmi vy-
spělý takticky, hodně soubojový. 
Největší bolest a největší slabina
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je v technické vybavenosti hrá-
čů, jeden na jednoho, přednosti, 
které tu musíme suplovat hráči 
ze zahraničí. Česká liga je jedna 
z nejdefenzivnějších a nejnároč-
nějších lig v Evropě. Z hlediska 
ofenzivy, kreativity a technické 
vyspělosti za ostatními týmy v 
Evropě dost zaostáváme.

,,Česká liga je jedna
z nejdefenzivnějších a

nejnáročnějších lig v Evropě.‘‘

„NAŠE DATA MOHOU ZMĚNIT
FOTBAL!“

Jakub Otava v rozhovoru 
pro server e15.cz



TÉMA ÚSPĚŠNÝ SKAUTING POSLEDNÍ DOBy.
AUTOR: JAN KLÁSEK

Zmínění tohoto jména asi nikoho nepřekvapí. Senegalský útočník 
představuje skutečnou fotbalovou kometu. Štěstí zkoušel nejprve ve 
francouzském Evianu a jako sotva plnoletého si ho na zkoušku vzalo 
jihočeské Táborsko působící tehdy až v ČFL. Že by v tomto týmu hle-
dala mistrovská Slavia posilu? Ano, fotbal nemá logiku. Spolupráce 
slávistických skautů s jihočeským týmem se jeví jako nadstandardní 
a společně si teď mohou mnout ruce z odchodu senegalského repre-
zentanta do anglického Brightonu.

ABDALLAH SIMA
SK SLAVIA PRAHA

I v moravském Zlíně se může objevit posila z daleké Guiney. I v tomto 
případě však sehrálo roli výše zmíněné Táborsko. Právě jeho předsta-
vitelé přesvědčili představitelé jeho mateřského klubu FC Sequence, 
aby se vydal do daleké Evropy a prověřil své fotbalové štěstí. Zatím 
to vypadá jako povedený tah a situaci kolem něj mají mapovat obě 
pražská “S”. Kam povedou jeho další kroky?

CHEICK CONDÉ
FC FASTAV ZLÍN

Opět se dostáváme na “černý kontinent” a tentokrát mluvíme o hráči 
z Libérie. Oscar začínal s fotbalem v rodné Monrovii a později ho do 
služeb vzal také tým FK Trakai. Z něj se stěhoval do srdce Evropy. Vi-
děli jsme fotbalovou kometu rozdávající pod Ještědem radost a všimli 
si ho například i zástupci Manchesteru City. Přestup do “kolébky fot-
balu” se však zatím neuskutečnil a přišlo již celkem obvyklé stěhování 
mezi Libercem a pražským Edenem. Bude se jednou konat i to ang-
lické?

OSCAR DORLEY
SK SLAVIA PRAHA

Českou fotbalovou jedničku dnes celkem jednoznačně představuje pražská Slavia. 
Jak tomu ale na poli fotbalového skautingu? Jaké byly ony pověstné trefy do čer-
ného? Budou mít Bony Wilfried nebo Edin Džeko své následovníky? Ukazuje český 
fotbalový skauting krok vpřed?
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Dánský obránce, který má své pole působnosti na levé straně hřiště se 
narodil v Kodani a první fotbalové kroky dělal na periferii dánské me-
tropole v BK Sklold. V dorosteneckých letech se přesunul do kodaň-
ského týmu Kjöbenhavns BK. Oblékl tak dres nejstaršího dánského 
klubu, který však z fotbalové mapy zmizel v roce 1992 díky sloučení s 
FC Kodaň. V jeho dresu jako čerstvě plnoletý Casper Højer Nielsen na-
koukl do profesionálního fotbalu. Soutěžní zápas si v jeho dresu však 
nikdy nezahrál. Ihned se vydal na hostování do Bjönshöj BK a v roce 
2014 přestoupil do Lyngby Boldklub. Jednalo se tehdy o druholigový 
klub, kde získal okamžitě místo v základní sestavě a pomohl mu k po-
stupu do nejvyšší soutěže. Po tomto úspěchu se začal vytrácet ze se-
stavy. Poprvé se vydal mimo dánskou metropoli a v týmu Aarhus zažil 
zatím nejúspěšnější angažmá. V základní sestavě se pevně usadil a 
proti jeho nasazení mohl být jen karetní trest. Ve své poslední sezoně 
dosáhl na třetí místo tabulky a vydal se za poslední výzvou. Uvidíme 
trefu do černého nebo bude opouštět Letnou zadními dveřmi?

CASPER Højer
AC SPARTA PRAHA

Dánský fotbalista s kořeny v Gambii strávil celou fotbalovou kariéru 
až do letošního jara v dánském klubu Sonderjyske. Do Prahy se vydal 
za dosud největší výzvou své kariéry. Slavia v něm viděla ideální alter-
nativu po odchodu Vladimíra Coufala do londýnského West Hamu. S 
českým mistrem obránce podepsal smlouvu až do roku 2025. Dočká 
se jednoho z hlavních cílů v podobě účasti v Lize mistrů?

ALEXANDER BAH
SK SLAVIA PRAHA

Posledním slávistickým objevem má být švédský obránce Aiham Ou-
sou. Ten je dnes stabilním členem švédské reprezentační “jedenadva-
cítky”. Analyticko-skautské oddělení Slavie o něm mluví jako o jedné 
z ideálních variant pro budoucnost. Nyní musí doufat, že jeho pozici 
příliš nepoznamená slávistický neúspěch v předkole Ligy mistrů. 

AIHAM OUSOU
SK SLAVIA PRAHA
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TÉMA

Průkopník datových 
analýz v ČR
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va mu má přinést jisté fotbalové 
know-how. 

Jejich činnost vycházela z filmu 
Moneyball. Nalezl se tak poten-
ciál k propojení světa fotbalu s 
oblastí IT. Samotná činnost spo-
lečnosti začínala skautingem 
hráčů, ale nyní mají tito pánové 
mnohem větší ambice. Dají je-
jich naplněním fotbalu nový roz-
měr?

Díky tomuto projektu začíná dě-
lení hráčů do desítek a stovek 
kategorií dle vlastností a herních 
dovedností. Bude se jednat o po-
dobnou fotbalovou reformu, ja-
kou bylo zavedení ofsajdu?

I dnes můžeme často slyšet, že z

Všechno se vyvíjí a fotbalový 
skauting v tomto nepředstavuje 
žádnou výjimku. Pro sledování 
hráčů a posuzování jejich mož-
ného přínosu danému týmu má 
pokrok přinést datová analýza. 

Její hlavní tváří v České republice 
je dnes Jakub Otava. Širší veřej-
nost si ho patrně vybaví jako ko-
mentátora na TV Nova a fanouš-
ci Sparty si ho jistě pamatují jako 
jednu z mediálních tváří leten-
ského týmu. Podle svých vlast-
ních slov Jakub Otava pouze 
opustil sparťanský kotel a přešel 
na jinou část stadionu.

Dostal se do kontaktu s Jaku-
bem Dobiášem, zakladatelem 
společnosti 11Hacks. Jakub Ota-

fotbalu se nemá dělat věda. Tato 
fotbalová novinka však již úspěš-
ně funguje v zahraničí. Nejlepším 
příkladem mohou být týmy pat-
řící pod značku RedBull. Němec-
ké Lipsko a rakouský Salzburg se 
ve svých posilách nemílí a dosti 
často jejich hodnotu znásobí a 
draze prodají. V Anglii z ní vy-
chází například nováček Premier 
League Brentford. Můžeme to 
vidět také u slavného Liverpoolu. 
Trojici v Anglii doplňuje v “koléb-
ce fotbalu” také Leicester, který 
se coby nováček Premier League 
dostal do horních pater anglické 
ligy a v roce 2016 mohl slavit i mi-
strovský titul. Jistě se vám vybaví 
jména jako Riyad Mahrez nebo 
záložník Chelsea N‘Golo Kanté. 
To jsou děti datových analýz.
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HISTORIE FOTBALOVÉHO 
SKAUTINGU

AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: FOTOBANKA GETTYIMAGES

Skauting je v původním slova smyslu znám jako celosvětové hnutí, které mělo po-
máhat výchově mladých lidí. Vzniklo v roce 1907 a jeho činnost přetrvala do dneš-
ních dnů. Název pochází z anglického slova scout, které znamená průzkumník. Tento 
fotbalový skauting má v tomto s celosvětovým hnutím mládeže mnohé společné. 
Musí sportu, který milují, podřídit fakticky veškerý volný čas a jejich práce je oce-
něná mnohem méně, než je tomu například u trenérů či dalších členů realizačního 
týmů.
V českém fotbale se začal skau-
ting vzhledem k celkovým spo-
lečenským okolnostem výraz-
něji používat až po Sametové 
revoluci a jeho hlavním smyslem 
bylo sledování celkového herní-
ho projevu budoucího protivní-
ka. Zpravidla se jednalo o osoby 
působící v minulosti aktivně v 
daném sportu, kterým nebylo 
třeba vysvětlovat základní herní 
zákonitosti.

Fotbalový skauting se v českém 
fotbalovém prostředí celkem 
rychle uchytil. To bylo nutností 
především kvůli výrazně omeze-

nému českému fotbalovému 
trhu. Prvním průkopníkem byla 
Slavia pod vedením Čecho-
-Američana Borise Korbela. Do 
Slavie přivedl například ruského 
záložníka Vladimira Tatarčuka, 
jež se však zařadil mezi členy 
nadprůměrného slávistického 
kádru, který se však ještě nedo-
čkal dlouho očekávaného mis-
trovského titulu. Ve stejné době 
přišel do Edenu také Sladjan 
Ašanin. V případě chorvatského 
obrájnce se v jisté době mluvilo 
o získání českého občanství pro 
možné posílení reprezentace. 

Na přelomu tisíciletí přesáhl 
skauting výrazněji také hranice 
Evropy. Ještě před zlomem přišel 
například zástupce Zimbabwe 
Kennedy Chihuri, který sice pří-
liš nepřesvědčil ve Slavii, ale větší 
radost dělal fanouškům Viktorie 
Žižkov, s kterou si později zahrál 
i evropské poháry. Do Liberce 
zase přišel zástupce Argentiny 
Lazzaro Liuni, jenž později oblékl 
i dres Sparty. 

Fotbaloví skauti se v té době stá-
vali definitivně nedílnou součás-
tí klubových struktur. Svému ře-
meslu se však učili za pochodu.
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Za nezdar můžeme považovat například příchod Patrice Abandy z Kamerunu. Ten se neprosadil v týmu 
bojujícím tehdy pravidelně o účast v Lize mistrů. Jaké byly v případě českého fotbalového skautingu tři 
největší trefy? 

Útočník z Bosny a Hercogoviny se poprvé objevil v České republice v roce 
2005. Z tradičního bosenského týmu Žejlezničar Sarajevo si ho přivedl zna-
lec tamních poměrů Jiří Plíšek. Trenér, který nikdy nebyl příliš vidět, ale o 
jeho poznatky a vědomosti stála obě pražská “S”. V daném případě zastával 
funkci skauta i trenéra zároveň. Džeka si přivedl do Teplic, přičemž mu dal 
čas na rozehrání v Ústí nad Labem. V sezoně 2006/2007 se stal hlavně díky 
svým gólům nejlepším cizincem v lize a přistálo u něj laso z bundesligové-
ho Wolfsburgu. Po třech letech ho do služeb přijal bohatý Manchester City 
a bosenský útočník má na kontě dva anglické tituly. Nejvíce si ho však váží 
patrně v AS Řím. Týmu z věčného města odvádí služby již šest let, zahrál si 
Ligu mistrů a stal se miláčkem tamních “tifosi”. Na začátku byl jeden bystrý 
Čech v Sarajevu.

Útočník z Pobřeží slonoviny se poprvé objevil v Praze v roce 2007, přičemž 
se předtím zkoušel uchytit i v akademii slavného Liverpoolu. První rok pů-
sobil pouze v B-týmu a z povzdálí sledoval, jak na poslední chvíli vzal Spartě 
titul nenáviděný vršovický rival. Postupně však stoupal kádrem stále výš a 
mistrovskou sezonu 2009-2010 už zakončoval jako sparťanský útočník číslo 
jedna. Posléze se podíval do nizozemského Arnhemu, anglické Swansea a 
stejně jako Edin Džeko oblékl dres Manchesteru City. Má na kontě 122 zápa-
sů v Premier league a na Letné na něj s láskou vzpomínají.

Rodák z Ružomberoku přišel do Slavie v létě 2005. Parta “bezejmenných” 
spolupracovníků trenéra Jarolíma přivedla jeden neznámý slovenský ta-
lent, který se stal po několika zápasech miláčkem slávistických tribun. Byť 
první mistrovskou sezonu takřka celou promarodil, na něj fanoušci neza-
pomněli a připravili mu důstojné přivítání zpět na hřišti. Neztratil se v am-
biciózním rakouském Salzburgu. V létě 2016 ho s nadšením vítali fanoušci 
zpět ve Slavii, s níž oslavil ještě jeden mistrovský titul.   

edin džeko

WILFRIED BONY

DUŠAN ŠVENTO



EMMANUEL ANTWI11 ŽONGLů
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

All the way up (Fat Joe & Remy Ma)

2Oblíbený seriál
Lucifer

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

4Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Camp Nou

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 

Milan Škoda

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Ahoj, krásko (smích).

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Když jsem byl ve Slavii, tak mi Gino Van Kessel házel pinpongové míčky a měl jsem je trefit hlavou 
do koše. Poslední mi hodil vajíčko, takže se tam rozpláclo (smích).

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Zahrál bych si pouze fotbal na dvě. 

10Dokážeš si představit, že budeš umět česky?

11
Velmi konkurenceschopná liga a velmi silní a dobří hráči.

Dubai

Je to těžký jazyk, ale ano.

Co se ti vybaví, když se řekne český fotbal? 

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

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

Foto: ČTK



EXISTUJE STÁLE
KLUBISMUS?

KAUZA

AUTOR: VOJTĚCH VACEK
FOTO: SK SLAVIA PRAHA

O rivalitě mezi dvěma pražskými kluby začínajícími na písmeno „S“ není pochyb. 
Historicky se jedná o bezpochyby nejstáleji soupeřící dvojici v českém fotbale. Spo-
lečně si Sparta a Slavia mezi sebou za třicetiletou existenci samostatné České repub-
liky rozdělili 19 mistrovských titulů a 29 vítězství v Českém poháru. Každou sezonu se 
hodnotí tyto kluby nejen podle vlastního postavení v tabulce, ale také podle posta-
vení svého rivala z druhého břehu Vltavy. Co však zaručeně zaujme každého diváka 
a příznivce českého fotbalu jsou vzájemné přestupy mezi těmito dvěma odvěkými 
rivaly. 





ZAJÍMAVOST
Rivalita mezi fotbalovými kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha je neodmyslitelnou součástí české-
ho fotbalu. Její historie sahá podle některých zdrojů až do roku 1896, kdy proti sobě týmy nastoupily 
poprvé. Podle tehdejších, dnes již spíše úsměvných pravidel, potřeboval rozhodčí pro potvrzení branky 
souhlas obou kapitánů soupeřících týmů. Když poté sudí po protestech slavistického kapitána odvolal 
výhru Sparty 1:0, započal spor trvající dodnes.
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Nedávno velmi mediálně sledo-
vaný přestup srbského záložní-
ka Srdjana Plavšiče ze Sparty do 
Slavie byl již několikátou výmě-
nou hráčů mezi pražskými „S“. 
Pokud bychom zůstali u období 
od roku 1992, řadí se tak Plavšič 
mezi celkem deset fotbalistů, 
kteří navlékli jak rudý, tak sešíva-
ný dres. Mezi nedávné přeběhlí-
ky se řadí zejména Simon Deli a 
Josef Hušbauer. Deli přestoupil 
do Sparty v roce 2012, ale nikdy 
se v kádru letenských nepro-
sadil. Po svém přestupu v roce 
2015 dokázal za Slavii odehrát 
úctyhodných 109 zápasů. Josef 
Hušbauer se ve Spartě prosadil a 
v roce 2014 byl dokonce vyhlášen 
nejlepším hráčem ligy. Nedlou-
ho poté však na Letné pouze 
zahříval lavičku náhradníků a 
rozhodl se kývnout na nabídku 
Slavie. S tou následně získal tři 
tituly a odehrál 121 zápasů. 

V současnosti jsou hned dva ka-
pitáni Sparty odchovanci Slavie. 
Bořek Dočkal, který nosí kapi-
tánskou pásku v A týmu, hrál 
za Slavii mezi lety 2006 a 2008, 
avšak ligu si zahrál až na Klad-
ně. Ve Spartě se plně usadil po 
několika zahraničních angažmá 
v roce 2019. Naopak kapitán B 
týmu Lukáš Vácha si svůj ligový 
debut odehrál právě za Slavii, 
ve které s fotbalem začínal. Do 
Sparty přestoupil v roce 2013 po 
zkušenostech z Jablonce, Ostra-
vy a Liberce.

Svým přestupem z Edenu na 
Letnou se do povědomí fanouš-
ků zapsali také další význam-
né osobnosti českého fotbalu. 
Ofenzivní záložník a vítěz Poháru 
UEFA Patrik Berger si ve své kari-
éře vyzkoušel oba dresy slavných 
rivalů. Ještě v dorosteneckém 
věku sice přešel ze Sparty do 

Slavie, při svém návratu do Čes-
ké republiky v roce 2008 si však 
na úkor Slavie vybral právě Spar-
tu. Slavia nastartovala úspěšnou 
kariéru i Karlu Poborskému, kte-
rý z ní v roce 1996 odcházel do 
slavného Manchesteru United. I 
Poborský ale při svém přestupu 
z Lazia Řím zpět do Čech v roce 
2002 upřednostnil Spartu.

Při prvním pohledu by se tak 
mohlo zdát, že Slavia je schop-
na hráče připravit na velký fot-
bal, někdy dokonce na úspěšná 
a dlouhotrvající zahraniční an-
gažmá. Samotný hráč se však do 
historie onoho velkého fotbalu 
nakonec zapíše jako hráč Sparty, 
ať už je to přímým přestupem v 
mladém věku, nebo návratem ke 
sklonku kariéry. Přestupy z po-
sledních let ale ukazují, že tomu 
může být do budoucna jinak. 
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Na scéně žhavých fotbalových 
přestupů se pohybují i další klu-
by. Velmi výrazně má svou pře-
stupovou historii s pražskými „S“ 
spojena Viktorie Plzeň. Michael 
Krmenčík není jediným, kdo si 
vyzkoušel hrát jak ve Viktorce, 
tak ve Spartě nebo Slavii. Repre-
zentační obránce Jakub Brabec 
oblékal dres Sparty dlouhých 
pět let, než odešel do Belgie a 
poté do Turecka. V roce 2019 se 
při svém dalším přestupu roz-
hodl pro klub z Plzně. Podob-
nou kariéru prozatím zažívá také 
šestadvacetiletý záložník Aleš 
Čermák, který jako hráč Sparty v 
roce 2017 podepsal v Plzni čtyřle-
tou smlouvu. Opačným směrem, 
tedy z Plzně do Prahy, putoval v 
roce 2019 nadějný reprezentační 
středopolař Lukáš Provod, kte-
rý z Viktorky odcházel do Slavie 
po velmi úspěšném hostování v 
Českých Budějovicích. 

Všechna tři doposud zmíněná 
působiště si vyzkoušel jeden z 
největších přeběhlíků českého 
fotbalu, Pavel Horváth. Svůj ligo-
vý debut si odbyl ve Spartě, poté 
ale přes Jablonec putoval do 
Slavie, kde se mu dařilo a svými 
góly táhl tým nejen v lize, ale i v 
pohárech. Po zahraničních an-
gažmá v Portugalsku, Turecku 
a Japonsku se vrátil do Sparty, 
odkud se po dvou sezonách od-
poroučel do Plzně. Ve Viktorce si 
pak prožil vydařený konec karié-
ry v podobě Ligy mistrů a zápasu 
s Barcelonou.

Stávají se přestupy mezi hlavní-
mi českými rivaly běžnou praxí? 
Existuje stále něco jako klubis-
mus? Když v minulém roce le-
genda Slavie Vladimír Šmicer 
oblékl na exhibičním utkání dres 
Sparty, strhla se v médiích vlna 
nenávisti slávistických fanoušků 

a bývalý elitní útočník měl plné 
ruce práce s vysvětlováním a 
omluvami. Udrží se však podob-
né napětí i za několik let, pokud 
si budou odvěcí rivalové mezi se-
bou střídat hráče tak, jak se jim 
zlíbí? 

ZAJÍMAVOST
Kromě hráčů překračují hranice pomyslného klubismu také fotbaloví trenéři. Současný kouč Sparty 
Pavel Vrba se svými úspěchy navždy zapsal do historie Viktorie Plzeň. Velezkušený František Straka si 
také za svou trenérskou kariéru kromě několika zahraničních angažmá vyzkoušel všechny tři zmíněné 
kluby.

Foto: Deník Sport

Foto: ČTK



,,Beru to jako plivnutí do 
obličeje všem slávistům.‘‘

,,Má láska ke klubu je tak velká, že by mi bylo jedno, v jaké lize by Slavia hrála.’’
Tohle je věta, která řekne více než tisíc slov. Novou rubriku věnujeme právě fanouš-
kům. I oni by měli dostat více prostoru, jelikož jsou tím dvanáctým hráčem každého 
týmu. Chceme slyšet příběhy a zážitky obyčejných lidí, kteří si po práci najdou čas 
zajít na svůj oblíbený klub, za svými přáteli. Prvním fanouškem, který dostal privile-
gium, je kovaný slávista Martin Klouda. Co říká na přestup Michaela Krmenčíka do 
Slavie? Kam se Slavií odcestoval nejdále? To se dozvíte v následujícím rozhovoru.

AUTOR: MARTIN HANIAK
FOTO: ARCHIV MARTINA KLOUDY
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Začneme od začátku. Jak se z 
tebe stal kovaný slávista?
K lásce ke Slávii jsem se dostal 
díky mému tátovi. Je to obrovský 
slávista, který mě bral na stadion 
i s mým mladším bráchou. Zažili 
jsme ještě starý Eden.

Vzpomeneš si na první, který jsi 
navštívil? 
Můj první zápas byl ve starém 
Edenu, jak jsem již zmiňoval. 
Bylo to zhruba v roce 1999. Už si 
nepamatuji, s kým tehdy Slavia 
hrála, ale mám k tomuto zápasu 
krásnou vzpomínku. Během ces-
ty s mladším bráchou na toalety 
nás zastavil starší pán, který vě-

noval bráchovi angličáka. Pama-
tuji si to, jako by to bylo dneska.

Domácí zápasy Slavie jsou zřej-
mě povinnost, ale jak to máš s 
výjezdy? Jak často jezdíš?
Domácí zápasy jsou samozřej-
mě povinnost, tam nemůžu chy-
bět. Pravidelně Slavii podporuji 
i na venkovních zápasech. Objel 
jsem snad celou naší republiku.

Kde jsi byl se Slávií nejdále?
Nejdále jsem byl se Slavií během 
jejího působení v Lize mistrů. To 
jí los přiřadil Inter Milán a právě 
remízu na San Siro jsem zažil na 
vlastní kůži. Poté jsem byl ještě v

Německu.

Slavia teď prožívá krásné chvíle, 
ale je to pár let zpět, co bojovala 
o svoji existenci. Jak si celou si-
tuaci prožíval?
Samozřejmě mě bolelo srdce a 
nejenom mě. Pro každého slávis-
tu to byla krušná léta a momen-
tální časy si o to více užíváme. Má 
láska ke klubu je tak velká, že by 
mi bylo jedno, v jaké lize by Sla-
via hrála.

Slavii posílil Michael Krmenčík. 
Jak vnímáš bývalého plzeňské-
ho útočníka v barvách Slavie? 
Jaká byla vůbec tvá reakce, 

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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když se o tomto přestupu zača-
la spekulovat?
Já to bral podobně jako většina 
slávistů. Ve Slavii jsem si ho za 
žádnou cenu nepřál a bohužel 
to beru jako plivnutí do obličeje 
všem slávistům. Nemá u nás co 
dělat.

Slavia v posledních letech před-
vádí v Evropě dobré výsledky. 
Bohužel se ji nepodpořilo po-
stoupit přes Ferencváros, ale na 
závěr se zeptám. Kam to Slavia 
dotáhne v Evropě v této sezó-
ně? (Rozhovor byl uskutečněn 
před zápasem s Legií pozn. red.)
Je to neskutečná jízda. Letos si 
myslím, že základní skupinu Ev-
ropské ligy vykopeme, postoupí-
me ze skupiny a poté to je o štěs-
tí na losu atd.

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 



ANKETA

JAK ČESKÁ REPRE VSTOUPÍ 
DO DALŠÍ FÁZE KVALIFIKACE?
Českou reprezentaci čeká pokračování v boji o mistrovství světa. Z Eura si vezeme 
dobrou formu, ale navážeme na ni? Na to jsme se zeptali pravých odborníků.

PETR ŠVANCARA (expert o2tv sport)

DENISA DOLEŽALOVÁ (REPORTÉRKA o2tv sport)

TOMÁŠ KOŠÚT (BÝVALÝ LIGOVÝ FOTBALISTA)
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Česká reprezentace určitě naváže na výborné výkony na EURU. Po turnaji je v týmu 
dobrá nálada.  Náš tým drží pospolu a je již sehraný. Věřím našim, že postoupí!

Cestu na mistrovství světa může trenérovi Šilhavému a našim komplikovat absence 
některých hráčů. Patrik Schick si musí odpykat disciplinární trest, start Slávistů, kteří 
jsou mezi náhradníky, je nejistý ze zdravotních důvodů. Já ale našim věřím, slibných 
jmen je v kádru mnoho. A třeba Jakub Pešek má teď výborné období a když dostane 
více prostoru i v repre, mohl by si formu přenést i do těchto důležitých zápasů. Já 
našim věřím!

Česká reprezentace měla slušný vstup do kvalifikace. Jen škoda prohry be Walesu v 
posledních minutách. Hráči ukázali velký potenciál, v klubech hrají stabilně a patří k 
lídrům. Reprezentaci čekají náročné zápasy, ale osobně si myslím, že je velká šánce 
dostat se do závěrečného turnaje alespoň z baráže.

29.ČÍSLO

ČESKÝ DĚLOSTŘELEC
VE SLUŽBÁCH LEGIE

ROZHOVOR S TOMÁŠEM PEKHARTEM

O LEGII, ALE I O JEHO DALŠÍM PŮSOBENÍ

ROZHOVORY

MARTIN REGÁLI

TÉMA

FOTBALOVÉ
PŘEŠLAPY

ADAM ČIČOVSKÝ

TOMÁŠ PEKHART
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