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MÍSTO NEJVYŠŠÍCH PŘÍČEK BOJ
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PŘÍBĚH
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FILIP NGUYEN
,,Trenér by
ideálně chtěl
double, ale
jsme realisti.‘‘

VÝCHOVA BRANKÁŘŮ
VÝCHOVA BRANKÁŘŮ

VVČECHÁCH
ČECHÁCH

CO STOJÍ ZA ÚSPĚCHEM ČESKÝCH BRANKÁŘŮ?
+ ROZHOVOR S ŠÉFTRENÉREM BRANKÁŘŮ ČESKÝCH BUDĚJOVIC

ÚVODNÍK

HLAVNÍ TÉMA:
VÝCHOVA BRANKÁŘŮ V ČECHÁCH
První prosinec přináší kromě
brzké tmy i chladné počasí, plné
deště spojeného se sněžením.
Není tak lepší čas pro to, zavřít
se doma v teple a užít si poslední
vydání magazínu Žongl v letošním roce!
V tomto čísle zůstaneme v českých vodách a zaměříme se hlavně na naši renomovanou brankářskou školu. K tomuto nám
více informací poskytne Milan
Švenger, současný brankář druholigové Viktorie Žižkov a bývalý
hráč pražské Sparty.
Nezůstaneme ovšem jen u něj.
K výchově českých talentů mezi
třemi tyčemi poví své i bývalý
gólman Dunajské Stredy a současný šéftrenér brankářů Čes-

kých Budějovic Patrik Macej.

Nás fotbal baví, bavte se s námi!

Zblízka se ale podíváme i na to,
jak Slovácko potichu, ale výrazně
promlouvá do boje o titul. Jak to
vnímají samotní hráči z Uherského Hradiště, přiblíží reprezentační brankář Filip Nguyen.
Velmi zajímavým čtením je příběh Elvise Mashike Sukiseho,
jehož příběh by vydal skoro na
seriál. Podíváme se i na kauzu
Michaela Krmenčíka a oblíbenou rubrikou 11 žonglů proskáče
útočník Hradce Králové Erik Prekop.
To a mnohé další na stranách
nového čísla magazínu Žonglu.
Nenechte se rušit a pusťte se do
něj.

DAVID JOCH
ŠÉFREDAKTOR
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pTEJTE SE...!

ZEPTEJ SE

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

ŠÉFREDAKTORA
Je možná případná spolupráce se studenty
např. žurnalistiky apod.? - @jarda_z23
Taková spolupráce je nejen možná, ale přímo vítaná.
V našich řadách je spousta studentů vysokých škol,
kteří u nás získávají zkušenosti, kontakty a budují své
portfolio. Stále hledáme lidi s vášní pro fotbal, kteří
by chtěli pro nás psát. Proto kohokoliv z vás, kdo má
zájem, prosím pošlete své CV a článek na fotbalové
téma týkající se české či slovenské ligy nebo Čechů a
Slováků v zahraničí na david.joch@zongl.cz a já se na
něj osobně podívám.
Měli by hráči Slovácka dostat šanci v reprezentaci? - Jan Petr
Nemůžu říct jinak než že rozhodně ano. Slovácko je
v aktuálním čase jedním z nejlepších českých celků,
ergo – hrají tam kvalitní hráči. Kluci jako Marek Havlík
a Lukáš Sadílek by bezpochyby měli být Jaroslavem
Šilhavým zváženi aspoň pro nějaký ten přátelský zápas. Pokud si nepovedou dobře, v pořádku, příště jet
nemusí. Je ovšem skoro až trestuhodné, že ani jeden

z nich nedostal šanci v nominaci na Kuvajt.

Velmi dobrá otázka, na kterou může mít každý
názor jiný. Tuhle problematiku otevírám více
v článku „Americká Plzeň. Buď vůbec, nebo až
příští rok“ na dalších stránkách. Ve stručnosti
ale můj názor – Genius Sports, americká firma
pracující se sportovními daty a moderními
technologiemi. Věřím, že přesně tato společnost by mohla Viktorii „zmodernizovat“ a posunout více k fotbalovému fungování evropského charakteru a tím i trochu rozbít to zašlé a
zastaralé stigma o tom, jak má klub fungovat,
držící se většiny českých profesionálních celků.

-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NÁZOR ŠÉFREDAKTORA
mailujte...!

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

1. Slovácká jízda králů

3. Bassey jako poklad
pro pražská „S“

Euforie, splněné sny, skoro až
fotbalová extáze. Přesně to v poslední době zažívají fanoušci 1.
FC Slovácko. Martin Svědík dokázal otočit klubovým kormidlem a
nasměrovat uherskohradišťskou
loď na správnou cestu. Aktuálně jeden z nejlepších českých
trenérů dokáže z hráčů vymáčknout maximum, a to kupodivu i
z těch, co jsou staršího sportovního věku. Slovácko je hráč, se
kterým se teď už reálně musí počítat jako s kandidátem na mistrovský titul.

Terno. Nigerijské „dynamo“ způsobilo v české lize velký rozruch.
Neortodoxní útočník Bassey
znovu rozvířil vody mezi pražskými „S“, které mají obě obrovský
zájem dostat jej pod svá křídla. Není divu. Bassey se stihl ve
velké rychlosti vyprofilovat do
jednoho z nejlepších útočníků
Fortuna ligy. Styl, kterým hraje,
zapadá spíše do západoevropských fotbalových soutěží. Proto
moc dobře vedení jak v Edenu,
tak na Letné ví, že půjde o horké zboží. Nechť boj o jeho podpis
započne!

Foto: AC Sparta Praha

2. Spartě přetekl pohár, už zase

Foto: ČTK
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Ani tentokrát to nevyšlo. Vysněná Liga mistrů je už dávno ten
tam a naděje na jarní boje v Evropské lize už také padly. Sparta
dokáže mít v zápasech evropských pohárů velmi sympatické
chvilky. Ale to je vše. Bohužel, letenští stále potřebují sbírat zkušenosti a čas v boji proti zahraničním týmům, aby byli schopni
je v následujících letech porážet.
Ještě že je tu ta nová Konferenční liga, o kterou ještě může Sparta zabojovat.

Foto: SK Dynamo České Budějovice

aktualita

AMERICKÁ PLZEŇ.

Buď vůbec, nebo až příští rok
S plzeňským klubem se to má stále tak, že prakticky nijak. Fotbalově Viktoria válí,
drží si první příčku ve Fortuna lize stále na dostřel. Trenér Michal Bílek byl, zdá se,
velmi dobrá volba a hráči jdou pod jeho vedením nahoru. Co se týče finanční kondice klubu, tam už je ale situace jiná. O západočeský klub projevily zájem čtyři zahraniční firmy, jenž prošly výběrovým řízením vedeným renomovanou společností
Delloite. V jaké fázi jsou jednání nyní a co by jednotliví potenciální majitelé mohli
Plzni přinést?
AUTOR: DAVID JOCH
FOTO: FC VIKTORIA PLZEŇ
Z výběrového řízení se do užšího
listu dostaly čtyři firmy. První je
Genius Sports, americká firma
se sídlem v Londýně poskytující sportovní data a technologie. Druhou je další zájemce ze
zámoří, rodina Platekových. Ta
v Evropě vlastní už i jiné fotbalové kluby, italskou Spezii a dánské
Sönderjyske.
Za dalším zájemcem ze Švýcar-
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ZÁJEMCI O
VIKTORII PLZEŇ
•
•
•
•

GENIUS SPORTS (USA)
Rodina Platekových (USA)
František Chvalovský (Švý.)
Šejkové (Perský záliv)

ska se údajně schovává někdejší předseda fotbalového svazu
František Chvalovský. A posledním, nejvíce exotickým potenciálním majitelem, jsou šejkové
z Perského zálivu.
Aktuálně se situace nachází ve
fázi, kdy zájem od ropných magnátů je téměř nulový a Chvalovský není tolik zvažován samotným klubem. Ze dvou

amerických zájemců je na tom
v této chvíli mnohonásobně lépe
Genius Sports, jehož zástupci
byli častokrát viděni i na stadionu.
Sportovně-datová společnost se
nabídla, že do Viktorie nalije cirka osm milionů eur, tedy v přepočtu asi 200 milionů korun.
Kromě toho měla ještě v plánu
uhradit závazky klubu. To znamená přibližně dalších pět milionů euro.
V tuto chvíli jsou všechna jednání v utajeném režimu a jen málo
informací prosákne ven. Podle
zdrojů blízkých těmto jednání si
ovšem firma Genius Sports vyžádala delší čas na možný vstup

Genius Sports by mohl jako majitel posunout Plzeň opravdu do
21. století. Firma založená na využívání moderních technologiích,
datové analytiky a pracování se
sportovními daty by jistě chtěla
své „systémy“ zavést i do svého
fotbalového klubu. Znamenat by
to tedy mohlo, že z Viktorky by
se v průběhu pár let mohla stát
taková česká obdoba anglického
Brentfordu, který je svou propojeností s daty vyhlášený.
No a Platekovy? Jak již bylo výše
zmíněno, americká rodina vlastní v Evropě dánské Sönderjyske
a italskou Spezii Calcio. Největším přínosem by tak bylo zatrak

do klubu. Vše by chtěli řešit až
v prvním čtvrtletí nového roku,
jejich zájem totiž do určité míry
odpadl.
To jistě nenechává nynějšího
klubového bosse Viktorie Adolfa
Šádka klidným. Celý klub si přál
dotáhnout převzetí novým majitelem do konce roku. Místo toho
se ovšem nabízí otázka, jestli při
opadlém zájmu hlavního kandidáta, není na čase přehodit na
druhou americkou kolej – k rodině Platekových.
Přínos jednotlivých kandidátů
Řekněme si to narovinu, pokud
by se novým majitelem Plzně
měl stát František Chvalovský,

tivnění Plzně jako značky. Díky
propojenosti s těmito dvěma
kluby by hráči přicházející do
klubu mohli mít zjednodušenou
cestu k zahraničními fotbalu. Zejména možnost zkratky do Serie
A by jistě pomohla zástupcům
Viktorie přesvědčovat fotbalisty
k přestupu do Štruncových sadů.
Obě americké společnosti mají
něco do sebe a Viktorii můžou
jako klub posunout. Která z možností je lepší, nejde samozřejmě
dopředu posoudití. Jedno je
ovšem dopředu jisté. Ani jedna z těchto dvou možností není
špatná.

nepřinese to klubu nejspíše vůbec nic. Podobně by to mohlo
dopadnout i se zájemcem z Perského zálivu.
Ano, petrodolary by mohly výrazně odlehčit západočeské pokladně ale podobnou zkušenost
české kluby ještě nemají zažitou.
Dal by se tak očekávat možná
podobný zmatek, jako když se
Sparta snažila udělat pomocí
Andrey Stramaccioniho z tradičního pražského S mezinárodní
klub po vzoru Ajaxu Amsterdam.

ZAJÍMAVOST
Genius sports je partnerem
golfové PGA Tour, automobilové série NASCAR, basketbalové federace FIBA či NFL.

ZAJÍMAVOST
Genius sports spolupracuje
i se samotnou Premier League. Se společností Football DataCo se v roce 2019
domluvila na zajištění všech
sportovně-sázkových dat týkajících se fotbalové Premier
League, English Football
League a Skotské fotbalové
ligy.
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DRUHÁ LIGA

Místo nejvyšších příček
boj o záchranu
AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: FK VIKTORIA ŽIŽKOV

V srpnu vstupovala žižkovská Viktoria do sezony s nadšením. Bodejť by ne – v uplynulém ročníku obsadila čtvrté místo, kterým ještě vylepšila pátou příčku ze sezony
2019/20. Také se ale vrátila na „Seifertku“, jak se přezdívá stadionu nedaleko pražské
Vysoké školy ekonomické. Poslední soutěžní ročník totiž červenobílí strávili v azylu
na Proseku, hráči se tak jednoznačně těšili na domácí prostředí.
Nebyla to ale jediná změna mezi
sezonami, změnilo se také vedení. Dosavadnímu majiteli Martinu Loudovi se podařilo klub
oddlužit a poté se snažil Viktorii
prodat městské části Praha 3
za 25 milionů Kč, ta ale nabídku odmítla. Martin Louda tak
prodal své akcie dosavadnímu
předsedovi představenstva Milanu Richterovi a dalšímu členovi představenstva Jiřímu Rývovi.
„Pevně věřím, že je ve správných
rukách, a dle mých informací je
již dnes dostatečně finančně zajištěn na další ročník,“ uvedl Louda po svém odchodu.
Dlouho ale bylo také s otazníkem, zda Žižkov bude moci nastupovat v profesionální druhé
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lize, klubu se ale nakonec podařilo licenci získat. „Vidět Viktorku
na podzim ve druhé lize a navíc
na jejím domovském stadionu
na Seifertově ulici je dobrá zpráva jak pro fanoušky, tak pro celý
český fotbal,“ kvitoval pak pokračování Žižkova v druhé lize šéf
FAČR Petr Fousek. Jenže sen o
boji o postup se postupně přetavil v realitu boje o záchranu.
Začátek byl slibný, pak přišel
pád
Prvních pět zápasů ještě nebylo
tak strašidelných. Celková bilance dvou výher, jedné remízy a
dvou proher nenaznačovala, že
Žižkov po podzimu bude tam,
kde je. Týmu se dařilo, vypadalo
to, že se trenérovi Oulehlovi po-

dařilo složit zajímavý tým plný
dravého mládí i zkušených veteránů. Jenže pak přišel zlom.
Žižkov dostihla mizerná série
dvanácti zápasů bez výhry, tři
body naposledy bral 15. srpna (!)
proti béčku Sparty. Viktorka vypadla také z MOL Cupu, na penalty podlehla třetiligovým Zápům. A tak není divu, že se po
dvanácti kolech pakoval kouč
Oulehla. „Cítíme, že mužstvo je
v křeči a potřebuje nový impulz,“
uvedl Milan Richter. „Výběru nového trenéra se budeme věnovat pečlivě, nechceme nic uspěchat,“ dodal jeho kolega z vedení
Jiří Rýva.

Návrat Pulpita po deseti letech
Nakonec to ale zas tak dlouho
netrvalo. Už po šesti dnech od
oznámeného vyhazovu Oulehly
se do Seifertovy ulice vrátil po
deseti letech Martin Pulpit. Vyhlášený motivátor a defenzivní
stratég hned po svém příchodu
uvedl, že hráčům nechybí nasazení, ale bude potřeba zlepšit jak
defenzivu, tak ofenzivu.

oněch třech zápasech inkasoval
pouze jednou – na druhé straně
hřiště byl ale bezzubý. A jak praví
stará fotbalová poučka, když nedáte gól, nemůžete vyhrát. „Bohužel nám chybí kvalita dopředu. Nelze upřít snahu, hráči dřeli,
makali, nabíhali, chtěli, ale druhá
liga je o kvalitě a my tu kvalitu
v útočné fázi nemáme,“ vyjádřil
se Pulpit po zápase s Táborskem.

Na hodnocení Pulpita v čele žižkovského týmu je po třech zápasech zatím brzy, přesto je zjevné,
že svěží vítr do kabiny přinesl.
Viktoria sice pod novým trenérem ještě nevyhrála, ze tří zápasů ale brala dva body za dvě remízy. Pulpit dostál svým slovům
o zlepšení obrany, když tým v

Co je třeba do jara změnit?
Je tak jasné, že nový trenér bude
chtít v zimním přestupovém
období přivést především ofenzivně laděné borce. „My nemůžeme ani dostřídávat, je tady
hodně hráčů do středu hřiště,
ale nemáme tady vůbec hráče
do krajů, do křídel, pominu vůbec hotového hrotového útoční-

ka. Musíme to takhle odbojovat
a získat ty tři kýžený body příští
týden s Varnsdorfem.“ Nejlepším střelcem týmu je Ekvádorec
Batioja, který vstřelil šest branek
z celkových třinácti. Se svými 173
centimetry to ale není hráč do
vápna.
Zdali si Viktoria Žižkov poradí
doma s Varnsdorfem, utne dlouhé čekání na výhru a alespoň
trochu si vylepší pozici do jarních
bojů o vše, se my v redakci do
uzávěrky už nedozvíme. Martin
Pulpit má ovšem před sebou

spoustu práce. Ve své kariéře
zažil pouze jediný sestup – minulou sezonu s Blanskem, který
ovšem nastal nikoliv kvůli předváděné hře, nýbrž kvůli organizačním trablům. Při poslední
štaci na Praze 3 vybojoval postup
do nejvyšší soutěže, teď má za
úkol klub vytáhnout ze spodku
tabulky. Pulpit je manažer, který
sice ne vždy hraje se svými týmy
nejhezčí fotbal, zato hraje účelně
a výsledky má. A to se bude snažit ukázat i na Žižkově.

ZAJÍMAVOST
I když se Viktoria Žižkov nachází v nepříjemných časech,
jeden důvod k rdosti přece jen
měla. Proti Táborsku i kvůli
zraněním brankářů Soukupa
a Švengera nastoupil teprve
sedmnáctiletý Vojtěch Myška.
Díky jeho výkonu mezi třemi
tyčemi udrželi červenobílí nulu
a brali z vyrovnaného zápasu
bod. Mladého brankáře nejvíce
vyděsila padavá střela z konce
zápasu, která nakonec naštěstí
pro Viktorii skončila nad břevnem. Myška plní roli trojky a
učí se od zkušenějších kolegů.

BOJ O SESTUP
11. Ústí n. L. 15:20, 18b
12. Vyškov 26:25, 17b
13. Příbram 21:29, 17b
14. Třinec 14:30, 14b
15. Chrudim 13:26, 10b
16. Žižkov 13:27, 10b
Tabulka 1.12.2021
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ROZHOVOR

,,Trenér Pulpit
fotbal miluje a
podřizuje tomu
vše!‘‘
AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: FK VIKTORIA ŽIŽKOV

V pětatřiceti letech je nejstarším hráčem v klubu. O momentální situaci Viktorie
Žižkov, která se trápí v sestupových vodách druholigové tabulky, se pro náš magazín
rozpovídal odchovanec Sparty Milan Švenger. Jak vnímá příchod Martina Pulpita a
zda se tradiční pražský klub zachrání, se dočtete na následujících řádcích.
Sezonu jste začali relativně
dobře (sedm bodů z pěti zápasů), pak to šlo ale z kopce. Co se
zvrtlo? Kde vidíte příčinu toho
úpadku?
A to mohlo být bodů ještě více,
protože první dva zápasy jsme
dokonce vedli. Pak se nám podařilo zvládnout dva zápasy po
sobě, ale bohužel jsme na té vlně
nevydrželi.
Před měsícem přišel staronový
trenér Martin Pulpit. Pod jeho
vedením výhra také ještě nepřišla, ale hra se změnila. Pulpit je
známý obrannou hrou a je to asi
i vidět, inkasovali jste pod ním
zatím jen jednou. Co změnil?
Jaký je rozdíl v zápasech mezi
ním a Oulehlou?
Každý trenér má svůj styl, kterému věří a snaží se ho držet. Neřekl bych, že by bylo potřeba něco
měnit. Musíme ale prostě začít
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získávat body a je potřeba přijít
na to jak, protože situace opravdu není dobrá. ního fotbalu. Přišlo Ústí a dalo mi šanci pravidelně hrát. To jsem po těžkých
časech potřeboval a jsem za to
klubu moc vděčný.
Pulpit je také proslulý náročnou
fyzickou přípravou. Projevilo se
to v trénincích?
Ano, o trenéru Pulpitovi se to
říká, nicméně my jsme profesionální tým a za každého trenéra
se tu trénovalo velmi náročně a
kvalitně, takže ve fyzické kondici
je tým na velmi dobré úrovni.
Žižkovu úplně nefunguje ofenziva, poslední tři zápasy jste bez
vstřelené branky. Co musíte
zlepšit vepředu?
Tohle je velký problém, chybí
nám klasický hrotový útočník,
který by dával góly a dělal body.

MILAN ŠVENGER
KLUB: FK VIKTORIA ŽIŽKOV
NAROZEN: 6.6. 1986 (35 LET)
POZICE: BRANKÁŘ
VÝŠKA: 191 CM
KLUBY: JABLONEC (-2004),
SPARTA (2004-2016), HOST. FK

ČÁSLAV (2005-2006), HOST. KRČ
(2007), HOST. FK MOST (2008), HOST.
FK ČÁSLAV (2008-2009), HOST. SENICA (2012), HOST. VLAŠIM (2013-2014),
HOST. BOHEMIANS (2014-2015),
HOST. 1.FK PŘÍBRAM (2015-2016),

1.FK PŘÍBRAM (2016-2017),
FASTAV ZLÍN (2017-2018), 1.FK
PŘÍBRAM (2018-2019), VIKTORIA ŽIŽKOV (2019 - DOPOSUD)

ZAJÍMAVOST
Milan Švenger už pod Martinem Pulpitem hrál v létě 2016,
kdy se potkali v Příbrami?
Brankář během svého rok a
půl trvajícího angažmá Na
Litavce neodchytal ani jedno
ligové utkání.
Je Pulpit opravdu takovým motivátorem, jak se o něm říká?
Jak motivuje svoje svěřence?
Pokud hráč trenéra pochopí a
vezme si z toho to, jak to ve skutečnosti myslí, tak se skutečně
posune dále. Trenér Pulpit fotbal
miluje a podřizuje tomu vše a to
chce i po svých hráčích.
Před sezonou z klubu odešel
bývalý majitel Louda, vedení
převzali Milan Richter s Jiřím
Rývou. Nemohla tahle změna
nějak ovlivnit výkony týmu?
Nemyslím si, že by ovlivnila. Navíc jsme se vrátili zpět domů na

Žižkov a podmínky, které jsou
nyní nastaveny, jsou nadstandardní ve všech ohledech, takže
rozhodně neovlivnila.
Trenéra Pulpita jste zažil už během angažmá v Příbrami. Jak
jste reagoval na jeho příchod?
A jak reagoval třeba Igor Súkenník, který pod ním hrál ve Viktorii před deseti lety?
My s Igorem toho oba máme za
sebou hodně a oba jsme zažili už
i hodně změn trenérů. Nijak zásadně jsme to neprožívali.

posílit do další části sezony.
Posledn otázka. Vím že nemáte
věšteckou kouli, ale – zachrání
se Žižkov?
Rozhodně se zachráníme, nemám obavu.

ZAJÍMAVOST
Stejnojmenný otec Milana
Švengera byl také profesionálním brankářem? Ligu chytal
mezi lety 1985-88 v dresu pražských Bohemians.

Zbývá poslední podzimní kolo, s
čím půjdete do zápasu s Varnsdorfem?
Není jiné cesty než v tom zápase
zvítězit.
Blíží se přestupní období, neřešili jste v kabině už případné
přestupy? Kde byste potřebovali nejvíc posílit?
Toto jde úplně mimo nás hráče, myslím, že sportovní vedení
samo cítí, kde by bylo potřeba
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OCHUTNÁVKA

TICHÝ ÚČASTNÍK
BITVY O TITUL?

AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: 1.FC SLOVÁCKO

V minulé sezoně Slovácko dosáhlo na nejlepší umístění v historii klubu. Čtvrtým
místem si vybojovalo účast v předkole Evropské konferenční ligy, a pokud pomineme letní Intertoto Cup, ve kterém se modrobílí představili v letech 2001- 2003, tak se
jedná o premiérovou účast klubu z Uherského Hradiště v evropských pohárech.
V aktuální sezoně se klub ze Stadionu Miroslava Valenty musel
vypořádávat se zklamáním z vyřazení už ve 2. předkole nově
vzniklého evropského poháru po
penaltovém rozstřelu s Lokomotivem Plovdiv, v lize ale na minulý
ročník Fortuna ligy nejen navazuje, ale dokonce ho o osm bodů
po 14 odehraných zápasech
překonává, k čemuž mu výrazně pomáhá především zlepšení
kombinační hry a překonávání zformované obrany soupeře.
V polovině základní části Fortuna ligy tak není odskočená jen
Slavia, Plzeň a Sparta, ale spolu
s třemi hlavními favority překvapivě i Slovácko a někteří odvážlivci se pomalu začínají ptát, zda
z nejmenšího města, ve kterém
se v probíhající sezoně hraje Fortuna liga, může vzejít šokující
kandidát na titul.
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Co stojí za vzestupem ještě před
dvěma lety spíše průměrného
klubu české nejvyšší soutěže?
Jedním z hlavních strůjců úspěšného období je trenér Martin
Svědík, od jehož příchodu Slovácko každou sezonou stoupá.
Rodák z Pardubic na lavičku klubu z města na břehu řeky Moravy usedl v listopadu 2018. Přebíral klub na 14. místě s 12 body ze
14 zápasů. Konečným 11. místem
nový trenér splnil cíl v podobě
záchrany a o jednu příčku ještě vylepšil umístění z předchozí
sezony. Další sezonu modrobílí
obsadili 9. místo a poté už přišla
jízda až na 4. příčku.
Trenér Svědík umí povedenými
střídáními reagovat na vývoj zápasu a svým svěřencům naordinovat organizovanou hru, kterou
konkurují i nejsilnějším soupe-

ZAJÍMAVOST
Majiteli Slovácka Zdeňku Zemkovi hrozilo v kauze podvodně
získané licence pro jeho fotovoltaickou elektrárnu VT Sun
v Chomutově údajně až deset
let odnětí svobody. Rozsudek
padl v říjnu letošního roku a
díky dohodě se státní zástupkyní sedmdesátiletý podnikatel vyvázl s pětiletou podmínkou, peněžitým trestem osm
milionů korun a náhradou
škody České republice 18,6
milionu korun. Brněnský krajský soud dohodu s ohledem
na věk, zdravotní problémy
obžalovaného, dobu více než
deseti let, která od činu uplynula i předchozí bezúhonnost
schválil.

řům, čímž skvěle využívá potenciál týmu. Své kvality už prokázal v průběhu předchozích angažmá, kdy například po svém
příchodu do po podzimní části
poslední Vysočiny Jihlava v sezoně 2017/18 se svým týmem
v prvních čtyřech zápasech porazil Slavii, Plzeň, Teplice a Duklu,
nebo Baník dovedl po podzimní
části sezony 2014/15 na 5. místo,
a to v době, kdy ostravský klub
obvykle bojoval o udržení. Zkušenosti má z mládežnických reprezentací U20 a U21 i ze zahraničí jako asistent Dušana Uhrina
mladšího v Dinamu Minsk.

pohromadě. Z klíčových hráčů
odešel pouze Jan Kliment, kterého se nad očekávání podařilo
z vlastních zdrojů nahradit Václavem Jurečkou. Sedmadvacetiletý útočník po 14 kolech vstřelil
už šest ligových branek a dvě
přidal v poháru. Trefil se do sítě
Zbuzan a v osmifinále proti Karviné odvrátil vyřazení v 90+3. minutě zápasu. Svůj přístup zlepšil
a opět se stal platným i Rigino
Cicilia, který o postupu přes Karvinou do čtvrtfinále Mol Cupu
rozhodl dvěma góly v prodloužení a předtím se v lize trefil proti
Olomouci a Bohemians.

Důležitým faktorem umístění
Slovácka v horní části tabulky
v letošní sezoně je fakt, že v minulé sezoně fungující tým zůstal

Zůstal i jednatřicetiletý stoper
Stanislav Hofmann, jehož odchod už byl brán jako hotová věc.
V bráně klub příchodem Filipa

Baníku Ostrava příchozí Daniel
Holzer. Zásadní je i to, že se Slovácku vyhýbají rozsáhlejší absence. Klub z Uherského Hradiště je stranou hlavní pozornosti
a není na něj ani zdaleka takový
tlak jako na pražská S a Plzeň,
kdyby ale svěřenci Martina Svědíka nezavršili skvěle rozjetou
se- zonu postupem do předkol
evropských pohárů, byla by to
pro ně obrovská škoda.

Hofmann (31 let), Michal Kadlec
(36 let) a Petr Reinberk (32 let).
Mezi veterány patří pravý křídelník Milan Petržela, který ani přes
fotbalově pokročilý věk stále ne
ztrácí svou pověstnou rychlost.
Třicet nebo mírně přes třicet let
je Patriku Šimkovi, Janu Navrátilovi, Pavolu Bajzovi a Vlastimilu
milu Daníčkovi. Klíčovými hráči
středu pole jsou pětadvacetiletý
Lukáš Sadílek a šestadvacetiletý
Marek Havlík, kteří s výjimkou
jedné sezony Sadílka v Sokolově
působí celou dosavadní kariéru
ve Slovácku a mohou mít ambice na kariérní posun. Oběma
měla po sezoně končit smlouva.
Sadílek ji už prodloužil, s Havlíkem se ještě jedná.

Komplikací v budoucnosti Slovácka může být věkový průměr
kádru, který je nejvyšší ve Fortu
na lize. Zkušenost vládne především v obranné čtyřce, kterou
obvykle tvoří čtyři třicátníci, a to
Jan Kalabiška (34 let), Stanislav

Nguyena, který se stal stabilní
jedničkou, ještě dokonce posílil
a své uplatnění v kádru našel i z

„Regi pracuje lépe, je to vidět
na hřišti i v tréninkovém procesu, takže i proto dostává víc
prostoru jako střídající hráč.
Já nikomu nic zadarmo dávat
nebudu. Hráči se musí snažit,
aby příležitost dostali,“
řekl Martin Svědík na tiskové
konferenci 16. října po utkání
s Baníkem Ostrava, ve kterém
Cicilia poprvé od konce července dostal výraznější čas na
hřišti.

Pokud více klíčových hráčů najednou ve Slovácku skončí nebo
se výkonnostně zhorší, tak se
klub z Uherského Hradiště může
dostat do prekérní situace, obzvlášť když nepatří mezi kluby,
které by na přestupy mohly vynakládat velké finanční prostředky.
Velkou nadějí je aspoň osmnáctiletý útočník Filip Vecheta, který v říjnu se svým mateřským
klubem prodloužil smlouvu do
léta 2024. Z mladých hráčů za
A-tým pravidelně nastupuje jednadvacetiletý člen reprezentace
U21 Michal Kohút. Na hostování
v druholigovém Vyškovu sbírá
zkušenosti jednadvacetiletý stoper Jaromír Srubek.
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ROZHOVOR

„Trenér by ideáně
chtěl double, ale
jsme realisti“
AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: ČTK

Filip Nguyen před sezonou zamířil z Liberce na hostování s opcí do kádru černého
koně aktuální i minulé sezony Slovácka. Devětadvacetiletý gólman, který v nejvyšší
soutěži debutoval až v 26 letech, dosud s výjimkou zápasu prvního kola proti svému
kmenovému klubu odchytal všechna ligová utkání a stal se oporou i největší posilou
klubu z Uherského Hradiště. Za své výkony si bývalý brankář mládežnických výběrů
Sparty, Nového Bydžova, Vlašimi či Liberce už několikrát vysloužil pozvánku do reprezentace.
Slovácko v minulé sezoně skončilo na 4. místě a nejpříjemnějším překvapením minimálně
dosavadního průběhu Fortuna
ligy je i v té aktuální. Co z vašeho pohledu stojí za jeho vzestupem?
Minulou sezonu, ve které se to
ze středu tabulky zlomilo na
špičku, jsem ještě ve Slovácku
nebyl, takže to úplně nedokážu
posoudit. Ale řekl bych, že teď je
jedním z nejdůležitějších článků
samozřejmě trenér, který je přísný, má jasnou představu o fotbale a o tom, co chce hrát. Dokáže
nás připravit na každého soupeře. Pak tam jsou starší zkušenější hráči, kteří týmu dodávají klid.
Kluci jsou tady dlouho spolu pohromadě a to jde na hřišti vidět,
každý ví, kdo kde bude stát a co
od něho může čekat. To jsou nejzákladnější aspekty toho, proč
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hrajeme tak nahoře.

mít šanci na reparát.

V lize se vám zatím daří skvěle. Možná o to větší škoda je,
že jste v pohárové Evropě ztroskotali hned na prvním soupeři.
Převládá v klubu spokojenost
z umístění v lize nebo je ještě
cítit zklamání z rychlého vyřazení Lokomotivem Plovdiv po
penaltovém rozstřelu v Evropské konferenční lize?
Je samozřejmě škoda, že jsme
vypadli, obzvlášť po penaltách,
ale bůh ví, jestli by postupy nezanechaly nějakou stopu v lize.
Nechci říkat „díky bohu, že jsme
vypadli v pohárech“, ale asi to tak
mělo být. Byla to první zkušenost
s evropskými poháry a řekl bych,
že pro všechny je motivací podívat se tam znova. Zatím se nám
daří. Hrajeme nahoře. Doufám,
že to vydrží a příští rok budeme

Takže si myslíte, že pro nejstarší
kádr letošní sezony Fortuna ligy
by tři soutěže byly moc a projevilo by se to na výsledcích v lize
podobně jako u Jablonce? Zkušenost s nabitým programem
se základní skupinou evropského poháru už máte z Liberce.
Těžko říct. Nejsem tady tak dlouho, abych posuzoval, jak bychom
to zvládli a jakou máme kondici.
Zažil jsem to v Liberci a tam bych
neřekl, že se to na nás podepsalo.
Pokud si dobře vzpomínám, tak
jsme po podzimu byli na třetím
místě. Mohlo by se to projevit, i
nemuselo. Jablonci tři soutěže
asi úplně nesvědčí. Těžko říct, ale
nemyslím, že bychom měli špatnou kondici a zápasy nezvládali. Největší problém je přepínat
z evropské soutěže na domácí.

,,I TADY KLUCI NA SLOVÁCKU ZAŽILI, ŽE TO NENÍ NIC PŘÍJEMNÉHO.‘‘

To jde vidět i u Jablonce, a i ze své
zkušenosti vím, že největší problém je připravit se na to v hlavě,
protože evropská soutěž je úplně
něco jiného. Zkušení starší kluci
by s tím problém třeba neměli.
Těžko říct. Nedokážu to posoudit. Je to pro mě záludná otázka.

V Mol Cupu dostává v bráně
přednost Pavol Bajza. Jak jste
na lavičce prožíval vyrovnání
v nastaveném čase proti Karviné a následný postup do čtvrtfinále po prodloužení?
Bylo samozřejmě nepříjemné, že
jsme pálili jednu šanci za druhou,
ale do poslední minuty jsem věřil, že dokážeme srovnat. A pak
bych řekl, že už bylo jasné, že to
po srovnání dokážeme přetavit
ve vítězný konec, protože Karviná šlapala vodu. My jsme je neustále drželi pod tlakem a mačkali. Říkal jsem si, že jeden gól nám
tam spadne a tím to odšpuntujeme, což se potvrdilo. Myslím, že
postup byl zasloužený.
Zavládla v týmu po odvrácení
vyřazení v posledních sekundách zápasu velká euforie?
Tyto last minute góly jsou vždycky nejlepší. Samozřejmě, když ho
dáme my. Ne když ho dostaneme. To bývá nejvíc euforické. Už

se nám to povedlo i v lize třeba
s Bohemkou. Ta celých 90 minut
jenom bránila a my jsme v 90+2.
minutě dali gól na 1:0. Tyto góly
chutnají nejlíp.

Máte s Pavolem Bajzou zápasy
jasně rozdělené? Vy liga, Pavol
pohár, nebo je otevřené, kdo
bude chytat závěrečná kola Mol
Cupu?
Trenér říkal, že Bajzič bude chytat pohár a já ligu, ale nikdo samozřejmě neví, co se bude dít na
jaře. Může se stát cokoliv. Bajzič
se na každý ligový zápas připravuje, tak aby byl připravený a
já na pohárový taky tak, abych
byl připravený, kdyby se cokoliv
stalo. Tak uvidíme, necháme se
překvapit, jak to bude na jaře, a
těšíme se na další kola Mol Cupu.
V obou zápasech jste s Karvinou po základní hrací době remizovali. Projevil se na soupeři
spíš impulz nového trenéra,
nebo absolvovaná karanténa?
Myslím, že to mohlo být obojí. Asi se projevila euforie, že po
karanténě zase můžou hrát zápasy. Nevím, jakou měli nálož
pozitivních hráčů. I tady kluci
na Slovácku zažili, že to není nic
příjemného. Pokud tam bylo víc
pozitivních hráčů, tak si myslím,

že se to projeví časem. I teď bylo
vidět, že nemají kondici, prodloužení už nezvládají a šlapou
vodu. Covid je doběhne později. Může to být kombinace toho,
že přišel nový trenér a všichni se
chtějí ukázat, i toho, že konečně
vypadli z karantény.
Je vašim cílem využít mimořádně silného mančaftu a v MOL
Cupu pro Slovácko získat první
trofej v historii a zároveň první ve vaší kariéře, nebo se více
soustředíte na ligu a pokusíte
se ziskem trofeje šokovat v ní?
Oficiálně cíle od vedení nejsou.
V Mol Cupu zbývají tři zápasy k
zisku poháru, ale jsou to samozřejmě mimořádně těžké zápasy. Žádný cíl není ani v lize. Trenér
je hodně ambiciózní, takže on to
vnímá, že by trofeje chtěl vyhrát,
ideálně aby z toho byl double,
ale jsme realisti. Vnímáme sílu
soupeřů v lize i poháru. V poháru se hraje na jeden zápas, takže
se může stát v podstatě cokoliv.
Liga je dlouhodobější soutěž.
Tam se projevuje víc faktorů.
Bylo by krásné vyhrát pohár, ligu
nebo obojí, ale je to dlouhá cesta.
Oficiálně cíle nemáme, ale každý
vnímá, že obojí je na dosah ruky.
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Přestože cíle oficiálně stanovené nemáte, bylo by zklamání,
kdyby se skvěle rozehranou sezonu nepodařilo dovést k postupu do evropských pohárů?
Když se v polovině soutěže držíme na čtvrtém místě a ztrácíme
tři body na první (rozhovor vznikl
15. listopadu), tak by se asi dalo
říct, že by to bylo zklamání, ale je
teprve půlka soutěže, ve druhé
se může stát cokoliv. Těžko dopředu říkat, že by to bylo zklamání. Vydáme ze sebe maximum.
Když to nevyjde, tak musíme respektovat sílu dalších soupeřů.
Nejsme tady jenom my a velká
trojka, ale i další po pohárech
hladové týmy. Tím myslím třeba Ostravu. Jablonci se teď sice
v lize nedaří, ale není to jenom
o nás. Dopředu bych nechtěl říkat, že neudělat poháry by bylo
zklamání. Musíme být pokorní, a
i když je to klišé, tak jdeme zápas
od zápasu.
Základní sestavu Slovácka v defenzivní řadě většinou tvoří čtyři třicátníci. Jak se chytá za tak
zkušenou obranou v čele s Michalem Kadlecem?
Jsou to pro mě další zkušenosti.
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Káca měl neskutečnou kariéru a
všichni čtyři jsou hodně fotbaloví. Myslím, že si fotbalově docela dost rozumíme. Každý zápas
beru jako školu v podstatě i od
nich. Sbírám zkušenosti a po každém zápase nebo i při tréninku
vždy rozebereme nějakou situaci. Beru to pozitivně a jsem rád,
že za takovou obranou můžu
hrát. Moc střel na mě nepouští.
Jde vidět, že spolu hrají dlouho a
funguje jim to. Prostě to klape. Já
jsem se k nim přidal nově a nemůžu si spolupráci vynachválit.
Sbírám další zkušenosti a jsem
za to rád.
Do brány jste se ještě v reprezentaci nedostal, ale nominován jste byl už několikrát. Jak
si reprezentační srazy užíváte a
jaká je to zkušenost?
Reprezentovat je čest. Jsem rád,
že na tréninku můžu vidět v podstatě nejlepší české hráče, učit
se od nich a sbírat zkušenosti.
Vidět, jak se chovají mimo hřiště jsou taky obrovské zkušenosti.
Za každý sraz jsem rád a věřím,
že jednou se do brány dostanu.
Je to pro mě motivace i v klubu.
Musím na sobě víc pracovat,

abych přesvědčil trenéry v reprezentaci. Jednou bych chtěl stát
na hřišti a slyšet českou hymnu, i
kdyby se mělo jednat o přátelák.
Nejblíž k tomu dostat se do brány nároďáku jste nejspíš měl v
druhém zápase proti Belgii, ve
kterém se zranil Tomáš Vaclík,
nebo v Lize národů proti Skotsku, když musel být kvůli nákaze v původním týmu narychlo
povolán zcela nový výběr z české ligy. Jak vzpomínáte na tento mimořádně specifický sraz,
který nemá obdoby?
Zrovna jsme s Péšou (Jakubem
Peškem) vzpomínali, jak jsme
na ten sraz jeli z Liberce až do
Olomouce. V těchto zápasech
to asi bylo nejblíž, ale trenéři se
rozhodli jinak a já to respektuji.
Je pro mě další motivací dokázat
i reprezentačním trenérům, že
bych si do té brány mohl aspoň
v přáteláku nebo když nastane
podobná situace stoupnout. Je
potřeba makat dál a ukázat, že
na to mám.
Zvažoval jste v minulosti i možnost reprezentovat zemi původu vašeho otce Vietnam, nebo

bylo Česko vždy jasnou volbo
Nikdy mě nenapadlo, že bych se
mohl dostat až do reprezentace,
takže jsem nad tím nepřemýšlel.
Jak jsem říkal, je pro mě obrovská motivace stát na hřišti při
české hymně. Takže bych to určitě chtěl zažít a uvidíme, jak to
bude v budoucnu. Vietnamské
občanství ještě nemám, ale samozřejmě bych ho chtěl získat i
kvůli osobnímu životu. Uvidíme,
jak to všechno bude.
Během angažmá ve Vlašimi jste
uspěl na zkoušce ve Vietnamu,
ale nakonec jste se rozhodl o
šanci dál bojovat v Evropě. Lákalo by vás exotické angažmá
v pozdější fázi kariéry, nebo jste
tuto možnost definitivně zavrhnul?
Ke konci kariéry bych si tam určitě zahrát chtěl. Je to můj druhý domov a samozřejmě by mě
to lákalo, ale momentálně bych
něco chtěl dokázat v Česku a
samozřejmě i něco v zahraničí
v Evropě. Uvidíme, jak se mi to

podaří. Nemám kariéru úplně
naplánovanou, ale zahrát si ve
Vietnamu rok nebo dva mě láká.
A co bližší budoucnost? Preferujete setrvání ve Slovácku?
Opce na přestup údajně není
vysoká. Nebo byste si už v příští
sezoně chtěl vyzkoušet zahraničí v Evropě? Máte vysněnou
ligu?
Jak říkám, naplánované to nemám, ale kdyby přišla zahraniční
nabídka z Evropy, tak bych ji určitě chtěl využít. Pokud se žádná
taková neobjeví, tak bych rád zůstal ve Slovácku. Jestli je vysoká
nebo ne, já nedokážu posoudit,
ale věřím, jestli budu platným
členem týmu, tak ji Slovácko
uplatní, takže to mám ve svých
rukách. Co se týče vysněné ligy,
tak samozřejmě Premier League, španělská liga a podobné
top ligy, ale když mám být realista, tak bych si rád vyzkoušel belgickou, holandskou, portugalskou nebo polskou ligu.

FILIP NGUYEN
KLUB: 1.FC SLOVÁCKO
NAROZEN: 14.9. 1992 (29 LET)
POZICE: BRANKÁŘ
VÝŠKA: 191 CM
KLUBY: SPARTA PRAHA
(-2012), HOST. LOKO VLTAVÍN (20112012), NOVÝ BYDŽOV (20142015), VLAŠIM (2015-2016),
SLOVAN LIBEREC (2017-DOPOSUD), HOST. 1.FC SLOVÁCKO
(2021-DOPOSUD)

STARTY: FORTUNA LIGA (83
ZÁPASŮ). FNL (43 ZÁPASŮ)

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

chcete se zviditelnit?
inzerujte v žonglu!
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PŘÍBĚH

Strastiplná cesta

na vrchol
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: FK SENICA

Mohl by to být klidně námět na knihu. Dramatický a dojemný příběh o chlapci, který
se z nejhorších možných podmínek vydal za svým snem. Snem, jehož dosažení má
nyní takřka na dosah ruky.
Elvisův fotbalový příběh se začal psát v jedné z nejchudších
zemí světa Demokratické republice Kongo (dříve Zair). Tato
země byla dlouhá léta sužována
občanskými válkami a všudypřítomnou bídou. Jako nejmladší
ze sedmi sourozenců projevil nesmírný fotbalový talent a jeho rodina vsadila vše na jednu kartu.
Pro splnění snu o kariéře profesionálního fotbalisty byli Elvisovi
rodiče dokonce ochotni prodat
část svého domu, aby získali peníze na nezbytné výlohy spojené
s cestou do Evropy.
Z důvodu jednodušší vízové politiky však namísto do Francie či
Itálie vyrazil patnáctiletý Elvis na
Ukrajinu, kde skončil v akademii
na pobřeží Černého moře v Oděse. Život byl zde pro mladého
afrického fotbalistu velmi krutý.
Finanční problémy a rasismus
pomalu, ale jistě naleptávaly sen
o fotbalové kariéře.
Elvis nebyl daleko od toho to celé
vzdát, ale nakonec se rozhodl
pro radikální krok. Nasedl na vlak
směr Slovensko. „Slovensko byla
jediná možnost, jak se dostat z
Ukrajiny. Já jsem chtěl jít třeba
do Francie, ale legálně mi nedali
víza. Jiné možnosti, jak odejít
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z Ukrajiny, jsem neměl,“ udává
sám Elvis důvody, proč se vydal
právě k našim východním sousedům. Dobrodružná výprava
však byla záhy slovenskými úřady zastavena. „Nejdřív mě chytili
na hranicích a 30 dní jsem musel
někde čekat a nikam jsem nemohl. Čekali jsme na řešení naší
situace a až potom nás pustili do
tábora v Rohovcích,“ vzpomíná
Elvis.
Navzdory okolnostem se na konžského útočníka usmálo štěstí.
Přes jednoho z lidí, kteří se snažili jemu a podobným klukům
pomáhat, se dostal do Galanty.
Zdejší klub v té době vedla skupina místních podnikatelů, mezi
kterými byl i současný primátor tohoto města Peter Paška.
„Z utečeneckého tábora v Rohovcích za námi někdo přišel, na
jméno už si nevzpomenu, a přivedl nám ukázat afrického teenagera s tím, že prý kluk umí hrát
fotbal, jestli bychom se na něj
nepodívali. Ptali jsme se, proč ho
nevzali do Dunajské Stredy, kam
to mají blíž, a ten člověk nám
řekl, že tam se na něj nechtěli ani
podívat. Za chvíli začínal trénink,
tak jsme řekli: .Ok zůstaň tu na
trénink a ukaž, co umíš´. Trenér
Dragúň mi pak povídá: ,Ty, Peťko,

to je talent od Boha, vždyť on má
ligové parametry. Toho potřebujeme.´ A to mu bylo teprve šestnáct let,“vzpomíná na první setkání s Elvisem sám pan Paška.

ELVIS MASHIKE
SUKISA
KLUB: FK SENICA
NAROZEN: 6.6. 1994 (27 LET)
POZICE: ÚTOČNÍK
VÝŠKA: 186 CM
KLUBY: SLOVAN GALANTA
(-2012), RUŽINÁ (2012-2014),
HOST. SFK SEREĎ (2013-2014),
MFK ZVOLEN (2014), HOST.
ZLATÉ MORAVCE (2014), SLOVAN

GALANTA (2014-2015), SFK
SEREĎ (2015-2016), MFK ZVOLEN (2016), LOKO VLTAVÍN
(2017), ČESKÉ BUDĚJOVICE
(2017-2018), SLOVAN LIBEREC (2018-2021), HOST. VIKTORIA
ŽIŽKOV (2019), SLAVOJ VYŠEHRAD
(2019-2020), VIKTORIA ŽIŽKOV (20202021) FK SENICA (2021 - DO-

POSUD

Setkání Petera Pašky s Elvisem
se stalo osudovým pro oba a
vzniklo mezi nimi nesmírně silné
pouto. „Elvis je úplným členem
naší rodiny. Před každým důležitým rozhodnutím přijde za
mnou a popovídáme si o tom. Já
jsem jeho bílý otec a on je můj
černý syn. Je to pro mě srdeční
záležitost,“ popisuje Paška svůj
vztah s Elvisem a dodává: „Elvis
má krásnou manželku Karolínu.
Když se brali v Praze, nejprve
jsem mu měl jít namísto otce,
ale zjistili, že jeho svědek nemá
v pořádku papíry, takže jsem mu
nakonec šel za svědka. Pokud
Elvisova manželka něco řeší, tak
mi volá, abych Elvisovi domluvil.“
Ve Slovanu Galanta, hrajícím tehdy čtvrtou nejvyšší soutěž, mladý
africký útočník vynikal. Ve stejné
soutěži hrálo několik rezervních
týmů klubů z nejvyšších pater
slovenského fotbalu, které produktivní mladík zaujal. Bohužel
nejlepší příležitost v první lize
v dresu Zlatých Moravců Elvisovi
nevyšla. Navzdory zájmu klubu
nemohl kvůli chybějícímu pracovnímu povolení s tehdejším
nováčkem první slovenské ligy
podepsat profesionální kontrakt.
Do celé věci se opět vložil pan
Paška, který pro Elvise zajistil potřebné dokumenty. Nicméně

k ligovému angažmá se na Slovensku konžský útočník již nedostal. Své štěstí zkoušel v klubech
hrající druhou a třetí nejvyšší
soutěž. Ať již to byl Zvolen, Sereď
nebo Ružiná, nikde Elvis dlouho
nepobyl.

Vltavín byl po pár měsících konžskému útočníkovi malý a touha
posunout se dál velká. Situaci
okolo Elvise sondovalo více klubů, ale nakonec byly nejrychlejší České Budějovice, kam v létě
2017 přestoupil.

Touha splnit si sen o profesionální kariéře a splatit závazek vůči
rodině vyústily v další dobrodružnou cestu. Elvis se na vlastní
pěst vydal do Prahy. Věřil, že tam
získá angažmá v profesionálním
týmu. Díky jisté dávce štěstí se
přes trenéra v posilovně dostal
na začátku roku 2017 k Martinu
Frýdkovi staršímu, který vedl třetiligový Vltavín. V průběhu přípravy se ale nezdálo, že by mělo
mít Elvisovo angažmá delšího
trvání.

Pro Budějovice představoval příchod afrického útočníka jackpot.
V podstatě okamžitě byl tahounem ofenzivy Jihočechů. Ve své
jediné sezoně v budějovickém
dresu odehrál ve druhé lize 27
zápasů, ve kterých se sedmkrát
gólově prosadil a navrch přidal
pět asistencí. Stal se nejproduktivnějším hráčem Dynama a vyvolal zájem klubů na tuzemské
nejvyšší úrovni.

„Přišel v zimě, kdy se všechno
hrálo na umělce, a ze začátku to moc nevypadalo, že by
měl zůstat. On nám ale říkal:
,Počkejte, až se bude hrát na
trávě.´ A opravdu! Přišlo jaro a
on dával skoro co zápas gól,“
popisuje začátky prvního českého angažmá Elvise trenér
Martin Frýdek.

Následoval nejdůležitější moment v Elvisově kariéře. Laso mu
hodil Slovan Liberec. Severočeský klub zažíval, jako každý rok, divoké léto. V přestupním šílenství
Elvis sehrál jednu z ústředních
rolí. Slovan ho představil jako
jednu z hlavních posil ofenzivy a
očekávání nejen fanoušků byla
veliká.
Bohužel ve Slovanu se začala
dobře našlápnutá kariéra konžského útočníka zadrhávat. Po
prvních deseti ligových kolech,
kdy pravidelně nastupoval, vypadl ze sestavy. Nutno podotknout,
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že v celkem třinácti zápasech
skóroval pouze jednou a Liberec
celkově nepodával příliš přesvědčivé výkony. S Elvisem v sestavě
vyhráli Severočeši pouhé tři duely. Kádr Liberce v zimě doplnily
nové pušky, Libor Kozák a Petar
Musa. Pro Elvise v Liberci tak nezbylo místo. Pro jarní část sezony
se s ním už nepočítalo. Hledat
důvody neúspěchu nadějného
útočníka není zcela snadné. Sešlo se více faktorů, které v konečném důsledku způsobily, že
Elvisovo působení v Liberci zanechalo hořkou pachuť.
Hlavním důvodem je jednoznačně vysoko posazená laťka očekávání. V Liberci předpokládali, že
nová akvizice bude střílet góly,
nebo alespoň připravovat šance
pro spoluhráče. To potvrzuje i vyjádření tehdejšího trenéra Slovanu Zsolta Hornyáka z roku 2018:

„… čekal jsem od něj víc.
Asi teprve zjišťuje, že
první liga je kvalitativně
někde jinde než ta druhá. Zatím se střelecky
neprosadil. Ale pozitivní
je, že se snaží a maká.“
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Sám Elvis vnímá krach libereckého angažmá i v tom, že nedostal
v severočeském týmu více příležitostí: „Liberec je ambiciózní
tým, každý rok hraje o poháry. Já
jsem přišel z druhé ligy a byl to
pro mě velký skok. Neměl jsem
zkušenosti s první ligou, navíc
v Čechách, a nepodařilo se mi
střílet góly. Navíc jsem neměl
nikoho, kdo by mi pomohl, kdo
by se postaral o věci okolo. Přišel
jsem jako velká posila a klub měl
ode mě velká očekávání. Chtěly
se ode mě góly. Bohužel, když
jako útočník nedáváš góly, nebude s tebou nikdo spokojený.
V zimě pak přišel Libor Kozák a
moje pozice se zhoršila. Pak už
jsem nedostal šanci ani v dalších
sezónách. Posílali mě na hostování a neměl jsem možnost se
ukázat. Ani trenéři se mnou nekomunikovali.“
Na jaře 2019 již Elvis putoval na
první hostování do pražské Viktorie Žižkov. Další ročník strávil ve
Slavoji Vyšehrad. Ani na jednom
z těchto angažmá nepřišly žádné gólové hody. Nic nenaznačovalo, že by se měl dříve nadějný
útočník stát opět postrachem
soupeřových obran.

Zlom nastal v loňském ročníku.
Elvis začal ve třetiligovém béčku
Slovanu. V pěti zápasech se trefil pětkrát přesně mezi tři tyče a
ještě na podzim putoval znovu
na hostování do Viktorie Žižkov.
Konžského útočníka jako by polili živou vodou. Na Žižkově v devatenácti zápasech vstřelil osm
gólů. K solidnímu střeleckému
účtu přidal i dvě asistence.
Letos v létě skončila Elvisovi na
severu Čech smlouva a žižkovská
Viktorka měla enormní zájem si
pojistit jeho služby natrvalo. Na
poslední chvíli se však africký
útočník vydal zpět na Slovensko.
Nové angažmá našel v prvoligové Senici, kde konečně potvrzuje, že je útočníkem schopným
střílet góly i na té nejvyšší úrovni.
Navzdory nepříliš výrazným výkonům Senice, která se prozatím
pohybuje v dolních patrech ligové tabulky, patří Elvis mezi nejlepší střelce celé soutěže.
Strhujícímu příběhu nemusí být
konec! Pokud si konžský útočník
udrží formu, může v brzké době
pomýšlet i na další posun a snad
i splnění snu o evropských pohárech.
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Česko je beze sporu brankářskou fotbalovou velmocí. František Plánička, Ivo Viktor
a v neposlední řadě samozřejmě Petr Čech, to jsou velká jména. Ani dnes na tom
s brankáři ale nejsme vůbec špatně. Post jedničky zastává Tomáš Vacík a záda mu
kryje Jiří Pavlenka. Máme tedy z čeho vybírat. Navíc na Britských ostrovech nebo v
Portugalsku působí naši mladí gólmanští talenti. Podíváme se tedy trochu do minulosti i současnosti a snad se aspoň trochu podaří rozklíčovat, v čem recept české
brankářské školy spočívá…
Historie a současnost

Legendární František Plánička
získal stříbro z Mistrovství světa
1934, Ivo Viktor zase triumfoval
na Euru 1976. Nejslavnějším českým gólmanem je pak nejspíše
legendární Petr Čech, kterého
asi netřeba představovat. Bronzový medailista z Eura 2004,
čtyřnásobný vítěz Premier League a vítěz Ligy mistrů s Chelsea
a gólman, co proslul svojí helmou, je řazen k vůbec nejlepším
v tomto století.
Velmi kvalitními brankáři naší
historie jsou ale také například
gólmani z devadesátých let, a
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to Luděk Mikloško nebo stříbrný
medailista z Eura 1996 Pavel Srniček, kteří se prosadili v anglické Premier League.
Ani dnes se ale nemusíme obávat o to, kdo bude chytat za naší
reprezentaci. Naše současná gólmanská jednička je velezkušený
Tomáš Vaclík, který nyní chytá za
řecký Olympiakos Pierus a má
za sebou angažmá v Basileji a ve
Seville, se kterou vyhrál Evropskou ligu. Navíc záda mu kryje
Jiří Pavlenka z Werderu Brémy
a v Bundeslize dále působí Tomáš Koubek, který dělá dvojku v
Augsburgu. Ke špičce patří i gó

lmani z české Fortuna ligy jako
Ondřej Kolář a Aleš Mandous
ze Slavie nebo Jindřich Staněk
z Viktorie Plzeň. Jinými slovy
máme z čeho vybírat.
Hodně nadějné máme navíc i
mladé gólmany. Na ostrovech
například září Matěj Kovář nebo
Vítězslav Jaroš, těm se ale článek
bude více věnovat v poslední
části. Čím to ale je, že desetimilionová země jako jsme my produkuje tolik kvalitních strážců
fotbalových svatyní?

Proč je česká brankářská škola tak úspěšná?

Těch vysvětlení je asi více. Brankářské umění má beze sporu
v české fotbalové kultuře velikou
tradici. Oproti jiným herním pozicím je výchova brankářů daleko více závislá na individuálním
přístupu a na tom jsme to nesjpíše po naši fotbalovou historii
stavěli a co nejvíce jsme se v tom
zdokonalovali.
Vůbec první čeští fotbalisté, kteří
se prosadili v Anglii, byli brankáři.
Jedním byl legendární gólman
Luděk Mikloško, který odchytal
v 90. letech 315 zápasů za West
Ham, tím druhým Pavel Srniček,
vítěz Eura 1996. Do Anglie šel v
roce 1991 a za 7 sezon odchytal
149 zápasů za Newcastle United.
V tom jsme asi měli trochu i štěstí, protože tito dva Petru Čechovi
a dalších tak trochu prošlapali
cestu.
Důležitým faktorem dnes zřejmě
je, že čeští brankáři nemají problém přestupovat do zahraničí
a prosadit se tam, protože naše
brankářská škola má prostě dobré jméno, a to nám určitě hodně
pomáhá. Dneska prostě všichni
na světě ví, že Petr Čech je z České republiky a většina fotbalové
veřejnosti by si zařadila i Tomáše
Vaclíka. A naši mladí brankáři

jsou pak při svým zahraničních
angažmá asi o to sebevědomější, protože se jim prostě věří.
Oproti jiným zemím máme
určitě větší počet úspěšných
brankářských škol. Mnoho našich talentovaných brankářů je
odchovaných ve Slovácku nebo
Pardubicích, a ne pouze ve Spartě nebo Slavii. Všechny české
kluby prostě produkují kvalitní brankáře. V tom máme také
velkou výhodu, že se nemusíme
spoléhat pouze na velké kluby.
Roli tam asi také hraje prostě
štěstí na talentované gólmany.
Bez správného tréninku by ale
úspěšní rozhodně nebyli.
Na škodu asi také není, že naším
sousedem je Německo, které
je jednou z největších brankářských velmocí na světě. Stačí si
vzpomenout na legendárního
Olivera Khana nebo Jehnse Lehmana a dnes mezi jejich ikony
brankářského umění patří Manuel Neuer a Marc-André ter
Stegen. Bundesliga je ohledně
nových metod a trendů ve výchově brankářů obecně velmi
inovativní a její vliv na Česko je
tedy v tomhle směru velmi pozitivní. Hodně českých brankářů
navíc rádo chodí do Německa.
Dlouhé roky tam působil Jaroslav Drobný a dneska tam najde-

ČEŠTÍ BRANKÁŘI V
ZAHRANIČÍ
Tomáš Vaclík - Olympiakos
Jiří Pavlenka - Werder Brémy
Tomáš Koubek - FC Augsburg
Matouš Trmal - Vit. Guimaraes
Lukáš Horníček - SC Braga
Václav Hladký - Ipswich Town
Tomáš Holý - Ipswich Town
Marek Štěch - Mansfield Town
Lukáš Zima - VVV-Venlo
Vitězslav Jaroš - St. Patrick
Adam Stejskal - RB Salzburg
Matěj Kovář - Man. United
Ondřej Mastný - Man. United
Radek Vítek - Man. United
Samuel Bím - Dyn. Drážďany
Martin Pastornický - AEP Koz.
Martin Jedlička - FC DAC 1904
Tomáš Fryšťák - AS Trenčín
Matouš Babka - AS Trenčín
Matěj Luksch - Lip. Mikuláš
Dominik Sváček - Lip. Mikuláš
Jakub Jakubov - Chemnitzer
Patrik Twardzik - RW Ahlen
Dan Twardzik - Altglienicke
Maxim Hertel - Berliner AK
+ další nižší soutěže

me Jiřího Pavlenku a Tomáše
Koubka. Německá škola pro nás
asi byla vždycky inspirací.
Jsme tedy mistři ve výchově
strážců fotbalové branky nebo
jen máme štěstí na talenty? No
možná trochu obojí.
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,,chybí tu ZAPÁLENÍ TRENÉŘI!‘‘
AUTOR: JIŘÍ DRYÁK
FOTO: ARCHIV PATRIKA MACEJE

Po konci hráčské kariéry v pětadvaceti letech trénovat ostříleného Jaroslava Drobného, o dva roky později být jmenován šéftrenérem brankářů Dynama České Budějovice. Pokud to takto půjde dál, trenérská kariéra brzo překročí tu hráčskou. O nejnovějších trendech a výhledech v trénovaní mužů s rukavicemi rozhovor s Patrikem
Macejem.
Po konci tvé hráčské kariéry
jsi spadl do trenéřiny doslova
rovnýma nohama - angažovalo
tě Dynamo České Budějovice
v čele s Jaroslavem Drobným,
kterého si tenkrát koučoval.
Jaké bylo dělat trenéra člověku,
který by ti teoreticky mohl dělat tátu a jenž má desítky startů
v Bundeslize?
(smích) Dobrá první otázka, co ti
budu povídat. Mám takový pocit,
že já ho neučil nic, on učil mě, ale
já jsem dobrý servisman (smích),
takže to šlo ruku v ruce. Trošku
jsem tuto otázku čekal a můžu
říct, že je to víc než jakákoliv licence, kterou můžeš vystudovat.
Za rok jsem dostal neskutečnou
školu v podobě jeho zkušeností
a informací, jak se to dělá venku.
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Obrovská škola.
Takže nastavení hráč – trenér
tam asi nešlo, nebo kde byly ty
mantinely?
To máš pravdu, jak jsi řekl, mohl
by mně dělat tátu. Mantinely
byly nastaveny od prvního hovoru - tykačka a pojďme se bavit.
A pak jsme se hádali každý druhý den (smích). Za mě je to typ
člověka, co je impulzivní, co na
srdci, to na jazyku. Já jsem úplně to samé a to mu možná imponovalo, takže proto jsme si tak
sedli. Ale mantinely… Rozhodně
jsem mu nekecal do života, do
věcí ohledně fotbalu, spíš to bylo
formou otázek. Hádali jsme se
ohledně tréninku. Já jsem řekl,
že bych to chtěl dělat takto, a on

zase jinak a vždy mě uzemnil nějakou hláškou. Tak jsem musel
pomlčet (smích). Řekl jsem dobře, pojďme to udělat, jak chceš
ty.
Já o tobě vím, že jsi velmi pilný
student ohledně brankářský
stylů - od Lva Jašina přes Buffona až po současné brankáře
v čele s Ter Stengenem. První
dva jmenovaní nemuseli hrát
nohama tak jako dnes, kdy je to
téma číslo jedna. Vypozoroval
jsi ten rozdíl u Drobného, který
zažil dobu, kdy se to od brankáře tolik nechtělo, a Vojty Vorla,
který už v tomto drilu vyrostl?
Přesně, vím, na co narážíš. Oba
měli jinou typologii, jiná dekáda
gólmanů v podstatě. Já řeknu

nu jednu věc. Drobas - a až si to
bude číst tak mě dá za pravdu kdyby měl nohy jako třeba právě
Vorel, neříkám, že já má úplně
excelentní, ale má je na velmi
špičkové úrovni, tak by to nebyla
jen Hertha a Hamburk, ale třeba
klub, ve kterém nyní trénuje.
V současné době je ve fotbale
čím dál více dat, vše se měří,
studuje, ať už při skautingu,
nebo tréninku. V čem tobě jako
trenérovi brankářů může tato
moderní technika pomoci?
To je hrozně specifické téma,
záleží, jaká data. Pokud potřebuješ nějaký rozvoj gólmana po
silové, kondiční, rychlostní stránce, je toho šíleně moc. Ohledně
hry nohou, jak jsi třeba zmiňoval, to dokáže pomoct, sleduješ,
v jakých prostorech hru gólman
vidí, kolikrát hraje do jedné či
druhé strany, jestli často hraje
levou nebo pravou, jestli trefuje
osu hřiště, tak jak má. Nejdůležitější je v mých očích video. Já
s ním umím pracovat, myslím si,
na velmi slušné úrovni, pro mě
je důležitý každý detail, proto je
pro mě video extrémně důležité. Spousty věcí si člověk všimne
během tréninku, ale když to má
natočené a ví na jaké detaily se

má zaměřit, tak se dá rozfázovat jakýkoliv pohyb. Já si myslím,
že všichni světoví gólmani jako
Buffon atd., kdyby měli možnosti, jaké jsou dnes, tak jsou o
několik tříd výš, než byli. Za mě
video zatím nejvíc, studuješ tam
penalty, střelbu útočníků, odkud chodí centry, kolik přihrávek
chodí středem. Je toho opravdu
hodně.
,,LIDI, KTEŘÍ TU JSOU, TO CHTĚJÍ
DĚLAT PROFESIONÁLNĚ.‘‘
A co takové sportovní vesty?
Jak u nich vidíš jejich pomoc?
Rozhodně, ale nestojí to pět korun, nejsme Česká reprezentace
nebo v Dunajské Strede, kde to
bylo za mě běžné. Ale jestli to
člověk chce dělat opravdu na
top úrovni, potřebuje finance,
tady samozřejmě nějaké jsou,
zvedá se to nahoru. Lidi, kteří tu
jsou, to chtějí dělat profesionálně. U těch vest ti měří kolikrát
za trénink spadneš, kolikrát vyskočíš, celkový výkon a ty podle
toho můžeš skládat tréninkové
jednotky a není to jen na pocitu
trenéra nebo hráče. Ale jak jsem
řekl, stojí to obrovské peníze, ale
vyplatí se to, protože ti to pomůže určit, na čem přesně máš pra-

PATRIK MACEJ
KLUB: SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE (TRENÉR
BRANKÁŘŮ)
NAROZEN: 11.6. 1994 (27 LET)
KLUBY V AKTIVNÍ KARIÉŘE: BANÍK OSTRAVA (-2013),
SLAVOJ TREBIŠOV (20142015), ZEMPLÍN MICHALOVCE
(2015-2017), HOST. LOKOMOTIVA
KOŠICE (2016), FC DAC 1904
(2017-2019), PODBREZOVÁ
(2019-2020), KONEC AKTIVNÍ
KARIÉRY

covat, jaké odstraňovat nedostatky, pilovat silné stránky. Nezatavíš ty kluky, protože je samozřejmě musíš mít připravené na
víkend. Řekne ti to přesně, kde
přidat a kde ubrat. Rozhodně to
pomůže rychleji růst a být lepší.
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,,JSEM PRO, ABY SE BRZO
ODCHÁZELO VEN...‘‘
Ty jako šéftrenér brankářů v Dynamu to máš nastavené tak, že
už žáčkové hrají ve stylu A-týmu nebo je to po juniorku? Samozřejmě je to těžké, protože
fotbal se neustále vyvíjí.
Rozhodně to chci nastavovat.
Začínat se bude od U10 s brutálním zaměřením na detail, chceme hrát ve stylu Áčka. Budou tu
čtyři trenéři brankářů. Chceme
mít do pěti let minimálně jednoho brankáře v A-mužstvu, aby
v 17 letech byl schopen chytat
českou ligu. Je to těžký úkol, ale
věřím tomu, proto je důležité
mít kolem sebe ty správné lidi,
kteří to vidí podobně. Je pravda,
že fotbal se mění, ale snažím se
předpovídat, kam se bude vyvíjet a tím vytvářet tréninkové a
zápasové situace, aby gólmani
předbíhali dobu, která je teď. Netrénuješ to, co je gró tohoto fotbalu, ale co bude za pět let, pro-
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tože to je výsledný produkt. Když
si za těch pět let můžeš říct: Mam
jak herně, tak psychicky perfektně nastaveného gólmana, který
může pravidelně chytat ligu.

stvo bude úspěšné, nebo ne. Každý tým, který má úspěch má i
kvalitního brankáře, a pokud to
tak není, tak nikdy nedosáhne
velkých úspěchů.

Národní mužstvo mělo vždy výborné brankáře - Pláničkou počínaje přes Viktora, Petra Čecha
až do současného Tomáše Vaclíka. Troufám si tvrdit, že ať naše
mužstvo procházelo jakýmkoliv
vývojem, tak post brankáře, to
bylo něco, o co se mohlo vždy
opřít. Čím si to vysvětluješ?
Myslím, že je to tím, že u gólmanů se dá dobře pracovat individuálně, je to specializace, na kterou jsou zrovna v dnešní době
kladeny velké nároky. Rád bych
docílil toho, aby gólman byl ceněný stejně jako útočník, který
dá 30 gólů. Troufám si tvrdit, že
za pět let bude mít brankář obrovský podíl na tom, jestli muž-

A jak se ti libí nastupující generace, kluci jako Matěj Kovář,
Vítězslav Jaroš, kteří jsou členy organizací jako Manchester
United nebo Liverpool FC?
Za mě bezvadný. Jsem pro, aby
se - pokud je možnost - brzo
odcházelo ven, protože v Česku pořád nejsme pro ty kluky
v tréninkových podmínkách na
takové úrovni. Vzdělávání jak pokud jde o trénink, tak člověka je
tam stále jinde, takže maximální
souhlas. Když je kluk schopný vystřelit, ať jde ven. Chybí tu, jak ty
pořád říkáš, zapálení trenéři v do
brém slova smyslu, blázni, jako
jsem možná já (smích). To, kde je
Manchester United, za to může

budování desítek a desítek let.
Tady je člověk s tou českou náturou spokojený z jednoho úspěchu. Takhle to ale budeme dělat
dvacet let, protože jsme to tehdy
dělali dobře. Vezmi si německou reprezentaci. Něco se nepovedlo, hned to rozstřelili a začali
budovat něco jiného, takový příklad mám na mysli. Mně osobně
se třeba strašně libí syn Tondy
Kynského, ten má obrovskou
perspektivu, Na něm je přesně
vidět, že se mu někdo individuálně věnoval, někdo, kdo tomu rozumí. Neříkám, že můj pohled na
brankáře je ten nejlepší na světě,
jenom mám ten pohled takový,
že je to o individuálním přístupu.
Pak se dá dělat s každým.
Kdo se ti v současnosti libí ať
užv Čechách, nebo na Slovensku? A jelikož tě znám, tak prosím neříkej své svěřence v Dy-

namu.
Tak nebudu říkat jméno, protože ho mám v klubu. (smích) Ale
ne, samozřejmě Mandy ve Slavii.
Ten v mých očích splňuje hodně
kritérií. A na Slovensku neumím
moc říct, protože jsem hrozně náročný a jediný, který měl
předpoklady, je teď v Dynamu
(smích). Ale pokud mám říct potencionálně, tak se mi líbí Samo
Petráš ze Žiliny.
Patriku, o gólmanech se vypráví
legendy a mýty. Když to řeknu
hodně kulantně, tak je to věta,
že nejsou úplně normální. Můžeš ty ze svého pohledu toto
potvrdit, nebo vyvrátit?
(smích) Viděl jsi někdy normálního civilizovaného člověka, aby
se postavil do brány a nechal po
sobě střílet?

„Doktoři se shodovali, že jsou
to chronické problémy. Chtěl
jsem znát příčinu. Zjistilo se,
že mám zdegenerované kosti
v kyčlích. Od toho to všechno vycházelo. Popraskaly mi
ploténky. Bolest byla příšerná.
Nešlo to. Teď zvládnu základní
gólmanské věci, ale do brány
už se necpu,“
popisuje Patrik Macej důvod
konce kariéry v rozhovoru pro
portál Idnes.cz.

chcete se zviditelnit?
inzerujte v žonglu!

TÉMA

NOVÉ METODY VE
VÝCHOVĚ BRANKÁŘŮ
AUTOR: JAN LUKACKO A JAN LUKEŠ
FOTO: GETTYIMAGES

Brankářské umění už dávno není jenom o zákrocích mezi tyčemi fotbalové brány.
Od gólmanů se očekává, že budou hrát skvěle nohama a inteligentně číst hru. Stále
nejdůležitější jsou ale samozřejmě reflexy brankářů. Tréninkové metody se za poslední roky velmi zdokonalily a modernizovaly, aby gólmani měli už od co nejmladšího věku podmínky stát se těmi nejlepšími.
Mnoho klubů dnes už běžně používá na cvičení brankářských
reflexů nejrůznější tréninkové
vybavení. Italská Boloňa přišla
například s deskou s vypouklými plochami, od kterých se pak
odráží míče nepravidelně do nejrůznějších směrů a gólmani mají
minimum reakčního času. AS
Monako zas před lety na podobné tréninky využívalo položené
železné zábrany, od kterých se
balón náhodně odrážel. Některé gólmanské akademie trénují třeba se zakřiveným prahem,
přes který také velmi nevyzpyta-
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telně mění směr přízemních
střely. A na podobný trénink se
dají použít různé jiné předměty.
Tyto metody rozhodně výrazně
zlepšují postřeh a reakce trénujících brankářů.
S pokrokovým způsobem, jak
zlepšit brankářské dovednosti,
přišli například před několika lety
v anglickém Bournemouthu.
Gólmani z mládežnických i dospělých kategorií začali používat
technologii Catapult G5, což je
monitorovací systém, který pomocí GPS zařízení (umístěné

mezi lopatkami v mini vestě) poskytuje veškerá podrobná data
o výkonu fotbalisty. Technologii
pro své gólmany začala využívat také například Chelsea nebo
Tottennham. Pro hráče v poli je
technologie běžná už zhruba 15
let.
Brankáře v Bournemouthu trénoval bývalý úspěšný gólman
Jimmy Glass a monitorovací
software využil naplno. Gólmani
totiž byli trénováni individuálně
přesně podle jejich potřeb. Začali se také využívat podrobné ana-

analýzy jednotlivých akcí ze zápasů. Technologie G5 umožňuje
exaktně změřit údaje o výskoku,
reakčním času nebo třeba rychlosti, jak se gólman po zákroku
zvedne na nohy. Zkrátka všechny detaily. Glass také kontroloval
na jakou stranu inklinují brankáři
skákat, pokud střelu dobře nevidí a reagují pouze instinktivně.
Většina gólmanů měla v tomto ohledu levou i pravou stranu
vyrovnanou, ale našli se i tací, co
skákali na jednu stranu z 80 %.
Data tento problém tedy odhalila a brankář to mohl po konzultaci s trenérem zlepšit.

S velmi inovativní tréninkovou
metodou přišla brankářská akademie Bayernu Mnichov. Bavorský klub vytvořil speciální šestiúhelníkovou halu s promítacími
stěnami zvanou Skills.Lab. Využití má mnohé i pro hráče z pole,
ale velmi zajímavý je její účel pro
tréninky brankářů. Na zdi promítá gólmanovi proběhlý zápas
a ten je tedy vtažen zpátky do
utkání a může analyzovat situace, ve kterých inkasoval gól nebo
udělal chybu. Tato metoda tedy
využívá mentální vizualizaci.

Uvidíme, kam se výchova gólmanů posune v budoucnu. Je
každopádně pravděpodobné, že
těm brankářským akademiím,
které svoje metody dostatečně
nezinovují a nezmodernizují, by
mohl hodně rychle ujet vlak. Talenty se sice rodí náhodně, nejúspěšnější pak ale bývají ti, co
měli i nejlepší trénink.

SKILLS.LAB V AKADEMII BAYERNU MNICHOV
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TÉMA

TOP 10 ČESKÝCH
MLADÝCH BRANKÁŘŮ
AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: PROFIMEDIA
1. Matěj Kovář
Jedničkou lvíčat a pravděpodobně největší nadějí české brankářské budoucnosti je jednadvacetiletý Matěj Kovář. V české
jednadvacítce po Euru vystřídal
Martina Jedličku a v probíhající
kvalifikaci na další evropský šampionát odchytal zatím všech šest
zápasů, z toho ve čtyřech udržel
čisté konto. Momentálně chytá
za slavný Manchester United a
má možnost trénovat s takovými
hvězdami jako je Cristiano Ronaldo. Tento rodák z Uherského
hradiště už v sedmnácti letech
ze Slovácka putoval do anglického velkoklubu. Za U18 si za dvě
sezony zachytal 13 zápasů a v necelých čtyřech sezonách za U23
má odchytáno už 45 zápasů. Od
loňského srpna strávil necelou
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na hostování ve čtvrtoligovém
Swindonu, kde si vedl velmi dobře, a tak se z hostování loni vrátil a dostal se do pozice jedničky
týmu to třiadvaceti let. V této
sezoně odchytal 8 utkání z 12.
V áčku se do brány přes Davida
de Geu a Deana Hendersona zatím asi jen tak nedostane. Velký
potenciál má však do budoucna,
a proto by mu možná prospělo
další hostování. Co se týče jeho
dispozicí, tak na brankáře měří
„pouze“ 183 cm. Velmi zdatně
tento drobný deficit ale vyvažuje
svojí mrštností a skvělými reflexy.
Jinak Kovář už nahlédl i do reprezentačního áčka, když byl nominován místo zraněného Vaclíka
na zářijový přátelák s Ukrajinou a
kryl záda Staňkovi. Přejeme tedy
Matějovi co nejzářnější budouc-

nost nejen v české reprezentaci.

MATĚJ KOVÁŘ A
CRISTIANO RONALDO
„Cristiano je neuvěřitelný profesionál. I za těch pár dní, co
jsem měl tu možnost kolem
něj být a trénovat, dokazuje,
že i ve svém věku je pořád naprostou extratřídou. Je inspirativní pozorovat jeho rituály,
poctivost v péči o tělo a zdraví
i obrovskou soustředěnost na
každý jednotlivý detail,“
okomentoval Matěj Kovář
příchod Cristiana Ronalda do
Manchesteru United pro
portál Idnes.cz.

2. Vítězslav Jaroš
Dvacetiletý Vítězslav je určitě obrovskou gólmanskou nadějí. Momentálně dělá jedničku v klubu
St. Patricks, který bojuje o titul
v irské Premier Division. Tam je
ale jen na hostování z věhlasného Liverpoolu, který ho pozorně
sleduje a musí být s jeho výkony rozhodně spokojený. Jaroš
je odchovancem Slavie, ale již
v sedmnácti přestupoval do anglického velkoklubu. Ta nejdříve
chytal za tým U18 a poté se dostal do juniorky. S dublinským
klubem je spokojený a své angažmá tam vnímá jako správný
krok a ví, že mu to pro budoucí
kariéru hodně pomůže. Rychle
se mu v Irsku podařilo získat stabilní pozici jedničky po několika
povedených výkonech. Všichni si
ho tam navíc pochvalují za jeho

poctivý přístup k tréninkům.
V Irsku končí sezona již koncem
listopadu, tak uvidíme, jaký bude
pro Jaroše návrat do Liverpoolu.
S tamními trenéry brankářů je
v kontaktu skoro denně. Letos
v září se poprvé dostal do výběru reprezentační jednadvacítky.
Za lvíčata si ale ještě zatím nezachytal. Jasnou jedničku tam totiž
dělá Matěj Kovář. Čas Vítězslava
Jaroše tam ale nejspíše ještě přijde. Je totiž o rok mladší.

v této sezoně odchytal už 10 utkání, když se mu na konci září podařilo získat pozici jedničky nad
slovenským Patrikem Le Giangem. V mládežnických kategoriích reprezentace má odehráno
23 zápasů. Jinak Bačkovský patří
se svými 184 cm na výšku mezi
spíše nižší brankáře. Na jeho výkonech to ale vůbec není znát.
Uvidíme, jaká budoucnost ho
čeká ve Spartě, zatím rozhodně
ukazuje veliký potenciál.

cem Slovácka. Prošel všemi
mládežnickými kategoriemi a
poté odchytal za dvě sezony 50
zápasů za áčko ve Fortuna lize.
Z Uherského hradiště pak přestoupil do portugalské Viktorii
Guimeraes, což je celek, který
se pohybuje uprostřed tabulky
Ligy Portugal. V minulé sezoně
tam odehrál pouze 3 utkání, ale
v této již odchytal všech prvních
7 zápasů ligové sezony. Poslední
zápasy však pouze seděl na lavičce a kryl záda Brunu Varelovi.
Doufejme, že se ale opět probojuje na pozici jedničky. Za českou
jednadvacítku odchytal 5 zápasů

4. Matouš Trmal
Matouši Trmalovi je 23 let. Tento
znojemský rodák je odchovan-

3. Hugo Bačkovský
Celým jménem Hugo Jan Bačkovský nyní působí ve svým 22
letech jako jednička Bohemians.
Tam je na čtyřletém hostování
ze Sparty, ze které ještě hostoval
dva roky ve druholigové Vlašimi,
kde odchytal 28 utkání. V „Bohemce“ je již druhou sezonu a

v kvalifikaci.
5. Jakub Markovič
Jakub Markovič je dvacetiletý odchovanec Přerova, který v mládežnických kategoriích prošel
ještě Sigmou Olomouc a nyní
je kmenovým hráčem pražské
Slavie. Z té pak hostoval v Mladé
Boleslavi, Vlašimi a nyní působí
v Pardubicích. Tam dělá dvojku
zkušenému gólmanovi Marku
Boháčovi a připsal si v této sezoně 6 ligových startů. Za mládežnické reprezentace Markovič odchytal 20 zápasů z toho dvakrát
nastoupil jako jednička české
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U20. Stále ale čeká na nominaci
do jednadvacítky. Uvidíme, jako
budoucnost bude mít v pražské
Slavii a jestli má šanci se stát nástupcem Ondřeje Koláře a Aleše
Mandouse.
6. Martin Jedlička
Další naše brankářská naděje chytá na Slovensku. Martinu
Jedličkovi je 23 let a působí jako
jednička Dunajské Stredy. Tento
odchovanec Pardubic hostoval
ve Spartě a potom přestoupil
do Mladé Boleslavi. Ta jej poslala
na další hostování do Dunajské
Stredy, která mladého brankáře
po sezoně odkoupila. Za Boleslav
stihl Martin pouze jeden nepove-dený debut proti Spartě, při
kterém si dal vlastní gól a jeho
tým prohrál 0:3. Jeho angažmá
na Slovensku je ale zatím velmi úspěšné. Plní tam roli jasné
jedničky a nyní mu tam během
čtvrté sezony chybí už jen jeden
zápas do stovky odchytaných.
Tuto sezonu odehrál všech 15 a
dobrými výkony pomáhá svému celku bojovat o čelo tabulky.
Za mládežnické kategorie české reprezentace odchytal úctyhodných 50 zápasů včetně 10 za
lvíčata. Snad mladého Jedličku
brzy čeká nějaké lukrativnější
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angažmá, kvality na to rozhodně
má.
7. Adam Stejskal
Brněnskému rodákovi Adamu
Stejskalovi je 19 let. Momentálně
se pere o pozici jedničky v druholigovém rakouském Lieferingu, který funguje jako béčko
Salzburgu, tedy mistra rakouské Bundesligy. V patnácti letech vystřídal Zbrojovku Brno za
Salzburg, za rezervní tým chytá
už třetí sezonu, a navíc prodloužil smlouvu. Ještě od letošního
února do srpna byl jasnou jedničkou. Poslední měsíce ale o
pozici v základní sestavě bojuje
se sedmnáctiletým Němcem Jonasem Krumreyem. Letos v říjnu
debutoval proti Anglii za českou
U20, ale zatím při zbylých dvou
nominacích kryl záda Jakubovi Markovičovi. Doufejme, že se
Adamovi podaří zachytat si za
salzburské áčko přes Phillpa Kohna a Nica Mantala. Oba jsou to
velmi mladí brankáři a je tedy vidět, že rakouský celek rád dává
mladým gólmanům šanci.
8. Radek Vítek
Osmnáctiletý odchovanec Sigmy Olomouc Radek Vítek působí
od loňska ve slavném Manches-

NA KOHO BYCHOM
JEŠTĚ MĚLI UPŘÍT
ZRAK?
Antonín Kínský (18 let)
SK Slavia Praha
Vladimír Neuman (21 let)
MFK Karviná
František Kotek (22 let)
AC Sparta Praha
Jan Čtvrtečka (23 let)
FK Teplice
Ondřej Mastný (19 let)
Manchester United FC
Samuel Bím (17 let)
SG Dynamo Drážďany
Adama Benada (20 let)
AC Sparta Praha
Lumír Číž (21 let)
FC Baník Ostrava

teru United. Za tým do osmnácti let zvládl odchytat v průběhu
druhé sezony 14 zápasů. Připsal
si už také jeden start za U23,
kde je mu ale konkurencí jeho
krajan Matěj Kovář a severoirský
Dermot Mee. Tento mladý talent
má to nejlepší ještě před sebou
a trénovat v takto mladém věku
například s Davidem de Geou
pro něj může být velmi cennou
zkušeností.
9. Lukáš Horníček
Devatenáctiletý Lukáš Horníček
je rodák z Vysokého Mýta a odchovancem Pardubic. Odtamtud hostoval v roce 2019 v portugalské Braze a ta ho odkoupilaza
milion euro. Horníček nejprve
prošel týmem U23 a nyní chytá
za třetiligové béčko severoportugalského celku. Za áčko už
si také zachytal, když v poháru
střídal zraněného Tiaga Sa. Doufejme, že ale v budoucnu bude
dostávat více příležitostí. Kariéru

má zatím našlápnutou velmi
dobře, jeden start si připsal i za
U20 a dost možná v budoucnu
dostane příležitost i v jednadvacítce.
10. Matyáš Vágner
Matyáš Vágner je osmnáctiletý brankářský talent. Ve třinácti přestoupil z pražského klubu
Tempo do Slavie. Z vršovického
celku od této sezony hostuje ve
druholigové Vlašimi a odchytal
tam zatím 5 utkání. Kryje záda
jedničce, kterou je Josef Řehák.
Jinak za slavistické áčko si Matyáš připsal už dva starty. Při svém
debutu střídal v tolikrát zmiňovaném osmifinále Evropské ligy
proti Rangers vážně zraněného
Ondřeje Koláře, který utrpěl frakturu čelní dutiny po brutálním
zákroku Kemera Roofa. Vágner
se příležitosti nezalekl, udržel
nulu a pražský celek postoupil
po výhře 2:0.

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

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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11 ŽONGLů ERIK PREKOP
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

Konkrétnu pieseň nemám, ale určite to je niečo energické a rýchle.

2Oblíbený seriál

Dva a pol chlapa.

3Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá?
Palacinky s poriadnou náložou Nutelly.

4 Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas
Štadión Légii Varšava.

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál

Na toto miesto mám dvoch adeptov a to sú Ďuri Piroška a Leon Bailey.

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal?
Niesom single, takze o takýchto veciach nerozmýšľam.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny

Povedať spoluhráčovi, že má ísť k trénerovi, pritom tréner o ničom nevie a nikoho nevolal.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená?

Každoročná zimná dovolenka v Tatrach s rodinou a priateľmi.

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Určite dať jeden deň voľna sebe a tým pádom aj nám.

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

11Co si představíš pod slovem žongl?

Po česky povedané “panenky” keďže u nás sa nerobia panenky, ale “žongluje sa” .

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

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Foto: FC Hradec Králové

KAUZA

Jak spáliT most
mezi PlzNÍ a
Krmenčíkem
AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: MAFRA

Český útočník Michael Krmenčík pochází z malé vesničky Kraslice, kde poprvé okusil chuť fotbalového hřiště. Ještě během mládežnických let však vyrazil do Baníku
Sokolov. Později pak do Viktorie Plzeň. Tento klub měl tehdy již za sebou časté putování mezi první a druhou ligou a směřoval do nejslavnější epochy dosavadní klubové historie. Na její soupisce jsme posléze mohli vidět řadu reprezentantů a Michael
Krmenčík měl sen stát se jedním z nich. Podstoupil velmi trnitou cestu, ale tento sen
se mu v Plzni splnil.
Na soupisku plzeňského A-týmu
se poprvé dostal jako čerstvě plnoletý, na pozici stabilního článku základní sestavy ho čekala
velmi daleká cesta. Podstoupil
následně totiž řadu hostování. Absolvoval návrat do Baníku
Sokolov a následně podstoupil
hostování v Čáslavi, Vlašimi, Baníku Ostrava a Dukle Prahu. Pro
mnoho fanoušků se jednalo v
podstatě o neznámou postavu
sledující ligové i pohárové úspěchy svého mateřského pouze v
pozici diváka. Vše se změnilo až
na přelomu let 2015 a 2016, kdy
se vrátil do Viktorie Plzeň a fanoušci začali sledovat rozuzlení
jedné fotbalové pohádky, v níž se
jednomu útočníkovi splnit sen.
Na jaře 2016 fanoušky potěšil
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gólovými zápisy v zápasech s
oběma pražskými “S” a na konci
sezony slavil se svými spoluhráči
mistrovský titul. V následujícím
ročníku okusil také evropské poháry, kde se Viktoria v základní skupině Evropské ligy utkala
například s italským AS Řím. Na
ligový vrchol však jeho tým nevystoupal a titul po osmi letech
oslavila pražská Slavia, která je
nyní důležitou součástí jeho kariéry. Michael Krmenčík se stal
stabilním členem reprezentačního kádru. Stinnou stránku však
v jeho případě představovalo simulování, za něž ho potkal i disciplinární trest.

soutěže bude. Konkrétní nabídka přišla v létě 2018, o jeho služby stálo francouzské GIrondins
Bordeaux. Do Plzně měla přijít
nabídka ve výši 7 milionů eur, ale
vedení západočeského týmu na
ni nepřistoupilo. Mohl se uskutečnit třetí nejdražší přestup
v historii české nejvyšší soutěže, ale částka se mistrovskému
týmu nezamlouvala. Již tehdy
se mohla výrazně narušit vazba
mezi hráčem a jeho mateřským
klubem. Hráčův agent Dalibor
Lacina veřejně zdůrazňoval, že
zastupuje hráče a má za cíl vyhledat pro něj atraktivní zahraniční angažmá.

Jako u reprezentanta se pochopitelně čekalo, kdy přijde zahraniční nabídka a z jak atraktivní

Od té doby prý existovala ústní
dohoda mezi hráčem a klubem,
že pokud dorazí na stůl odpoví-

dající nabídka, nebude mu Plzeň bránit v odchodu. Na začátku roku 2020 přistála na stole
nabídka z belgických Brugg a
následný odchod představoval
jisté vysvobození pro obě strany.
Plzeň již nebyla v té době absolutním českým fotbalovým dominantem, což jeho zájem o odchod patrně urychlilo. Vzhledem
ke svému věku věděl, že mnoho
příležitostí k angažmá západně
od českých hranic přijít nemusí.
V Západních Flandrech však
jeho pohádka ideálně nepokračovala. Jen za dva hráče zaplatil
klub ve své historii víc a fanoušci tak očekávali patřičnou trefu
do černého. Pokračování celého
příběhu si fanoušci v České republice dobře pamatují. Místo v
sestavě nikdy nezískal. Vysvobozením pro MIchaela Krmenčíka
bylo hostování v řeckém PAOKu Soluň. Vzhledem k úspěšnému účinkování ve Viktorii Plzeň
fanoušci předpokládali, že jiná
adresa pro případný návrat do
České republiky v jeho případě
neexistuje. Když se však podívá
me například na jeho chladné
loučení se Štruncovými sady, dostává jeho sňatek s plzeňským

týmem jisté trhliny.
Poté, co skončila jeho štace v
Řecku, se návrat do české nejvyšší soutěže stal reálným scénářem. V létě do médií otevřeně mluvil o jednání s oběma
pražskými “S” a zdůrazňoval, že
návrat do Belgie je jeho noční
můrou. Do jeho odloučení od
Viktorie Plzeň nepřímo promluvila postava Pavla Vrby. Vzájemně se znali z plzeňského účinkování, ale situace z posledních let
celou situaci změnila. Lákadlem
do Edenu byla možnost účasti
v Lize mistrů a díky ní se mohlo
hostování proměnit v přestup.
Z Michaela Krmenčíka se logicky
stala v Plzni nežádoucí osoba. Na
sociálních sítích se proti němu
vymezovali bývalí spoluhráči a
nad jeho přetažením sešívaného dresu přes hlavu se pohoršil
například i současný trenér Plzně Michal Bílek. Ten mluvil i o Krmenčíkově svědomí. Vzhledem
k tomu, jak se proti sobě vymezují slávistický a plzeňský kotel,
se velmi spekulovalo o tom, jak
ho příjme sešívaná fanouškovská obec. Vzhledem ke slávistickému pohárovému scénáři této

sezony se však tato otázka možná výrazně zjednodušila. Slavia si
nevybojovala místo v Lize mistrů
a Michael Krmenčík se možná
opět bude muset hlásit v belgických Bruggách.
Ať už bude mít tento příběh jakékoliv rozuzlení, musíme si
přiznat, že se nezačal psát v
posledních týdnech. Slavia má
stále jako jeden z cílů zisk mistrovského titulu a z něj má na
začátku příští sezony vést boj o
účast v Lize mistrů, která se stala pro tento ročník zapovězenou.
Pokud se Michael Krmenčík skutečně opět vydá na zahraniční
štaci, nebudou na jeho případný
návrat v Edenu netrpělivě čekat
a v Plzni si ho nebudou přát.

„Největší ostuda, co kdy v
Plzni byla,“
nebral si servítky jeho bývalý
spoluhráč David Limberský a
dokonce spálil jeho plzeňský
dres.
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MIROSLAV MATUŠOVIČ

Hned na začátku sezony 20032004 se v Ostravě zastavil život.
Tamní tradiční klub a jeden ze
symbolů Ostravy jménem Baník
opustil šeď ligového průměru
a po více než dvaceti letech se
dostal do hry o nejvyšší ligovou
příčku. Jednou z ikon tamní sezony byl havířovský mladík Miroslav Matušovič. Postupně se z
něj stal vůdce ostravské ofenzivy
a jeho styl účesu jsme najednou
mohli v Ostravě vidět v několika
verzích. Fanoušky si ještě více získával odmítavým postojem k angažmá ve Spartě a její fanoušky
si pohněval neslušným gestem k
jejímu kotli. V následující sezoně
však věc přehodnotil a před Vánocemi 2004 podepsal smlouvu
na Letné. V Ostravě se stal nežádoucím a cestu k fanouškům
Sparty také jistou dobu hledal.
To se mu nakonec povedlo a se
Spartou slavil záložník další dva
tituly. Baníkovci mu tento krok
patrně nikdy neodpustí a v rodném regionu hrál pouze v divizním Havířově.
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TOMÁŠ ŘEPKA

Po rozdělení Československa byl
za jednoho z největších dříčů považován Tomáš Řepka.
Rodák ze Slavičína působil v dorosteneckých letech ve Zlíně, v
roce 1991 po něm sáhl Baník Ostrava. V něm strávil celkem čtyři
roky a zahájil svou ligovou kariéru. Fanoušci si ho oblíbili, i když
nepochází z tamního regionu.
V roce 1995 však všechny ranil.
V historii samostatné české ligy
byl prvním hráčem, jenž vyměnil baníkovský dres za sparťanský. Na Letné se brzy stal také
oblíbeným a baníkovská minulost byla zapomenuta. Vše bylo
umocněno po jeho návratu ze
zahraničí, kdy se profiloval jasně
jako sparťan a fanoušky Baníku
při zápasech na Bazalech velice
rád provokoval. Ani pro něj dnes
nemůže být Ostrava cílovou destinací.

JOSEF HUŠBAUER

Jedná se o fotbalistu, který prošel všemi mládežnickými kategoriemi Sparty. Nepodařilo se

mu však na první pokud se usadit v A-týmu a první ligové zkušenosti získával v Jihlavě, na
pražském Žižkově a následně v
Baníku Ostrava. Nikde se trvale
neusadil a v Baníku byl jedním z
aktérů vyklízení pohárových pozic. Svými výkony si však řekl o
angažmá ve Spartě. Tam strávil
celkem čtyři roky, oslavil mistrovský titul i domácí pohár. Důsledkem úspěšné sezóny bylo angažmá v italském Cagliari, které
se však nesetkalo s úspěchem
a následoval návrat do Sparty.
Zde byl však patrný jeho herní
výpadek a stabilní místo v sestavě nezískal. Vysvobozením pro
něj byla nabídka ze Slavie, která
prožívala sportovní i ekonomický
restar. Pro fanoušky Slavie se dostal mezi pověstné krysy. V Edenu slavil celkem tři mistrovské tituly a připsal si zde nejvíce startů
v profesionálních zápasech.

Vladimír Labant

Rodák z Čadce absolvoval na
rodném Slovensku štace v Žilině,
Banské Bystrici a Košicích. Více
se však proslavil patrně v České
republice. V té se objevil poprvé v roce 1997, kdy ho do svých
služeb vytáhla pražská Slavia. Té
měl pomoci k vystoupení z pozice “věčně druhých” a pomoci
Slavii k titulu a Lize mistrů. To
se mu nepovedlo a během slávistického angažmá si připsal
jen vítězství v domácím poháru.
Vystoupení mezi evropskou elitou ve slávistickém dresu se tak
jevilo jako nereálné. Přestup do
Sparty všichni brali jako jednoznačný krok vpřed. Se Spartou
slavil slovenský obránce čtyři mistrovské tituly a vybojoval si například angažmá v londýnském
West Hamu. Fanoušci si ho tak
spojí především se Spartou. Jednalo se o první přesun mezi pražskými “S” v historii samostatné
české ligy.
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