
32.ČÍSLO

ZA OPONOUZA OPONOU
ROZSÁHLÝ ROZHOVOR S DANIELEM SMEJKALEM

Štěpán krunert
,,Chtěl bych zde také 

nastartovat kariéru, jak se 
to povedlo Alexovi.‘‘
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Aleš Mandous
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ÚVODNÍK

Máme první říjnový den, což zna-
mená jediné - je tu nové číslo 
magazínu Žongl.

V tom minulém, Fotbaloví ha-
ckeři, jsme se detailně podívali 
do světa fotbalové analytiky. V 
podobném duchu se ponese-
me i teď, jen vyrazíme tradičnější 
metodou.

Hlavní rozhovor poskytl Dani-
el Smejkal, jednatel společnosti 
IFM-M, jedné z největších tu-
zemských agentur zastupujících 
hráče. Právě jeho firma stála na-
příklad za nedávným příchodem 
Michaela Krmenčíka do Edenu.

Nezůstaneme ovšem jen u jed-
noho tématu. Vydáme se také 

HLAVNÍ TÉMA:
ZA OPONOU

do Teplic, ve kterých začíná zářit 
Štěpán Krunert. Popovídáme si i 
s jeho bývalým spoluhráčem Ji-
řím Pirochem, který nás zavede 
do zákulisního dění v pražské 
Dukle.

Dále na vás čeká sonda do živo-
ta Tomáše Řepky, Czech Hamu, 
opavských trablů, ale i mnoho 
dalšího. Vaší oblíbenou rubrikou 
11 žonglů tentokrát proskákal re-
prezentant a brankář Slavie Aleš 
Mandous.

V klidu se usaďte, udělejte si po-
hodlí.

Nás fotbal baví, bavte se s námi!
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

Jak vidíš české a slovenské týmy v Evropě?
 - Kryštof Novotný

Zcela narovinu - velmi nadějně. Sparta sice v Kodani 
uhrála pouze bod, ovšem s tím tam jela a podle toho 
zvolila taktiku, což naznačuje, že Pavel Vrba doká-
že tým na specifika evropských zápasů připravit. U 
Slavie visí otazník nad tím, jak vážně budou novou 
soutěž brát. Pokud podobně jako Evropskou ligu loni, 
nemám strach, že by skončila příliš brzo. A Jablonec 
hned na začátku překvapil. Severočeši můžou ještě 
kluby ve své skupině hodně zaskočit.

Má Sparta aktuálně největší talenty z ligo-
vých týmů? - Kryštof Novotný

Rozhodně. Možná tím fanoušky Slavie postavím 
z gauče, ale čísla mluví jasně. Loni Sparta opět patřila 
do elitního žebříčku nejlepších akademií v Evropě. V 
počtu odchovanců hrajících v evropských soutěžích 
měla stejné číslo jako například Barcelona. Sešívaní 
mají rozhodně nadané kluky - Samek, Alijagič, Višin-
ský apod. Za A-tým ovšem hraje jen Samek. Zato na

Proč Vecheta zaujal Slavii, když ani ve 
Slovácku nehraje pořádně?
- Rudolf Petr

Tohle je takový klasický případ, který jsme 
viděli už mnohokrát. Do té doby neznámý 
hráč zahraje fantastický zápas a najednou se 
o něm všude mluví, je o něj zájem. Často je za 
tím ale mnohem víc. Takového Filipa Veche-
tu ze Slovácka sondují sešívaní již delší dobu, 
podobně to je například s Kryštofem Daňkem 
z Olomouce. Mají ty hráče zanalyzované a 
zhlédnuté do posledního detailu. Výkon, který 
Vecheta předvedl přímo pod nosem skautů 
Slavie, pak spíše jen umocnil přesvědčení, že 
jde o fotbalistu s velkým potenciálem. A v tom 
momentě tolik nezáleží na tom, kolik minut za 
Slovácko nasbíral.

Letné běhá Hložek, Karabec, Gabriel, Polidar, 
Drchal, Vitík a šlo by vyjmenovávat dále. A do 
toho se ,,zbytku” akademie podařilo postoupit 
do druhé ligy, ve které zatím patří ke špičce.

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

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 
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1. Velká stoperská ka-
lamita v Edenu
Asi každý fotbalový fanoušek po-
střehl katastrofu, která postihla 
sešívané na pozici stopera. David 
Zima odešel za lepším do ital-
ského Turína, David Hovorka je 
dlouhodobě zraněný, zdravotní 
komplikace postihly rozjíždějící-
ho se Tarase Kačarabu i povola-
nou last-minute náhradu Ladi-
slava Takácse. Nejblíže návratu 
má ze všech Ondřej Kúdela. Do 
té doby se však Slavia musí po-
prat s tím, co má. Jasnou a nu-
cenou volbou je defenzivní uni-
verzál Tomáš Holeš. Na druhou 
stranu tahle krize pomohla letní 
posile Aihamu Ousouovi, s nímž 
se počítalo až do budoucna. 
Mladý Švéd je aktuálně jediným 
čistokrevným stoperem, který 
Jindřichu Trpišovskému zbyl. 
Nečekaná příležitost mu spadla 
do klína, uvidíme, jestli dokáže 
zapadnout podobně rychle jako 
Alexander Bah.

2. Bylo by chybou Jab-
lonec podceňovat
V lize to Jablonci zatím nejde 
podle představ, ovšem evropské 
poháry jsou jiná pohádka. Řek-
něme si to na rovinu, od severo-
českého klubu se v Evropě moc 
neočekávalo, což svým způso-
bem mohlo samotným hráčům 
pomoct. Důležitým faktorem 
ovšem je nastavení mentality a 
zde to vypadá, že Petr Rada zvo-
lil naprosto přesně. Žádné větší 
plánování a spekulování coby 
kdyby. Tým jde zápas od zápasu, 
soustředí se jen na další utkání, 
nic jiného. Tato taktika se Jab-
lonci zatím vrací, a pokud si ji 
udrží, může jít o překvapivě po-
vedený návrat do pohárů.
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3. Jízda králů z Hradce
Comeback Hradce Králové do 
nejvyšší české fotbalové soutě-
že se zatím nese ve skvělém du-
chu. Až nebezpečně připomíná 
loňskou nováčkovskou sezónu 
Pardubic. Hradec hraje pod tre-
nérem Miroslavem Koubkem 
nápaditý ale organizovaný fot-
bal. Letní náročná příprava a dril 
se vyplatily a druhé poločasy jsou 
jednou z hlavních zbraní “votro-
ků”. Fyzická připravenost navíc 
pomohla vyzvednout mnoho in-
dividualit. Za zmínku stojí ofen-
zivně laděný bek Jan Mejdr, gó-
lový stoper Jan Král, pilíř zálohy 
Adam Vlkanova nebo útočník 
David Vašulín. Hradec si doká-
zal v tomto ročníku vyšlápnout 
třeba na Plzeň. Kam až dokráčí, 
bude jistě zajímavé pozorovat.

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: Pavel Mazáč

Foto: ČTK

Foto: FK Hradec Králové
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aktualita

CZECH HAM
West Ham United Football Club je anglický fotbalový klub z východní části Londýna 
s více než stodvacetiletou historií. Ve fotbalovém světě známí Kladiváři jsou posled-
ních třicet let stálicí anglické Premier League a celkové šesté místo v tabulce ligové 
sezóny 2020/2021 bylo pro londýnský klub nejúspěšnějším umístěním od sezóny 
1998/1999. Ikonický rudý dres oblékali velikáni jako například vítěz Poháru vítězů 
pohárů z roku 1965 Bobby Moore nebo mistr světa z roku 1966 Martin Peters. Díky 
čemu se ale českým fotbalistům v poslední době v tomto klubu tolik daří? Proč si 
světoznámý tým oblíbil podepisování právě českých hráčů? A nakonec, jaká je histo-
rická stopa českých fotbalistů ve West Hamu?
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AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: WEST HAM UNITED

Každý český fanoušek fotbalu si 
vzpomene na úspěchy Milana 
Baroše, Vladimíra Šmicera a Pa-
trika Bergera v Liverpoolu. Vý-
znamnou stopu zanechali také 
Petr Čech, Jiří Jarošík nebo To-
máš Kalas v Chelsea. Bezkonku-
renčně nejvíce českých hráčů ve 
své historické soupisce má však 
právě West Ham United. Prvním, 
kdo si zahrál nebo spíše zachytal 
v klubu Kladivářů, byl odchova-
nec Baníku Ostrava Luděk Mik-
loško. Český brankář odehrál ve 

východním Londýně celkově 318 
zápasů v průběhu devíti sezon. 
Druhým a bezpochyby nejzná-
mějším českým fotbalistou ve 
West Hamu byl obránce Tomáš 
Řepka, který si za 167 zápasů 
vysloužil svou tvrdou hrou úctu 
mnoha londýnských fanoušků. 
Jako třetí si za londýnský klub 
zahrál také Radoslav Kováč, kte-
rému se dokonce v dresu Kladi-
vářů podařilo za 44 utkání vstře-
lit z pozice středního obránce 
dvě branky. Poslední tři česká 



zastoupení v klubu West Ham 
United se odehrála stejně jako to 
první mezi třemi tyčemi. Anglic-
ký fotbal si v tomto klubu vyzkou-
šeli brankáři Jan Laštůvka, Pavel 
Srníček a také Marek Štěch.

Historicky se tak ve West Hamu 
prosazovali čeští fotbalisté vý-
hradně v obranných řadách, a to 
na pozicích středního obránce a 
brankáře. Tomáš Souček, Vladi-
mír Coufal a Alex Král ale rozhod-
ně nejsou čistě defenzivně ladě-
-nými fotbalisty. Souček se za 55 
zápasů v Premier League zapsal

mezi střelce hned čtrnáctkrát a 
řadí se mezi nejproduktivnější 
hráče týmu. Stejně tak Coufal je 
na své pozici krajního obránce 
velmi platný v útočné fázi a za-
znamenal již osm gólových při-
hrávek. I nováček v trojici českých 
reprezentantů ve West Hamu 
Alex Král dokázal za své působe-
ní v ruské Premier Lize vstřelit 
šest branek. Co však všechny tři 
hráče - kromě společné historie 
v pražské Slavii - spojuje? Bezpo-
chyby je to herní styl, založený na 
pracovitosti a vytrvalosti na hřišti. 
Anglická média si nemohou vy-
nachválit stabilní a velmi aktivní 
herní projev Součka a Coufala a 
s nedočkavostí tak očekávají pří-
chod dalšího českého fotbalisty.

Naopak zásadní rozdíl mezi tře-
mi českými kladiváři tkví v tom, 
odkud a za jakých okolností do 
londýnského klubu přišli. Tomáš
Souček i Vladimír Coufal přechá-
zeli do Londýna ze Slavie v mo-
mentech jejich největší fotbalo-
vé formy, kterou si oba přenášeli 
z české ligy. Alex Král ale ze Slavie 
putoval minulý rok nejprve do 
Moskvy. Dle jeho vlastních slov si 
přestupu velice cenil a těšil se na 
rozvoj svých schopností v techni-

čtějším fotbalovém prostředí. 
Přesto jeho růst zaznamenal spí-
še přibrzdění. Zatímco Souček 
s Coufalem jsou i přes pestré 
vytížení v Anglii stále neotře-
sitelnými oporami národního 
mužstva, Alex Král o své místo 
v reprezentaci stále bojuje. Již v 
květnu Králův agent Karol Kisel, 
který mimo jiné zastupuje také 
Vladimíra Coufala, vyjednával na 
ostrovech přestup. Král však na 
červnovém Euru nedostával od 
trenéra Šilhavého příliš prostoru 
a jeho odchod z Moskvy nevy-

ZAJÍMAVOST

Alex Král rozhodně není jedi-
nou zajímavou letní posilou 
West Hamu United. Kladiváři 
v letním přestupovém období 
získali zvučná jména také do 
obranných řad. S Chelsea se 
domluvili na příchodu urost-
lého středního obránce Kurta 
Zoumy a z Moskvy do Londýna 
putoval s Králem také chor-
vatský krajní záložník Nikola 
Vlašić, který se velmi kvalitně 
předvedl na nedávném Euru.
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padal příliš jistě. Nesmíme však 
zapomínat, že Alexovi je 23 let a 
stěží lze od něho očekávat stabil-
ní výkony, jaké předvádí Souček 
s Coufalem.

Přestup Alexe Krále do West 
Hamu nejspíše nebyl pro čes-
kého fanouška takovým pře-
kvapením, jako když do Londý-
na odcházel Tomáš Souček. Již 
dlouhou dobu se spekulovalo o 
tom, že trenér Kladivářů David 
Moyes velmi touží po dalším hrá-
či z České republiky. V mnoha 
médiích se psalo o nabídkách 
na Ladislava Krejčího mladšího a 
Adama Hložka ze Sparty. Zatím-
co Hložek je žádané zboží pro 
hned několik evropských klubů, 
Krejčí mohl reálně zapadnout do 
důrazného anglického fotbalu. 
Není pochyb o tom, že vedení 
Kladivářů si je vědomo kvalit To-
máše Součka, s kterými se pojí 
možnost jeho brzkého odchodu 
z klubu.

V hledáčku West Hamu byl ne-

KLADIVÁŘI BĚHEM VZÁJEMNÉHO STŘETNUTÍ MEZI REPREZENTACEMI ČESKA A UKRAJINY.

ZAJÍMAVOST

Přestupy z ruské Premier Ligy 
do anglické Premier League 
nejsou ničím ojedinělým. V 
padesáti historicky nejdraž-
ších přestupech ruské ligy 
můžeme najít hned deset 
hráčů, kteří odcházeli rovnou 
na ostrovy. Mezi tyto hráče 
patří například záložník Arse-
nalu Willian, legenda Gunners 
Andrey Arshavin, bývalý hráč 
Chelsea Yuri Zhirkov nebo 
aktuální posila West Hamu 
Nikola Vlašić.

dávno také Abdallah Sima. Dva-
cetiletý senegalský útočník hrál 
ještě minulý rok v Táborsku, než 
si ho vyhlédl trenér Trpišovský. 
Doslova během několika měsíců 
nadchl svými výkony a důležitý-
mi góly celou Českou republi-
ku. West Ham byl mezi několika 
dalšími kluby, které chtěli tuto 
vycházející hvězdu zachytit pro 
sebe, ale Sima se nakonec upsal 
jinému anglickému klubu, Bri-
ghtonu.

DAVID MOYES

O NOVÝCH HRÁČÍCH
VČETNĚ ALEXE KRÁLE:

„Jsou mladí, zároveň už mají 
dost zkušeností. Jsou schopní 
nastoupit, ale jejich věk nám 
dává šanci pracovat na jejich 
vývoji. Když jim dáme čas, mů-
žeme je změnit ve skvělé hrá-
če,“ podotýká osmapadesátile-
tý trenér West Hamu United.
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AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: FK DUKLA PRAHA

Minulá sezona se klubu z  Ju-
lisky výrazně nepovedla. Obsa-
dil ve  čtrnáctičlenné soutěži až 
8. místo. „Jednalo se o  totálně 
zpackanou sezónu, která se, jak 
pevně doufám, nebude opako-
vat,“ napsal ve svém komentáři 
před aktuální sezonou majoritní 
vlastník klubu Petr Paukner. Na 
začátku jarní části u týmu skon-
čil progresivní trenér Roman 
Skuhravý, vyznávající ofenzivní 
styl hry, který se k herní filozo-
fii Dukly hodil. A podle výsled-
ků úvodní části nové sezony to 
vypadá, že příchod Bohuslava 
Pilného má na jedenáctinásob-
ného mistra Československa po-
zitivní vliv. Výsledkům výrazně 
neuškodily ani odchody hráčů, 
jako jsou Karsten Ayong nebo 
Martin Chlumecký, kterými Duk-
la snížila náklady na mzdy.

V Dukle naopak zůstali a čas na 
hřišti nadále dostávají devate-
náctiletí mladíci Štěpán Šebrle a

především střelec dvou branek 
v prvních osmi zápasech sezony 
David Kozel. Kromě něj Duklu le-
tos střelecky táhnou Marek Fáb-
ry s Lukášem Buchvaldkem, kte-
ří na svém kontě mají po třech 
gólech, její branku už 14 let hájí 
sedmatřicetiletý Filip Rada a 
stálicemi na pozici stopera jsou 
v  letošní sezoně Jiří Kulhánek s 
jmenovcem Pirochem.

Velkým favoritem letošní sezony 
Fortuna národní ligy je Zbrojovka 
Brno. Boj o barážová místa se ov-
šem zdá být otevřený. Před kon-
cem první třetiny soutěže se jako 
velký kandidát na umístění na 
nejvyšších místech vyprofilovala 
i pražská Dukla. K  myšlenkám 
na minimálně barážové příčky a 
boj o návrat do nejvyšší soutě-
že ji opravňuje stadion splňující 
podmínky pro pořádání zápasů 
nejvyšší soutěže. Právě stadiony 
jsou velkým problémem druho- 
ligových klubů. Většina z nich zá-

zemím pro první ligu nedisponu-
je, což druhou ligu částečně zne-
važuje. V první polovině tabulky 
druhé ligy je po osmi odehra-
ných kolech z klubů s odpovída-
jícím stadionem pro Fortuna ligu 
pouze Brno a Dukla. Například 
v minulé sezoně první ligu hrající 
Opava a Příbram prožívají velmi 
nepovedený začátek sezony.

„Už v  roce 2017, kdy jsme začali 
mít potíže se záchranou, jsem 
prohlásil, že pokud Dukla se-
stoupí, přestane ji Carbounion 
sponzorovat. Nestalo se tak a já 
očekávám, že si hráči, realizační 
tým i všichni ostatní, kteří se na 
práci v Dukle podílejí, ať už pra-
cují na úseku mládeže, či kdeko-
li jinde, uvědomí, že hrají nejen 
o dobré jméno Dukly, které i na-
dále zůstává slavnou a prestižní 
značkou, ale i  o  svou budouc-
nost,“ napsal před sezonou pro 
klubový web Petr Paukner.

DRUHÁ LIGA

DUKLA NA PŘEDNÍCH PŘÍČKÁCH

Dukla Praha v sezoně 2018/19 po osmi letech v nejvyšší soutěži sestoupila. A přesto-
že dejvický klub po sestupu snížil rozpočet na polovinu a omladil kádr, mohl v ná-
sledující sezoně útočit na postup. Skončil totiž třetí, což by za normálních okolností 
znamenalo baráž. Kvůli nákaze koronavirem se však nedohrála skupina o záchranu 
Fortuna ligy a baráž tak byla zrušena. Přímo postoupily první Pardubice s druhou 
Zbrojovkou Brno. Dukla setrvala ve Fortuna národní lize.



ROZHOVOR

,,Je z nás
cítit vítězná
mentalita!‘‘
AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: FK DUKLA PRAHA

JIŘÍ PIROCH O LETOŠNÍ SEZONĚ DUKLY
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Po sedmi kolech Fotbalové národní ligy má Dukla Praha na kontě pět vítězství a jen 
jednu porážku, takže zatím sen o postupu do Fortuna ligy není nereálný. Rozhovor 
nám poskytl stoper Jiří Piroch, který patří k hlavním tahounům týmu. Hodnotil pro-
bíhající sezonu, letní posily a dále například svoje angažmá v Jablonci nebo Karviné.

Začneme aktuální sezonou, ve 
které se zatím Dukle velmi daří, 
pomineme-li poslední utkání 
v Líšni (pozn. red.: rozhovor byl 
pořízen po 7. kole FNL). Byl pří-
mý postup do Fortuna ligy či 
alespoň postup do baráže před-
sezonním cílem, nebo se sezo-
na vyvíjí spíše překvapivě?
My jsme si prostě řekli, že chce-
me, aby tato sezona byla lepší 
než ta minulá. Teď jdeme zápas 
od zápasu. To že to, jak to v tuto 
chvíli vypadá, je super a je to na 
pohled hezký. Je to ale ještě jen 
začátek, takže je brzo na nějaká 
předčasná hodnocení.

Jaké si tedy myslíte, že má tým 
šance se udržet se na postupo-
vých příčkách?
Já jsem přesvědčený o tom, že 
máme kvalitní mančaft, že tam 
máme i dobrou chemii a tým 
funguje. Věřím, že to takhle bude 
fungovat i nadále. Sezona je ale 

ještě dlouhá, takže uvidíme.  

Navážu na zlepšení oproti mi-
nulé sezoně, které je momen-
tálně jasně patrné. Co si myslíte, 
že jsou hlavní důvody herního 
progresu Dukly?
Minulou sezonu z  nás byla cí-
tit taková odevzdanost, že jsme 
v zápasech občas třeba měli více 
ze hry, ale zápasy jsme prohrá-
vali zbytečnými góly a nebyla v 
nich ani moc týmovost. Musím 
říct, že je z  nás daleko více cítit 
vítězná mentalita od té doby, co 
jsme začali přípravu k  nové se-
zoně. Je to vidět na výsledcích, 
na tom, že dokážeme zvládnout 
těžké zápasy, udržet jednogólo-
vé vedení. V tom je podle mě to 
hlavní zlepšení.

Jak velký vliv má podle vás na 
současnou formu týmu výměna 
trenéra, kterým je momentálně 
Bohuslav Pilný?

JIŘÍ PIROCH
KLUB: FK DUKLA PRAHA

NAROZEN: 31. SRPEN 1995
(26 LET)

POZICE: STŘEDNÍ OBRÁNCE

VÝŠKA: 187 CM

KLUBY: VIKTORIA PLZEŇ 
(-2019), FK MOST (2015-2016), 
DOMAŽLICE (2016), FK PAR-
DUBICE (2017), FK JABLONEC 
(2017-2018), MFK KARVINÁ 
(2018), FK PARDUBICE (2019), 
DUKLA PRAHA (2019 - DOPO-
SUD)
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Pro mě je to těžké hodnotit. Ka-
ždý trenér má nějakou svoji vizi, 
nějaký svůj styl tréninků, svůj styl 
hry. Pod trenérem Skuhravým 
byl největší problém, že jsme 
prostě neměli výsledky a příchod 
pana trenéra Pilného byl pro nás 
pro všechny velkým novým im-
pulsem, takže jsme pár zápasů 
v průběhu minulé sezony zvládli. 
Bylo tedy lepší, že nás trénoval 
od začátku přípravy. Momentál-
ně propojení mezi hráči a trené-
ry funguje po všech stránkách.

Pan trenér Pilný v minulosti ve 
své kariéře hrál obránce. Myslí-
te si, že to může mít vliv na vý-
razně zlepšenou obranu vašeho 
týmu? Pokud pominu poslední 
zápas, tak jste inkasovali pouze 
4 branky.
Určitě, s  tím naprosto souhla-
sím. Snažíme se hodně klást 
důraz na obrannou fázi, a to 
nejen u obránců, ale u celého 
týmu. Chceme být pevní vzadu 
a dopředu jsme přesvědčení, že 
máme velkou kvalitu a góly pro-
stě dokážeme dávat. Základ ale 
je nedostávat zbytečné branky a

tohle právě slyšíme od trenéra.

Teď trochu probereme letní po-
sily. Na hostování k  vám přišli 
Jiří Kulhánek ze Sparty Prahy a 
Lukáš Cienciala z Baníku Ostra-
va. Dále pak přišli například Jan 
Pázler nebo Ondřej Ruml. Co 
zatím říkáte na jejich výkony?
Musím říct, že všichni kluci, co 
k  nám v  létě přišli, do týmu za-
padli velmi dobře, takže jsme 
za ně moc rádi, a to jak za Jirku, 
tak za „Činčiho“ (pozn. red.: pře-
zdívka pro Lukáše Ciencialu) i za 
ostatní, nerad bych na někoho 
zapomněl. Skvěle k  nám do ka-
biny všichni zapadli a myslím si, 
že týmu jsou všichni schopni po-
moci.

V  letě vás také někteří hrá-
či opustili nebo odešli hosto-
vat. Jakou vidíte budoucnost u 
Štěpána Krunerta, který šel na 
hostování do Teplic, nebo u An-
tonína Kinského, který přestou-
pil do Slavie Prahy?
Pro ně to je určitě krok dopře-
du. Tonda Kinský je ještě mladý 
brankář, takže bude muset být

trpělivý a pracovat na sobě. U 
Štěpána Krunerta uvidíme, jestli 
se v Teplicích chytí nějak dlouho-
doběji, každopádně mu tam pře-
ji hodně štěstí.

Jak byste zhodnotil vaše do-
savadní angažmá v  Dukle, kde 
hrajete již třetí sezonu?
Když se mi ozvala Dukla, tak 
jsem byl samozřejmě moc rád a 
jsem tedy velmi spokojený. Měli 
jsme lepší sezonu, měli jsme 
horší sezonu, zápasy se vyhrávají 
i prohrávají, ale nemám si na co 
stěžovat. Narazil jsem tu na su-
per lidi, super spoluhráče i lidi 
z realizačního týmu, takže si toho 
moc vážím.

Teď se posuneme více do mi-
nulosti ve vaší kariéře. Pokud 
počítám i juniorky a týmy do 21 
let, tak jste prošel Viktorií Plzeň, 
Mosteckým FK, Domažlicemi, 
Pardubicemi, do kterých jste 
se vracel, dále Baumitem Jab-
lonec, kde jste si zahrál i první 
ligu, pak jste účinkoval v  Kar-
viné a nyní jste tedy v  Dukle. 
Zkuste vypíchnout zatím nej-
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těžší moment vaší kariéry.
Nejtěžší část mojí kariéry byla 
v  Karviné. Rozhodl jsem se tam 
jít na hostování s  tím, že jsem 
věřil tomu, že se tam prosadím. 
Angažmá ale nevyšlo po všech 
stránkách a vlastně jsem to tam 
půl roku protrpěl. Navíc jsem byl 
i daleko od domova. Takže to 
myslím bylo v mé kariéře nejná-
ročnější období. Ze všeho si ale 
samozřejmě může člověk brát 
něco pozitivního, takže mě to 
zase nakoplo zpátky.

Co proti tomu byla zatím nehez-
čí část vaší dosavadní kariéry?
Určitě start za Jablonec v  první 
lize, to bylo velmi příjemné. Jsem 
moc rád, že jsem si to vyzkou-
šel. Potom když jsem přecházel 
z juniorky Plzně na hostování do 
Pardubic. Poprvé jsem si vyzkou-
šel profesionální fotbal. Dostal 
jsem důvěru od trenéra a od lidí 
kolem a musím říct, že jsem

si ten rok v Pardubicích moc užil 
a hodně mi to fotbalově i lidsky 
dalo. Na to vzpomínám moc rád. 

Jaké máte momentální a pak 
třeba i dlouhodobější cíle ve 
vaší kariéře?
Momentálně nějaké extra dlou-
hodobé cíle nemám. Nejradši 
bych byl, kdybychom to s  Duk-
lou zvládli a podařilo se nám do-
stat do Fortuna ligy. Nyní mám 
spíše krátkodobější cíle, jdu zá-

,,NEJTĚŽŠÍ ČÁST MOJI
KARIÉRY BYLA V KARVINÉ.‘‘

pas od zápasu. Chci, aby tato 
sezona byla lepší než ta minulá, 
protože v ní jsme se trápili, a teď 
jsem šťastný, že nás fotbal baví a 
doufám, že to vydrží co nejdéle. 

Na závěr se zeptám na váš fot-
balový vzor?
Mým vzorem od dětství byl Ne-
manja Vidić z Manchesteru Uni-
ted, když tam ještě hrával. A teď 
se mi hodně líbí, jak hraje Sergio 
Ramos, toho rád sleduji.

ZAJÍMAVOST

Jiří Piroch se svým bratrem Tomášem vyrůstali ve Francii, kde je-
jich otech hrál házenou za Wittelsheim. U házené zůstal jen bratr 
Tomáš Piroch, který se dostal i do českého národního týmu. 

Házenou hrál i Jiří Piroch, ale po čase zůstal jen u fotbalu, což 
musí hodnotit jako správné rozhodnutí.





18

OCHUTNÁVKA

7 RYCHLÝCH
POSUNŮ V KARIÉŘE
Znali je jen nejzarytější fanoušci jejich klubů, ale během něko-
lika měsíců se stali hvězdami ligy, nebo dokonce reprezentanty 
a někteří z nich se dočkali pozornosti celků z nejlepších soutěží 
Evropy. I takové příběhy píše fotbal a v poslední době se jich 
v českém fotbale událo hned několik.

AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: ČTK

ABDALLAH SIMA
NÁRODNOST: SENEGAL
KLUB: STOKE CITY

Když se na soupisce Slavie pro Evropskou ligu 2020/21 objevi-
lo jméno Abdallah Sima, málokdo tušil, o koho se jedná. Oka-
mžitě se však začal prosazovat a během pár týdnů se mladý 
Senegalec stal nejen hvězdou Slavie, ale známým střelcem i 
ve fotbalové Evropě, o čemž svědčí i to, že během minulé se-
zony byl dvakrát nejvyhledávanějším hráčem na dobře zná-
mém serveru transfermarkt.
Sima se proslavil především čtyřmi brankami v základní sku-
pině EL, přičemž se prosadil hned při svém debutu v základní 
sestavě. Na jaře navíc pomohl k postupu do osmifinále bran-
kou do sítě Leicesteru. K tomu ve 21 zápasech minulé sezony 
Fortuna ligy přidal 11 branek a 5 asistencí.
I kvůli zranění však forma slávistického objevu začala postup-
ně upadat. V nové sezoně se dvacetiletý ofenzivní fotbalista 
ocitl na hraně základní sestavy a sešívaní za něj od Brightonu 
rádi přijali 250 milionů korun, což je přibližně osmdesátináso-
be ceny, za kterou ho získali z Táborska. I když se v minulosti 
mluvilo o výrazně vyšší částce, tak se jedná o mimořádně po-
vedený obchod.

Štěpán Krunert
NÁRODNOST: ČESKÁ REPUBLIKA
KLUB: FK TEPLICE

Štěpán Krunert se na hřiště nedostal v prvních pěti zápasech 
jarní části minulé sezony. Hrát začal po příchodu trenéra Bo-
humila Pilného do Dukly Praha a po sezoně zamířil na hosto-
vání s opcí do Teplic.

Nejvíc jednadvacetiletý záložník na Stínadlech zatím zazá-
řil v zápase proti Jablonci, ve kterém vstřelil jedinou branku 
utkání. Dočkal se už i nominace do reprezentace U21, za kte-
rou ale ještě do zápasu nezasáhl.
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DAVID ZIMA
NÁRODNOST: ČESKÁ REPUBLIKA
KLUB: FC TURÍN

Druhý podobně velkolepý příběh před příchodem do Sla-
vie neznámého mladíka, který se okamžitě prosadil v kádru 
českého mistra a nedávno přestoupil do špičkové evropské 
ligy, se týká Davida Zimy. Toho vršovický klub za zhruba 
30 milionů korun získal v zimní přestávce sezony 2019/20 
z Olomouce jako hráče, který má v dospělém fotbale ode-
hrané tři zápasy.
S Ondřejem Kúdelou dvacetiletý stoper vytvořil vyváženou 
stoperskou dvojici – směs zkušenosti a dravého mládí. Vel-
kou chválu si vysloužili obzvlášť po ubránění Leiceisteru 
v čele s Jamie Vardym v osmifinále EL, ve kterém sešívaní 
neinkasovali.
V Praze Zima strávil přes rok a půl a v září 2021 zamířil za 
přibližně 150 milionů korun do Turína. Z fantastického in-
stinktu svého realizačního týmu Slavia opět sportovně i fi-
nančně velmi profitovala.

ladislav krejčí ml.
NÁRODNOST: ČESKÁ REPUBLIKA
KLUB: AC SPARTA PRAHA
Ladislav Krejčí ml. je ve Spartě od roku 2019 a vzhledem 
k  tomu, že jde o mladého hráče z druholigového Brna, tak 
se nezvykle rychle prosadil do sestavy letenských a stal jejich 
oporou. Dvaadvacetiletý Krejčí hraje na pozici defenzivního 
záložníka, a přesto je jeho jméno často v kolonce střelců.
V  minulosti byla Krejčímu vyčítána agresivní hra. Po zákeř-
ném faulu loktem na Tomáše Solila v prosinci 2020 a stopce 
na čtyři zápasy už ale tvrdost své hry dostal do přijatelných 
mezí. Podle agenta Pavla Pasky už o Krejčího byl zájem v An-
glii i v Itálii. 

KRYŠTOF DANĚK
NÁRODNOST: ČESKÁ REPUBLIKA
KLUB: SK SIGMA OLOMOUC
Kryštof Daněk je aktuálně jedním z  nej-
perspektivnějších hráčů Fortuna ligy. Do 
A týmu Sigmy nyní osmnáctiletý talent 
nakouknul už v sezoně 2019/20. Naplno se 
v dospělém fotbale začal prosazovat v mi-
nulé sezoně, ve které ve 23 zápasech třikrát 
skóroval a jednou na branku asistoval.
Olomouckému záložníkovi skvěle vyšel 
vstup do letošní sezony, kdy v prvních šesti 
kolech vstřelil dvě branky a jednu přidal i za 
reprezentaci do 21 let. Daněk už nyní patří 
k základním stavebním kamenům sestavy 
Hanáků a svými výkony si říká o pozornost 
předních českých klubů.

DAVID BUCHTA
NÁRODNOST: ČESKÁ REPUBLIKA
KLUB: FC BANÍK OSTRAVA

David Buchta se narodil a s fotbalem začínal 
v Krnově, od osmi let už je ale součástí Baníku 
Ostrava. Dvaadvacetiletý hráč za A tým ost-
ravského celku v sezoně 2019/20 nastoupil do 
devíti zápasů a vstřelil jednu branku.
Větší šanci na hřišti produktivní záložník do-
stal v minulé sezoně a využil ji, jak se sluší a 
patří. Hrál ve 22 ligových zápasech a připsal 
si v  nich šest branek a pěti asistencí. Nehrál 
přitom na své ideální pozici ve středu zálohy, 
nýbrž na křídle. V nové sezoně klenot Baníku 
přibrzdilo zranění.

LUKÁŠ PROVOD
NÁRODNOST: ČESKÁ REPUBLIKA
KLUB: SK SLAVIA PRAHA
Nebýt zranění, tak by nejspíš i třetí slávistická ko-
meta minulé sezony v blízké době zamířila do TOP 
evropské ligy. Lukáš Provod do Slavie přišel v září 
2019 z  Českých Budějovic, kde byl na hostování 
z Plzně. V minulé sezoně se vypracoval do role klí-
čového hráče sešívaných.
Z  Provoda se před zraněním stal i stálý člen zá-
kladní sestavy reprezentace, ve které nastoupil 
do všech tří zápasů březnového srazu 2021 a při 
fantastické remíze 1:1 proti Belgii dokonce vstřelil 
branku. V dresu Slavie nejvíc zazářil gólem do sítě 
Leicesteru. O EURO i další kariérní posun v nejbliž-
ší době ho připravil utržený křížový vaz a menis-
kus.
„Když mi to lékař oznámil, první den byl asi ze vše-
ho nejhorší. Teď už to ale beru prostě tak, jak to je, 
a soustředím se hlavně na to, co pro nohu můžu 
udělat. Moje vize je taková, že bych se v zimní pří-
pravě rád vrátil zpátky do tréninku,“ uvedl Lukáš 
Provod.



Chtěl bych zde 
také nastartovat 
kariéru, jak se to 
povedlo Alexovi.
AUTOR: MARTIN HANIAK
FOTO: FK TEPLICE

Chtěl bych zde 
také nastartovat 
kariéru, jak se to 
povedlo Alexovi.

ROZHOVOR
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V Teplicích před pár lety odstartoval kariéru ještě jeden vlasáč s číslem 13 na zádech. 
Alex Král právě válí v anglickém West Ham United a druhý vlasáč Štěpán Krunert 
právě zažívá první starty v teplickém dresu. Tvrdá dřina a odříkání posunula Štěpána 
Krunerta z rozhoupané pozice na Dukle do ligy a ještě k tomu do výběru lvíčat. Víte, 
jak probíhá spánková hygiena v podání vlašimského rodáka? Co vše stojí za po-
sunem mladého záložníka? Nenechte si ujít následující rozhovor.

Ty ses během půlroku dostal z 
hráče, který neměl pevnou po-
zici v  Dukle, až do ligy, kde sis 
vybojoval místo v reprezentaci 
do 21 let. Co se stalo? Byl tím 
hlavním impulzem trenér Pil-
ný?
Když jsem tolik nenastupo-
val, tak jsem se snažil pořád na 
sobě pracovat a být připravený 
na příležitost, která se může vy-
skytnout. Pan Pilný přišel jako 
nový trenér a dal mi příležitost a 
důvěru, která mi moc pomohla. 
Za tu příležitost bych mu chtěl 
poděkovat. Poté se mi naskytla 
možnost jít hostovat do prvoli-
gových Teplic, kde teď působím. 
Nasbíral jsem starty, podařilo se 
mi vstřelit gól a dostal jsem no-
minaci do reprezentace do 21 let, 
které si moc cením.

Jaký má vůbec Bohuslav Pilný 
přístup k hráčům?

Pan Pilný je férový chlap, který 
věci řekne na rovinu. Když se mu 
něco nelíbí, hned to řekne. 

Pamatuješ si, jaká byla jeho 
první slova k tobě? Protože tvo-
je pozice v Dukle se rázem změ-
nila a patřil jsi k důležitým člán-
kům sestavy.
To si nepamatuji, ale jak jsem 
už zmiňoval, snažil jsem se být 
připravený na příležitost, která 
může přijít, a pan Pilný mi tu pří-
ležitost dal a já jsem se ji využil.

Dozvěděl jsem se, že jsi pat-
řil mezi hráče, kteří využívali v 
Dukle mentálního trenéra. Co 
jste spolu nejvíce pilovali, po-
kud to není tajné?
Ano, v Dukle jsme měli k dispozi-
ci mentálního trenéra Rostislava 
Helštýna, se kterým jsem spolu-
pracoval. Snažili jsme se vyladit 
mě, abych byl co nejlépe připra-

vený na zápas. A poté jsme spolu 
ty zápasy rozebírali a hodnotili, 
jak jsem se v jednotlivých pa-
sážích utkání cítil. Rostislav mi 
pomohl poznat více sám sebe a 
snažil se mi ukázat věci z jiného 
úhlu pohledu, než jsem je viděl 
já. 

Vím o tobě, že se dost zajímáš o 
osobní rozvoj, ale co by sis ne-
odpustil, je špatný spánek. Jaký 
je tvůj spánkový režim? Vypnu-
tý telefon hodinu před spaním? 
Jak spí Štěpán Krunert? 
Můj spánkový režim začíná ve-
čeří, po které už nic jiného ne-
jím. Poté mi na telefonu pípne 
ve 21:30 večerka a vypnou se mi 
oznámení, zvuky a telefon se mi 
přepne do červeného režimu. 
Od té doby si nasadím červené 
brýle, které blokují modré světlo. 
Pak si 30 minut před spánkem 
dám magnesium a CBD kapky 
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a ve 22:30 jdu spát. Snažím se 
každý den chodit spát ve stejný 
čas. Ještě k tomu všemu vždycky 
v pokoji vyvětrám a musím mít 
v místnosti tmu. Všechno si mě-
řím svým chytrým prstýnkem 
Oura ring už druhým rokem. 
Spánek je pro mě klíčový a sna-
žím se každý den dodržovat svůj 
režim, abych byl připravený na 
další den. 

Jak vypadá tvůj zápasový den? 
Máš nějaký zvláštní režim, co se 
tyče stravy, mentální připrave-
nosti atd.? Nebo to je z tohoto 
hlediska den jako obvykle?
Především se dobře vyspím, 
vstanu a dobře se najím. Pak mi 
pomáhá, když se trochu rozhý-
bu. Mentálně se připravuji už ve-
čer před tím, kdy přemýšlím nad 
situacemi, které by se mohly v 
zápase vyskytnout. A pak už jen, 
když jsem v kabině před zápa-

,,KDYŽ UŽ JSEM NA HŘIŠTI, 
TAK NERVÓZNÍ NEJSEM.‘‘

sem, se koncentruji pouze na zá-
pas.

Jak vůbec řešíš nervozitu před 
zápasem? Snažíš se ji nějakým 
cvičením zmenšit, nebo to ne-
cháváš plynout?
Před zápasem přemýšlím o zá-
pase a myslím si, že skoro každý 
fotbalista je před zápasem tro-
chu nervózní. Když už jsem ale 
potom na hřišti, tak to nervózní 
nejsem. Žádná speciální cviče-
ní nedělám, jen - jakmile jsem v 
kabině - se koncentruji pouze na 
zápas.

Co ti vůbec v hlavě běhá, když 
pokazíš například první míč v 
zápase? Jsi v tomto typ hráče, 
který to hned hodí za hlavu, 
nebo je to pár minut na tvém 
pohybu vidět?
Myslím si, že každý při zápase 
pokazí míč, ať je to nepřesná při- 

hrávka, nebo klička, ale určitě 
to pokazit nechce. Když zkazím 
míč, už to změnit nedokážu, a 
tak to hodím za hlavu a pokraču-
ju dál ve hře. 

Jste na posledním místě tabul-
ky a vypadá to, že již druhým 
rokem budete hrát o záchranu. 
Jak tuhle situaci vnímáš smě-
rem k tvému rozvoji? Bral jsi to 
jako riziko, které tě může při-
brzdit, nebo jako výzvu získat 
tyhle cenné záchranářské zku-
šenosti? 
Každým svým výkonem se sna-
žím pomoct Teplicím k zisku 
bodů. Beru to jako velkou příle-
žitost, která mi umožnila se po-
sunout o stupínek výše do 1. ligy. 
Zde se konfrontuji s těmi nejlep-
šími a každým startem nabírám 
velmi cenné zkušenosti, i když 
situace momentálně není jed-
noduchá.

Rozhodl jsi se pro Teplice i z dů-
vodu, že tě chtěli i v minulosti?
Když mi agent řekl, že by byla 
možnost se posunout do 1. ligy, 
tak jsem neváhal. Že mě chtěli v 
minulosti, to na moje rozhodnutí 
vliv nemělo.

Měl jsi i nabídku z jiného ligové-
ho klubu?
To nevím. S agentem jsme řešili 
Teplice, protože to byla pro můj 
rozvoj nejlepší varianta.

V Teplicích kariéru odstartoval 
už jeden vlasáč - Alex Král. Při-
pomínají ti Na Stínadlech tuto 
skutečnost, nebo je tam tohle 
téma tabu?
Samozřejmě si mě lidé s ním 
spojují, protože mám kudrnaté 
vlasy jako on a vzal jsem si i číslo 
13, které také nosil on. Chtěl bych 
zde také nastartovat kariéru, jak 
se to povedlo Alexovi.



SONDA

NEPOUČITELNÝ
TOMÁŠ
AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: ČTK
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Tomáše Řepku asi netřeba představovat. Někteří ho nenávidí, jiní ho milují. Tento 
legendární obránce nejvíce proslul agresivní hrou, ziskem mnoha červených karet a 
tzv. „blikanci“, tedy výlevy agresivity na hřišti. Mnozí asi mají v paměti, jak například 
v roce 2007 praštil do kamery kameramana České televize nebo jak vší silou hodil 
míč do obličeje ostravského Aleše Besty. Skandály a pozornost médií poutal ale i 
mimo hřiště, a to i po skončení své hráčské kariéry v roce 2013.

Tento rodák ze Zlínska prožil 
kromě angažmá na Letné po-
vedenou část své kariéry také v 
londýnském West Hamu. Tam 
se opravdu proslavil a navzdo-
ry některým očekáváním byl 
mezi fanoušky poměrně oblí-
lený a podával solidní výkony. 
Na začátku roku 2006 se Řepka 
podruhé vrátil do Sparty a zažil 
možná nejlepší období své kari-
éry. K  jednomu z  nejslavnějších 
momentů jeho bohaté kariéry 
rozhodně patří vítězný gól na 1:0 
s  Teplicemi v  posledním zápase 
sezony 2009/10, kterým rozhodl 
o mistrovském titulu letenského 
celku.

Ale teď zpět ke kontroverzím. 
Těch nebylo nikdy málo ani 
v osobním životě tohoto slavné-
ho bývalého hráče. Před třemi 
lety v květnu 2019 byl pravomoc-
ně odsouzen na dva a půl roku 
vězení za zpronevěru a poškoze-
ní práv jeho exmanželky Vlaďky

Erbové. Prodal totiž za 1,2 milio-
nu mercedes, který již v té době 
patřil jeho bývalé ženě. Dále se 
do trestu přičetly internetové 
útoky na jeho exmanželku. Trest 
mu byl ale nakonec snížen kvůli 
odpracovaným hodinám veřejně 
prospěšných prací a v lednu 2020 
byl podmíněně propuštěn. Jinak 
pletky s policií si Řepka „užil“ už 
před svým pobytem v ruzyňské a 
plzeňské věznici. V minulosti mu 
byl například odebrán řidičský 
průkaz kvůli opakovanému říze-
ní v opilosti.

No, a jak je na tom Tomáš Řepka 
nyní? Několikrát v  rozhovorech 
prohlašoval, že se již změnil a že 
je daleko psychicky vyrovnaněj-
ší. Je možné, že pobyt ve vězení 
mu pomohl srovnat si myšlenky, 
a vypadá to, že se tam opravdu 
choval docela příkladně. Čím je 
ale bývalý sparťanský kapitán 
také pověstný, tak jsou to kon-
troverzní vyjádření a tvrdá veřej-

ná kritika některých lidí. A vy-
padá to, že v tomto ohledu se 
moc nezměnilo. Za dlouhá léta 
v  českém fotbale, a především 
na Spartě, se Řepkovi podařilo si 
vytvořit poměrně dost nepřátel a 
některé z nich asi stále nemůže 
pustit z hlavy.

Momentálně točí na YouTube 
a do podcastů svoji novou sérii 
rozhovorů, kterou ironicky po-
jmenoval Red Card. Tam si zve 
nejrůznější hosty z  fotbalového 
prostředí, tedy především svoje 
kamarády, bývalé sparťany. Zaví-
tali k němu již například Roman 
Bednář, Jaromír Blažek nebo 
Václav Kadlec. Co je ale poměr-
ně neobvyklé, tak velký prostor 
na reprodukci svých názorů dává 
v  těchto rozhovorech také sobě 
a odpovědi hostů často doplňuje 
vlastním dlouhým komentářem. 
Je to tedy velmi netradiční poje-
tí talk show. Rád se pozvaných 
sparťanů ptá na ty nejkontrover-
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znější otázky, týkající se napří-
klad bývalých trenérů a po-
dobně. Několikrát si neodpustil 
kritiku bývalého kouče a součas-
ného funkcionáře Sparty Jaro-
slava Hřebíka, u kterého se netají 
tím, že si do noty zrovna nepadli.

Především pana Hřebíka pova-
žuje za hlavního iniciátora jeho 
konce na Letné, protože od roku 
2011 působil jako nový generální 
sportovní manažer Sparty a v té 
době se dělaly v  klubu docela 
velké změny. Dvě poslední sezo-
ny kariéry tak Řepka musel do-
hrávat v Českých Budějovicích a 
ze Sparty se v té době musel stě-
hovat také jeho dobrý kamarád 
a legendární brankář Jaromír 
Blažek.

Epizody v pořadu Red Card mají 
kolem 50 tisíc shlédnutí, takže 
některé fanoušky určitě baví. A ti, 
co mají rádi kontroverze a odkrý-
vání starých „kauz“, si tam roz-
hodně přijdou na své. Na ostat-
ních sociálních sítích Řepka příliš 
aktivní není. Nepoužívá ani Face-

book, ani Twitter a na Instagram
přidává fotky a příspěvky, které
žádné vášně nebudí. 

Jinak přes všechny jeho přešlapy 
ve fotbalové kariéře i v osobním 
životě mu rozhodně nejdou upřít 
nesporné herní kvality a vůdčí 
mentalita, kterou ukazoval jako 
kapitán pražské Sparty. Proto je 
pro mnoho tamních fanoušků 
stále nedotknutelnou ikonou. 

Nyní žije s modelkou a moderá-
torkou Kateřinou Kristelovou, tak 
jim přeji hodně štěstí. Tomáši Ře-
pkovi přeji, ať se mu v  budouc-
nu co nejvíce vyhýbají skandály 
a kontroverze a ať má možnost 
se fotbalu aspoň nějak nepřímo 
stále věnovat.

„To, co ve Spartě předváděl 
vůči Pamičovi, byla čistá 

šikana! Přece není možné, 
aby se v kolektivním sport u 
něco takového dělo. I to byl 
jeden z důvodů, proč se hra 
Sparty nemohla posouvat k 

lepší kvalitě.“
popsal pro Aha Jaroslav

Hřebík

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HLAVNÍ TÉMA:
ZA OPONOU



V zimě na sobě tričko, 
kraťasy a žabky…

AUTOR: JIŘÍ DRYÁK 
FOTO: ARCHIV DANIELA SMEJKALA

Stojí za největšími přestupy jak ven, tak dovnitř české ligy, v Africe buduje skautské 
oddělení. Zkušený agent Daniel Smejkal v exklusivním rozhovoru rozkrývá přestup 
léta, datové analýzy nebo africkou cestu, na kterou se jeho agentura vydala.
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Trend posledních let na téma 
Afrika a fotbal je jasný. Spous-
ta evropských klubů má na 
černém kontinentu akademie, 
nebo alespoň nějaké skautské 
oddělení. Jak si tento trend po-
sledních let vysvětlujete?  
Ten trend vznikl nejspíš úspě-
chem hráčů, kteří zde působili, 
ať je to nyní Sima, nebo když to 
začínalo, Bony Wilfried. Dřív tu 
byli hráči ve Viktorce Žižkov nebo 
třeba v  Liberci, ale rozhodně to 
nebyl takový boom jako nyní, 
kdy je v každém klubu už africký 
hráč. Ale řekl bych, že právě od 
Bonyho, který se nakonec prodal 
za velké peníze, si hodně lidí uvě-
domilo, že to jde. Po Bonym přišli 

hned Simon Deli a Tiemoko Ko-
nate,… Dříve se s  nimi neumělo 
tolik pracovat, ale díky zlepšené-
mu zázemí klubů napříč republi-
kou se to vše zlepšuje a tito hráči 
k nám rádi chodí.

Ale pokud vezmeme v úvahu 
třeba Latinskou Ameriku - ná-
rodní mužstva Brazílie nebo 
Argentiny - těm se nevyrovná 
žádný africký tým. Proč se klu-
by nezaměřují spíše sem?
Zaregistroval jsem jeden čas po-
ptávku po takovýchto hráčích, 
že by se mohlo skautovat právě 
v  těchto zemích, ale ti hráči už 
jsou o dost dražší. Neříkám, jestli 
jsou kvalitnější, nebo nejsou, ale

14
Tolik hráčů působí v 

první lize a jejich rod-
ná země se nachází 
v Africe. Nejvíce zá-

stupců má v naší lize 
Nigérie, odkud po-
chází například Pe-
ter Olayinka, Ubong 
Ekpai nebo Fortune 

Bassey. Dalších 8 hrá-
čů z Nigérie najdete 

na druholigových tráv-
nících.
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otázka peněz je tam jiná. Afrič-
tí hráči přicházejí většinou na 
zkoušku a kluby si samy vybírají. 
I ohledně víz je to kolikrát složité. 

Tak třeba FC Porto je krásný pří-
klad, že to jde, ale tam je samo-
zřejmě jazyková bariéra nula.
Ano, to je neskutečná výhoda. U 
nás samozřejmě kluby preferují 
angličtinu. Když si vezmete tře-
ba Pobřeží Slonoviny - výborní 
fotbalisté, ale je tam francouz-
ština, která je bariérou hlavně na 
začátku pro obě strany. Jak pro 
klub, tak pro hráče. 

Takže srovnání Latinské Ameri-
ky oproti Africe je jen otázkou 
ceny?
V  našem prostředí celkem ano. 
Dnes do Afriky létá kdekdo. Z Ev-
ropy se posílají skauti, trenéři, ně-
kdo tam i žije. Klub vyšle člověka 
třeba na rok - a vybírej nám tam 
hráče. Mladých fotbalistů je tam 
nespočet, opravdu nespočet a 
všichni milují fotbal. Nigérie má 
200 milionů obyvatel, takže je 
velká šance, že se někdo najde 
(úsměv). Pak přiletí do Evropy a 
vidí poprvé sníh a spousty jiných 
věcí, které v životě neviděli. Kdysi 
dávno přiletěl kluk v zimě, na 

sobě tričko, kraťasy a žabky. Tak 
mu říkám, proč sis nevzal něco 
teplejšího, a on, že tam nemají 
obchod se zimním oblečením, 
což měl pravdu (úsměv).

,,JÁ JSEM ZAČÍNAL S PANEM LA-
CINOU, TEHDY SE PŘIVEDL WILF-
RIED.‘‘ 

Jak tedy vaše agentura na ten-
to trend afrických hráčů reagu-
je? Jak jste se přizpůsobili? 
Přizpůsobili jsme se tak, že tam 
stále létáme (smích) a zkoušíme 
vybírat talenty, o nichž si mys-
líme, že by na to hrát v  Evropě 
měli. Já jsem začínal s panem La-
cinou, tehdy se přivedl Wilfired, 
pro mě věc neznámá. Ale rychle 
jsem pochopil tenhle potenciál a 
že se tam musí létat často. Pře-
svědčit některé kluby, abychom 
tam letěli společně, potom třeba 
otevřít akademii, nebo alespoň 
spolupracovat s nějakou součas-
nou, to by bylo něco nového, co 
tady nikdo nemá.

A vy tedy už tam máte své lidi? 
Určitě, mám tam své kontakty, 
jak v Nigérii, tak na Pobřeží Slo-
noviny. Ty věci mi organizují. Je 
to důležité, protože lidí, co tam

lítá, je opravdu velké množství, a 
když si vybereme hráče, za týden 
může říct někdo jiný, hele, já ho 
chci taky. 

Asi největší hvězda, doslova ra-
ketová, bych řekl, je teď případ 
Sima. Zažil jste vy nějaký po-
dobný skok? Protože jeho pří-
běh je až neuvěřitelný. 
Je to absolutně specifický pří-
pad, je to svým způsobem zá-
zrak. Klukovi to samozřejmě 
přeju. V tomto případě se stala 
spousta takových hezkých věcí, 
bez kterých by to asi nešlo, už 
od přáteláku Táborska a Slavie, 
kde je zaujal. Okamžitě ho kou-
pili, chvilku strávil v béčku a pak 
v covidové době byl zapsán na 
soupisku Evropské ligy. No 

2017
Rok, kdy došlo ke 

změně vlastnických 
struktur ve společnos-
ti IFM-M. Zakladatele 
společnosti Dalibora 

Lacinu nahradil Daniel 
Smejkal.



a šup, několik gólů, přestup do 
Brightonu a nyní je na hostová-
ní ve Stoke. Je to krásný příběh. 
Takhle to vypadá jednoduše, co 
(úsměv)?

Myslíte si, že je to něco, co se 
může opakovat, nebo je to něco, 
co se stane jednou za x let?
Jsem optimista, asi se to může 
opakovat, ale v  tomto příběhu 
je tolik specifických věcí, je to 
asi boží dítě, všechno vyšlo. Je to 
příběh, na který se bude dlou-
ho vzpomínat. My jsme seděli 
na tribuně a vedli jsme debatu, 
jak bude vlastně hrát, až budou 
moci přijít diváci. On vlastně do 
nějaké doby nehrál vůbec před 
větším publikem. Je to v  tom 
klukovi, dřel, chtěl a poslouchal, 
co trenéři po něm přesně vyža-
dují, a plnil to. Za normální situ-
ace vše klukům trvá déle, a ne 
odejít po méně než 30 zápasech 
do zahraničí…

Táborsko je klub, o němž se 
mluví jako o klubu, který právě 
nejlépe umí zapracovávat hráče 
z Afriky, ale já se zeptám trošku 

jinak. Nakolik je to práce Tábor-
ska a nakolik Evianu, který, jak 
víme, hráče dodává na jih Čech? 
Evian má nespornou výhodu ve 
francouzštině. Jazyková bariéra 
žádná a to samé může nabíd-
nout Táborsko. Trenér umí hned 
několik jazyků. Je jedno, jestli je 
to hráč z  Brazílie, Francie, Por-
tugalska nebo Nigérie - v tomto 
je ten klub pro cizince zajíma-
vý. Všeobecně všechni používají 
většinou angličtinu, oni ne. My 
jsme tam začínali s Traorem, kte-
rý později přestoupil do Zlína a 
pak do Slavie.

Přehodím teď list na naší nej-
vyšší soutěž. Největší kluby u 
nás mají rozpočty, které se blí-
ží miliardě korun, ale to jsou 
peníze, které třeba Bruggy vy-
naloží jen na posily. Přesto se 
často podobné kluby nemůžou 
pochlubit úspěchy, jaké máme 
my. Čím si vysvětlujete, že čes-
ké kluby jedou v  tomto směru 
dost nad plán? 
Jdeme více za úspěchem, ně-
kam to dotáhnout.  Česká liga je 
strašně fyzicky náročná. Co se 

32

BĚHEM JEDNÁNÍ O PŘESTUPU MICHAELA KRMENČÍKA BYLO VELMI HORKO...

KDO PATŘÍ POD AGENTURU 
DANIELA SMEJKALA?

MICHAEL KRMENČÍK
SK SLAVIA PRAHA

OSCAR DORLEY
SK SLAVIA PRAHA

SIMON DELI
ADANA DEMIRSPOR

JOEL KAYAMBA
FC VIKTORIA PLZEŇ

JAN BOŘIL
SK SLAVIA PRAHA

Foto: slavia.cz, fcviktoria.CZ



týče Brugg - oni díky koeficientu 
a prvnímu místu mají jistotu sku-
piny Ligy mistrů. V dnešní době, 
kdy kluby šetří, udělali několik 
velkých transferů a prodali tře-
ba stopera z Pobřeží Slonoviny 
Odilona Kossounoua za 28 mili-
onů eur do Leverkusenu. Takže 
kromě Ligy mistrů je tam i ten-
hle příjem. Nakoupili další mladé 
hráče z Afriky, jejich skaut je tam 
snad 360 dní v roce (smích), ča-
sem tam vybudují akademii.

Když jsme u těch akademií, je 
Salzburg nejlepší akademií, 
kterou jste kdy viděl?
To asi ano, ale je i spousta jiných, 
zajímavých. I ve zmiňovaných 
Bruggách mají krásné nové 
sportovní centrum, kde je vše, na 
co si fotbalista vzpomene.

,,NĚKOLIKRÁT SE MĚNILY PODMÍN-
KY PŘÍCHODU AŽ I PO SITUACI, KDY 
HO PROSTĚ BELGIČANI NEPUSTÍ.‘‘ 

Slavia okomentovala příchod

vašeho svěřence Michaela Kr-
menčíka jako velmi náročný. 
Jak vám bylo horko? 
Mně bylo velmi horko (úsměv). 
Bylo mi horko od začátku do 
konce. Několikrát se měnily pod 
mínky příchodu až i po situaci, 
kdy ho prostě Belgičani nepustí. 
Bruggy s ničím, co bylo zezačát-
ku nabízeno, absolutně nesou-
hlasili. Nakonec vznikla dohoda 
hostování s povinnou opcí. Nej-
horší bylo, že se vše zintenzivnilo 
v  době, kdy se tlačit normálně 
nemusí, nekončilo přestupové 
okno, ale Slavie ho chtěla mít co 
nejdříve ve svém tréninkovém 
procesu. Bylo to opravdu nároč-
ných několik dní.

Jak moc člověk musí být ša-
chista v těchto situacích? 
Asi každý agent může potvrdit, 
že někdy nastane chvíle, že není 
kudy kam a je lepší si dát něja-
kou pauzu.  A někdy to může vy-
padat, že už to nepůjde, ale pak 
opadnou emoce a rozjede se vše

nanovo. Ve finále mě to baví, vy-
mýšlet různé věci. 

Byl to nejnáročnější přestup, 
který jste řešil? 
Nejnáročnější byl zase Michal 
(úsměv), ale z  Plzně do Brugg, 
tam se od toho taky několikrát 
upustilo, řešily se peníze, pro-
hlídky atd… Bruggy jednu chvíli 
přestaly věřit, že se uzdraví s tím 
kolenem do doby, která se dekla-
rovala, a dokonce odstoupili od
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6 mil. €
Za tuto sumu odchá-
zel útočník Michael 
Krmenčík z Viktorie 
Plzeň do belgických 
Brugg. Bohužel Kr-

menčík si svou pozici 
musí vybojovat na 

hostováních.



přestupu a vrátili se k tomu zno-
vu až za rok, což jsme v té době 
samozřejmě nemohli vědět. 

,,NECHTĚL BYCH, ABY FOTBAL 
HRÁLI “ROBOTI”, ALE JE TO ROZ-
HODNĚ ZAJÍMAVÉ.‘‘ 

Zmínili jsme v  rozhovoru soci-
ální sítě. Snažíte se radit svým 
svěřencům a zasahovat do 
toho, co zveřejnují? 
Někdy ano, ale snažím se do 
toho zasahovat až v době, kdy 
je to nutné. Někdy je potřeba 
spíš informovat lidi kolem hráčů 
(úsměv). V době různých speku-
lací asi není dobře, pokud by se 
kdokoliv blízký hráči ptal třeba 
na Instagramu, zda někdo může 
poradit s bydlením v určité desti-
naci (úsměv).

Poslední věc, co bych rád pro-
bral: Jak v současné době mluví 
do přestupů datové analýzy a 
jak oko skauta? 
Kluby i u nás si poslední dobou

začaly lustrovat případné posily 
a jiné od datových analytiků.  Je 
to taková první informace, zda 
hráče má cenu dál skautovat, či 
ne. Oko skauta je ale stále hod-
ně potřeba. Nechtěl bych, aby 
fotbal hráli “roboti”, ale je to roz-
hodně zajímavé. 

A jak tedy kluby dají na tyto 
analýzy v dnešní době? 
Tak například i já spolupracoval s 
datovými analytiky na příchodu 
Muhammeda Sanneha z eston-
ského Paide do Baníku Ostrava. 
Na základě všech těchto infor-
mací přišel na krátkou zkoušku, 
kterou téměř hned Baník pro-
měnil v přestup, jelikož analýzy
nelhaly. 
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Více o datových analýzách
v našem posledním vydání
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AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: ARCHIV DANIELA SMEJKALA

úlovků Joel Kayamba. Na hřišti 
Daniel Smejkal nejvíce působil 
v divizním Hlinsku. Skutečně se 
jednalo jen o zábavu ve volném 
čase po výkonu civilního povolá-
ní. 

Na profesionální úrovni se jako 
hráč fotbalu nikdy nevěnoval. 
Osudovým regionem je pro něj 
v tomto ohledu Pardubický kraj, 
kde později začal své působení 
na Starém kontinentu jeden z 
jeho největších fotbalových 

Zlomovým se pro něj však stal 
rok 2008. Tehdy začal aktivně 
spolupracovat s agenturou IF-
M-M, kterou dva roky před tím 
založil Dalibor Lacina. Toho dnes 
fotbalová veřejnost bere jako 
jednoho z elitních českých fot-

Pamětníci 90. let v českém ligovém fotbale si patrně i dnes vybaví jméno Daniel 
Šmejkal. Rodák z Plzně prožil nejúspěšnější část kariéry v pražské Slavii a byl jedním 
z aktérů památné sezony 1995/1996, kdy Slavia po takřka padesáti letech oslavila 
mistrovský titul a předvedla spanilou jízdu tehdejším Pohárem UEFA. Záložník s vy-
nikající levou nohou odehrál i část kvalifikace o evropský šampionát v Anglii, ale na 
finálový turnaj se nakonec nepodíval. Nyní však má potenciál výrazně poznamenat 
fotbalové dění jeho takřka jmenovec. Mezi elitu hráčských agentů se totiž dostává 
Daniel Smejkal. Ten si stanovil jako hlavní pole působnosti africký kontinent. Před-
vedl již několik “tref do černého” a věří, že přijdou další. Ani příběh jeho samotného 
však není nezajímavý. 
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balových agentů, jenž má zkuše-
nosti také s prací v rámci fotba-
lových klubů. Své rady předával 
managmentu Sparty Praha a v 
Bohemians Praha 1905 působil 
krátce také ve funkci trenéra. 
Dříve aktivně spolupracoval s 
Pavlem Paskou, což bylo patrně 
hlavním spouštěčem k založe-
ní vlastní agentury. Pavel Paska 
před časem postupoval stejně. 
Vzhledem k tomu, jaká jména 
mohli fanoušci posléze vidět 
mezi klienty této agentury, byl 
dobře vidět Lacinův potenciál 
pro boj o místo na české fotba-
lové scéně.

Jednalo se o firmu s jasně danou 
strukturou, ale v rámci daného 
oboru šlo stále o nováčka. Do 
jisté míry tak probíhalo i určité 
hledání díry na trhu. K tomu měl 
právě pomoci i Daniel Smejkal. 
Jeho nejbližším spolupracovní-
kem se stal Daniel Sigan. Fot-
balový skaut působící dlouhou 
dobu u mládeže v Dukle Praha 
se zahraničními zkušenostmi vý-
razně pomáhal Danielu Smejka-
lovi mapovat africký terén. V jeho 
fotbalovém životopise najdeme i 
zahraniční štace a existoval po-
tenciál uplatňovat zkušenosti v

nich získané.

IFM-M měla z dřívější doby ve své 
historii zapsaná zajímavá česká  
fotbalová jména, přičemž nej-
větší prestiž patrně dodává spo-
lupráce s někdejší reprezentační 
oporou Tomášem Ujfalušim. Vy-
zdvihuje agenturu jako výbor-
ného spolupracovníka během 
jeho fotbalové kariéry, v níž si za-
hrál tři elitní evropské fotbalové 
soutěže a ve svém životopise má 
zapsaný také turecký velkoklub 
Galatasaray Istanbul. Ze součas-
ných českých fotbalistů může-
me vyzdvihnout jména jako MI-
chael Krmenčík či Jan Bořil. Ze 
současné Slavie najdeme v jejich 
portfoliu také záložníka Pobře-
ží slonoviny Ibrahima Traorého. 
Jedná se o jeden z důkazů dobře 
zmapovaného afrického terénu.

IFM-F se však stále profiluje pře-
devším jako v podstatě rodinná 
firma. Na svých webových strán-
kách zdůrazňuje důležitost bu-
dování vztahu mezi agenturou 
a hráčem, přičemž prioritou je 
pro ni dlouhodobá spolupráce 
prospěšná pro obě strany. Klade 
také důraz na mapování hráč-
ského terénu již v mládežnických

Joel Ngandu Kayamba
FC Viktoria Plzeň

Ibrahim Traoré
SK Slavia Praha

Oscar Dorley
SK Slavia Praha

Simon Deli
Adana Demirspor

Muhammed Sanneh
FC Baník Ostrava

Emmanuel Antwi
1.FK Příbram

Ahmed Fofana
MFK Vyškov

AFRIČANÉ V
AGENTUŘE IFM-M.

Foto: FC Viktoria Plzeň
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letech. Zdůrazňuje, že hráči není 
třeba najít jen ideální fotbalové 
řešení, ale při začátcích v novém 
angažmá, a především v případě 
zahraničních, je třeba hráči po-
moci i v osobním životě a s akli-
matizací v neznámém prostředí. 
V případě příchodů například 
afrických hráčů do evropského 
fotbalového prostředí toto pla-
tí dvojnásob. Agentura IFM-M 
trvale úzce spolupracuje s osmi 
kluby z nejvyšší české fotbalové 
soutěže. Kromě Sparty a Slavie 
najdeme jejich svěřence ve Vik-
torii Plzeň, Slovanu Liberec, stře-
dočeské Příbrami, Teplicích, Mla-
dé Boleslavi a Sigmě Olomouc.
Za dobrý úlovek může agentura 
považovat například Simona De-
liho. Ten se usadil v českém fot-
balové prostředí celých sedm let 
a přes hlavu přetáhl dres obou 
pražských “S”, přičemž ve Spartě 
soutěžní zápas nikdy neodehrál, 
a naopak absolvoval dvě hosto-
vání v Příbrami a Českých Budě-
jovicích. Ve Slavii prožil naopak 
nejpovedenější období své karié-
ry. Zažil s ní boj o holé přežití i po-
byt na ligovém výsluní. Vysloužil 
si angažmá v belgických Brug-
gách, které naopak nedopadlo 
nejlépe a díky hostování ve Slavii 
má ve svém fotbalovém životo 
pisu hned tři ligové tituly. Nyní 
má za úkol vybojovat si místo na

slunci v tureckém Demirsporu. 
Za nejkouzelnější příběh, jehož 
byla Smejkalova agentura ak-
térem, je ten s hlavním hrdinou 
Joelem Kayambou, který musel 
zdolat několik fotbalových pater.

Fotbalista Konžské demokra-
tické republiky se fotbalovému 
řemeslu učil v klubu Sharks XI 
FC v tamní metropoli Kinshase. 
Na evropskou scénu se vydal 
v roce 2013 jako jedenadvace-
tiletý, přičemž letitý trenér FK 
Pardubice Jiří Krejčí přicházel s 
polemikou, zda nebyl konžský 
fotbalista “ostaršen”. Evropskou 
půdu okusil poprvé v době, kdy 
se svým otcem žil krátkou dobu 
ve Francii. Podle vlastních slov 
se až zde začal učit hrát fotbal. 
V rodné zemi žádný organizova-
ný trénink, který si představují 
například čeští fotbaloví fanouš-
ci, neexistuje. Neexistují zde ani 
žádní trenéři mládeže a chlapci 
si zpravidla tréninky organizovali 
sami. Kayamba v některých roz-
hovorech nastínil, jaký je rozdíl 
mezi evropským a africkým fot-
balovým myšlením, V jeho rodné 
zemi byly pro hráče mnohdy dů-
ležitější individuální výkony než 
samotný výsledek zápasu. Mož-
ná i proto nevnímal účinkování 
nižších českých soutěžích jako 
něco potupného.

I DNES VZPOMÍNÁ NA TO, 
JAK K NEDÍLNÉ SOUČÁSTÍ 
ŠATNY PATŘILA LEDNICE
S PIVEM.

Spouštěčem byl kontakt již ně-
kolikrát zmíněných pánů Dani-
ela Smejkala a Daniela Sigana s 
Afričanem žijícím v Praze. Díky 
tomuto kontaktu poprvé okusil 
evropskou fotbalovou scénu. Ve 
východočeském Hlinsku začí-
nala jeho jízda v krajské soutě-
ži. Jeho život fotbalisty v České 
republice začínal na stadionu 
v Hlinsku a jeho útroby se staly 
jeho bydlištěm. Proti africkým 
poměrů se tímto jeho životní 
standard příliš neproměnil. Měl 
střechu nad hlavou, což bylo teh-
dy jeho patrně jediným přáním.

Některé věci mu přišly nepocho-
pitelné a takřka směšné. I dnes 
například vzpomíná na to, jak 
k nedílné součásti šatny patřila 
lednice s pivem. I to naznaču-
je, jak dlouhá a trnitá byla jeho 
cesta k profesionálnímu fotbalu. 
Joel Kayamba měl jednoho dne 
štěstí na návštěvu zápasu Hlin-
ska. Při cestě do šatny ho zastavil 
skaut prvoligové Příbrami a byla 
mu nabídnuta zkouška v klubu 
mnohými vnímaným především 
jako drahá hračka svérázného 

JOEL NGANDU KAYAMBA BYL DOKONCE NOMINOVÁN DO REPREZENTACE DR KONGO.
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středočeského podnikatele Ja-
roslava Starky. Na zkouškách 
Kayamba uspěl a začalo tak je-
hoprvní profesionální angažmá. 
Jeho plat činil na začátku mě-
síčně pouhých deset tisíc korun.  
Nejprve se připravoval pouze s 
rezervním týmem, ale díky trpě-
livosti se dočkal pozvánky z ligo-
vého “áčka”.

Přišla však i jedna nefotbalová 
komplikace. Kayambovi vypršelo 
vízum a nejbližším místem, kde 
mohl provést jeho prodlouže-
ní byla Nigérie, kam se logicky 
musel vypravit. Evropan si dnes 
představí vyřízení celé záležitosti 
během několika hodin, přičemž 
hráč bude mít připravenou i 
zpáteční letenku. Joey Kayamba 
však strávil v Nigérii celé dva mě-
síce, což bylo znovu útokem na 
jeho fyzickou kondici, jelikož jisté 
riziko zde představovalo samot-
né vycházení na ulici. Tyto dva 
měsíce byly plné slz a přicháze-
ly myšlenky na návrat do rodné 
země. Od toho však nakonec 
upustil a za tuto odvahu byl od-
měněn. Když skončil jeho úřední 
maraton v Nigérii, objevil se zno-

vu v Příbrami, kde se však změ-
nily fotbalové poměry. Petra 
Čuhela vystřídal na postu hlavní-
ho trenéra Pavel Tobiáš a tomu 
se Kayamba nehodil do jeho fot-
-balových záměrů, přičemž roli 
zde hrály i Kayambovy drobné 
zdravotní komplikace.

Šéf východočeského klubu Miro-
slav Hebký mu nabídl možnost 
návratu. To se ale uskutečnilo 
jen na otočku, tento podnika-
tel totiž stál nejdříve u zrození 
jeho hostování v Hradci Králové, 
a především se zasloužil o jeho 
přestup do tehdy druholigových 
Pardubic, kde v roce 2015 opět 
podepsal profesionální smlouvu.
Zažil si však na východě Čech i 
jiné životní kapitoly. Například 
si přivydělával jako pracovník 
ochranky na diskotéce. Po dvou 
letech ve městě, vnímaném ve-
řejností především jako hokejo-
vé, přišel patrně definitivní zlom 
v jeho fotbalovém životě. Tím se 
stal podpis smlouvy v Opavě v 
roce 2017.

Zde si připsal první velký týmový 
úspěch. Vyhrál s Opavou Fotba-

lovou národní ligu a na jaře 2018 
se tak podílel na jejím návratu 
do nejvyšší soutěže. Vzhledem 
k tomu, že patřil mezi důležité 
aktéry tohoto boje, brali ho na-
jednou na zřetel i představitelé 
jiných ligových týmů. Asi není 
příliš třeba připomínat, že na 
svůj fotbalový vrchol prozatím 
vystoupal v Plzni. Viktoria muse-
la poslat na účet Opavy více než 
20 milionů korun a Kayamba se 
stal nejdražším hráčem v opav-
ské historii. Tento primát sebral 
Liboru Kozákovi.

Nyní má za sebou vystupování 
v evropských pohárech a stře-
ty s atraktivními soupeři. Dani-
el Smejkal dnes může říct, že 
byl jedním z aktérů příběhu, v 
němž musel fotbalista z Afriky 
několikrát bojovat s nepřízní fot-
balového osudu. Nyní má za cíl 
vychovat “nového Kayambu”. S 
nadějí se mluvilo o jménech jako 
Mustafa Njoya Azize nebo Ro-
dan Lourenco Banzuzi. Další pří-
běh, podobný tomu Kayambovu, 
jsme sice zatím další neviděli, ale 
jedná se o jeden z hlavních cílů 
IFM-M.  

Foto: FC Viktoria Plzeň
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JAK SE RODÍ
FOTBALOVÍ AGENTI?

AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: ARCHIV DANIELA SMEJKALA

Co si běžný fotbalový fanoušek představí poté, když se řekne hráčský agent? Před-
stavíme si člověka, který má výrazný vliv na kariéru svých klientů, jichž má jasně 
dané portfolio. Jeho velikost pro mnohé fanoušky vyjadřuje důvěryhodnost a profe-
sionalitu daného agenta. Během hráčovy kariéry se jedná o patrně nejdůležitějšího 
muže v pozadí a dnes má do značné míry také roli hráčova zástupce v mediálním 
světě. Jeho náplň práce však může být ještě pestřejší.

Hráčův agent totiž vlastně před-
stavuje jen jistou špičku ledov-
ce mezi osobami poskytujícími 
hráčům služby mnohdy i v oby-
čejném denním životě. Agent 
nemá vliv pouze na uzavírání 
smluv mezi hráčem a klubem, 
ale má také dohlížet na jejich 
dodržování, což byl v posledních 
letech v případě řady klubů pro-
blém, protože nebyly schopny 
splnit domluvené finanční pod-
mínky a hráči dostávali výplaty i s 
prodlevou několika měsíců. Na-
jdeme hráče otevřeně sdělující 
fakt, že domluvené peníze nevi-
děli nikdy, a vzhledem k tomu, že 
fotbalisté i hokejisté mají v České 
republice status OSVČ, vznikal

tak vážnější problém, než si člo-
věk dokázal představit.

Asi nejdůležitějšími spolupracov-
níky hráčských agentů jsou dnes 
patrně fotbaloví skauti. Díky spo-
lupráci s nimi může například 
získat jako klienta například hrá-
če, který ještě ani nedosáhl plno-
letosti. Nutná je i spolupráce se 
zahraničními skauty, s nimiž se 
snaží najít ideální zápas pro to, 
aby vytypovaného hráče viděli 
naživo, přičemž před hráči jejich 
přítomnost nemají příliš venti-
lovat. Součástí práce hráčských 
agentů může být také zajišťová-
ní finančního poradenství, do-
hled na lékařskou péči či vytvá-  

ření strategie pro mediální vy-
stupování klienta. Pomyslnou 
třešničku na dortu představuje 
pomoc při vytváření domova v 
novém působišti. Součástí jejich 
práce by měl být například i do-
hled na vylepšování jazykového 
vybavení.

Před rokem 1989 v tehdejším 
Československu fakticky neexis-
toval profesionální sport. I hráči 
prvoligových klubů měli sta-
tus amatéra. Funkce hráčského 
agenta představovala jisté tabu. 
O to důležitější byla role zahra-
ničních skautů, kteří museli o to 
déle sledovat vytypovaného hrá-
če. Proto se déle rodil například
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přestup Antonína Panenky do 
Rapidu Vídeň. Práce s hráčskými 
agenty v dnešním slova smys-
lu poznali patrně jako první ně-
kdejší slávisté Ivo Knoflíček a Lu-
boš Kubík po své emigraci v roce 
1988.

Označení fotbalový agent se po-
prvé dostalo do místní fotbalové 
“hantýrky” v roce 1991 a zasloužil 
se o to dnes patrně nejúspěš-
nější hráčský agent Pavel Paska. 
Ten okusil praxi hráčského agen-
ta ještě před rokem 1989 díky 
své emigraci v roce 1968 po pří-
jezdu vojsk Varšavské smlouvy. 
Během svého života v Německu, 
trvajícím déle než dvacet let, ko-
nal fotbalová studia a měl podíl 
na jednom výjimečném pře-
stupu v roce 1988. Funkcionáři 
slavného týmu Borussia Mön-
chengladbach od něj dostali tip 
na Františka Straku a ten se tak 
vydal do své osudové země, kde 
strávil dalších šestnáct let života.

Pavel Paska se po listopadu 1989 
vrátil do Československa a přine-
sl do místních fotbalových po-
měrů mnoho nového. Měl velký 
podíl na tom, že se fotbalový svět
stal oficiálně profesionálním a zí-

skával v tomto ohledu jasně da-
nou strukturu. První agenturu 
na zastupování fotbalistů zalo-
žil v roce 1991, přičemž tak činil 
stejně, jak tomu bylo v tehdejší 
západní Evropě. Tam se agentu-
ry vyvíjely postupně jistým přiro-
zeným způsobem. V tehdejším 
Československu se tak stalo v 
podstatě ze dne na den a všichni 
se museli učit “za pochodu”.

Pavel Paska pod svá křídla po-
stupně bral takřka všechny hrá-
če s potenciálem prosadit se v 
některé ze západních soutěží. 

První trefou do černého pro něj 
patrně byl Tomáš Skuhravý. V 
době, kdy se stal klientem Pav-
la Pasky, působil již v italském 
Janově, ale i díky této vzájemné 
spolupráci se upevňovala jeho 
pozice v Sampdorii, kde je i dnes 
považován za legendu, byť se 
dobře vědělo o jeho problémech 
s životosprávou. Později Pavel 
Paska zastupoval řadu účastníků 
stříbrného EURA 96, po němž se 
řada mladých talentů vydala hle-
dat štěstí na západ, přičemž na-
příklad Vladimír Šmicer měl an-
gažmá v Racingu Lens zajištěné 
již před evropským šampioná-

David Zima
FC Turín

Tomáš Souček
West Ham United

Patrik Schick
Bayer Leverkusen

Adam Hložek
AC Sparta Praha

Lukáš Masopust
SK Slavia Praha

Stanislav Tecl
SK Slavia Praha

Martin Pospíšil
Jagiellonia Białystok

Ladislav Krejčí II.
AC Sparta Praha

JAKÉ HRÁČE MÁ 
POD SEBOU PAVEL 
PASKA?

Foto: Profimedia
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tem. Později učinil další krok 
vpřed, kdy oblékl dres slavné-
ho Liverpoolu. Z anglické party 
se do zahraničí vydal například 
Karel Poborský do Manchesteru 
United či Radek Bejbl do Atletica 
Madrid. Později na přelomu tisí-
ciletí se stal jeho klientem jeden 
z největších talentů české fot-
balové historie Tomáš Rosický. 
Toho jako čerstvě dvacetiletého 
prodala Sparta do slavného ně-
meckého klubu Borussia Dort-
mund, přičemž pražský klub za 
něj inkasoval takřka půl miliardy 
korun. Podílel se také na dalším 
přestupu do anglického Liver-
poolu, kam se jako jeho klient 
dostal z Baníku Ostrava útočník 
Milan Baroš. Jeho zatím posled-
ním velkým transferem byl pře-
stup Tomáše Součka do londýn-
ského West Hamu.

Po rozpadu Československa se u 
nás začali pochopitelně objevo-
vat i další agenti, přičemž mezi 
nimi najdeme i osoby známé z 
fotbalového prostředí i jako hrá-
če. Tím nejznámějším případem 
je určitě Zdeněk Nehoda. Mistr 
Evropy z roku 1976 se může po-
chlubit zastupováním držitele 
Zlatého míče. Stál za odchodem 
Pavla Nedvěda do Itálie, jemuž 
se mu stala osudovou zemí, 
když po zmiňovaném stříbrném 
evropském šampionátu na po-
slední chvíli sešlo z Nedvědo-
va přestupu do nizozemského 
Eindhovenu a přetáhl přes hla-
vu dres Lazia Řím. Dalšími zná-
mými klienty Zdeňka Nehody 
byli například Zdeněk Grygera 
či Tomáš Necid. Dnes zastupuje 
brankářskou jedničku české re-
prezentace Tomáše Vaclíka. Z 

ligových hráčů můžeme jmeno-
vat například Dominika Maška či 
Tomáše Chorého.
Když se podíváme mimo fotba-
lové hřiště, vybaví se nám na-
příklad Viktor Kolář, zastupující 
nejznámějšího českého branká-
ře Petra Čecha. Vlastní agentu-
ru má například Daniel Smejkal, 
přičemž jeho nejznámějším hrá-
čem je exslávistický Simon Deli. 
V současné době zastupuje hrá-
če jako Michael Krmenčík nebo 
Jan Bořil.
Ondrej Chovanec má nyní jako 
svá želízka v ohni Vladimíra Da-
ridu či Matěje Vydru. Dříve byl 
jeho klientem elitní ligový stře-
lec David Lafata. Jako poslední-
ho můžeme vzpomenout Jiřího 
Stejskala. Ten měl na starost na-
příklad odchovance Bohemians 
Praha 1905 Jana Morávka, slávi- 

PO ROZPADU ČESKOSLOVENSKA
se to agenty začalo hemžit
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stického kanonýra MIlana Škodu 
či jeho bratra Michala.

V dnešní době už o těchto pá-
nech mluvíme také jako o ve-
doucích fotbalových agentur. 
Duchovní otec hráčských agen-
tů Pavel Paska vede agenturu 
International Sport manage-
ment. Agentura Viktora Koláře 
se jmenuje Sport Invest, přičemž 
jejím dalším představitelem je 
i známý agent Pavel Zíka. Ond-
rej Chovanec pojmenoval svou 
agenturu jednoduše Chovanec 
Sport. Stejnou strategii zvolil v 
tomto ohledu i Zdeněk Nehoda, 
jehož agentura se jmenuje Ne-
hoda sport.

Jak se vlastně může člověk v 
České republice stát hráčským 
agentem? Vše začíná pochopi 
telně podáním žádost na FAČR. 
Žadatel pochopitelně nesmí za-
sávat žádnou jinou funkci v rám-

ci fotbalových struktur. Žadatel 
musí doložit, že minimálně 3 mě-
síce s ním nebylo vedeno trestní 
řízení a musí stanovit cizí jazyk, 
v němž bude konat závěrečné 
zkoušky. Skládají se ze znalosti 
současných fotbalových předpi-
sů a žadatel musí rovněž proká-
zat znalost občanského práva, 
jehož součástí je i právo smluvní.

Po úspěšném složení zkoušek 
musí absolvent také podepsat 
tzv. Kodex profesionálního cho-
vání. V praxi se jedná o zaruče-
ní bezproblémové spolupráce s 
FAČR. I přes zmíněné názvy spor-
tovních agentur působí hráčský 
agent jako fyzická osoba, což má 
zaručit lepší spolupráci s orgány 
FAČR. Na webu fotbalové asoci-
ace dnes najdeme dohromady 
celkem 160 osob a společností 
působících v roli zástupců hráčů. 
Když porovnáme počet agentů s 
podobně velkými zeměmi jako

Belgie či Řecko, jsou tyto země 
stále před námi. Vzhledem k roz-
dílnosti fotbalových prostředí lze 
však těžko odhadnout, jaký po-
čet by byl v daném ohledu ide-
ální.

Nejen v České republice se dnes 
mluví o vlivu agentů například 
na nominace na kvalifikační zá-
pasy či na závěrečné turnaje. 
Hodně bylo v tomto ohledu sklo-
ňováno především jméno ně-
kdejšího reprezentačního kouče 
Karla Jarolíma. Těžko lze tyto zá-
měry daným osobám dokázat. 
I ve fotbalovém prostředí se tak 
může objevit vliv lobbistů, který 
známe v České republice přede-
vším z politického zákulisí. Poslé-
ze se mluvilo také o hráčích, kteří 
patřili mezi “hrdiny” této přeta-
hované. Bude zajímavé sledovat, 
zda se někteří z nich také stanou 
hráčskými agenty.   

agenti a jejich nejlepší hráči
Daniel Smejkal - IFM-M
Michael Krmenčík - Slavia Praha
Pavel Paska - ISM
Tomáš Souček - West Ham United
Zdeněk Nehoda - Nehoda Sport
Tomáš Vaclík - Olympiakos
Viktor Kolář - Sport Invest
Pavel Kadeřábek - Hoffenheim
Pavel Zíka - Global Sports
Martin Dúbravka - Newcastle Utd.

Martin Hrdlička - Top Sport
Lukáš Provod - Slavia Praha
Roman Brulík - RBR
Lukáš Kalvach - Viktoria Plzeň
Karol Kisel - K2K Sports
Vladimír Coufal - West Ham Utd.
Jiří Müller - ESAM
Mick Van Buren - Č. Budějovice
Ondřej Chovanec
Vladimír Darida - Hertha BSC

Vladimír Kubík - Top11
Martin Hála - Sigma Olomouc
Lukáš Sadlák - AM-PRO P.A.
Lukáš Pauschek - ŠK Slovan
Orhan Dumanjić
Peter Olayinka - Slavia Praha
Daniel Chrysostome
Abdallah Sima - Stoke City
Martin Štěpanovský - V&M            
Nemanja Kuzmanovič - Baník



ALEŠ MANDOUS11 ŽONGLů
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

Poslouchám tvrdou muziku, která mě dokáže nabudit.

2Oblíbený seriál
Rád se podívám na The Big Bang Theory.

3Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Když se nedívá, tak asi smažák s hranolkama. Jinak mám rád italskou kuchyni.

4Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
Sinobo stadium.

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 

Za mě to bude Nico Stanciu.

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Do baru nechodím, takže těžko odpovídat.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Myslím, že hřejivá mast ve spodním prádle od Horviho.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Za mě asi vymyslet nějaký týmový teambulding, ideálně na celý den.

10Dáváš si pozor, abys při rozhovoru neřekl ,,tak určitě‘‘?

11
Žongl magazín.

V Dominikánské republice, krásná dovolená.

Tak určitě. Pozor si nedávám, ale když to řeknu, tak se zasměju. 

Co si představíš pod slovem žongl?

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



Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

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

Foto: SK Slavia Praha



KAUZA



(NE)FOTBALOVÝ
BOJ V OPAVĚ

AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: SFC OPAVA
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Třiatřicetiletému opavskému ro-
dákovi a odchovanci Slezského 
FC se totiž vedení druholigového 
klubu rozhodlo v  poslední den 
přestupového období vypovědět 
smlouvu. „Z důvodu opakova-
ného neprofesionálního jednání 
hráče v minulosti,“ stojí na ofici-
álním webu klubu. Schaffartzik 
skutečně například v  listopadu 
2015 byl jedním z  trojice fotba-
listů, která se porvala v  Safari 
baru v  centru Opavy, fanoušci i 
novináři se ale domnívají, že za 
odchodem záložníka mohlo být 
ještě něco jiného.

Například vyjádřená podpora 
Pavlu Zavadilovi, který do Opavy 
přišel na pozici sportovního ře-
ditele na začátku roku 2021, ale 
hned, jak bylo jasné, že se Sleza-
né v  lize neudrží, musel si zase 
pakovat kufry. Schaffartzik pak 
rozhodnutí na Instagramu ko-
mentoval: „Hodnotím to jako 

špatný vtip. A ta hořkost není jen 
u mě. Pavel (Zavadil – pozn. red.) 
mohl posouvat rekordy ligy, ale 
v zimě skončil, aby se pokusil za-
chránit potápějící se loď. Protože 
fotbalem žije a situace mu není 
jedno. Cíl se nepodařilo naplnit, 
což je voda na mlýn pro nezain-
teresované nefotbalové exper-
ty. Neumí si představit výsledky 
svého jednání, které mohou být 
fatální.“

Měl to být boj o návrat mezi českou fotbalovou elitu. Místo toho se Opava po osmi 
kolech Fortuna Národní ligy trápí ve spodních patrech tabulky. Slezané si neudrželi 
nejzajímavější hráče, se kterými loni hráli o udržení – do svých mateřských klubů se 
vrátili Kania, Čvančara, Smola, Kulhánek, na poslední chvíli odešel také středopolař 
Tiéhi, do Sparty šel nadějný Večerka a zmizel rovněž zkušený Schaffartzik, jehož pří-
pad je více než zajímavý…

Situace kolem Zavadila 
Podle vyjádření představen-
stva fotbalové Opavy bylo hlav-
ním úkolem sportovního úseku 
v čele s Pavlem Zavadilem „posí-
lit hráčský kádr přivedením posil, 
jejich pečlivým výběrem, tak aby 
SFC udržel ligovou příslušnost“. 
Na přestupy a hostování Opava 
vydala 8 milionů korun a dal-
ších 9 milionů šlo na platy nově 
podepsaných smluv. Udržet se 
v  lize se ale žlutomodrým ne-
povedlo a Zavadil musel odejít. 
Podle vyjádření představenstva 
Zavadil počítal s  tím, že je nut-
né s  funkcí sportovního ředite-
le nést i danou zodpovědnost. 
„Představenstvo ve spolupráci 
s majoritním akcionářem se roz-
hodlo nejít ‚standardní‘ cestou 
‚vyhazovu‘ trenéra, který možná 
v očích veřejnosti může za neú-
spěchy mužstva, ale trenér není 
ten hlavní a jediný, kdo rozhodl 
o angažování posil, jejich smluv-
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ních vztazích a dalších záležitos-
tech. Máme za to, že tento fakt 
je ve fotbalovém prostředí často 
přehlížen,“ stojí v oficiálním pro-
hlášení klubu.

V  červenci pak v  rozhovoru pro 
iSport.cz komentoval situaci i 
sám Zavadil, který se po konci 
na pozici sportovního manaže-
ra Opavy vrátil k hráčské kariéře 
a pomáhá brněnské Zbrojovce 
k  postupu. „Věděl jsem, že za 
této situace v Opavě být nemů-
žu. (…) Pod těmi lidmi, co jsou 
v  představenstvu, bych působit 
nemohl. Absolutně se neztotož-
ňuju s  tím, jak to vedou. Jasně 
jsem věděl, že musím jít zase 
dál.“

Postup? Běh na dlouhou 
trať
Po fotbalové stránce je to za-
tím v  Opavě bída. Tým se potá-
cí na jedenáctém místě tabulky, 
z  osmi zápasů zaznamenal jen 
dvě výhry. Fyzicky vypadá výbor-
ně připraven, herně to ale dob-
ré není. Někteří fanoušci mají 
za to, že pokud se neudělá vítr 
ve vedení klubu, dobré výsledky 
nepřijdou. Například fanoušek 
Karel na diskusním fóru napsal: 
„Jsem dlouholetý fanoušek klu-
bu. K současné situaci můžu říct, 
že takové vedení si nepamatuju. 
Je mi jasné, že na ligu to není a 
dlouho nebude, ale dokud nebu-
dou vedení, hráči a fanoušci za 
jedno, tak výsledky nečekejme. 
Pokud současné vedení neskon-
čí a klub nebude vést někdo, 
komu bude záležet na tom, udr-

žet Opavu alespoň ve 2. lize, tak 
to jiné nebude.“ S tím souhlasil i 
fanoušek s  přezdívkou Trouble-
-Owens: „Toto je utrpení, letargie, 
ukázka toho, že fotbal se nedá 
dělat bez schopných nadšenců, 
lidí, kteří mají v  drsné fotbalové 
branži respekt. (…) Roky už je SFC 
pokaženou hračkou v rukách po-
litiků, kteří jej nejsou schopní ani 
ochotní vést s ambicemi, je spíš 
prostředkem k politikaření.“

Představenstvo klubu v  Opavě 
volí majoritní vlastník, kterým je 
město. Vedení se v létě nepoda-
řilo přivést pořádné posily, byť 
Kamerunce Josse Didibu si fa-
noušci velmi pochvalují. Jeden 
hráč ale tým nedělá a pokud se 
ve Slezsku něco nezmění, mezi 
šestnáct vyvolených se bude těž-
ko dostávat.

JOSS DIDIBA - LETNÍ OPAVSKÁ POSILA ZE SENICE

OPAVSKÉ ZIMNÍ PŘÍCHODY
David Březina (obránce)
Viktoria Žižkov - SFC Opava (host.)
Aleš Nešický (záložník)
Slovan Liberec - SFC Opava (host.)
Jiří Kulhánek (záložník)
Sparta Praha - SFC Opava (host.)

Tomáš Digaňa (brankář)
Dubnice - SFC Opava
Patrik Hellebrand (záložník)
Slavia Praha - SFC Opava (host.)
Tomáš Smola (útočník)
Gaz Metan - SFC Opava (host.)

Lukáš Kania (záložník)
Baník - SFC Opava (host.)
Tomáš Čvančara (útočník)
Jablonec - SFC Opava (host.)



,,ONO JE LEPŠÍ, ŽE NA TOMTO 
ZÁPASE NEBUDOU FANOUŠCI.‘‘

V nové rubrice, ve které dáváme prostor fanouškům, tentokrát přejdeme na druhý 
břeh Vltavy. V posledním vydání jsme měli rozhovor s oddaným slávistou. teď tedy 
logicky převlečeme následující stránky do rudých barev. Pozvání přijal fanoušek 
Sparty Dominik Břečka. Fandí Slavii v pohárových zápasech? Je zápas s Rangers ten 
zápas, kdy oba tábory budou držet spolu? A co v něm vyvolávají jména jako Stanciu 
nebo Plavšič?

AUTOR: MARTIN HANIAK
FOTO: ARCHIV DOMINIKA BŘEČKY
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Jak se z tebe stal železný spar-
ťan?
Jako železný sparťan jsem se na-
rodil. Jinak se ani železným spar-
ťanem stát nemůžeš.

Který zážitek spojený se Spar-
tou v tobě vyvolává nejsilnější 
emoce? 
Nejsilnějším zážitkem je pro mě 
každá výhra v derby. Protože vět-
ší zápas než derby u nás není. A 
Slavia je našim největším riva-
lem.

Jak je to s tvým fanouškov-
stvím? Jak často chodíš na sta-
dion a kde jsi se Spartou byl 
nejdále?

Na Spartu chodím skoro každý 
zapas. Jak mi to jen čas dovolí. 
Když je čas, tak neváhám a jedu.

Někteří fanoušci Sparty pře-
jí Slavii úspěch v Evropě a na-
opak. Jak to máš ty? Jsi v tomto 
stejný, nebo bys soupeři sešíva-
ných fandil i ve finále Ligy mi-
strů?
Českým klubům v Evropských 
pohárech fandím. Jde o koefici-
ent. A o úspěch českých klubů. 
Reklama českého fotbalu je dů-
ležitá.

Sparta pod trenérem Vrbou 
vypadá dobře a celkově je z ní 
cítit, že tu správnou cestu k lep-

ším zítřkům našla. Věříte si už 
tento rok na titul?
Věřím, nic jiného ani jako fanou-
šek dělat nemohu. Bude to vel-
mi těžké, ale věřím, že jde titul 
vrátí zpět tam, kam patří.

Čeká vás zápas proti Rangers. 
Jak osobně skousáváš, že se na 
tento zápas nepodíváš? Tohle 
by byl ten moment, kdy byste 
se Slávisty drželi pospolu, ne? A 
jaký máš názor na celou situa-
ci?
Ono je možná lepší, že na tom-
to zápase nebudou fanoušci, 
protože by se mohlo stát, že by 
se zapas taky nemusel dohrát. A 
myslím si, že už se o tom napsalo 

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a namluvilo dost. Za mě bych to 
dál raději ani nerozváděl…

Ná závěr ti sem napíšu tři jmé-
na. Hovorka, Stanciu, Plavšič. A 
teď bez servítek. Co to v tobě 
vyvolalo?
Hovorka - vůbec nic. Stanciu – 
krysa. Plavšič – zrádce.

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



KBELSKÝ FOTBAL OSLAVIL 100 LET!
Městskou část Prahu 9 – Kbely zná většina z nás. Víte ale, že se ve Kbelích hrála dru-
há fotbalová liga? A že černobílý dres oblékala legenda pražské Sparty Arnošt Paz-
dera? Kbelský fotbal oslavil 100 let. Na hřišti účastníka 1. B třídy se uskutečnila velká 
sláva! Celodenní akce měla vrchol v odpoledních hodinách, kdy na kbelský pažit 
vyběhly legendy tuzemského fotbalu. Lidé se mohli pokochat fotbalovým uměním 
Karla Poborského či Jiřího Novotného.
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,,V roce 1960 končíme na 2. místě, 
což znamená historický postup 
do 2. ligy. V roce 1961 k nám jezdí 
odehrát zápasy takové týmy jako 
Teplice, Plzeň, Liberec, Ústí nad 
Labem, Most, Děčín a další. Nád-
herně se vzpomíná na tehdej-
ší návštěvy – na zápasy domá-
cích „černobílých“ chodí tisíce 
lidí!” Tak zní úryvek z klubového 
webu.

Kolem tisícovky lidí zavítalo do 
kbelského areálu a zavzpomí-
nalo na tyto krásné časy. Lidem 
slavnou éru přiblížila nejen slav-
nostní obrazárna, která byla pří-
stupná po celou dobu akce, ale i 
známý novinář Štěpán Škorpil či 
hudebník Karel Vágner, který je 
spjat s kbelskou historií. 

Program byl zahájen zápasy 
kbelské mládeže. Děti si mohli 
užívat dovednostní soutěže, ská 
kací hrady nebo ocenit čáry kou-
zelníka. Pro dospělé zde byl při-

chystán rozsáhlý výběr stánků 
sobčerstvením, a hlavně večerní 
program s kapelou Arythmie.

Plán dne byl zajímavý, ale po-
zornost návštěvníků se strhávala 
na 16:30, kdy na kbelský pažit vy-
běhla stará garda Spartaku Kbe-
ly a All stars výběr hvězd. Před sa-
motným utkáním proběhl křest 
knihy Století kbelské kopané, 
jejímž autorem je známý spiso-
vatel Miloslav Jenšík, připomně-
lo se nedávné ocenění sekretáře 
Spartaku Kbely Ing. Jiřího Něm-
ce, který byl na FAČR vyzname-
nán cenou Václava Jíry za rozvoj 
českého fotbalu, a předán byl i 
šek pro handicapovaného spor-
tovce. Ještě před výkopem si 
vzal slovo starosta Pavel Žďárský 
a překvapil zdejší obecenstvo: 
,,Chystáme velký projekt, který 
má krycí jméno UEFA. Když jsem 
viděl, že to bude stát čtvrt miliar-
dy, tak mě to zlomilo v kolenou, 
ale musím vám říct, že už začíná-

me projektovat!’’ Krásná zpráva-
pro zdejší obyvatelé, ale hlavně 
pro kbelský fotbal, který se může 
těšit na krásný a velký areál.

Zpět k utkání. Bylo vidět, že hráči 
obou týmu ze svých dovedností 
nic nezapomněli. Utkání neby-
lo lze nic vytknout. Nechyběly 
branky, finesy a ani vtípky Ladi-
slava Vízka. Zápas skončil impo-
zantním skóre 18:13. Ve výběru 
hvězd diváci mohli vidět napří-
klad Karla Poborského, Daniela 
Zítku, Jiřího Novotného nebo 
herce Romana Skamene. V muž-
stvu staré gardy Spartaku Kbely 
například bývalého extraligové-
ho hokejistu Milana Antoše nebo 
bývalou kapitánku české repre-
zentace a legendu ženské kopa-
né Evu Haniakovou.
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