




ÚVODNÍK

První listopad je tady, což značí 
jediné! Vítejte u nového čísla ma-
gazínu Žongl.

Těšit se můžete, že se pořádně 
zahrabeme do problematiky 
střetů anglického a českého vní-
maní rasismu. Pod pokličkou to 
mezi ostrovními a tuzemskými 
fanoušky od kauzy Kúdela vře, a 
horká pára se stále nerozptyluje.

K pochopení britského pohle-
du na věc nám pomůže Zdeněk 
Zlámal, jenž má ke skotskému 
fotbalu velmi blízko. Dozvíte se, 
jak osobně přestřelky nenávisti 
mezi pražskými kluby a Rangers 
FC vnímal on či jeho spoluhráči.

Posuneme se ovšem i dále, kon-
krétně do libereckého Slovanu, 

HLAVNÍ TÉMA:
POD POKLIČKOU: VELKÁ BRITÁNIE

kde nás do Lubošem Kozlem 
nově budovaného týmu zavede 
Michal Faško. Určitě si pak ne-
nechte ujít rozhovor s bývalým 
hráčem Manchesteru City, aktu-
álně útočníkem druholigového 
Ústí nad Labem Lorenzem Gon-
zálezem.
Oblíbenou rubrikou 11 Žonglů se 
pokusí proskákat Lukáš Červ z 
Pardubic a čeká na Vás i rozho-
vor s fanouškem Baníku Ostrava.

To a mnohé další na stranách 
nového čísla magazínu Žonglu.

Nenechte se rušit a pusťte se do 
něj.

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

Jsou Slováci velkým přínosem pro ligu?
 - @ivans_2287

Bezpochyby. Stačí si vytáhnout pár příkladů a člověk 
vidí, že slovenští hráči se umí v českém fotbale skvěle 
zviditelnit. Ivan Schranz, nejlepší letošní posila mis-
trovské Slavie. O dům dál pak rozjetý Lukáš Haraslín 
už je klíčovou oporou ofenzivy Sparty. Ale jmenovat 
by šlo mnohem déle. Jakub Považanec z Jablonce 
například, Juraj Chvátal v Olomouci, Ladislav Almási 
v Baníku. Slovákům český fotbal sedne, je to ověřená 
linka.

Mělo by se počítat se Slováckem jako s tý-
mem z TOP 6? - František Smejkal

Top šestky? Nikoliv! Slovácko patří podle mě mezi 
nejlepší čtyři. Tým Martina Svědíka předvádí aktuálně 
možná nejvíce konzistentní výkony a umí hrát s kaž-
dým. Pražské duo a Plzeň už si za poslední dva roky 
s klubem z Uherského Hradiště užily své. Počítám, že 
letos ještě promluví do bojů o top trojku. Ať už vám 
moravský mančaft přijde sympatický nebo ne, počítat

Nejzajímavější hráč z ciziny ve Fortuna 
lize?
- Sandra Helebrantová

V téhle chvíli rozhodně Fortune Bassey. Jeho 
hra diváka neskutečně baví tím, jak strašně 
nečeským způsobem se pohybuje a mazlí s 
míčem. Dynamicky je na tom fantasticky, žád-
ný podobný typ útočníka v lize není. Teprve se 
rozjíždí, ale věřím, že před Basseym stojí velká 
kariéra.

 se s ním prostě musí.

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

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 

Byla chyba přivést Krmenčíka do
Slavie?
- Petr Moravský
Samozřejmě, že je jednoduché říct 

teď ano, když fanoušek vidí, že se zatím nijak 
Krmenčík nevyplácí. Upřímně ale musím říct, 
že já v tomto transferu neviděl smysl už od 
začátku. Typologicky mi prostě vysoký a trochu 
,,neohrabaný” Krmelec vůbec nesedl do sys-
tému Jindřicha Trpišovského. Možná nás ještě 
vyvede z omylu, ale tohle byl z mého pohledu 
opravdu krok vedle.
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1. Liberecký posun 
může být nad všemi 
očekáváními
Epizoda s Pavlem Hoftychem 
skončila hodně nešťastně, ov-
šem vypadá to, že šlo o možná 
nutný krok k nakopnutí liberec-
kého Slovanu. Luboš Kozel patří 
k mála koncepčním trenérům v 
české lize. Svoji filozofii se ihned 
snaží na své svěřence převést a 
změnit Slovan ze silového/brej-
kového mančaftu na ,,španělský” 
ťukec. Liberci se zvedá hra s mí-
čem, jeho celkové držení a útoč-
né akce vypadají úplně jinak než 
loni. Neotřelý způsob potřebuje 
k plnému zavedení svůj čas. Po-
kud jej ale Kozel dostane, může 
být za rok či dva Slovan znovu 
velmi nebezpečným hráčem. 
Možná nebezpečnějším než kdy 
dřív.

2. Mladá Boleslav? Jen 
pozlacená šeď
Bývalé hvězdy, zvučná jména a 
věhlasný trenér. O Mladé Bole-
slavi se před začátkem sezóny 
říkalo plno superlativů, a to po-
kračuje i teď. Tým Karla Jarolíma 
má stále jakousi dobu hájení, ale 
já si nemůžu pomoct. Boleslav je 
pro mě příkladem za moc peněz, 
málo muziky. Ať už jsou v týmu 
sebevíc zajímaví hráči, pořád se 
jako klub pohybují v šedém stře-
du tabulky. Zaslouženě. A nic na 
tom nemění ani krásný útočný 
zápas proti Spartě. Jarolímovi 
svěřenci jsou z většiny už kluci s 
nějakým jménem a zkušenostmi 
a nejde se tak omlouvat, že jde 
o mančaft nevyzrálých talentů 
v rozpuku. Sorry, ale Boleslav je 
pro mě zatím zklamáním.
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3. Pardubické trápení 
a vyhlídky
Zklamáním je i největší loňské 
překvapení – Pardubice. Sympa-
tický tým plný nadějných fotba-
listů se v nové sezóně trápí. Jako 
by hráči byli v nějakém útlumu 
po nečekaně úspěšném ročníku. 
Ovšem tak to bývá, druhá sezóna 
v lize bývá vždy ta těžší. Věřím ov-
šem, že pro pardubický klub jde 
jen o krátkodobou epizodu a Vý-
chodočeši se nebudou na konci 
jara nacházet na pozici, která by 
je seslala zpátky do druholigo-
vých vod.

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: FC Slovan Liberec

Foto: FK Mladá Boleslav

Foto: FK Pardubice



VÁŠ VÍTĚZNÝ DOUTNÍK UŽ NA VÁS ČEKÁ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: KOUŘENÍ MŮŽE ZABÍJET
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aktualita

Barva rudá, znak Vrby. 
TO JE NOVÁ SPARTA!
Po pěti a půl letech se to Spartě podařilo, a to až s ex-plzeňským koučem Pavlem 
Vrbou. Klíč od Prahy se vrátil na Letnou a s ní i zadostiučinění sparťanským fanouš-
kům, hráčům a všem okolo slavného klubu. Jaký byl progres, který vedl letenské k 
tomuto momentu, a co bude znamenat pro blízkou budoucnost?
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AUTOR: DAVID JOCH
FOTO: AC SPARTA PRAHA

DERBY A DUCH TÝMU
Trvalo to 14 vzájemných utkání, 
než znovu Sparta udolala svého 
úhlavního rivala. Vítězství sladké 
a opojné, navíc umocněné i tím, 
že byla ukončena série nepora-
zitelnosti sešívaných trvající od 
loňského března. Finální číslo: 54 
utkání bez porážky. Velmi úcty-
hodný rekord, který zůstane s 
největší pravděpodobností dlou-
ho nepřekonán.

Ke skalpu Slavie vedlo hned ně-
kolik příčin. Stoperská šlamasti-
ka, kterou musel trenér Jindřich 
Trpišovský řešit vlivem velkého 
počtu zranění, neetablovaná 
výkonnost hráčů po vypadnutí 
z dvou evropských soutěží, ale 
hlavně změna na Spartě.

Sparťanští hráči na hřišti nechali 
duši, zadarmo nedali soupeři byť 
jen centimetr volného prosto-

ZAJÍMAVOST

Poslední ligové derby vyhrá-
la Sparta v březnu 2016 3:1 
góly Davida Lafaty, Costy a 
Ondřeje Zahustela. Za Slavii 
se trefil Milan Škoda.



ru. Obrovské nasazení, odhodlá-
ní a možná nejdůležitější faktor 
- nastavení hlavy. Svěřenci Pavla 
Vrby sami věřili, že Slavii můžou 
porazit. To je nejspíše ta největší 
změna od dřívějších pražských 
derby, kdy bylo evidentní, že 
sparťané vychází z kabin s psy-
chikou, jako by už prohrávali o 
dva góly.

NIKDY UŽ BEKEM
Ex-plzeňskému kouči se poda-
řilo vrátit na Letnou vítěznou 
mentalitu. Jeho svěřenci hýří 
sebevědomím, věří vlastním do-
vednostem. Stačí se podívat na 
takového Michala Sáčka. Obro- 
vský pracant plnil poslední sezó-
ny na Letné úlohu univerzálního 
vojáka. Jelikož vedení nepřivedlo 

POSILOVÁNÍ SPARTY
Jedním z výrazných faktorů zlep-
šení Sparty je ovšem i změna 
v přestupové politice. Klub se 
odchodem Srdjana Plavšiče de-
finitivně odstřihnul od pupeč-
ní šňůry navázané na Andreu 
Stramaccioniho. Šílené částky za 
průměrné zahraniční hráče už 
nikdy víc.

Sparta se vrátila k ověřenému 
modelu vykupování nejlepších 
hráčů české ligy, a když už zahra-
ničních příchodů, tak takových, 
aby dávaly smysl. První kategorii 
zastupuje jednoznačně Jakub 
Pešek, loni klíčový ofenzivní pr- 
vek Liberce, jehož body teď pod

ZAJÍMAVOST
Kolem Sáčka na konci přestu-
pového období kroužily za-
hraniční kluby. Byla mezi nimi 
například italská Spezia.
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schopného pravého beka, zastá-
val tuto roli právě on. Na tuto po-
zici ovšem nikdy nepatřil. Jeho 
skvělé fotbalové myšlení musí 
být využíváno ve středu pole.

A Vrba si tohle uvědomil velice 
brzy. Důvěru, kterou Sáček do-
stal v centru dění, začal splácet 
téměř okamžitě. Nyní se řadí 
mezi nejperspektivnější střední 
záložníky v lize a pohybuje se na-
hranici nominace do áčka repre- 

zentačního týmu.

Pozici po Sáčkovi přebral další 
talentovaný odchovanec Sparty, 
Tomáš Wiesner. Fotbalista, kte-
rý se profiloval spíše jako útočné 
křídlo, je najednou pravým be-
kem nároďáku České republiky. 
Velmi dynamický obránce plní 
do puntíku ofenzivní manýry na 
lajně hřiště, tak jak to má Vrba 
od svých křídelních hráčů rád. 
Občas se ovšem Wiesner vepře-
du zapomene a návraty zpátky 
přes celé hřiště hodně bolí. Nic-
méně, pokud bude s nadějným 
bekem pracovat trenér takhle i 
nadále, může se z něj stát velmi 
zajímavá akvizice, nejen pro čes-
ké prostředí.

Ještědem chybí.

Pavlu Hoftychovi se podařilo z 
Peška udělat kompletního hrá-
če, který k ještě lepším individu-
álním výkonům potřebuje už jen 
kvalitnější spoluhráče. To se jeho 
návratem do Sparty potvrdilo. 
Odchovanec klubu zapadl do 
Vrbovy skládačky jako geomet-
ricky přesný dílek. Takové křídlo 
přesně potřeboval. Pešek do-
konce okamžitě nechal zapome-
nout na ,,zrádce” Plavšiče. Není 
ještě ani polovina sezóny a nově 
příchozí posila má téměř lepší 
čísla než srbský fotbalista za celé 
své působení na Letné.

ZAJÍMAVOST
Pešek zažil svůj ligový debut 
ve Spartě v listopadu 2014 
pod trenérem Vítězslavem 
Lavičkou.

Do druhé kategorie pak patří 
Lukáš Haraslín. Slovenskému kří-
delníkovi se nedostávalo v ital-
ském Sassuolu herního vytížení 
a last-minute volání ze Sparty 
pro něj bylo vysvobozením. A z 
opačné strany, letenské vedení 
chtělo přivést do útočné fáze ješ-
tě větší konkurenci. Řešení ve
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formě Haraslína se vyplácí.

Sice potřeboval pár zápasů, než 
se po dlouhé herní absenci do-
stal do tempa, nyní už je ale všem 
jasno, že v něm dřímá zajímavý 
potenciál. Svým nasazením to 
ukázal již v nepovedeném zápa-
se v Plzni. Poté dostával příleži-
tost za příležitosti, což dospělo 
až ke klíčové a vítězné trefě proti 
Slavii. Haraslín si mimochodem 
formu přenesl i do reprezentace, 
kde vstřelil gól proti Chorvatsku.

Obě posily skvěle sedly do Vrbo-
va kádru a změnily opět pohled 
na úroveň sparťanského posilo-
vání v posledních letech.

Strach o mladé a vzkří-
šený Minchev
Před příchodem Pavla Vrby na 
Letnou se intenzivně speku-
lovalo nad tím, jestli výborná 
sparťanská mládež neupadne v 
zapomnění. Z fungování v Plzni 
si totiž všichni dobře pamatova-
li, že k oblíbencům patřili spíše 
zkušení matadoři než nadějní 
zelenáči. Tohle stigma ovšem lo-
divod Sparty vyvrátil a našel svůj 
mix mezi zkušeností a dravým 
mládím. Wiesner, Hložek, Min-
chev, Karabec, Krejčí ml. Prosto-
ru se letenským nadějím dává 
hodně.

25,9 let
To byl průměrný věk 
základní jedenáctky 
Sparty v pražském 

derby.

Zastavit bychom se měli hlav-
ně u bulharského mladíka, kte-
rý se z pozice postradatelného 
subjektu posunul do role hlavní 
útočné akvizice. Minchev se ko-
nečně v českém prostředí otrkal 
a začal si věřit. Několik gólů v zá-
pasech proti béčku nakoplo jeho 
sebevědomí, což se prokazovalo 
dále i na trénincích s áčkem. Tím 
si vysloužil důvěru v zápasech, 
což jen podpořilo jeho růst.

Nyní je jasným forvardem č. 1. 
Jeho styl náramně sedí Spartě a 
styl Sparty náramně sedí jemu. 
Obrovská dynamika, rychlost, 
náběhy za obranu a rychlá křídla. 
S probuzeným Minchevem zís-
kal Vrbův tým další body na ne-
bezpečnosti.

CO DÁLE?
Vrba rázně přetvořil tvář Sparty 
k obrazu svému a nutno říct, že 
tohle spojení se ukázalo zpětně 
jako správné. Na Letné se opět 
hrají poháry, vyhrané derby po-

tvrzuje vysoké ambice na zisk ti-
tulu. K ještě většímu posunu by 
pražský klub potřeboval alespoň 
podobně úspěšnou sezonu v po-
hárech, jakou zažila Slavia v mi-
nulém ročníku.

Takový faktor by výrazně zvednul 
hráčské sebevědomí a samozřej-
mě i jejich cenu na trhu. Aktu-
álně má Sparta sezonu výborně 
rozjetou a vypadá to dokonce, že 
se s každým zápasem v nějakém 
dalším detailu zlepšuje. K čemu 
tahle jízda bude stačit je ovšem 
zatím případ spíše pro věštecké 
koule.

Nezaujatého diváka může ov-
šem těšit to, že boj o titul je s při-
spěním Vrbovy Sparty a Bílkovy 
Plzně opět zajímavý.
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KLÍČOVÉ MOMENTY  SPARTY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jaro 2014 - zisk posledního titulu (trenérem
Vítězslav Lavička)
Sparta byla posledním vítězem Gambrinus ligy. Od změny 
hlavního sponzora ligy nikdy pohár pro vítěze nezvedla.

Jaro 2015 - návrat Zdeňka Ščasného po 16 letech
Neúspěšné výsledky Lavičky vedly k jeho propuštění. Na 
scénu se vrátil Zdeněk Ščasný. Ani jemu se ovšem nepo-
vedlo splnit úkol ve formě zisku titulu.

Září 2016 - květen 2017 - období přechodných trenérů
Během necelého roku se vedení na Letné ujal David Ho-
loubek, Zdeněk Svoboda, Tomáš Požár či Petr Rada.

Květen 2017 - březen 2018 - Italské intermezzo
Tým převzal italský trenér Andrea Stramaccioni. Vyhodily 
se velké peníze za zahraniční posily průměrné či podprů-
měrné kvality.

Prosinec 2018 - Příchod Tomáše Rosického
Důležitý milník pro budoucí směřování Sparty. Legenda 
klubu přebírá pozici sportovního ředitele.

Únor 2020 - Nepodržení Václava Jílka
Po dlouhé době koncepční trenér, který zamýšlel Spartu 
přetvořit podle své představy. Nepohodlná pozice Sparty 
v tabulce ovšem vedení vedla k rozhodnutí jej propustit a 
přivést Václava Kotala. Kdo ví, jak by dnes vypadal pražský 
tým, pokud by dostal delší dobu hájení.

Duben 2021 - nástup Vrby
Nečekaný příchod, za kterým si ovšem vedení stálo. Mož-
ná nejlepší český trenér poslední dekády přebírá historicky 
nejúspěšnější český tým. Výsledky se teprve ještě dostaví.
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DRUHÁ LIGA

TOP 6 LÁKADEL FORTUNA
NÁRODNÍ LIGY

Druhá nejvyšší česká fotbalová soutěž představuje stejně jako Fortuna liga souboj 
šestnácti týmů, přičemž ambice všech týmů bývají jasně stanovené a od reality se 
zpravidla příliš neliší. V současné Fortuna národní lize najdeme celkem sedm klubů, 
jejichž fanoušci již okusili atmosféru nejvyšší soutěže, přičemž většina z nich má am-
bici se do nejvyšší soutěže co nejdříve vrátit. Nejvíce tento cíl prezentovala Zbrojovka 
Brno. Současná pozice tohoto týmu v tabulce dává naději tuto ambici naplnit. Řada 
týmů druhé nejvyšší soutěže bojuje s nízkým zájmem diváků. Kteří hráči mohou pů-
sobit jako element schopný nalákat diváky do ochozů?

ONDŘEJ VANĚK
Tvořivý záložník se základy fot-
balové abecedy učil v Brně, ale 
krátce po dovršení plnoletosti 
zamířil do pražské Slavie. Do své-
ho týmu si ho vybral její tehdej-
ší trenér Karel Jarolím, jenž se 
mohl pochlubit dvěma mistrov-
skými tituly v pozici hlavního tre-
néra. Pouto se Slavií však drželo 
pouze jeden rok a odehrál za ní 
jen dva zápasy. Jeden z nich byl 
shodou okolností proti Brnu. 
Část této sezony strávil na hosto-
vání v Hlučíně. V létě 2010 pode-
psal smlouvu v Jablonci. S ním 
poprvé nakoukl do evropských 
pohárů. Na jaře 2013 slavil s tý-
mem vítězství v Českém poháru 
a následně vyhrál v souboji s Plz-
ní i Český superpohár. Na začát-

AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: PROFIMEDIA

ku roku zahájil první zahraniční 
angažmá. V tureckém Kayseris-
poru podepsal smlouvu na tři 
a půl roku. Angažmá však brzy 
ukončil sestup jeho zaměstna-
vatele z nejvyšší soutěže. Vrátil 
se poté do České republiky a do 
svých služeb ho vzala tehdejší 
česká fotbalová jednička Viktoria 
Plzeň. S tou oslavil dva mistrov-
ské tituly, Český superpohár a 
opět si zahrál v evropských po-
hárech. V rámci Evropské ligy za-
žil střet například se španělským 
Villarealem. Plzeňskou misi 
ukončil v roce 2016. Poté strávil 
tři roky v ruském FK Ufa, přičemž 
dle svých vyjádření nedá na Rus-
ko dopustit. Nyní má za úkol po-
moci Zbrojovku vrátit do nejvyšší 
soutěže.

MATĚJ HELEŠIC
Brzy pětadvacetiletý obránce 
obléká nyní dres opavského dru-
holigového týmu, ale svou karié-
ru začal v dresu nenáviděného ri-
vala - ostravského Baníku. V něm 
prošel všemi mládežnickými ka-
tegoriemi a poprvé také nakoukl 
do nejvyšší soutěže. Stalo se tak 
v roce 2015. V dubnu tohoto roku 
zažil poprvé atmosféru ligového 
zápasu v utkání proti 1. FC Slo-
vácko. V následující sezoně zažil 
jeden ostravský fotbalový smu-
tek, když Baník po padesáti le-
tech sestoupil z nejvyšší soutěže. 
Tým se po roce vrátil zpět mezi 
domácí elitu, ale v týmu Radima 
Kučery se pro něj místo nenašlo. 
Hráč se zkušenostmi z mládež-
nických reprezentací se vydal na 
hostování do Českých Budějovic. 
Jarní část už však absolvoval opět 
v Ostravě a byl u toho, jak se Ba-
ník na poslední chvíli zachránil v 
nejvyšší soutěži. Místo v sestavě 
se pro něj však nikdy nenašlo. Na 
jaře 2020 hostoval v Opavě a v 
létě téhož roku se veškeré vazby 
s Baníkem definitivně zpřetrhaly 
a Matěj Helešic podepsal smlou-
vu v Opavě. S tou zatím zažil pře-
devším zklamání z toho, jak tým 
pod vedením Radoslava Kováče 
sestoupil z nejvyšší soutěže. Nyní 
se má podílet na brzkém návra-
tu.
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FILIP RADA
I v druhé lize můžeme najít hrající ikonu klubu. To 
je totiž nepochybně případ Filipa Rady. Fanouškům 
na Julisce dělal radost už jeho otec, bývalý obránce 
a trenér reprezentačního týmu Petr Rada. Ten oslavil 
mistrovský titul v roce 1982. Jeho syn se však bran-
kářskému řemeslu učil na nedaleké Letné. Dělo se 
tak v době, kdy se o Dukle mluvilo v podstatě jen v 
čase minulém. O místo v týmu bojoval celkem čty-
ři roky, ale pozice tehdejší jedničky Jaromíra Blažka 
byla neotřesitelná. V letech 2003-2007 tak musel 
absolvovat různá hostování. Oblékal dresy Xaverova, 
Bohemians Praha 1905, pražského Břevnova a jednu 
sezonu strávil v malebné fotbalové vesničce Blšany. 
Na Julisce se poprvé objevil v roce 2007 a jiný dres 
od té doby přes hlavu nepřetáhl. Za jeho působe-
ní se provádělo probouzení jedné slavné fotbalové 

značky. Na jaře 2012 se s týmem vrátil do nejvyšší soutěže. Nejvyšší soutěž si tak poprvé zachytal až v 
sedmadvaceti letech. Jistotou týmu byl celých osm let, ale v roce 2019 zažil smutek ze sestupu z nejvyšší 
soutěže. V tomto ročníku bude mít možná poslední příležitost vrátit tým do nejvyšší soutěže.

Robert Bartolomeu
Tvořivý záložník Prostějova má 
sice kořeny v Angole, ale narodil 
se v České republice. V roce 1993 
přišel na svět ve valašských Otro-
kovicích a v tamním fotbalovém 
týmu také zahájil svou kariéru. 
Ještě v dorosteneckých letech 
však odešel do nedalekého Zlí-
na, kde mohl lépe naplňovat své 
ambice. Poprvé se do tamního 
A-týmu dostal v sezoně 2012-
2013 a o dva roky později slavil s 
týmem návrat do nejvyšší soutě-
že. S klubem byl svázán celkem 
šest let, přičemž ho potkala také 
dvě hostování. Krátké fotbalové 
kapitoly zažil ve Znojmě a od-
skočil si také na Slovensko do 
Zlatých Moravců. Se Zlínem sla-
vil vítězství v domácím poháru a 
okusil také atmosféru Evropské 
ligy. Angažmá ve Zlíně skončilo 
v roce 2018, kdy podepsal smlou-
vu se Zbrojovkou Brno, hrající 
tehdy druhou ligu. S týmem za-
žil i zápasy nejvyšší soutěže, ale 
postupně ztrácel místo v sesta-
vě. Vše skončilo před začátkem 
jarní části v roce 2020, kdy pře-
stoupil do nedalekého Blanska. 
Nyní má mít radost z fotbalu na 
Hané. Tým hraje FNL od sezony 
2018/2019. Zůstane jeho standar-
dem? 

Milan Švenger
Rodák z Jablonce nad Nisou za-
čínal s fotbalem na tamní Střelni-
ci, kam ho poprvé rodiče přivedli 
v šesti letech. V roce 2005 si ho 
jako devatenáctiletého vyhlédla

pražská Sparta a Milan Švenger 
snil o tom, že se jednou prosadí 
až do jejího A-týmu. S letenským 
týmem byl smluvně vázán cel-
kem dvanáct let, ale trvale se ni-
kdy neprosadil. Působil zde pře-
devším jako stín brankářů, jejichž 
výčet začíná Jaromírem Blaž-
kem a končí Tomášem Vaclíkem. 
Absolvoval naopak řadu hosto-
vání. Své schopnosti uplatňoval 
postupně v Čáslavi, Spartě Krč, 
Mostě, Čáslavi, slovenské Senici, 
Vlašimi, Bohemians Praha 1905 
a Příbrami. Během dvanácti let 
odchytal za Spartu pouze šest-
náct zápasů, ale nikdo mu z jeho 
fotbalového životopisu nevezme 
dva mistrovské tituly. Pouto se 
Spartou se definitivně narušilo v 
roce 2017, kdy podepsal smlouvu 
ve Zlíně. Ani tam se však na post 
jedničky neprosadil a po roce se 
stěhoval na místo, které poznal 
při jednom ze svých hostování. 
Na stadionu U Litavky strávil dal-
ší rok a na podzim 2019 se vracel 
do Prahy. Tentokrát oblékl dres 
Viktorie Žižkov. Po svém přícho-
du prohlásil, že chce být součástí 
,,nové Viktorky”. Tradiční klub se 
finančně stabilizoval a nyní má 
za cíl se vrátit do nejvyšší soutě-
že. Zachytá si Milan Švenger ješ-
tě někdy v nejvyšší soutěži?

RADEK VOLTR
Útočník Příbrami pochází z 
Hradce Králové a tam také v šes-
ti letech začal s fotbalem. V roce 
2009 poprvé okusil, jak to chodí 
mezi hráči A-týmu. Trenér Václav 

Kotal ho přizval do tehdy dru-
holigového týmu „Votroků“. Byl 
považován za velký talent a ab-
solvoval předtím například stáž 
v italském Empoli. S východo-
českým týmem byl spjat do roku 
2015, ale i v jeho případě najde-
me ve fotbalovém životopise růz-
ná hostování. První se konalo v 
České Lípě, druhou nejvyšší sou-
těž si zahrál v dresu Čáslavi, ale 
za nejúspěšnější hostování lze 
považovat dvouleté působení na 
Žižkově. V roce 2015 začala jeho 
další pražská kapitola. Smlouvu 
podepsal v Edenu se Slavií. Do 
týmu si ho vybral tehdejší trenér 
Miroslav Beránek. Pod ním ani 
pod jeho nástupcem Dušanem 
Uhrinem mladším však místo v 
základní sestavě nezískal. Ještě 
před příchodem bohatého čín-
ského investora absolvoval dvě 
hostování. Diváky se snažil zau-
jmout v Jihlavě a Karviné. Se Sla-
vií se definitivně rozloučil v létě 
2017, kdy podepsal smlouvu na 
3,5 roku se Slovanem Liberec. 
Jeho angažmá však skončilo již 
na začátku roku 2019, kdy ho zís-
kala do svých služeb středočeská 
Příbram, s níž okusil hořkost se-
stupu.



ROZHOVOR



,,V TÝMU se San-
chem A Fodenem 

jsem se stal nej-
lepším střelcem 

týmu.‘‘
AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK

FOTO: ONDŘEJ BIČIŠTĚ
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Lorenzo Gonzalezovi je teprve 21 let, ale za sebou už toho má mnoho, včetně zranění, 
které ho na osm měsíců vyřadilo ze hry, či angažmá v akademii slavného Manches-
teru City, kde si v 58 zápasech připsal 25 branek s 8 asistencemi a zažil tréninky s A 
týmem pod vedením legendárního Pepa Guardioly. Minulý rok byl například s Erlin-
gem Haalandem a Viniciusem Juniorem mezi stovkou nominovaných na cenu Gol-
den Boy 2020 pro nejlepšího fotbalistu do 21 let. Nyní je bývalý hráč Servette Ženeva, 
Manchesteru City, Malagy a autor 9 branek v 21 zápasech za mládežnické reprezen-
tace Švýcarska U15 – U20 ze St. Gallenu na hostování v Ústí nad Labem, aby druholi-
govému klubu pomohl zlepšit ofenzivu a získal herní praxi v profesionálním fotbale.

Jaký byl váš první měsíc v Čes-
ku?
Skvělý. Přišel jsem sem, abych co 
nejvíc hrál a doteď jsem nastou-
pil do všech zápasů, takže jsem 
šťastný.

Jak byste se představil českým 
fanouškům a popsal svůj styl 
hry?
Myslím, že jsem netradiční typ 
útočníka, velmi rychlý, malý a si-
lový. Rád využívám svou rychlost 
ke střílení branek i vytváření šan-
cí spoluhráčům.

Není zvykem, že mládežnický 
reprezentant Švýcarska s minu-
lostí v Manchesteru City hostu-

je v druhé české lize. Co vás na-
padlo jako první, když jste se 
dozvěděl o zájmu z Ústí nad La-
bem?
Po odchodu z Manchesteru City 
pro mě byly poslední dva roky 
velmi těžké, protože v  prvním 
týmu Malagy jsem toho moc 
neodehrál a v  St. Gallenu jsem 
nikdy nedostal šanci se ukázat 
v A-týmu. Minulý rok jsem utrpěl 
zranění zkříženého vazu, takže 
pro mě bylo velmi důležité vrá-
tit se do profesionálního fotbalu. 
Přišlo Ústí a dalo mi šanci pravi-
delně hrát. To jsem po těžkých 
časech potřeboval a jsem za to 
klubu moc vděčný.

LORENZO GONZÁLEZ
KLUB: FK ÚSTÍ NAD LABEM

NAROZEN: 10.04.2000(21 LET)

POZICE: ÚTOČNÍK

VÝŠKA: 170 CM

KLUBY: SERVETTE (-2016), 
MANCHESTER CITY (2016-
2019), MÁLAGA (2019-2020), 
ST.GALLEN (2020-2021), ÚSTÍ 
NAD LABEM (2021 - DOPO-
SUD)
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Měl jste před příchodem do Ústí 
nad Labem nějaké zkušenosti 
s českým fotbalem?
Ano, s mládežnickými reprezen-
tacemi Švýcarska jsem proti Čes-
ké republice párkrát hrál a byly 
to skvělé zápasy, protože čeští 
hráči byli vždy kvalitní.

Zatím jste nastoupil do pěti 
zápasů. V  nich jste hráli proti 
týmům z  první poloviny tabul-
ky a Vyškovu, který se dostal do 
skvělé formy. Můžete se už vy-
jádřit k úrovni druhé české nej-
vyšší soutěže?
Myslím, že je to velmi vyrovnaná 
liga. Když vyhrajete dva až tři zá-
pasy za sebou, můžete být v ta-
bulce vysoko. Každý tým má kva-
litu a myslím, že kdokoliv může 
porazit kohokoliv.

Zapadl jste do týmu a rozumíte 
si se spoluhráči a trenéry?
Samozřejmě. Když jsem přijel, 
tak mi všichni moc pomohli. 
Spoluhráči i trenér jsou velmi 
dobří a užívám si to tady.

Jak už bylo zmíněno, na začátku 
hostování v Ústí nad Labem vás 
čekali silní soupeři. Z pěti zápa-
sů jste třikrát prohráli a dvakrát 
zvítězili. K prvnímu z těchto ví-
tězství jste ale přispěl brankou. 
Jak jste si vítězný zápas užil a co 
pro vás vstřelený gól znamená?
Výsledky očividně nebyly nejlep-
ší, ale díváme se dopředu, vždy 
jdeme zápas od zápasu a snaží-
me se zvítězit v  tom následují-
cím. Proti Varnsdorfu jsem skó-
roval, podal dobrý výkon a byl za 
to šťastný, ale cítím, že můžu být 
lepší a že kvalitní výkony přijdou.

Je Vám teprve 21 let, ale zkuše-
ností už máte mnoho. Nejzáři-
vější položkou ve vašem životo-
pise je akademie Manchesteru 
City. V  týmu s  vámi byl Jadon 
Sancho nebo Phil Foden, velké 
hvězdy současného světové-
ho fotbalu. Zažil jste i tréninky 
s  A-týmem pod vedením pro-
slulého Pepa Guardioly. Jaký to 
byl zážitek a zkušenost?

Ano, angažmá v  Mancheste-
ru City bylo úžasné. Každý den 
jsem se tam toho mnoho naučil. 
Měl jsem šanci hrát a trénovat 
s  nejlepšími hráči světa. Jelikož 
jsem tam byl od mých 16 do 19 
let, tak bylo fantastické se díky 
tomu jako fotbalista i osobnost 
zlepšovat. Nejlepší tam byl můj 
první rok, protože jsem s  tý-
mem U18 vyhrál ligu. V  té sezo-
ně jsme neprohráli ani jeden zá-
pas a v mančaftu se Sanchem, 
Fodenem a dalšími mnoha skvě-
lými spoluhráči jsem se stal nej-
lepším střelcem týmu.

Po dvouletém angažmá v Man-
chesteru City jste pět měsíců 
hrál za Malagu, ve které jste si 
připsal šest startů v druhé špa-
nělské lize. Proč bylo toto an-
gažmá tak krátké?
V Malaze jsem podepsal smlou-
vu jen na rok. Situace v  klubu 
nebyla kvůli finančním problé-
mům dobrá. Ano, v úvodu jsem 
nastupoval, ale poté přišel nový 
sportovní ředitel a řekl mi, že se

Foto: Manchester City
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se mnou nepočítá a mám si najít 
nový klub.

Na začátku roku 2020 jste ode-
šel do St. Gallenu, kterému pa-
tříte doteď, po koronavirové 
přestávce jste utrpěl zranění 
zkříženého vazu a zhruba osm 
měsíců byl mimo hru. Jak vel-
kou komplikací to bylo ve vaší 
kariéře? Myslíte si, že by vaše 
pozice v  St. Gallenu v součas-
nosti byla výrazně lepší, kdy-
byste se nezranil?
Ano, byla to nejtěžší část mé do-
savadní kariéry. Trenér A-týmu 
St. Gallenu se mnou poté přestal 
počítat, takže jsem dlouho ne-
hrál a letos v létě mi bylo řečeno, 
že by pro mě bylo lepší, kdybych 
odešel a pravidelně hrál.

Už jste hrál za švýcarskou re-
prezentaci U15 – U20. Jaká je na 
vaši pozici konkurence v národ-
ním týmu U21 a jaká je vaše šan-

ce se v ní prosadit?
To nevím, protože od té doby, 
co jsem se v roce 2020 zranil, se 
mi absolutně nikdo z národního 
týmu neozval a nezeptal se, jak 
na tom jsem a jestli je mé kole-
no opět stoprocentně v pořádku. 
Z toho jsem zklamaný.

Jaká je vaše budoucnost? Je 
vašim jednoznačným cílem se 
po hostování v Ústí nad Labem 
v příští sezoně prosadit v St. Ga-

,,TATO ZEMĚ SE MI MOC LÍBÍ A 
CÍTÍM SE TU VELMI DOBŘE.‘‘

llenu, nebo existuje možnost, že 
byste v Česku setrval déle? Jak 
byste reagoval na zájem z české 
nejvyšší soutěže?
Nikdy nevíme, co se může v bu-
doucnu stát. Jsem velmi ambici-
ózní člověk, takže chci hrát na co 
nejvyšší možné úrovni. Kdybych 
dostal nabídku z první české ligy, 
tak bych ji určitě zvažoval, pro-
tože se mi tato země moc líbí a 
cítím se tady velmi dobře.

S KÝM GONZÁLEZ NASTUPOVAL V MAN.CITY?

Jadon Sancho, Manchester U. 
Brahim Díaz, AC Milán
Phil Foden, Manchester City
Eric García, FC Barcelona
Jeremie Frimpong, Bayer 04
Angeliño, RB Lipsko

Jméno, momentální klub

Lukas Nmecha, VFL Wolfsburg
Tosin Adarabioyo, FC Fulham
Javairô Dilrosun, Bordeuax
Yangel Herrera, Espanyol
Angus Gunn, Norwich City
Pablo Maffeo, RCD Mallorca
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OCHUTNÁVKA

Stojí za vzestupem
Slovanu skutečně trenér? 

AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: FC SLOVAN LIBEREC

Slovan Liberec byl po pěti kolech nové sezony s jedním bodem na dně ligové tabul-
ky. Po propadáku v MOL Cupu, ze kterého Severočechy vyřadily Zbuzany, hrající třetí 
nejvyšší soutěž ČFL, nabídl trenér Pavel Hoftych rezignaci, kterou vedení klubu při-
jalo. V podobné situaci přitom klub zpod Ještědu byl už na začátku angažmá svého 
nyní již bývalého šéfa lavičky. 

V srpnu 2019 Liberec zvítězil v 6. 
kole v zápase dvou posledních 
týmů tabulky na hřišti Karviné a 
Pavel Hoftych se udržel ve funk-
ci. Nebýt tohoto vítězství, nejspíš 
by v realizačním týmu došlo ke 
změnám.  Slovan špatně roze-
hranou sezonu zakončil na pá-
tém místě a v následující sezoně 
prožil úžasnou pohárovou jízdu, 
při které  se přes litevský  Rite-
riai, rumunský FCSB a kyperský 
APOEL probojoval do základní 
skupiny Evropské ligy, ve které 
získal v konkurenci  Hoffenhei-
mu, CZ Bělehrad a Gentu velmi 
solidních sedm bodů.

Závěr minulé sezony se však 
modrobílým nepovedl a nezajis-
tili si účast v evropských pohá-

rech pro příští ročník. Tým opus-
tily opory Jhon Mosquera, Jakub 
Pešek, Michal Sadílek, Ondřej 
Karafiát  a do hry už nezasáhl 
ani  Kamso  Mara, který se v  září 
přesunul do Bejtaru Jeruzalém. 
Udržet se nepodařilo ani Jaku-
ba Jugase či Filipa Ngueyna. 
Opět bylo třeba kádr budovat 
téměř od začátku. Adekvátní 
náhrady ale Pavel  Hoftych - až 
na výjimky jako je Theo Gebre 
Selassie -  nedostal a odpoví-
daly tomu i výsledky na začát-
ku  nové  sezony.  Po prvních pěti 
zápasech  měl  Liberec  na kon-
tě pouhý bod a byl vyřazen z do-
mácího poháru. Prohrál i proti 
Zlínu pod vedením dočasného 
trenéra Miroslava Holeňáka.

Po příchodu Luboše Kozla začal 
trojnásobný mistr české ligy oka-
mžitě bodovat. Nejdřív remizoval 
2:2 s Pardubicemi, poté porazil 
2:1 Mladou Boleslav  a  1:0  v  se-
veročeském derby  Jablonec. Až 
ve čtvrtém zápase na lavičce Li-
berce okusil nový trenér poráž-
ku, a to v zápase proti svému 
předchozímu zaměstnavateli 
Baníku Ostrava.  Těmito výsled-
ky se Slovan dostal mimo pozi-
ce znamenající sestup nebo ba-
ráž. Vyhráno ale ještě ani zdaleka 
nemá.

Kromě impulzu v podobě nové-
ho trenéra za zlepšenými výsled-
ky klubu z města bílých tygrů 
stojí i posily. Až po odchodu tre-
néra Hoftycha Liberec získal
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Christa  Tiehiho, Dominika  Ple-
chatého  či  Yusufa  Hilála, který 
gólem do sítě Mladé Boleslavi 
přispěl k zisku tří bodů. Až nabe-
re kondici, tak může být zajíma-
vou osobností ligy i další posila 
Miroslav  Stoch. V české lize se 
navíc aklimatizoval a do skvě-
lé formy dostal Ľubomír  Tupta, 
kterého měl  Hoftych  k dispozici 
jenom v jednom zápase. Právě 
třiadvacetiletý Slovák, který je 
v Liberci na hostování s opcí na 
přestup  z Verony, se trefil ve ví-
tězných zápasech proti Mladé 
Boleslavi a Jablonci.

Majitel Slovanu Liberec Ludvík 
Karl je proslulý úspornou přestu-
povou politikou. Fotbal považuje 
za byznys a sází především na 
vynikající instinkt při výběru spo-

lupracovníků. Klubový rozpočet 
udržuje na zhruba 80 milionech 
korun a z vlastních zdrojů ho na-
plňuje zhruba ze čtvrtiny. Kádr 
často posiluje až na poslední chví-
li hráči, které pražská S uvolní na 
hostování, což s sebou přirozeně 
nese i zvýšené riziko výsledko-
vě nevydařeného období.  „Oče-
kával jsem, že když jsme loni za 
prodeje hráčů plus Evropu udě-
lali asi 200 milionů, tak se z toho 
budgetu, který byl nečekaný, 
vezme 20 milionů a koupíme 
třeba pět hráčů po třech až čty-
řech milionech. Myslím si, že 
pan Karl mohl reagovat trochu 
jinak,“ řekl Pavel  Hoftych  v talk 
show  Tiki  Taka  k přestupové 
politice klubu a prozradil, že se 
s klubem rozešel zcela korektně.

Christ Tiéhi
SFC Opava

Ľubomír Tupta
Hostování z Hellas Verona

Dominik Plechatý
Hostování ze Sparty Praha

Yusuf
Hostování ze Slavie Praha

Miroslav Stoch
Volný hráč

POSILY PO ODCHODU 
PAVLA HOFTYCHA

Majitelem Slovanu je jeden z nej-
bohatších Čechů Ludvík Karl už 
čtvrtstoletí. Liberec za tu dobu 
vyhrál tři tituly, byl ve čtvrtfiná-
le Poháru UEFA i jarní části Ev-
ropské ligy, od sezony 2013/14 
z předkol do základní skupiny EL 
postoupil hned čtyřikrát, v před-
kolech za tu dobu vypadl pouze 
jednou  a než nastala slavná éra 
Viktorie Plzeň, tak se jednalo 
o nejúspěšnější mimopražský 
klub  v tuzemsku, který vyniká 
především skvělým poměrem 
cena-výkon a uměním úspěšně 
přebudovat mužstvo. Už něko-

likrát se v minulosti spekulova-
lo o prodeji podílu akcií klubu. 
Před sedmi lety údajně měl o 
vstup do klubu zájem investor 
z Argentiny, mnohokrát se v této 
souvislosti mluvilo i o v  březnu 
zesnulém Petru Kellnerovi. Mož-
ná i úspěchy v EL Ludvíka Karla 
přesvědčily si Slovan ponechat.

ZAJÍMAVOST
Podle slov dřívějšího prezi-
denta Slovanu Liberec Petra 
Formana se majitele sklářské 
firmy Preciosa Ludvíka Karla 
pro sponzoring nejdřív sna-
žil do Jablonce zlanařit Miro-
slav Pelta. Jablonecký boss 
však požadoval, aby Preciosa 
jeho klub sponzorovala vyšší 
částkou než konkurenční Swa-
rovski. V opačném případě 
by nebyla na dresech. To Karl 
odmítl a byl osloven Libercem, 
který se v té době potýkal s fi-
nančními problémy.

„Loňskou zimu nám odešlo sedm hráčů, teď pět. Přišli i kvalitní 
hráči jako Gebre Selassie, Meszáros, Faško, ale každý potřeboval 
svůj čas,“ uvedl Pavel Hoftych v pořadu O2 TV. 



ROZHOVOR



,,Vyřazení se Zbuzany 
nás stále mrzí‘‘
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,,Vyřazení se Zbuzany 
nás stále mrzí.‘‘
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Bývalý slovenský mládežnický reprezentant Michal Faško už v kariéře oblékal dre-
sy Banské Bystrice, Ružomberoku či Nitry a má zkušenosti i ze zahraničních angaž-
má v Karviné, švýcarském Grasshoppers a německém Braunschweigu. Zkušeného 
středního záložníka na začátku roku 2021 jako volného hráče získal Slovan Liberec, 
který se momentálně pod vedením nového trenéra Luboše Kozla snaží napravit ne-
povedený úvod sezony.

V prvních šesti zápasech nové 
sezóny jste získali pouze bod. 
Po příchodu Luboše Kozla ze tří 
zápasů sedm bodů. Další dva 
zápasy jste prohráli, ale proti 
soupeřům z  první pětky tabul-
ky. Jsou zlepšené výsledky jen 
důsledkem klasického impul-
zu po příchodu nového trenéra 
nebo je v tom něco víc?
Těžko říct, jestli v tom je něco víc. 
Vždy když přijde nový trenér, tak 
to samozřejmě je impulz. Každý 
získá novou motivaci. Trenér Ko-
zel přišel během reprezentační 
přestávky, takže jsme měli víc 
času ho poznat a začít trénovat 
věci, na kterých si zakládá. Na 
druhou stranu, i v  těch prvních 
šesti zápasech jsme měli kro-
mě výbuchu se Spartou šanci na 
body. Došlo k nešťastným vylou-
čením a ty zápasy jsme prohráli 
vždy o gól.

Co se změnilo po příchodu Lu-
boše Kozla? Jak byste srovnal 
přístup k  hráčům, tréninky a 
herní styl Pavla Hoftycha a sou-
časného trenéra Luboše Kozla?
Nerad bych je porovnával a hod-
notil. Na to jsem malý pán, ale 
oba trenéři mají svůj herní styl, 
kterým se chtějí prezentovat. Za 
trenéra Hoftycha šlo o jednoduš-
ší styl hry. Trenér Kozel chce hrát 
víc kombinačně po zemi. Přístup 
k hráčům mají oba myslím velmi 
otevřený, lidský a přímý, což je 
správně. Nic se ale zásadně ne-
změnilo. Tréninky jsou samozřej-
mě odlišné, ale co se týká přístu-
pu všech hráčů apod., je to stále 
na dobré úrovni.

Změnila se nějak konkrétně 
vaše pozice po příchodu trené-
ra Kozla?
Ani ne. Možná mi jen víc sedí styl 
hry trenéra Kozla.

Jaká byla v týmu během nepo-
vedeného začátku sezony at-
mosféra? Jednalo se sice pouze 
o úvod ročníku, být na dně ta-
bulky je ale určitě vždy nepří-
jemné.
Určitě to je a bylo náročné. Ob-
zvlášť když se bavíme o klubu 
jako je Liberec. Věřím, že se nám 
v nejbližších zápasech podaří zís-
kat co nejvíc bodů, abychom se 
co nejdřív v  tabulce dostali na 
hezčí pozice.

Ke konci přestupového obdo-
bí do Liberce kromě nového 
trenéra přišly i posily. Jak do 
kabiny zapadlo větší množství 
nových hráčů a jakou sehráli při 
vzestupu roli?
Zapadli skvěle a v podstatě nám 
i výrazně pomohli. Ať už je to Ple-
chatý do obrany, či Chris (Tiehi) 
do středu zálohy, oba hned za-
padli do základní sestavy. Yusi
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(Júsuf Hilál) s Miněm (Stochem) 
se už střelecky prosadili. To hovo-
ří samo za sebe.

Jaké je hrát s Theo Gebre Se-
lassiem a jaká je jeho role v ka-
bině? Jak se projevuje jeho de-
vítiletá zkušenost z Bundesligy 
a reprezentace a v čem všem je 
týmu přínosem?
Je to skvělá zkušenost. Má za se-
bou a doufám, že i před sebou 
pěknou kariéru a ty zkušenosti 
přenáší nejen na mladší hráče, 
ale i na celý tým. Nehraje si na 
hvězdu, je to skvělý člověk, při-
rozený lídr kabiny a nemusí toho 
ani moc říct. Každý ho respektu-
je a dodává nám extra motivaci.

Byl jste už někdy dříve v týmu s 
tak výraznou osobností jako je 
Theo?
Když jsem v  16 letech začínal 
v  Banské Bystrici, byl tam re-
prezentant Martin Jakubko, se 
kterým jsem se později potkal i 
v Ružomberoku, Tak možná on a

,,NEMĚL JSEM PLNOHODNOTNOU 
PŘÍPRAVU.‘‘

určitě Marek Sapara, který se po 
delší době v  zahraničí vrátil do-
hrát kariéru na Slovensko a byl 
určitě jedním z nejlepších hráčů, 
se kterým jsem si mohl zahrát.

Dalším zkušeným hráčem 
v  kádru Liberce je Miroslav 
Stoch, který skóroval v  zápa-
se proti Slavii. Co říkáte na pří-
chod svého krajana? Myslíte si, 
že v Liberci restartuje svou ka-
riéru natolik, že se znovu sta-
ne hvězdou ligy, bude střílet 
krásné branky a bavit fanoušky 
svým fotbalem, jako tomu bylo 
ve Slavii?
Doufám a věřím, že ano. Taky má 
skvělou klubovou i reprezentač-
ní kariéru. Rád jsem ho sledoval 
v  televizi, dával nádherné góly. 
Dostává se do toho. Gól mu urči- 
tě pomohl.

Na začátku libereckého angaž-
má jste se ocitl kvůli nákaze 
covidem v izolaci. Byla to velká 
komplikace a jaká protiepide-
miologická opatření musíte ak-
tuálně dodržovat?
Samozřejmě byla. Neměl jsem 
plnohodnotnou přípravu a čas 
v izolaci byl nekonečný. Naštěstí 
jsem se mohl aspoň individuál-
ně připravovat, protože průběh 
jsem měl bezproblémový. Pra-
videlné testování, dezinfekce a 
další základní opatření samo-
zřejmě dodržujeme.

V  rozhovoru pro Šport.sk jste 
mluvil o nespokojenosti s  ve-
dením Nitry, svého přechozího 
klubu. Je to v tomto ohledu v Li-
berci o mnoho lepší?
O 100%.

Ve skvělé střelecké formě jste 
byl na začátku minulé sezony 
v dresu Nitry, kde jste během 
podzimní části vstřelil v 17 zápa-
sech 8 branek. Za Liberec jste 
branku vsítil v minulém ročníku 
MOL Cupu. V lize ještě ne. Co 
chybí k tomu, abyste navázal na 
produktivitu z Nitry?
Rád bych to věděl. Vůbec se mi 
nedaří být produktivní. To je fakt.

Jedna asistence je pro mě zatím 
hodně málo. Věřím, že to ještě do 
konce podzimní části prolomím 
a týmu pomůžu i nějakými čísly, 
jako tomu bylo v Nitře.

V Česku jste už jednou působil. 
Za Karvinou jste vstřelil jednu 
branku, zato ale extrémně klí-
čovou v odvetném zápase bará-
že proti Jihlavě, čímž jste Sleza-
nům zajistil záchranu. Jedná se 
o dosud nejdůležitější moment 
vaší kariéry? Jak na toto angaž-
má vzpomínáte?
Do Karviné jsem šel s tím, aby se 
liga zachránila, a to se povedlo. 
Ale z mé strany to nebyl nejlep-
ší půlrok. Pravidelně jsem nehrál 
a došlo ke změně trenéra. Bylo 
to těžké. Seznámil jsem se tam 
s  mnoha dobrými lidmi a získal 
nové kamarády. Rád bych jako 
highlight své kariéry zmínil něja-
kou trofej. Tu zatím nemám. Tak-
že určitě to byl jeden z nejdůleži-
tějších gólů, a to i pro Karvinou.

O šanci na trofej v  této sezoně 
jste přišli překvapivým vyřaze-
ním v poháru se Zbuzany hrající 
ČFL. Mrzí vás ještě tento propa-
dák?
Samozřejmě. Nemělo by se to 
stávat a vyústilo to v  konec tre-
néra Hoftycha. Je to velká škoda. 
Teď se můžeme soustředit je-
nom na ligu.

V 27 letech ještě před sebou 
můžete mít velký přestup a Li-
berec je známý častým země-
třesením v kádru. Už mnoho 
hráčů se právě z  Liberce odra-
zilo k  ještě lepšímu angažmá. 
Nabízí se tak otázka, jestli máte 
ambice na odchod do kvalitněj-
šího klubu či ligy, nebo se plá-
nujete pod Ještědem usadit?
Jasně, o tom sní každý. Ale jsem 
realista a v  aktuální situaci je 
potřeba začít postupně. Dobře 
hrát, pomáhat týmu být v tabul-
ce co nejvýš, střílet góly, být za-
jímavým hráčem a potom tam 
šance je. A nad tím vším je repre-
zentace. To, co se povedlo Mat-
kovi Koscelníkovi, je paráda.



PŘÍBĚH

PŘÍBĚH
BOJOVNÍKA
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: AC SPARTA PRAHA
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Fotbal a život píší různé příběhy. Nejvíce slyšíme o zářících hvězdách a kometách, 
ale největší hloubku mají příběhy, kde hlavní hrdina padne na samé dno a dokáže se 
z něho vyškrábat zpět do záře reflektorů. 
Filip Panák právě takový příběh prožívá. Nebyl daleko od ukončení kariéry. Zdravotní 
problémy ho nepustily dva a půl roku na hřiště a v jednu chvíli bojoval doslova o ži-
vot. Od začátku letošní sezony si však získává důvěru trenéra Vrby a stává se postup-
ně neodmyslitelnou součástí defenzivy letenských. 

Počátky kariéry
S  fotbalem začínal Filip v  Pří-
boru, v  městečku nacházejícím 
se mezi Novým Jičínem a Frýd-
kem-Místkem. V  mládežnických 
kategoriích si Panák prošel ně-
kolika různými kluby ve Slezsku 
a krátce se objevil i v FC Baníku 
Ostrava, kde se ve velké konku-
renci nedokázal prosadit. 

První dospělé angažmá nakonec 
získal v Karviné, kde putoval se-
stavou a stal se z něj takový Fer-
da Mravenec, práce všeho dru-
hu. Vyzkoušel si postupně snad 
všechny možné posty s výjimkou 
gólmana. Právě pro jeho univer-
zálnost a schopnost nastoupit 
na jakékoliv pozici si ho velmi 
oblíbil trenér Weber. 

K  polským hranicím přišel 
z  Frýdku-Místku jako záložník. 
Na hostování v divizních Petrovi 
cích na podzim 2015 nastupoval 
v útoku a na počátku karvinské-
ho angažmá ho trenér Weber 
využíval na defenzivním štítu a 
stoperu. Postupně si i tady zahrál 
v útoku nebo o pozici níž pod

hrotem a stal se stěžejním hrá-
čem Slezanů. 

stí zachránila až v posledním zá-
pase s Jihlavou. Velký zlom přišel 
pro Panáka v následující sezoně. 
Do Karviné nastoupil trenér Ro-
man Nádvorník a Filipa definitiv-
ně usadil na pozici stopera.

 „Je pro nás důležitý hlav-
ně pro svou univerzálnost. 
Může hrát téměř kdekoliv,“
uvedl kouč Jozef Weber na 
adresu Filipa Panáka v létě 

2017.

„Za prvé jsem chtěl kon-
struktivního stopera, aby-

chom mohli hrát kombinačně 
odzadu. To zvládal. Za druhé, 
u nás je málo rychlých střed-

ních obránců a on rychlost 
má. A za třetí, výborná hra ve 
vzduchu, u Filipa se ví, že to je 
jeho doména. Taky je mu bliž-
ší, když hraje čelem k soupe-

řově bráně, než když se k ní 
musí otáčet při přebírání míče 

výš ve hřišti. Tak proto,“
okomentoval Roman Nádvor-
ník, proč umístil Filipa Panáka 

na pozici stopera. 

Slezskému týmu pomohl do ligy 
a hned ve své první sezoně v nej-
vyšší soutěži na sebe upozornil 
natolik, že o něj projevil zájem 
tehdejší mistr ligy, pražská Sla-
vie. Z  přestupu však sešlo a do 
Edenu se nakonec stěhoval jen 
Panákův spoluhráč, zkušený gó-
lman Jan Laštůvka.

Mladý univerzál tak zůstal v Kar-
viné, kde pomohl zachránit li-
govou příslušnost. Výkonnostní 
propad slezského odnesl již na 
podzim trenér Jozef Weber a 
Karviná se s notnou dávkou ště-

Navzdory povzbudivým výko-
nům Filipa ve středu obrany se 
Karviná na podzim 2018 nebyla 
schopna odlepit ode dna tabul-
ky. Panák vyčníval ve slezském 
týmu natolik, že okolo něj začala 
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opět kroužit pražská Slavie, ale 
tentokrát si terén okolo karvin-
ského hráče obšlapával i odvěký 
rival sešívaných z Letné. 

PRVNÍ KOMPLIKACE
Do slibně rozjeté kariéry mladé-
ho stopera udeřila rána z čistého 
nebe. Ve třináctém kole ročníku 
18/19 proti Sigmě Olomouc mu 
sel v 61. minutě střídat. Tehdy za-
čal jeho boj s vlastním zdravím.
Nehledě na zranění se však 
v  zákulisí fotbalových stadionů 
střetla obě pražská S o to, kdo 
nadějného hráče získá. Již před 
koncem roku bylo poměrně jas-
no, že příští adresou Filipa bude 
Letná. Své zdraví, ještě před uza-
vřením přestupu, svěřil do rukou 
lékařů Sparty a v Praze podstou-
pil operaci kolene.

Bohužel operace nedopadla 
zcela podle představ a Filipovi 
se v koleni objevil zánět, selhaly 
mu ledviny a strávil dva týdny 
na ARO. Namísto zápasů na li-
gových trávnících sváděl zápas 
o svůj vlastní život na nemocnič-
ních sálech. Čištění kolene, dia-
lýzy v  důsledku selhání ledvin a 
k tomu odumírající játra.

Panák prokázal neskonalou 
odolnost. Postupně se ze zdra-
votních trablů začal dostávat. 
Zdálo se, že se karta v lepší obra-

cí. Pražská Sparta s ním i navzdo-
ry skutečnosti, že nebude s ohle-
dem na zdravotní stav okamži-
těk  dispozici, podepsala 22. 2. 
2019 smlouvu na tři a půl roku. 

opatření dovolila, zapojil se mla-
dý obránce do přípravy A-týmu. 
Zdálo se, že po restartu ligy bude 
Filip bojovat o své místo v  áčku 
a pravděpodobně i v základní se 
stavě. Stoperská dvojice nebyla 
ve Spartě na jaře 2020 nejjistěj-
ším místem sestavy a s výjimkou 
Dávida Hancka a Lukáše Štětiny 
nebyla konkurence příliš vysoká. 

Na začátku května bez jakých-
koliv zjevných příčin Panákovi 
koleno opět oteklo. Musel pod-
stoupit další operační zákrok v 
Ústřední vojenské nemocnici. 
První ligový start v rudém dresu 
se odkládal na neurčito. Speku-
lovalo se dokonce i o možném 
konci kariéry nadějného hráče. 
Naštěstí se tyto spekulace nevy-
plnily a Filip dělal maximum pro 
to, aby se znovu vrátil na hřiště. 
Dle jeho vlastních slov mu byli 
největší oporou Bořek Dočkal a 
Tomáš Rosický, který měl se zra-
něními a návraty ve své kariéře 
bohužel také bohaté zkušenosti.

STOUPAJÍCÍ HVĚZDA?
Filip se nevzdal a loni na podzim 
začal postupně nastupovat do 
zápasů B-týmu, než opět proti-
pandemická opatření ukončila 
nižší soutěže. Na Letné byli trpě-
liví. Nechtěli Panákův první ostrý 
start za áčko uspěchat. Talento-
vaný univerzál tak po zbytek mi-

PROBLÉMY POKRAČUJÍ
Návrat do plné tréninkové zátě 
že a k prvnímu zápasu trval 490 
dnů. Na začátku roku 2020 se 
Filip zapojil do přípravy B-týmu 
Sparty. Nejprve odehrál příprav-
ný zápas proti rezervě Liberce a 
nakonec si zahrál i první ostrý zá-
pas proti Domažlicím v šestnác-
tém kole ČFL. Odehrál celých 90 
minut.  Bohužel do Česka dorazi-
la v březnu koronavirová pande-
mie a nižší soutěže včetně ČFL 
byly předčasně ukončeny.

Jakmile to protipandemická

„Vidíme v něm velký poten-„Vidíme v něm velký poten-
ciál, proto s ním budeme mít ciál, proto s ním budeme mít 
trpělivost. Sledovali jsme trpělivost. Sledovali jsme 

ho dlouhodobě, takže od nás ho dlouhodobě, takže od nás 
potřebný čas dostane,“potřebný čas dostane,“
komentoval stav tehdejší

trenér Zdeněk Ščasný. 



30

nulého ročníku pouze trénoval, 
dostával se do kondice a připra-
voval se na svou šanci.

První minutu v  rudém dresu si 
připsal 24. 7. 2021 v prvním ligo-
vém kole proti Sigmě Olomouc. 
K ligovému zápasu nastoupil po 
více než 1000 dnech, dva a půl 
roku od svého příchodu na Let-
nou. Za tu dobu se ve Spartě vy-
střídalo pět trenérů. S  výjimkou 
Štětiny není v týmu jediný ze sto-
perů, kteří byli v kádru, když Filip 
přestupoval.

Letošní rok je tedy pro konstruk-
tivního obránce plný premiér. 
Sbírá první starty za letenský tým

Tomáš Rosický

Václav Pilař

Jan Morávek

David Hovorka

Václav Černý

Hráči jejichž kariéru výrazně poznamenalA zranění 

JMÉNO ZDRAVOTNÍ POTÍŽE DÉLKA ABSENCE

1332 dní jen v PLKolena, třísla, lýtko, kotník

Kolena

Záda, třísla, kolena, lýtko

Křížový vaz v koleni

Křížový vaz v koleni

800 dní

Více než 1000 dní

670 dní

550 dní

v  lize. Vstřelil první branku v  ru-
dém dresu. Poprvé v kariéře za-
žívá atmosféru zápasů v evrop-
ských pohárech a s ohledem na 
jeho rostoucí výkonnost nemusí 
být novým zkušenostem konec. 
Dočká se pozvánky a startu za 
reprezentaci?

Vzhledem k současné formě má 
k tomuto premiérovému zážitku 
minimálně velmi rázně nakroče-
no. V  týmu Pavla Vrby si Panák 
buduje dominantní postavení 
mezi středními obránci. Vyni-
ká herní inteligencí, přehledem, 
přesnou rozehrávkou a vysokou 
úspěšností ve vzdušných soubo-
jích

Doufejme, že zdraví Filipu Pa- 
nákovi vydrží a dočkáme se od 
něj dalších skvělých výkonů. Ve 
svých 25 letech je stále perspek-
tivním hráčem, jenž by do bu-
doucna mohl být nejen pilířem 
obrany Sparty, ale také třeba 
národního týmu, kterému kon-
struktivní střední obránci žalost-
ně chybí. 
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,,PÁR LIDÍ TU MÁ STEJNÝ NÁZOR JAKO 
JÁ, ALE NECHTĚJÍ HO MOC PUBLIKOVAT.‘‘ 
AUTOR: MARTIN HANIAK
FOTO: PROFIMEDIA

Zdeněk Zlámal žil tři roky na britských ostrovech. Byl v centru dění během aféry na 
Ibrox Stadium, ze kterého si desetizápasový trest odnesl slávistický Ondřej Kúdela. 
Jak vypadal jeho druhý den v kabině po zápase Slavia-Rangers? Jak ve Velké Británii 
fungují v této progresivní době média? Více nám o rozdílech mezi Čechy a Brity řekl 
Zdeněk Zlámal. Bývalý brankář Hearts se ke kauze již nechtěl vyjadřovat z důvodu 
přejímaní jeho výroků britskými médii a tak jsme moc rádi, že určitou formou mohl 
tento rozhovor vzniknout. 
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Když se odehrála kauza Kúdela, 
tak jak vypadal Váš druhý den v 
kabině?
Samozřejmě jsme se o tom bavi-
li, co se v zápase stalo. Před tím 
samotným zápasem jsme se s 
klukama i hecovali, protože pár 
kluků tam jsou fanoušci Ran-
gers, já jsem samozřejmě fandil 
Slavii. Je fakt, že po zápase jsme 
se bavili jen o událostech, které 
se staly mezi Ondrou a Kamarou.

V řadě vyjádřeních jste říkal, že 
máte hodně černých kamará-
dů. Co na Vaše vyjádření a na 
celou situaci říkali oni?
Ano, kamarádů mám hodně, ale 
spíše jsem se bavil s nimi o rasi-

smu jako takovém. Zajímalo mě, 
jak to vnímají oni. Jeden kama-
rád mi říkal, že Kamaru zná a že 
by si nevymýšlel, že mu to sku-
tečně řekl, na což jsem já opono-
val, že je to tvrzení proti tvrzení. 
Nikdo neví, co se mezi nimi udá-
lo a takto jsme debatu skončili.

Najde se mezi nimi i někdo, kdo 
má stejný názor a s tímto tren-
dem nesouhlasí?
Ano, pár lidí má stejný názor jako 
já, ale nechtějí ho moc publiko-
vat. Přišlo mi, že se báli něco říct.

Vy jste v podcastu pro Idnes 
mluvil o skrytém rasismu, kdy 
matka Vašeho kamaráda ne-

3
Tolik klubů Zdeněk 
Zlámal vystřídal na 

britských ostrovech. 
Nejprve zamířil ze 

Zlína v roce 2018 do 
Heart of Midlothian, 

ale po pádu bývalého 
klubu Rudolfa Skácela 
do druhé ligy odešel 

hostovat do St. Mirren 
a následně i do St. 

Johnstone.
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byla za 10 let povýšena, zatím-
co Angličan, který tam byl rok, 
tak ano. Není toto zase hledání 
rasismu někde, kde není? Třeba 
ten Angličan byl jen ambiciózní, 
zatímco matka Vašeho kamará-
da nikoliv.
Tak tady si třeba myslím, že ra-
sismus skrytý je. Tohle je strašně 
těžké na posouzení, ale pokud je 
to pravda, tak skrytý rasismus by 
se měl řešit a mělo by se na to 
poukazovat.

Jak vnímáte i situaci, že Kúdela 
byl potrestán bez přímého dů-
kazu a ve stejné situaci se teď 
ocitla i Sparta a ta trest nedo-
stala? Vypadá to na poučení se 
UEFY?
Samozřejmě se mi nelíbil trest 
pro Ondru Kúdelu za něco, kde 
nejsou důkazy. To ví jen oni dva, 
co se na hřišti stalo a s tímto tres-
tem nesouhlasím.

Jsou ve Velké Británii nějaké 
náznaky změny tohoto pro nás 
zvláštního směru a nebo je to již 
trend, který nelze zastavit?
Tak ten trend jde hlavně z Ame-
riky a myslím si, že je to nezasta-
vitelný. Začíná se bojovat a válčit. 
Za mě z války nic dobrého ne-

vzejde a jenom uškodí. I Británie 
má velké problémy s rasismem, 
i když to nikde nezmiňují. Příkla-
dem byla neproměněná penal-
ta Marcuse Rashforda ve finále 
EURA a spousta nevybíravých 
vzkazů, které mu zaplavily so-
ciální sítě. Tento boj, který oni 
praktikují není za mě správný a 
uchopil bych to jinak, než to oni 
uchopují.

,,Vzali si z rozhovoru, to co se 
jim hodilo a úplně to vytrhli z 
kontextu.‘‘ 

Velké slovo mají média. Proč 
dostává v médiích takový pro-
stor právník Kamary Aamer 
Anwar? Vždyť většina vyjádření 
jsou úplně vytržená z kontextu. 
Britská žurnalistika vždy patřila 
ke špičce a teď mi přijde, že no-
vináři mají zavázané oči.
Právník Kamary si dělá PR, rekla-
mu sám sobě. Co se týče britské 
žurnalistiky, tak jednou přeložili 
moje vyjádření pro česká média. 
Vzali si z rozhovoru, to co se jim 
hodilo a úplně to vytrhli z kon-
textu. Pamatuji si, že i Tomáš 
Souček o tom mluvil celkem 
otevřeně a anglická média jeho 
vyjádření také vytrhla z kontextu.

Během druhého poločasu 
na Zdeňka Zlámala z kotle 
Hibernian létalo všechno 

možné. Jenže jedna situace 
překročila všechny meze. 

„Šel jsem si pro balon a jak 
jsem byl skloněný, tak mi 
dal někdo pěstí do nosu. 
Třeba to nebylo vidět, ale 

dostal jsem. To už je dost,“ 
líčil v rozhovoru pro iROZ-
HLAS.cz atmosféru edin-
burského derby Zdeněk 

Zlámal.

AFÉRA Z EDINBURSKÉHO 
DERBY

Foto: Craig Doyle



Nemůže být i důvod ten, že vý-
chod si totalitu zažil a západ 
nikoliv? Přeci jenom jsme více 
hákliví na svobodu slova.
Ano, přesně tak. My s tím máme 
zkušenost. My jsme tu svobodu 
slova tady neměli pěkně dlouho 
a myslím si, že si ji i více vážíme a 
víme, o čem mluvíme.

V co podle vás může tohle vyús-
tit ve fotbale do budoucna?
Největší síla fotbalu je, že lidi 
spojuje a nepoštvává proti sobě. 
Jsou dvě ruzné národnosti, které 
mají úplně odlišný jazyk, ale na 
hřišti, když hrají v jednom týmu, 
tak si spolu rozumí. Fotbal hra-
je celý svět a tohle by mělo být 
hlavní poslání fotbalu a nikoliv 
události okolo zápasu Slavia - 
Rangers a v jiných zápasech, kde 
se řešil nějaký problém. Budouc-
nost fotbalu vidím v sounáleži-
tosti, ale musíme se nějak začít 
chovat a propagaci fotbalu dělat 
na podobné bázi, že fotbal spo-
juje a nerozděluje. Nedělá rozdíly 
mezi východem a západem atd.

Velké emoce u našich obyvatel 
vzbuzuje i Steven Gerrard. Co 
Vy si o něm myslíte? 
 Jako fotbalistu, jako kapitána Li-
verpoolu jsem ho měl rád, jako 
spousta lidí. Byl to výborný fotba-

lista a je i dobrý trenér, ale jako 
člověk mě zklamal. Jednou řek-
ne to a podruhé tamto. Samo-
zřejmě hají svůj klub, ale musí 
to mít něčím podložený. Musím 
ještě zmínit situaci, jak zakryl 
kamery a fyzicky napadli Ond-
ru Kúdelu. V Tento moment mě 
Steven Gerrard asi nejvíce zkla-
mal.

Existují ve Skotsku fanoušci, 
kteří maji na věc odlišný po-
hled, bližší tomu českému? Pro-
tože klub, který za tak krátkou 
dobu nasbírá tolik problémů 
(napadení, zabití fanouška, ra-
sismus vůči papežovi atd.), tak 
přeci má být ten poslední, který 
se bude ozývat ne? Je tam ně-
kdo, kdo třeba i veřejně vystou-
pil a řekl, že by si Rangers nej-
dříve měli uklidit před vlastním 
prahem? 
Přesně tak! Poukazuje se pouze 
na tohle, ale to, že se tam zpívá 
o papežovi a dějou se tam urči-
té fyzické násilnosti, tak to se v 
Británii tolik nezveličuje jako ra-
sismus. Podotýkám ještě jednou, 
že jsem absolutně proti rasismu, 
nesouhlasím s ním. Západ si tuh-
le cestu vybral, my si myslíme, že 
to není ta správná cesta, jak proti 
tomu bojovat. Až čas ukáže, jak 
to dopadne.
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Během noci po finálovém 
zápase Eura, v němž Anglie 

prohrála na penalty s Itá-
lií, se na sociálních sítích 

objevila záplava rasistických 
urážek na adresu anglických 

fotbalistů, kteří své poku-
sy v závěrečném rozstřelu 

neproměnili. Pro anglického 
fanouška (ne)štěstí, že se 

jednalo o hráče černé pleti. 

Penaltu neproměnili Marcus 
Rashford, Jadon Sancho a 

hráč Arsenalu Bukayo Saka. 

JAKMILE NEPROMĚNÍŠ 
PENALTU, TAK JDE

VŠE STRANOU!

Foto: Marca
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AUTOR: JAN LUKACKO A JAN LUKEŠ
FOTO: PROFIMEDIA

si velkým nárůstem počtu naka-
žených prošlo během září, situa-
ci se tam už ale podařilo zmírnit 
a stabilizovat. Fanouškům tak 
v  cestě na stadion minimálně 
koronavirová opatření nebrání.

Jednu věc celá kauza ukázala. I 
přes veškerou rivalitu dokážou 
v klíčových chvílích držet podpo-
rovatelé Sparty i Slavie při sobě. 
A vlastně nejen tyto dva tábory.

VÝCHOD NENÍ ZÁPAD
Pražskou Spartu čeká odveta 
v  Glasgow na konci tohoto mě-
síce, konkrétně 25. listopadu. Dá 
se očekávat, že i do třetice bude 
zápas vyhrocený a že Skotové 
kvůli fanouškům posílí bezpeč-
nost jak na stadionu, tak před 
ním. Příznivce i hráče pražského 
klubu zajisté čeká pekelná at-
mosféra. Kvůli covidu by tamní 
stadiony neměli zavírat, Skotsko

V podstatě se semkl téměř celý 
český fotbal a pražské kluby 
podporují i fanoušci nejen ze slo-
vanských zemí. 

„Jako slávista tleskám, takhle 
to má vypadat. Aspoň jste už 
na vlastní kůži poznali, jací bez-
mozci na britskejch ostrovech 
žijou,“ napsal například na twit-
ter fanoušek s přezdívkou Alex C.

Skotsko versus Česko. Ve fotbalovém světě se z těchto dvou zemí začínají pomalu, 
ale jistě stávat nesmiřitelní rivalové. Prvním impulsem tomu byl incident z 18. března 
letošního roku. Pražská Slavia vyjela do Glasgow k odvetě osmifinále Evropské ligy 
proti Rangers, kde vyhrála 2:0 a postoupila dále. Celý zápas ale zastínil jiný incident, 
který obletěl celý svět – údajný rasismus Ondřeje Kúdely vůči finskému záložníko-
vi tmavé pleti Glenu Kamarovi. Druhá část celé kauzy se pak odehrála zhruba před 
měsícem, kdy Skotové považovali za rasismus bučení malých fanoušků Sparty na 
stejného hráče. 
Přinášíme Vám rozsáhlý text o celé kauze s přesahem i do jiných než fotbalových 
sfér. Proč se názory na celou věc v obou zemích tak liší? Co se na ostrovech za rasis-
mus považuje a co už ne? Dočtete se na následujících stranách.

TÉMA
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Kauza Kúdely s Kamarou stme-
lila ale i nesmiřitelné skotské 
rivaly Rangers se Celticem. Vi-
rálním se stalo například video 
před glasgowským derby, kde 
kapitán Celticu Scott Brown při 
předzápasové rozcvičce přijde 
za Glenem Kamarou a vyjadřuje 
mu podporu po zápase se Slavií.

Rozdíly mezi Českem a 
Skotskem
Abychom pochopili, proč se na 
rasismus dívají oba národy tak 
odlišně, je potřeba sáhnout do 
historie a demografie obou zemí. 
Zatímco Velká Británie byla v no-
vověku koloniální velmocí, v jed-
nu chvíli měla pod kontrolou po-
lovinu světa a obyvatele třetích 
zemí vozila do svých kolonií jako 
otroky a levnou pracovní sílu, my 
jsme si žádným takovým vývo-
jem neprošli. Česko bylo součás-
tí Rakouska-Uherska, které mělo 
přístup pouze k  Jadranu. Suez-
ský průplav ještě neexistoval a 
Gibraltarskou úžinu ovládali do 
roku 1713 Španělé a poté Britové. 
Češi tak žili v  soužití vlastně jen 
s Němci, na které byli po staletí 
zvyklí.

Složení obyvatelstva je v  obou 
zemích také podstatně odlišné. 
Podle posledního britského sčí-
tání lidu z  roku 2011 žilo na ost-
rovech asi 63 milionů obyvatel, z 
toho 86 % bělochů, 7,5 % Asiatů a 
3,3 % černochů a 2,2 % míšenců. 
V  hlavním městě Londýně pak 
obyvatelé jiné než bílé rasy tvoří 
asi 40 % populace. S Českem jsou 
tato čísla neporovnatelná. Jsme 
jeden z nejhomogennějších stá-
tů v Evropě, přes 90 % populace 
se hlásí k české národnosti. Nej-
větší národnostní skupinou jiné 
rasy jsou Vietnamci, kteří se na 
místní populaci podílí asi 0,3 %.

Třetím faktorem, který také za-
jisté hraje roli, je ekonomická 
situace. Zatímco západ je po fi-
nanční stránce stabilní a ekono-
micky v pořádku, východ (včetně 
ČR) zaostává. Lidé ve Velké Bri-
tánii, ale i v  Německu, Rakous-
ku, Belgii, Nizozemsku, Norsku, 
USA apod. už nepotřebují tolik 
řešit finance a mohou se sou-
středit na jiné problémy. Velmi 
významnými politickými tématy 
se tak stává třeba manželství pro 
všechny, ekologie nebo právě ra-
sismus.

Odlišná historie
Velká Británie obyvatele tře-
tích zemí vozila do svých ko-
lonií jako otroky a levnou pra-
covní sílu, my jsme si žádným 
takovým vývojem neprošli.

Složení obyvatelstva
V Londýně obyvatelé jiné než 
bílé rasy tvoří 40 % populace.

Ekonomická situace
Zatímco západ je po finanční 
stránce stabilní, východ zao-
stává. Lidé v západní Evropě 
už nepotřebují řešit finance a 
mohou se soustředit na jiné 
problémy (BLM, LGBT atd.).

Jiná ideologie
Západ se dá popsat jako pro-
gresivní a východ jako kon-
zervativní. Roli hraje také fakt, 
že bývalý Východní blok si ne-
dávno prošel komunistickou 
minulostí a je tak o dost více 
skeptický k  levicovým ideolo-
giím. Sem někteří řadí právě 
i postmoderní pojetí rasismu.

ROZDÍLY VE ZKRATCE
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Ideologický střet
Kulturně hodnotové rozdíly mezi 
západní a východní Evropou jsou 
tak do určitě míry také střetem 
ideologickým. Západ se dá po-
psat jako progresivní a východ 
je naopak konzervativní. Kromě 
ekonomických, demografických 
a dávných historických rozdílů 
hraje roli také fakt, že bývalý Vý-
chodní blok si poměrně nedávno 
prošel komunistickou minulostí 
a je tak o dost více skeptický k le-
vicovým ideologiím. Sem někteří 
řadí právě i postmoderní pojetí 
rasismu.

Kdyby se incident Kúdela vs. 
Kamara stal například v  polské 
nebo maďarské lize, jen těžko 
bychom si představili stejný prů-
běh a postih slavistického obrán-
ce, jaký zvolila UEFA. Obě části 
Evropy mají také například jiný 
postoj k poklekávání hráčů před 
zápasem, což se hodně projevilo 
na letošním mistrovství Evropy. 
A ani jedna strana příliš nechápe 
tu druhou.

Společnost se musí roz-
hodnout, co je důležitěj-
ší
Téma rasismu roste v západní Ev-
ropě do takové míry, že aktivisté 
začínají vandalizovat např. sochy 
ve veřejných prostranstvích. 

Na začátku června 2020 se třeba 
v  Londýně na podstavci sochy 
Winstona Churchilla, britského 
premiéra úřadujícího během 
druhé světové války, objevil nápis 
„byl rasista“. O týden později se 
stejná slova objevila na soše stej-
ného muže i v Praze. Pravdou je, 
že Churchill se např. o černoších 
vyjadřoval, že nejsou tak schop-
ní jako běloši, na druhou stranu 
ubránil Velkou Británii před naci-
stickým Německem. Kterou stra-
nu mince si společnost vybere?

Churchill ale není jedinou histo-
rickou osobností, které byla po-
ničena, nebo dokonce stržena 
socha. V  Bristolu lidé vhodili do 
řeky sochu tamního rodáka Ed-
warda Colstona, který se proslavil 
jako obchodník s vínem, ovocem 
a látkami, pak ale zabřednul do 
otrokářství. V belgických Antver-
pách byla poničena socha býva-
lého krále Leopolda II. Belgické-
ho, který během čtyřiceti let sice 
udělal z Belgie silnou a bohatou 
zemi, do historie se ale zapsal 
spíše svou krutovládou. Řadí se 
mezi největší masové vrahy v dě-
jinách, podle některých prame-
nů nechal zabít až deset milionů 
lidí. Patřila mu kolonie na území 
dnešní Demokratické republiky 
Kongo.

ZÁPAS NĚMECKO - MAĎARSKO NA ME 2020 NEBYL POUZE STŘET FOTBALOVÝ, ALE TAKÉ IDEOLOGICKÝ.

Duben 2007 - Milan Baroš
Aféru spojenu s rasistickým 
chováním má za sebou i 
český útočník Milan Baroš. 

Během působení ve fran-
couzském Olympique Lyon 
na sebe během zápasu 
se Stade Rennes upoutal 
bývalý hráč Liverpoolu po-
zornost, když si před pro-
tihráčem Stéphanem Mbiou 
ucpal nos a mával rukou, 
jako by cítil zápach.

Český reprezentant se hájil, 
že nešlo o rasistické ges-
to, omluvil se, nicméně za 
nesportovní chování dostal 
tři zápasy stop. Umíte si 
představit, že by se tato 
situace stala v dnešní době 
a hráč dostal trest ,,pouze 3 
zápasy‘‘?

JAK SE RASISMUS 
ŘEŠIL DŘÍVE?

Foto: fotomac
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Fanoušci, snažme se na-
vzájem pochopit!
Vraťme se ale trochu k  fotbalu. 
Na fanouškovském poli je vidět, 
že propast v  myšlení mezi brit-
ským a českým fanouškem je ob-
rovská. Přesto by se oba tábory 
měly snažit ten druhý pochopit, 
což se, ruku na srdce, ani z jedné 
strany neděje. Viz prvopočátek 
celého konfliktu - Kúdela versus 
Kamara. Zatímco v  naší kotlině 
jsme stopera Slavie obhajovali, 
incident zametali pod koberec 
a snažili se sami sobě namlou-
vat, že se vlastně nic nestalo, 
Britové požadovali, aby si zkuše-
ný obránce už nikdy nezahrál a 
Slavia byla vyloučena ze soutěže. 
Ani jedna strana neměla přímý 
důkaz o tom, co se ve skutečnos-
ti mezi hráči odehrálo.

A ovlivněni jarním zápasem zů-
stali obě strany zaslepeny i na 
podzim. Sparta proti Rangers 
nastoupila před deseti tisíci dět-
ských fanoušků. Dospělí na zá-
pas nemohli kvůli rasismu na 

adresu hráče Monaka Tchoua-
méniho. Letenské tribuny na-
podobovaly opičí skřeky poté, 
co Pražanům vstřelil gól na 2:0 
ve 3. předkole Ligy mistrů. Bylo 
tak jasné, že až Rangers přijedou 
zase do Česka, budou rasismus 
hledat všude možně. Nakonec 
obvinili české děti z  bučení na 
Kamaru a české rodiče z  příšer-
né výchovy budoucí generace. 
UEFA však nedávno rozhodla, že 
se v tomto případě o žádný rasis-
mus nejednalo.

Hned po prvním zápase na Let-
né se začalo proslýchat, že tvrdé 
jádro Sparty se spolu s  přízniv-
ci dvou polských klubů chystá 
na výpravu do Glasgow s  cílem 
„udělat bordel“. Podle našich in-
formací se ale tahle zpráva ne-
zakládá na pravdě. Já osobně 
pevně doufám, že je to opravdu 
pouze drb. Obrazu nejen české-
ho, ale i celého východoevrop-
ského fotbalu by takové činy vů-
bec nepomohli. Naopak bychom 
jen poskytli Skotům a každému,

BRANKU OSLAVUJÍCÍ Aurélien Tchouaméni PŘED KOTLEM FANOUŠKŮ SPARTY PRAHA.

Foto: Chris J. Ratcliffe/Getty Images
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kdo Čechy označuje za primitivy, 
další náboje. A to si nemůžeme 
dovolit.

OSTROVNÍ TISK
Názorový střet se netýká jen fa-
nouškovských základen, ale i mé-
dií. A ve většině západních médií 
včetně těch britských momen-
tálně panuje stav jakési politické 
hyperkorektnosti, což se velmi 
projevilo po zápase Slavie s Ran-
gers. V  podstatě žádná ostrovní 
média neřešila naprosto brutální 
hru skotského celku, zákrok Ke-
mara Roofa, který brankáři On-
dřeji Kolářovi způsobil frakturu 
čelní dutiny a nebyl probírán ani 
fakt, že Glen Kamara v útrobách

stadionu fyzicky napadl Kúdelu. 
Tamní tisk se zaměřoval pouze 
na údajný rasistický výrok české-
ho obránce a volal po vysokém 
trestu.

Podobný scénář nastal po zápa-
se Sparty s Rangers. To zas byly 
z  rasismu obviněny děti, které 
během zápasu vypískávaly fin-
ského záložníka tmavé pleti a 
skandovaly, když dostal červe-
nou kartu. Dokonce i pravicová 
konzervativní média The Sun 
nebo Daily Express utkání popi-
sovala tak, že určitě došlo k rasi-
smu a že UEFA musí incidenty 
vyšetřit.
Rasismus je na Britských ostro-

vech velmi citlivé téma právě 
kvůli velkému počtu etnických 
menšin a kvůli již zmíněné his-
torii a tzv. imperialistickému syn-
dromu. Zdá se, že tedy pluralitu 
názorů na toto téma ve Spoje-
ném království již téměř nena-
jdeme.

S  rasismem na stadionech zde 
panují úplně jiné zkušenosti. 
Například skoro vůbec tam ne-
dochází k  tomu, aby se z  kotlů 
ozývali „opičí skřeky“ a podobně. 
Hrozí tu za to velmi přísné tres-
ty v  podobě doživotních zákazů 
vstupu na stadion. Toto chování 
je sice postihováno a odsuzová-
no všude, ale ve východní Evropě

VE VĚTŠINĚ ZÁPADNÍCH
MÉDIÍ PANUJE STAV

HYPERKOREKTNOSTI!
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nebo třeba v Itálii se s ním setká-
váme určitě častěji a není zřejmě 
trestáno tak přísně.

DVOJÍ METR?
Je ale vypískání hráče tmavé ple-
ti automaticky rasismem? Vždyť 
i při zápasech Premier League 
se na různé hráče často píská a 
bučí, a to i na hráče s africkými 
kořeny. Vzpomeňme si například 
jak fanoušci Liverpoolu bučeli na 
svého bývalého křídelníka Rahe-
ema Sterlinga, který již hájí barvy 
Manchesteru City. Nikdo to ale 
nepovažoval za rasismus. Stej-
ným způsobem by se asi mělo 
přistupovat i k zápasu na Letné.

Do karet českým fanouškům sa-
mozřejmě nehrál fakt, že na zá-
pase nemohli být dospělí diváci 
kvůli trestu za rasismus, a i to po-
mohlo vytvořit jakousi presump-
ci viny a napomoci dojmu, že pís-
kání a bučení sparťanských dětí 
na Kamaru automaticky muselo 
mít rasistický podtext.

Britský tisk ale opomíjel fakt, že 
v Česku není Glen Kamara příliš 
populární kvůli tomu, že napad-
nul Ondřeje Kúdelu, a že pouze 
na základně jeho výpovědi byl 

český útočník suspendován na 
deset zápasů. Sebereflexe nej-
spíše chybí na obou stranách, 
jak již bylo zmíněno výše. V tom-
to případě ale UEFA oba tábory 
rozsoudila a uvedla, že na Letné 
se o rasismus nejednalo.

V Česku nenáviděný práv-
ník
Ten, komu čeští fanoušci a česká 
média asi nejvíce nemohou při-
jít na jméno, je Kamarův právník 
Aamer Anwar. Třiapadesátiletý 
skotský advokát pákistánské-
ho původu se hned po zápase 
pražské Slavie s  Rangers pustil 
do velmi silných prohlášení na 
Twitteru, přestože proti Ondře-
ji Kúdelovi nestály žádné přímé 
důkazy. V  českých médiích se 
právník proslavil také tím, že ve 
svém tweetu českému obránci 
zkomolil jméno na „Kedela“ ane-
bo tím, že si vyměnil pár vyostře-
ných tweetů s  českým hradním 
kancléřem Vratislavem Myná-
řem.

Anwar po oznámení UEFA o de-
setizápasové stopce pro Ondřeje 
Kúdelu za údajný rasismus chtěl 
o dost přísnější trest a tvrdil, že 
takhle se nikdy rasismus z fot-

SVŮJ NÁZOR NÁM ŘEKL V ROZHOVORU I LIBERECKÝ CHRIST TIÉHI:

„Nikdy. V žádném případě. Češi jsou velmi přívětiví a otevření 
lidé,“ odpověděl Tiéhi na otázku směřující na rasismus v České 
republice.

Nedělní derby pražských „S“ Nedělní derby pražských „S“ 
na Letné. Na hřiště vbíhá v se-na Letné. Na hřiště vbíhá v se-
šívaném dresu Srdjan Plavšič. šívaném dresu Srdjan Plavšič. 
Z tisíců hrdel domácích fan-Z tisíců hrdel domácích fan-
dů se ozývá bučení, které se dů se ozývá bučení, které se 

zintenzivňuje každým okamži-zintenzivňuje každým okamži-
kem, kdy se slávistický křídel-kem, kdy se slávistický křídel-

ník dotkne míče. Publikum ník dotkne míče. Publikum 
nebučí na Plavšiče proto, že je nebučí na Plavšiče proto, že je 

Srb. Nebučí proto, že je fot-Srb. Nebučí proto, že je fot-
balista malého vzrůstu. Bučí balista malého vzrůstu. Bučí 

proto, že před sezónou Plavšič proto, že před sezónou Plavšič 
přestoupil navzdory ujišťování přestoupil navzdory ujišťování 

o opaku ze Sparty do Slavie. o opaku ze Sparty do Slavie. 
Je tedy v jeho očích zrádce, Je tedy v jeho očích zrádce, 

vyvrhel, neoblíbená osoba. A vyvrhel, neoblíbená osoba. A 
na ty se v našich zeměpisných na ty se v našich zeměpisných 
šířkách – a nejen v nich – bučí.šířkách – a nejen v nich – bučí.

Napsal pro Seznam Zprávy 
bývalý zástupce šéfredaktora 

Jiří Hošek
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balu nepodaří vymýtit. Před zá-
pasem Rangers se Spartou zas 
označoval na Twitteru utkání za 
hazard a tvrdil, že se čas v Praze 
může proměnit v  tragédii. Po-
dobnými výroky si sympatie čes-
kých fanoušků určitě nezískal.
Když se ale podíváme na minu-
lost tohoto právníka, tak boj pro-
ti rasismu ho provází celý život. 
V  90. letech byl zatčen za nele-
gální vylepování letáků a tvrdě 
napaden policií. Následně pak 
vysoudil odškodnění 4 tisíce li-
ber za rasismus. V  roce 2000 si 
založil vlastní advokátní firmu 
Anwar & Co, Solicitors & Noa-
ries, která řeší právě především 
lidskoprávní spory. A celou svou 
kariéru se snažil přispět k tomu, 
aby se změnilo právo ohledně 
rasově motivovaných zločinů.

Aamer Anwar má během své 
kariéry na kontě mnoho kontro-
verzí. V  roce 2008 například kri-
tizoval nejvyšší soud v  Glasgow, 
který odsoudil Mohammeda Ati-
fa Sidiqueho za terorismus souvi-
sející s Al-Kaidou. Anwar důkazy 
označil za frašku a proces za boj 
proti muslimům. Nechal se také 
například slyšet, že mezi únosci 
z  11. září a Spojenými státy exis-
tuje morální rovnocennost, když 
USA bombardují nevinné civilis-
ty. Dále třeba zastupoval Libyjce 
Abdelbaseta al-Midžáhího, který 
byl odsouzený za vybombardo-
vání letadla, kde zemřelo 270 lidí.

Nikoho asi nepřekvapí, že v Čes-
ku tolik nesnášený právník je vel-
kým sympatizantem hnutí Black 
Lives Matter.

AAMER ANWAR - PRÁVNÍK,
KTERÝ ZASTUPOVAL

TERORISTU Z AL-KAIDY.

Diplomatický přesah
Oba již několikrát zmíněné zápa-
sy pražských klubů se skotským 
mistrem si přitahovaly i nebýva-

„Je čas, aby si české úřady „Je čas, aby si české úřady 
uvědomily, že mají v zemi hlu-uvědomily, že mají v zemi hlu-
boce zakořeněný problém s boce zakořeněný problém s 

rasismem. Ale myslím si, že se rasismem. Ale myslím si, že se 
tím ještě vůbec nezačaly ani tím ještě vůbec nezačaly ani 

zabývat.“ zabývat.“ 
napsal na svůj Twitter právník 

Aamer Anwar.
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lou politickou pozornost. Napří-
klad skotský ministr spravedl-
nosti Humza Yousaf nabádal po 
zápase Rangers se Slavií UEFA, 
aby byly výroky Ondřeje Kúdely-
důkladně prošetřeny a požado-
val vysoký trest.

Yousaf, který je členem Skotské 
národní strany, má otce z Pákis-
tánu a jeho matka se narodila 
v Keni do jihoasijské rodiny, která 
poté emigrovala do Skotska. Je 
tedy evidentní, že vysoko posta-
vení příslušníci etnických men-
šin na britských ostrovech velmi 
často viděli v  inkriminovaném 
zápase Evropské ligy politický 
přesah a o rasismu podle nich 
nebylo sporu.

K  oběma utkání se vyjadřovalo 
mnoho britských i českých poli-
tiků. Asi k nejkontroverznějšímu 
kroku se pak uchýlil český minis-
tr zahraničních věcí Jiří Kulhánek 
z ČSSD. Ten si po zápase Sparty 
s Rangers předvolal britského
 velvyslance, aby s ním řešil pod-
le něj xenofobní útoky na české 
děti, které byly britským tiskem

a tamními fanoušky obviněny 
z  rasismu. Tento krok kritizoval 
i například bývalý český ministr 
zahraničí Cyril Svoboda z KDU-Č-
SL a podle jeho slov by měla tato 
záležitost zůstat pouze na spor-
tovní úrovni a neměly by se do ní

NĚKTERÁ POLITICKÁ VYJÁDŘENÍ

zapojovat diplomacie obou 
zemí. V  tom mu musím dát za 
pravdu. Přece jenom Velká Bri-
tánie a Česká republika rozhod-
ně nejsou ve válce a nemá cenu 
komplikovat vzájemné vztahy 
„jen“ kvůli fotbalovým zápasům.

KAUZY Z FOTBALOVÉHO PROSTŘEDÍ SE RYCHLE PŘESUNULY DO PROSTŘEDÍ POLITICKÉHO. 

„Boj neúspěšných proti úspěšným, vrchol pokrytectví, pozitivní dis-
kriminace a trapné podbízení se hloupým trendům.“
Vratislav Minář, kancléř Miloše Zemana

„Za verbální projev a údajný rasismus bez důkazu trest deset zápa-
sů?! To je nehoráznost! Presumpce viny ve sluníčkářském světě.“
Tomio Okamura, předseda SPD

„Pokrytecký aktivismus ve stylu BLM do sportu nepatří!“
Zuzana Majerová-Zahradníková, předsedkyně Trikolóry

„Věřím, že se představitelé Skotské fotbalové asociace omluví.“
Jakub Kulhánek, ministr zahraničí

„Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta - Rangers 
rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno.“
Andrej Babiš, premiér ČR

„Omluvu od Velké Británie jako Čech nepotřebuji, protože 
nejsme rasisti.“
Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí



LUKÁŠ ČERV11 ŽONGLů
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

Poslouchám, na co mám náladu.

2Oblíbený seriál
Až na poslední sérii určitě Lucifer.

3Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Smažák a krokety.

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

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 

Jednoznačně Nico Stanciu.

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Nejde říct jednu, ale nejčastěji něco o tom, jak má krásné oči.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
V jednoduchosti je síla, takže svázané kopačky k sobě.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Na tréninku báčko a hra. Odpoledne jen teambuiliding a večer volno.

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

11
Trenér Petr Rada a jeho tři žongly.

Itálie, Porto CeSareo.

Každý to asi párkrát řekne, ale že bych si dával vyloženě pozor, tak to se říct nedá.

Co si představíš pod slovem žongl?

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

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

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

Foto: fotbal.cz



KAUZA

Na příští sezónu 
10 stoperů?
AUTOR: JAN VACEK
FOTO: VLASTIMIL VACEK
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Přibližme si úvodem podrobněji 
jednotlivá zranění. David Hovor-
ka se léčí s přetrženým zkříže-
ným vazem v koleni už od října 
2019. Vážné zranění se mu v led-
nu tohoto roku vrátilo a Hovorka 
tak musel podstoupit další ope-
raci. Ukrajinský obránce Taras 
Kačaraba se zranil po smolném 

střetu se spoluhráčem Aihamem 
Ousou a utrpěl zlomeninu v obli-
čeji, přesněji zlomeninu očnice a 
jařmového oblouku. Ondřej Kú-
dela už od konce srpna léčí pora-
něný kotník, kvůli kterému přišel 
také o nedávné reprezentační 
srazy. A do čtveřice Ladislav Ta-
kács si v zářijovém zápase s Bo-

V letním přestupovém období dotáhla pražská Slavia několik velmi kvalitních přícho-
dů do útočných řad. Zkušený Krmenčík, nadějný Kuchta a gólostroj Schranz, takový 
výběr střelců by chtěl v mít týmu snad každý. Do sezóny vstupoval úřadující mistr 
ligy pod taktovkou trenéra Jindřicha Trpišovského zároveň se čtyřmi čistokrevnými 
stopery. Zkušeného Kúdelu doplňovali ve středu obrany Hovorka, Kačaraba a Takács. 
Momentální situace je však velmi odlišná. Slavia je sice produktivní v útoku, ale po 
zranění Takácse v duelu proti Bohemians se na čas dokonce ocitla bez jediného sto-
pera a před sebou má náročný zápasový program. Jaké má trenér Trpišovský alter-
nativy a dokáže taková situace Slavii složit na kolena?

hemians přivodil svalové zraně-
ní. Následná magnetická rezo-
nance odhalila u hráče ve svalu 
trhlinu a do zátěže se tak Takács 
vrátí až zhruba za měsíc.Jedi-
ným čistokrevným, ale hlavně 
zdravým stoperem v kádru Sla-
vie je nyní letní posila ze Švédska 
Aiham Ousou. Jednadvacetiletý

ZAJÍMAVOST
Situace se stopery je sice pro Slavii vážná, trenér Trpišovský se však z komplikované situace evident-
ně nijak nehroutí. Po zápase s Bohemians, ve kterém se zranil stoper Takács, vtipkoval Trpišovský 
o tom, že druhou půli přemlouval na lavičce k výpomoci v obraně podle jeho slov soubojového a 
důrazného rezervního brankáře Přemysla Kováře. 
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reprezentant je sice pro seší-
vané nadějným příslibem do 
budoucna, těžko však od něho 
lze v momentální složité situaci 
očekávat, že sám utáhne celou 
obrannou řadu Slavie. Ousou byl 
navíc v nedávném vypjatém der-
by pražských S vyloučen a nebyl 
k dispozici na jeden zápas. 

Obranné řady Slavie v nedávné 
době oslabil také odchod Davida 
Zimy do italského FC Turín. Dva-
cetiletý reprezentant podepsal 
v zahraničí čtyřletou smlouvu a 
Slavia za něj inkasovala 150 mili-
onů korun. FC Turín se v minulé 
sezóně umístil až na 17 příčce a 
v létě tak přišel klub nastartovat

trenér Ivan Jurič z Verony. Týmu 
změna evidentně prospěla a i 
díky přispění Davida Zimy se 
momentálně nachází na 11. mís-
tě v tabulce Serie A. 

Derby mezi Spartou a Slavií je 
vždy jedinečným utkáním, pl-
ným emocí a napětí. To poslední 
se však do historických záznamů 
zapíše i jiným rekordem. Na po-
zici středních obránců Slavie se 
během devadesáti minut vystří-
dalo hned pět hráčů. Vedle To-
máše Holeše, který střed obrany 
zvládl řídit celý zápas, začal právě 
Ousou. Po jeho vyloučení zasko-
čil do konce prvního poločasu 
mladík Samek, který se stáhl ze

středu zálohy. Po přestávce začal 
s Holešem na stoperu Masopust. 
Také ten však před koncem zá-
pasu musel střídat, a tak se do-
stalo na poslední alternativu, Pe-
tra Ševčíka. 

Ve středu obrany v poslední 
době zaskakuje nejčastěji To-
máš Holeš. Reprezentant, který  
si již delší dobu drží úctyhodnou 
formu, je bezpochyby schopen 
předvádět v české lize nadstan-
dardní výkony na všech postech. 
Trenér Jindřich Trpišovský by jej 
však bezpochyby raději využíval 
ve středu zálohy, kde by svou 
pracovitostí vytvářel důležité 
útočné příležitosti. 

ZAJÍMAVOST
Momentálně nejvytíženější hráč Slavie? Rozhodně Lukáš Masopust. Reprezentant s tahem na bran-
ku si v poslední době vyzkoušel na hřišti snad každý post. Jediná pozice, kde ho Jindřich Trpišovský 
doposud nevyužil, je pozice brankáře. Kromě svého oblíbeného křídelního záložníka si nedávno vy-
zkoušel hrotového útočníka, oba kraje obrany a v derby proti Spartě naskočil dokonce na chvíli také 
na stopera. 



,,ve slezsku bude stejně 
vždy ta druhá...‘‘

V pravidelní rubrice, ve které dáváme prostor fanouškům, tentokrát přejdeme na 
druhou stranu republiky. V posledních dvou vydání jsme měli rozhovory s oddanými 
fanoušky pražských S. Teď převlečeme následující stránky do modrých barev. Pozvá-
ní přijal fanoušek Baníku Ostrava Martin Kubín. Jak prožíval sestup Baníku do druhé 
ligy? To a mnohem více v následujícím rozhovoru.

AUTOR: MARTIN HANIAK
FOTO: FC BANÍK OSTRAVA
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Začneme již tradiční první otáz-
kou: Kdy propukla vaše láska k 
Baníku Ostrava?
Vše začalo v mistrovské sezó-
ně 2003/2004. V mých 13 letech 
mne poprvé vzal na Bazaly můj 
otec. Stačil první zápas na zapl-
něném stadiónu a bylo jasné, že 
na Baníku nejsem naposledy. At-
mosféra, fanoušci, emoce, to vše 
vytvořilo můj vřelý vztah k tomu-
to klubu. 

Vzpomenete si na první zápas 
Baníku, který jste navštívil? 
První zápas si pamatuji velice 
dobře. Bylo to domácí utkání s 
tehdejším Synotem. Na zasněže-
ných Bazalech jsme vyhráli 6:2 a

já hned po skončení zápasu  vy-
zvídal, kdy je na programu další 
domácí zápas. Otec nám kou-
pil permanentky a užili jsme si 
všechny následující zápasy v se-
zóně, na jejíž konci jsme slavili 
mistrovský titul. Od následující 
sezóny jsem chodil již pravidelně 
na téměř každý domácí zápas.

Letošní cíl Baníku je asi jasný - 
evropské poháry. Poslední ev-
ropský zápas odehrál Baník v 
roce 2010. Cítíte to tak, že jakmi-
le se tento sen povede, tak kaž-
dý Baníkovec u toho bude chtít 
být a jediná řádná omluvenka 
bude vlastní pohřeb? 
Pro klub, jako je Baník, musí být 

každoročním cílem umístění na 
příčkách zajišťujících místo v ev-
ropských pohárech. Letos je se-
zóna rozehraná výborně, každý 
fanoušek věří, že konečně přiví-
táme v Ostravě také zahraniční 
klub. Samozřejmě si však všichni 
přejí, aby nám případný los přiřa-
dil zvučnější jméno ze západních 
nebo jižních evropských států 
než třeba někde z Ázerbájdžá-
nu.... Každopádně se na jakýkoliv 
evropský zápas moc těším a Ba-
ník by si konečně účast v Evropě 
zasloužil.

Během doby bez poháru jste 
prožili i pád do druhé ligy. Vy-
bavíte si ještě svoje pocity, když
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bylo jasné, že spadnete? A co se 
během toho dělo?
Ty pocity nejdou zapomenout. 
Hlava mi do poslední chvíle ří-
kala, že Baník přeci nemůže 
spadnout do druhé ligy, že to-
hle nemůže přece nikdo z klubu 
dovolit. Poté přišla krutá realita, 
kdy už bylo jasné, že naši nejvyšší 
soutěž opustíme. Byl to šok pro 
celou fotbalovou veřejnost, že 
tak tradiční klub jako je Baník, 
nebude mezi fotbalovou elitou. 
Poté začaly u mne osobně oba-
vy, aby se Baník ve druhé lize 
netrápil několik sezón. Naštěstí 
se nám podařilo postoupit hned 
následující sezónu zpět a situace 
v klubu se s novým majitelem 
lepšila...Zpětně musím říct, že 
pád do druhé ligy klubu prospěl. 

Byl jste Baníku věrný i ve druhé 
lize?
Samozřejmě jsem chodil i na 
všechny domácí zápasy ve dru-
hé lize. Absolvovaných mám i 
pár druholigových výjezdů. Sa-
mozřejmě, že v druhé lize nás 
čekali nepříliš atraktivní soupeři, 
ale hlad po fotbale byl v Ostra-
vě pořád. Navíc v rámci výjezdů 
mohli fanoušci navštívit nová 
místa... 

Fanoušci Baníku jsou známí 
svými výjezdy. Jste aktivní v 
tomto směru? Kde jste byl s Ba-
níkem nejdále?
Musím říct, že se neřadím mezi 
úplné „výjezďáky“. Každoročně 
se snažím navštívit venkovní zá-
pasy na Moravě a samozřejmě 
rád jezdím na atraktivní výjezdy 
do Prahy. Ale v tomto případě 
musím zmínit náš časově nej-
delší výjezd/nevýjezd na Spartu. 
Důsledkem povětrnostních vlivů 
kolabovala železniční doprava 
v celé republice a my strávili ve 
vlaku více než 12 hodin, aniž by-
chom se do Prahy dostali. Okruž.

ní jízda vlakem skončila v Čes-
ké Třebové, kde poslali náš vlák 
zpět do Ostravy. I takové výjezdy 
můžou nastat, ale ve vlaku s par-
tou přátel nuda nikdy nebyla...

V poslední otázce trochu po-
píchneme vašeho rivala. Co bys-
te vzkázal Opavě do druhé ligy?
Opava je sice našim největším 
rivalem, ale přeji jí, aby se z dru-
hé ligy dostala pokud možno co 
nejdříve. Slezské derby totiž chy-
bí snad každému fanouškovi. Ve 
Slezsku bude stejně vždy ta dru-
há...
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