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SCHICK JAKO ČESKÝ
TITÁN
NECHÁME TO VYŠUMĚT!
Na kauzu 1.FK Příbram se podíváme
s odstupem a trochu hlouběji.

PŘÍBĚH

Fortune Bassey překvapení podzimu

DANIEL VAŠULÍN
,,Před třemi lety jsem
vůbec neuvažoval, že bych
hrál první ligu.‘‘

JE TO JEN O HLAVĚ
JAK VYUŽÍT MENTÁLNÍ NASTAVENÍ K ÚSPĚCHU
+ ROZHOVOR S MENTÁLNÍM KOUČEM JANEM MüHLFEITEM

ÚVODNÍK

HLAVNÍ TÉMA:
JE TO JEN O HLAVĚ
Je nám jasné, že v tuto dobu
mnozí z vás ještě setřepávají silvestrovskou kocovinu, není
ovšem času nazbyt. První den
v měsíci a i v Novém roce s sebou přináší i první letošní vydání
magazínu Žongl.
V novém čísle se zaměříme na
psychologii fotbalisty. Jak velkou roli opravdu hraje hlava, samotné herní sebevědomí a kolik
fyzická připravenost? Do podhoubí sportovního myšlení vás
zavede Jan Mühlfeit, mentální
kouč Patrika Schicka.
Zjistíte i to, čemu se říká přechodná doba a jak jde využít nástroj vizualizace ve fotbale. Dále
vám přiblížíme i s pomocí Daniel
Vašulína aktuální rozpoložení a

úspěšný podzim Hradce Králové,
jenž může pomýšlet na boje o
evropské poháry.

Nás fotbal baví, bavte se s námi!

Nakoukneme i do druhé ligy,
kde brněnská Zbrojovka i s Janem Hladíkem válcuje soutěž a
razí si cestu k návratu do Fortuna ligy. Vrátíme se ještě jednou
k příbramskému excesu s názorem na ženský fotbal a zaostříme
na příběh podzimní komety Fortuna Basseyho.
Oblíbenou rubrikou 11 Žonglů
tentokrát proskáče hráč polského Slasku Wroclaw Petr Schwarz.
To a mnohé další na vás čeká
v nejnovějším vydání magazínu
Žongl. Nenechte se rušit a pusťte
se do něj.

DAVID JOCH
ŠÉFREDAKTOR
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pTEJTE 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

Odejde v lednu Olayinka ze Slavie?
- Petr Janovecký
Upřímně si myslím, že ano. Minimálně by si to už
zasloužil. Olayinka i přes vleklá zranění patří v českém
fotbale mezi ty nejlepší hráče. Ukazuje to i nyní, kdy
se dokázal právě ze zranění dostat a ihned se vrátil do
základní sestavy. Měl smůlu, když mu nevyšel přestup
do dánské Kodaně, dříve byl na spadnutí i Leverkusen.
Olayinka si transfer do lepší ligy zaslouží a Slavii by se
mohl finančně jeho prodej určitě vyplatit.
Kteří hráči z druhé ligy by mohli v zimě přejít
do Fortuna ligy? - Jaromír Lokovský
Těch šikovných hráčů, kteří by mohli mít na první ligu,
se nabízí opravdu dost. Pokud bych měl ale vytáhnout třeba tři nejlepší, tak bych sáhnul po vyškovském
ofenzivním univerzálovi Bienvenue Kanakimanovi,
jednomu z nejproduktivnějších fotbalistů moravského
nováčka. Dalším by byl vlašimský záložník Filip Blecha,
o kterého se už teď údajně zajímá Slavia. A nezapo-

mněl bych na Jana Silného z Líšně, který měl
blízko k povýšení do Fortuna ligy již loni.

Dokáže se Jablonec ještě zvednout?
- Stanislav Tachovský
Nevěřím tomu upřímně. Situace na Střelnici je
tristní. Miroslav Pelta má na sobě tolik problémů, kterými nadále stahuje i samotný klub.
Tomu se v lize absolutně nedaří a poměrně
úspěšný půlrok v Evropě s tím nic nezmění.
Diskutabilní je pozice trenéra Petra Rady, který
očividně už nedokáže svým hráčům cokoliv
dát. V Jablonci by musela v zimě nastat obrovská změna, otočení kormidlem. Všichni ale
víme, že s Peltou na svobodě se nic takového
nestane a na jaro bude mít klub velký problém
s tím udržet si prvoligovou příslušnost.
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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. Král a debut , jak

3. Losy pro pražská „S“

moc si ale ve West
Hamu zahraje?

Slavia – Fenerbahce Istanbul,
Sparta – Partizan Bělehrad. Za
sebe musím říct, že jde o velmi
nepříjemný los. Nevyzpytatelný
srbský hegemon a horká turecká
půda, která už v minulosti dokázala sežehnout i větší evropské
celky. Obě pražská „S“ mají papírově hratelné soupeře ale reálně jde o strašně těžké losy. Jak
Slavii, tak Spartu čekají líté boje,
které musí rozhodnout na svých
stadionech. Z venku hlavně odvést hratelné skóre.

Ke konci kalendářního roku se
Alex Král dočkal a nastoupil poprvé v Premier League. Bude to
mít ale kudrnatý záložník hodně
složité se do ní dostávat častěji.
Přes dvojici Souček-Rice vede
cesta jen v případě, že se Chelsea
zblázní a konečně po anglickém
talentovi sáhne. Pokud ovšem
v zimě k tomuto transferu nedojde, bude se muset na jaro Král
spokojit jen s ligovými minutkami a příležitostmi v pohárech.

Foto: ČTK

2. Jurečka jako Kliment?

Nakonec nebylo potřeba po odchodu Jana Klimenta ze Slovácka tolik smutnit. Martin Svědík
si dokázal z Václava Jurečky vypiplat nebezpečného útočníka,
který je pro uherskohradišťský
tým potřebný. Jurečka se zlepšil
po všech směrech, je na něj spoleh i statisticky a je klidně možné, že pokud bude pokračovat
v nastoleném trendu, na konci
sezóny bude mít na stole nabídky, které nepůjdou odmítnout.
Foto: Reuters
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Foto: AA Photo

aktualita

SCHICK JAKO ČESKÝ TITÁN
Superlativ za superlativem a hlasité ódy. Patrik Schick prožívá aktuálně své nejlepší
období v kariéře. V Leverkusenu se našel, vyspěl a začíná naplno dokazovat, že potenciál, který mu mnoho fotbalových expertů dříve věštilo, opravdu v sobě má. Na
kontě má 16 ligových branek ve 14 utkáních a pere se s Robertem Lewandowskim o
bundesligovou korunu krále střelců. Jak se do téhle pozice dostal? A máme zase jednou hráče světové extratřídy?
AUTOR: DAVID JOCH
FOTO: REUTERS
Mnohým fanouškům Sparty to
ještě teď leží v hlavě. Schick coby
útočník zapůjčený v Bohemians
si v zápase proti svému mateřskému klubu dělá s protihráči,
co chce, motá jim hlavy, točí se
kolem nich zidanovkami. Patřilo
to k jeho posledním momentům
v české lize. Jen o pár týdnů později totiž došlo na nečekaný přesun do italské Sampdorie Janov.
Původně se s mladým forvardem počítalo jako s volbou do
základní sestavy na Letné. Prioritou ovšem zůstal David Lafata, a
když tedy přišla nabídka vedení
na prodloužení smlouvy, agent
to zatrhl a poslal jej do Janova.
Místo tichého a pozvolného
rozkoukávání v takticky založené
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ZAJÍMAVOST
Britský deník Guardian
zařadil Schicka do 100 nejlepších fotbalistů letošního
kalendářního roku. Patří mu
v něm 79. místo.

se vytáhl s třiceti miliony eur,
kterými aktivoval výstupní klauzuli a chtěl českého útočníka
přivést do Turínu. Schick ovšem
neprošel zdravotní prohlídkou
a situace tak využilo římské AS,
kam zamířil nakonec na hostování.

Serii A se s tím Schick nepáral.
Stal se z něho smrtící žolík. Téměř pokaždé, když přišel do rozběhnutého utkání z lavičky, se
dokázal prosadit. První sezónu
v Itálii tak nakonec končil s bilancí 11 branek a 4 asistencí.

To se i přes statisticky mdlý rok
přeměnilo později v přestup.
Sparťanskému odchovanci to
ovšem ve věčném městě nesedlo. Tehdejší trenér jej využíval na
křídle, což nikdy nebyla Schickova pozice. Na hrot útoku si navíc
nemohl pomýšlet, jelikož zde
úřadoval Edin Džeko.

Ohromující čísla zaujala na věhlasnějších adresách. Juventus

Dva roky strávené v Římě jej tak
velmi ubíjely. Příležitostí málo a

důvěra se krátila s tím, jak přirozeně nepřicházely góly. Po dvou
kompletních sezonách přišlo
ovšem vysvobození ve formě
hostování v německém Lipsku.
Ofenzivně laděný celek byl přesně tím, co Schick potřeboval. A
primárně trenér Julian Nagelsmann. Aktuální lodivod Bayernu Mnichov byl tím, kdo nakopl
Lipsko k bundesligovému vršku
a vytvořil z uměle založeného
klubu atraktivní tým.
Schick si nemohl pro svůj malý
restart přát lepšího kouče. Nadějný
Nagelsmann
vyznává
kombinační útočnou hru, do
které se mu přesně styl českého
forvarda hodil a nabízel mu

Schick povzbuzen nebývalým
úspěchem z reprezentační scény se vrátil do přípravy v Leverkusenu s náklaďákem herního
sebevědomí. Povzbuzená psychika v kombinaci s herní pohodou a neuvěřitelně útočným
manča ftem začala velmi rychle
sklízet ovoce.
Odchovanec
Sparty
vytvořil
v Bayeru smrtící trio s Florianem
Wirtzem a Moussou Diabym.
Tato trojice patří aktuálně k nejnebezpečnějším útokům v Evropě. Má lepší čísla než například
ta pařížská s Messim, Mbappém
a Neymarem. Schick se neuvěřitelným způsobem rozstřílel a
i přes absenci v několika zápasech se nahání v čele střelecké
tabulky s legendárním polským
šutérem Lewandowskim a má
dokonce lepší čísla než norský

spoustu možností. Spolupráce
byla účinná oboustranně. Důvěru ve 22 zápasech přetavil levonohý fotbalista v 10 branek.
Sezóna v Německu tak český talent znovu probrala a čekalo se,
co bude dál s hráčem stále patřícím italskému AS Řím. V Lipsku
věděli, že si Schicka nemůžou finančně dovolit, i kdyby o něj měli sebevětší zájem.
Do hry tak vstoupil Leverkusen,
který jej z Itálie vykoupil a nabídl mu tolik potřebnou důvěru,
z které mohl v budoucnu těžit.
Za minulý ročník nasázel devět
branek a začal si v Německu budovat jméno. To mu ovšem do
výšin vystřelilo až letní EURO.

megatalent Erling Haaland.
Střelecké hody přinesly v posledních týdnech to, co každý očekával. Zájem z vyšších pater. Okolo českého útočníka se začínají
podle nových informací slétávat
supi z těch nejprestižnějších
adres. Konkrétně se ví o zájmu
Borussie Dortmund, Juventusu,
Manchesteru City a i francouzského PSG.
Kluby z evropské špičky se perou o možnost získat pětadvacetiletého českého démona. Už
je to delší doba, kdy měla Česká
republika útočníka světového
formátu. Naposledy se dá vzpomenout na Milana Baroše, který
podobně jako Schick zazářil na
EURU.
Bundesligový střelec má našláp-

Český útočník č.1 a nejnebezpečnější zbraň naší reprezentace na
evropském šampionátu uchvátila. Jeho gól z poloviny hřiště
doteď virálně létá po internetu.
Tahle branka připoutala k Schickovi pozornost, o jaké se mu doteď nesnilo. Každý větší fotbalový
fanoušek teď už věděl, kdo to je.
Fenomenální trefu poté podpořil
ještě tím, že se s Cristianem Ronaldem dělil o výhru ve střelecké
tabulce. Korunku si ovšem díky
jedné asistenci navíc převzal právě slavný Portugalec.

ZAJÍMAVOST
Na začátku prosince nasázel
do sítě Fürthu čtyři branky
v rozmezí pouhých 27 minut.

nuto aktuálně skvěle. Čiší z něj
skoro až nečeské sebevědomí,
se kterým má hodně co dočinění
jeho mentální kouč Jan Mühlfeit.
Bývalý ředitel evropské divize
Microsoftu je vyhlášeným mentorem a právě jemu připisuje samotný Schick velký podíl zásluh
na změně svého myšlení.
Český šutér má plány jasné.
V zimě se nebude přesouvat ještě nikam a v Bundeslize by rád
překonal metu 25 gólů. V létě
pak téměř jistě přesun přijde.
Fanoušky West Hamu zpražil
tím, že se svým agentem míří
rozhodně výš. Je tedy jasné, že
půjde o naprostou top adresu.
O kterou přesně? Na to si už musíme s dychtivým očekáváním
počkat do konce sezóny.
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DRUHÁ LIGA

Zbrojovka kráčí za postupem,
dospěla pro první ligu?
AUTOR: ANDRÉ KARHÁNEK
FOTO: FC ZBROJOVKA BRNO

Zbrojovka Brno má za sebou úspěšný druholigový podzim. Tým trenéra Richarda
Dostálka vládne tabulce s desetibodovým náskokem před Spartou Praha B a městským rivalem Líšní. Není divu, že se již nahlas mluví o návratu do první ligy. Je vůbec
možné, aby Brno ztratilo svou suverénní pozici?
V této chvíli mají brněnští fotbalisté situaci plně ve svých rukou,
o postup se mohou připravit jen
oni sami v případě nenadálého
kolapsu v jarní části sezony. Tým
ukázal na podzim svou vítěznou
mentalitu, kterou si musí udržet
i nadále. Ruku na srdce, předvedené výkony nebyly často ideální. Několik vítězství museli hráči
Zbrojovky tvrdě vybojovat, některé i v úplném závěru zápasu. Příkladem budiž domácí výhra nad
Chrudimí v poměru 3:2, brněnští
v tomto utkání ztratili dvoubrankový náskok, výhru zařídil až v
posledních vteřinách mladý Ota
Kohoutek. Právě schopnost dojít si pro výhru i přes nepříznivé
okolnosti odlišuje Zbrojovku od
ostatních týmů druhé ligy.
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F:NL PO PODZIMU

z Líšně nebo raketového vzestupu některého týmu ze středu tabulky.

1. Zbrojovka Brno 32:15, 38b
2. Sparta Praha B 30:19, 28b
3. SK Líšeň 25:15, 28b
4. Vlašim 31:19, 26b

ZAJÍMAVOST

Svěřencům trenéra Dostálka
nahrává v jejich prospěch jedna
důležitá věc - nízká úroveň celé
soutěže. Pryč jsou časy podobné těm ze sezony 2016/17, v níž o
postup bojovaly v úchvatné bitvě celky Sigmy Olomouc, Baníku
Ostrava a Opavy. Týmy s ligovou
minulostí se letos trápily či stále
trápí, ať už jde o Opavu, Duklu,
Příbram, či hlavně Žižkov. Zbrojovka se tím pádem může obávat leda svého městského rivala

Můj dům, můj hrad. Zbrojovka
jako jediná v lize zatím neprohrála na svém stadionu žádný
zápas, z toho šest skončilo
výhrou. Jenom hráči Vyškova a
Varnsdorfu dokázali vyválčit na
stadionu v Srbské ulici alespoň
bod.
První liga? Beze změn těžko
V Brně si už nyní mohou dovolit
vést debaty o tom, co bude potřeba změnit v případě postupu
do nejvyšší soutěže. Poslední prvoligová sezona skončila hořkým
sestupem, zároveň však poskytla

poznatky do budoucna. Zbrojovka musí mít ve svém týmu krom
mladíků i zkušené lídry, kteří mají
s první ligou zkušenosti. Jednoho
takového už zřejmě našla, je jím
navrátilec Jakub Řezníček, který
na podzim vstřelil deset branek
a táhne mužstvo k postupu. V
Brně může plnit stejnou roli jako
Poznar ve Zlíně. Dále je k dispozici zkušený brankář Berkovec,
ale i jeho kolega Floder umí zachytat dobré utkání. Nicméně v
obraně a záloze je to horší, tady
bude třeba posílit. Samozřejmě
může přijít i vzestup některého z
hráčů ze současného kádru, ovšem to není jisté.
U posil ještě zůstaneme. Zbrojovka nesmí propříště podcenit
šířku svého kádru. Rozsáhlá marodka spojená s úzkým kádrem
jim v minulé ligové sezoně nadělala spoustu potíží.
Nejdůležitější bude herní posun
celého týmu, trenéři musí určit
styl hry, který chtějí v první lize
praktikovat. Zbrojovka i nyní občas působí jakýmsi zmateným
dojmem, toto je nutné zlepšit.
Nesmíme také opomenout otázku vlastníka klubu. V poslední

době se mluvilo o možnosti prodeje Zbrojovky různým zájemcům, skloňována byla i spolupráce s Adolfem Šádkem, resp.
Plzní. Klub tak prozatím zůstává v rukou Václava Bartoňka, co
bude dál, je nyní nejasné. Situaci
okolo vlastnictví klubu bude každopádně nutné vyřešit do začátku další sezony, ať už bude prvoligová, či nikoliv.

ZAJÍMAVOST
V srpnovém zápase proti Jihlavě se Řezníček doslova utrhnul
ze řetězu. Tým z Vysočiny sestřelil ČTYŘMI góly! Po nepovedené sezoně v Teplicích zažil
parádní znovuzrození, na jaře
může útočit na metu 20 gólů
za sezonu, což se povedlo naposled Janu Pázlerovi v ročníku 2017/18.

Hradec Králové. Navážeme-li na
předchozí téma, musíme konstatovat, že Zbrojovka potřebuje svého Jakuba Radu či Adama
Vlkanovu do zálohy a Jana Mejdra do obrany. Hradec našel lídry
tam, kde Brno tlačí bota.
Týmy jsou si jinak podobné v přístupu k odchovancům, oba jim
dávají dost šancí i prostoru. Nicméně Hradec už pochopil, že minimálně pro začátek to bez posil odjinud nejde. Votroci zvládli
posílit a zapracovat hráče ještě
před postupem, o to samé se
může pokusit i Zbrojovka v následujícím období.

Inspirace z Hradce?
Pro každého nováčka je důležité zvládnout už první sezonu po
postupu, ovšem to v moravské
metropoli velmi dobře vědí.
Inspiraci najdeme na východě
Čech, v minulé sezoně to zvládly
Pardubice, nyní si vede dobře
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ROZHOVOR

,,Musíme potvrdit náš povedený
podzim!‘‘
AUTOR: ANDRÉ KARHÁNEK
FOTO: FC ZBROJOVKA BRNO

V minulé sezoně vstřelil zatím poslední gól Zbrojovky v první lize. Stalo se tak v závěrečném kole proti Spartě, kdy se Brno bohužel nerozloučilo s ligou důstojně. Nyní
společně s ostatními bojuje o návrat prvoligového fotbalu do moravské metropole.
Řeč je o Janu Hladíkovi, který se v rozhovoru pro náš magazín rozpovídal například o
tom, jak zvládl přechod na jinou pozici nebo kdo patří mezi lídry brněnské kabiny.
Sezona se pro Zbrojovku vyvíjí
velmi slibně, jak hodnotíte podzimní část čistě ze svého pohledu?
Myslím, že podzimní část jsme
zvládli. Máme 38 bodů, a i nějaký
ten polštář. Co se týče mě, tak s
třemi góly nemůžu být spokojen.
Příchod Jakuba Řezníčka pro
vás znamenal přesun na jinou
pozici, bylo pro vás těžké zvyknout si na novou roli?
Kdysi jsem kraj zálohy hrál ještě
v Sigmě, takže zvyknout si na to
nebylo až tak těžké, ale samozřejmě se lépe cítím na hrotu.
Desetibodový náskok před vašimi pronásledovateli mnozí nečekali. Máte už v hlavách
postup do první ligy, nebo se
snažíte zůstat nohama na zemi,
dokud není definitivně rozhodnuto?
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Samozřejmě musíme zůstat nohama na zemi, čeká nás náročná
jarní část a v ní spousta těžkých
zápasů. Musíme potvrdit náš povedený podzim, ale víme, že to
nebude jednoduché.
Na čem musíte ve Zbrojovce
přes zimu zapracovat?
Tak je toho určitě hodně, na čem
zapracovat, musíme zase něco
doběhat. Chtěli bychom zvládat
více zápasů jednodušeji než v
posledních minutách. Příprava
je dlouhá, takže bude dost času
potrénovat.
Několikrát jste na podzim ukázali, že jako tým máte vítěznou
mentalitu. Co je podle vás nutné k tomu, abyste si jí udrželi i
po případném postupu do první ligy?
Máme skvělou partu. Když se
daří a sbíráme body, je v kabině

JAN HLADÍK
KLUB: FC ZBROJOVKA BRNO
NAROZEN: 21.09.1993
POZICE: ÚTOČNÍK
KLUBY: SIGMA OLOMOUC
(2010-2019), HOST. PROSTĚJOV

(2016-2017), HOST. UNIČOV (2017),
HOST. ZNOJMO (2018), OTROKO-

VICE (2018-2019), LÍŠEŇ (2019),
ZBROJOVKA BRNO (2020 DOPOSUD)
pohoda, lépe se trénuje a dodává
nám to více sebevědomí. Toto je
určitě potřeba přenést i do ligy.
Navážu na předchozí otázku.
Kdo patří mezi hlavní lídry kabiny?

ZAJÍMAVOST
Hladík zvládl v minulých sezonách přechod z třetí ligy až do
první. Z Otrokovic se posléze
přesunul do Líšně, odtud po
půl roce odešel do Zbrojovky,
v níž zažil postup mezi elitu.
Nutno dodat, že se v první lize
neztratil, s šesti góly byl druhým nejlepším střelcem týmu
hned za Antonínem Růskem.
Řezňa (Řezníček) a Závoš (Zavadil) patří k lídrům.
Ve kterém zápase letošní sezony byla v kabině největší
“bouřka”?
Bouřka asi žádná nebyla, možná
jsme si toho víc řekli po zápase s
Duklou, kde jsme to nezvládli.
Zbrojovka dokáže vychovat nadějné mladé kluky, někteří již
tzv “vylétli z hnízda pryč”. I v
této sezoně dostali šanci další

mladíci, jak hodnotíte jejich přístup?
Pro Brno je to dobrá vizitka, když
vychová mladý kluky a pak je
prodá dál. Mladí kluci se snaží a
na trénincích makají, odměnou
jsou pro ně odehrané minuty na
hřišti. Hlavní je, aby tak dál pokračovali.
V druhé lize už máte něco odehráno, jaká je podle vás její současná úroveň?
Letos je druhá liga vyrovnaná, je
tam hodně týmů, které mají ambice a hrály již dříve první ligu,
takže letos je soutěž velmi kvalitní.
Zahrál jste si i za brněnskou
“dvojku” z Líšně, jak vzpomínáte na divoké srpnové derby?
Derby jsme zvládli, vyhráli jsme,
byla slušná kulisa, až na ten moment s těmi diváky, co vlétli na
hřiště, to k fotbalu nepatří. Co se
týče mě, tak zápas jsem si užil i
díky tomu, že jsem tam dřív působil.

Na začátku nového roku vás
čeká účast v Tipsport lize, jaké
jsou ambice Zbrojovky pro tento ročník?
Vůbec netuším, to se budete
muset zeptat našeho vedení, ale
určitě budeme chtít zápasy vyhrávat.

STATISTIKA
- Jan Hladík je nejvytěžovanějším hráčem Zbrojovky
Brno.
- 1334 minut odehrál v druhé
lize.
-1506 odehrál celkově v součtu se zápasy MOL Cupu.
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OCHUTNÁVKA

NOVÁČEK OPĚT
černým koněm ligy?

AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: FC HRADEC KRÁLOVÉ

Dosavadní výsledky i výkony nováčka Fortuna ligy z Hradce Králové v mnohém připomínají jejich odvěkého rivala v minulé sezoně. Pardubice byly rovněž v nejvyšší
soutěži první sezonu, i ony hrály v azylu a umístily se na sedmé příčce se stejným
bodovým ziskem jako šestý Liberec, pouze šest bodů za místy zaručujícími předkolo
Evropské konferenční ligy. Na podobných pozicích se po podzimní části pohybují i
“votroci”.
Stejně jako v minulé sezoně u
Pardubic, tak i v případě Hradce Králové hraje významnou roli
euforie z účasti v nejvyšší soutěži. Nováček je po postupu mimořádně nabuzený a užívá si o
úroveň lepší fotbal, zatímco soupeři ho nemají tak dobře načteného jako ostatní týmy, nebo ho
dokonce podcení. V posledních
dvou sezonách nový člen české fotbalové elity vždy výrazně
překonal očekávání a umístil se
v první polovině tabulky. Letošní nováček k tomu má znovu
nakročeno.
Královéhradečtí navíc na první ligu čekali poměrně dlouho.
Mezi sezonami 2009/10 a 2016/17
zažili tři postupy a tři sestupy.
Především v sezonách 2012/13-
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UMÍSTĚNÍ NOVÁČKŮ

v posledních pěti sezonách
2016/17
FC Hradec Králové - 15. místo
MFK Karviná- 10. místo
2017/18
Baník Ostrava- 13. místo
Sigma Olomouc- 4. místo
2018/19
FK Příbram- 14. místo
SFC Opava- 13. místo
2019/20
České Budějovice- 7. místo
2020/21 (18 účastníků)
Zbrojovka Brno- 16. místo
FK Pardubice- 7. místo

2016/17 byli typickým jojoklubem. V každé z těchto sezon
postoupili nebo sestoupili. Poté
se na tři sezony usadili ve druhé
nejvyšší soutěži a jejich konečné
umístění byla třikrát po sobě 4.
příčka. Zlom přišel v minulé sezoně. Fortuna národní ligu ovládli s
náskokem osmi bodů před druhou Líšní a slavili postup.
Nováčkovská euforie ale samozřejmě není jediným důvodem
povedené podzimní části černobílých. Jedním z klíčových úkolů
královehradeckého vedení po
postupu bylo vyřešit pozici trenéra. Zdenko Frťala tým dovedl
k postupu a poté se rozhodl, že
už nechce být daleko od rodiny
a přesunul se do Teplic na pozici
šéfa mládežnické akademie.

„Rve mi to srdce, ale některé věci
jsou důležitější,” řekl Frťala po
svém odchodu.
Před sezonou byla v souvislosti
s Hradcem Králové zmiňována
jména mnoha trenérů včetně
Davida Holoubka, Václava Kotala
nebo Jaroslava Veselého. Volba
nakonec padla na mistra české
ligy 2014/15 Miroslava Koubka
a výběr to byl očividně výborný.
Sedmdesátiletý Koubek je zkušený, náročný a takticky vyspělý trenér, který ve svém novém
angažmá prokazuje, že svůj tým
umí nakopnout třeba i změnou
rozestavení.
Nejstaršímu hlavnímu trenérovi ligy dělá asistenta Stanislav
Hejkal, se kterým Koubek naposledy spolupracoval před 14 lety,
když spolu pět let trénovali Kladno, které dovedli až do nejvyšší
soutěže. Trenérem královéhradeckých brankářů je bývalý reprezentant Tomáš Poštulka a zajímavě sestavený realizační tým
doplňuje rodák z Hradce Králové a bývalý dvoumetrový stoper
Adrian Rolko.

kolikrát spekulovalo, se po pomalejším rozjedu dostal do skvělé formy. Ve Fortuna lize vstřelil
pět branek a šestkrát na gól asistoval. Branku a asistenci přidal i
v MOL Cupu a celkově je nejproduktivnějším hráčem votroků.
Třetím hráčem, který se nejvíce
stará o gólovou produkci je pětigólový Pavel Dvořák, který se na
východ Čech vrátil přes Jihlavu,
Olomouc a Slovácko.
Pozoruhodné jsou tři branky
dvaadvacetiletého stopera Jana
Krále a za zmínku stojí tři asistence pravého křídelníka Jana
Mejdra, který v nedávné době
prodloužil smlouvu do léta 2024.
Sportovní manažer Jiří Sabou o
něm prohlásil, že na svém postu
patří mezi nejlepší hráče ligy. Třikrát se trefil i Daniel Vašulín, který prožil povedený úvod sezony,
od 9. kola ale na další zásah čeká.
Začátky v nejvyšší soutěži pro
černobílé nebyly jednoduché. Z
prvních pěti kol získali pouze tři
body. Výkony ale byly už v prvních kolech příslibem a k bodům
chyběla hlavně lepší koncovka.
Zprvního vítězství se královehra
dečtí radovali v šestém kole, a to

překvapivě v zápase proti Plzni. Začali úspěšnou sérii, kdy ze
sedmi zápasů získali 16 bodů a
položili tím základy pro úspěšný
podzim. V závěru podzimní části
už jim sice body do tabulky nepřibývají tak rychle, přesto se stále drží na hraně skupiny o titul.
Kromě výsledků Východočechy
může těšit i výstavba nového
stadionu, která by měla být dokončena na jaře 2023. Nový svatostánek je největší zakázkou v
novodobé historii města, bude
splňovat kritéria UEFA a mít kapacitu přes 8 000 diváků s možností rozšíření na 9 300 zastřešených míst. Zachováno bude
pro Hradec Králové ikonického
osvětlení, kterému se přezdívá
lízátka.
Pro královéhradecký fotbal nový
stadion znamená perspektivu,
zvýšení úrovně klubu a motivaci
navíc stát se stabilním členem
nejvyšší soutěže. „Bez důstojného domova by klub čekal postupný, ale neodvratný zánik,“
uvedl předseda představenstva
FC Hradec Králové Jan Michálek
a potvrdil tak, že nový stadion je
pro existenci klubu naprostou
nezbytností.

„Neměl bych problém trénovat ani dorost nebo béčko –
kluky, kteří se chtějí zlepšovat.
Takoví tady jsou, to mám rád,“
řekl po svém nástupu do
Hradce Králové pro klubový
web Stanislav Hejkal, který po
pozici hlavního trenéra Teplic
přijal u nováčka roli asistenta.
Trenér Koubek disponuje vyrovnaným kádrem, který se po postupu moc nezměnil a boduje
týmovým, bojovným, organizovaným pojetím hry. Mezi opory
se však rozhodně řadí čtyřiatřicetiletý záložník Jakub Rada,
který vyniká chytrostí a přehledem na hřišti a se šesti brankami
je nejlepším střelcem mužstva.
Ve středu zálohy mu výraně pomáhá mladší a běhavější Petr
Kodeš.
Kapitán a lídr týmu Adam Vlkanova, o jehož odchodu se už ně-
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ROZHOVOR

„Před třemi lety jsem
vůbec neuvažoval
o tom, že bych hrál
první ligu“
AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: FC HRADEC KRÁLOVÉ

Danielu Vašulínovi se během krátké doby podařilo dostat z ČFL až do první ligy.
V sezoně 2017/18 postoupil s Chrudimí do druhé ligy a od ročníku 2020/21 hájí barvy
Hradce Králové, na jehož postupu do Fortuna ligy se podílel v minulé sezoně. Třiadvacetiletý útočník, který je díky své výšce a stylu hry přirovnáván k Liboru Doškovi a
Janu Kollerovi, má nyní v nejvyšší soutěži za sebou první půlrok, ve kterém si připsal
tři branky a jednu asistenci.
Váš rival z Pardubic v minulé
nováčkovské sezoně skončil na
7. místě, stejně jako o sezonu
dřív další nováček České Budějovice. Vy jste po podzimní části
na stejné příčce. To už asi není
náhoda a nabízí se tak otázka,
jak velkou roli ve vašem případě
hraje nováčkovská euforie.
Náhoda to už určitě nebude.
Nováčkovská euforie je velká,
obzvlášť pro nás, kteří jsme ještě první ligu nehráli. U nás je to
podle mě hlavně tím, že kádr zůstal po postupu stejný. Myslím si,
že v tom půlroku jsme ukázali,
že na ligu máme. Naším cílem je
samozřejmě záchrana, ale ukázali jsme, že můžeme být výš než
v boji o záchranu, takže cílem
jara bude nahrát co nejvíc bodů
a popřípadě být v nejlepší šestce. Už jsme ukázali, že s tímto týmem to není nemožné.
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Nemáte obavy z toho, že vás
v příští sezoně potká podobný
pokles jako Pardubice a boj o
holou záchranu? Přece jenom
to není poprvé, kdy po povedené nováčkovské sezoně přichází pád.
Obavy z toho nemáme. Asi na to
ani nikdo nemyslí. Pro nás je prioritou tato sezona. Zachránit se
a nahnat co nejvíce bodů. Ještě
ani nejsme zachráněni, takže nemůžu říct, že z toho máme obavy. Říká se, že druhá sezona je na
udržení nejtěžší, ale myslím, že
když budeme pokračovat v tom,
jak teď hrajeme a sbíráme body,
tak se nemáme čeho obávat, i
když každý tým samozřejmě má
pokles formy. Ještě jsme se ale
nezachránili a na další sezonu
budeme myslet až po této.
Jak se vám hraje v mladobole-

slavském azylu? Kluby, které v
minulosti neměly domácí prostředí, obvykle sestupovaly.
Vy se s tím letos podobně jako
Pardubice v minulé sezoně vyrovnáváte velmi dobře. Doma
jste získali výrazně víc bodů
než venku a první porážku jste
doma utrpěli až v posledním
zápase podzimu proti Spartě,
takže se podle výsledků zdá, že
i azyl pro vás představuje výhodu domácího prostředí.
Musím za sebe i kluky říct, že se
nám tam hraje dobře, což výsledky potvrdily. Doma jsme prohráli jenom poslední zápas, ale
vůbec tomu tak nemuselo být.
Cítíme se tam dobře. Tribuny
jsou blízko. Je to útulný stadion
s krásnou trávou i v prosinci, takže si myslím, že tam jsme všichni
maximálně spokojení a že nám
to tam jde herně i výsledkově.

,,Nervozita nepanovala, protože si myslím, že
první tři utkání jsme odehráli velmi slušně.‘‘
Z Boleslavi jsme si udělali domácí hřiště a myslím, že i soupeři to
cítí a vědí, že zde nebude nic zadarmo.
Na nový stadion se ale určitě i
přesto těšíte. Jedná se pro vás
nebo spoluhráče o motivaci navíc zůstat v Hradci Králové a na
novém stadionu si zahrát?
Je jasné, že každý chce být součástí toho projektu a zahrát si
zápas při otevírání nového stadionu. Hlavně pro odchovance
a kluky, kteří tady mají delší minulost než já, jako je například
Patrik Vízek, to znamená samozřejmě hodně, protože oni ten
stadion znají s tribunami. Já už
jsem ho zažil polorozpadlý bez
tribun. Na projektu to vypadá
tak, že to bude jeden z hezčích
stadionů v České republice. Určitě se na to těším. Česko potřebuje hezké stadiony a jestli to bude
jako na projektu, tak v Hradci
vyroste fakt pěkný stánek. Pro
některé kluky je to ještě větší
motivace než pro mě, ale samozřejmě se taky hodně těším.
Nedaří se vám jen v lize, ale i v
MOL Cupu, ve kterém jste kromě klubů z nižších soutěží vyřadili i Baník Ostrava a jste ve
čtvrtfinále. Sníte o tom, že na

konci sezony senzačně zvednete nad hlavu trofej a v příští
sezoně si zahrajete Evropskou
konferenční ligu?
Abych řekl pravdu, tak takhle
daleko jsme ještě nepřemýšleli,
protože je tam spousta kvalitních
týmů jako Slavia nebo Sparta.
Pohár ukazuje, že máme široký
a kvalitní kádr, protože pohárová
utkání hrála úplně jiná sestava
než ligová. Hráli spíš hráči, kteří
neměli takové herní vytížení, a
dokázali jsme, že máme kvalitní
široký kádr.
Přikládáte některé soutěži větší váhu? Došli byste radši co
nejdál v poháru, nebo se v lize
dostali do skupiny o titul a potřetí v sezoně si zahráli proti
české špičce, přestože ztrátu na
pohárové příčky máte velkou?
Pro nás jsou obě soutěže na stejné úrovni. Nehrajeme pohár jen
tak, že si jdeme zahrát, a když se
prohraje, tak to nevadí. My chceme jít do každého zápasu s tím,
že pro to uděláme co nejvíc.
Chceme samozřejmě vyhrávat.
Nikoho nebaví prohrávat. U nás
jsou obě soutěže na stejné úrovni. Když se v poháru dostaneme
co nejdál, tak jedině dobře, a to
stejné v lize. Uděláme všechno
pro co nejlepší umístění. Věřím,

že na to tým máme. Nesoustředíme se víc na ligu ani na pohár.
V sezoně už jste zažili výsledkově i horší období, a to hned na
začátku. V prvních třech zápasech jste remizovali a na první výhru čekali až do šestého
kola. Začínala už v klubu panovat nervozita nebo jste neměli
pochybnosti o tom, že je kádr
dostatečně kvalitní a že kromě
dobrých výkonů přijdou i body?
Nervozita nepanovala, protože si myslím, že první tři utkání
jsme odehráli velmi slušně a remízy jsme brali jako ztrátu. Například proti Karviné jsme měli
na tři body, takže jsme věřili, že
kádr je dost kvalitní. Týmy jsme
v prvních třech kolech přehrávali a pochybnosti neměli. Věděli
jsme, že když budeme takto pokračovat, tak to přijde. Když tu
půlku sezony shrnu, tak to přišlo
a ukázali jsme, že máme na to
porvat se o střed tabulky. Někdy
samozřejmě jsou i zápasy, kdy
se nedaří a body se získají. Věřili
jsme, že když budeme bojovat a
dávat do toho všechno, tak body
přijdou.
Váš vzestup začal překvapivým
vítězstvím proti Plzni. Vzpomínáte na tento zápas jako na
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odrazový můstek k úspěšnému
podzimu a měl pro vás Miroslav
Koubek, který Viktorii v minulosti trénoval, nějakou speciální
motivaci?
Určitě to odrazový můstek byl.
Věděli jsme, že s Plzní máme
největší možnou šanci, protože
to byl týden, ve kterém vypadli
z poháru. Za stavu 2:0 jeli ven, a
nakonec byli vyřazeni v prodloužení. Trenér Koubek do nás rval,
že ačkoliv to člověk nechce, tak
budou mít v hlavách, že zklamali. Šli jsme do toho s tím, že je to
naše šance Plzeň porazit, a to
se ukázalo. Trenér měl speciální motivaci. Tu má člověk vždy
proti klubům, ve kterých působil.
Snažil se nám dát do hlavy jejich
taktiku. Namotivoval nás tak,
že jsme to zvládli a využili toho,
v čem Plzeň byla.
Ve Fortuna lize jste vstřelil tři
branky, a to při debutu do sítě
Bohemky, v derby proti Pardubicím a patičkou do sítě Českých Budějovic. Od devátého
kola už jste se ale netrefil. Jak
jste s podzimní částí ligy spokojený po individuální stránce a
jak si vysvětlujete, že vám to
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tam po skvělém začátku přestalo padat?
Na začátku mi to tam padalo. Měl jsem i štěstí. Spokojený
jsem napůl. Byla to moje první
půl sezona v lize. Nevěděl jsem,
co od toho čekat. Ke konci jsem
na sobě cítil, že bych potřeboval
dát gól. Měl jsem hodně šancí.
Většinou jsem v zápase měl dvě
šance, které se daly proměnit.
Když už jsem to trefil, tak to gólman zázračně vytáhl nebo proti
Spartě to skončilo na břevně. Cítil jsem na sobě, že gól potřebuji
dát, ale neměl jsem štěstí. Věřím,
že to na jaře prolomím a bude
mi to tam padat častěji.
Před sezonou jste s nejvyšší
soutěží neměl zkušenosti. Jak
se vám podařilo se v ní adaptovat?
Neměl, takže právě proto jsem
neměl osobní cíle jako počet
gólů nebo asistencí v první lize.
Nevěděl jsem, co od ní čekat. Potvrdilo se mi, že v první lize jsou
hráči zkušenější, fotbal rychlejší,
mnohem taktičtější a je to celkově fotbalovější. Druhá liga je
hodně soubojová. Nikdo nám
nenechal ani metr zadarmo a

teď jsme my v té roli, že jsme
outsideři nebo jsme v průběhu
sezony byli. Jsem mile překvapen, že první liga je o dost fotbalovější než druhá.
Během čtyř sezon jste zažil dva
postupy. Byl pro vás složitější
přechod z ČFL do druhé ligy po
postupu s Chrudimí, nebo nyní
z druhé ligy do první?
Složitější to samozřejmě bylo
z druhé do první. Je to nejvyšší
soutěž v Česku. Hrají v ní nejlepší
hráči z České republiky. Seběhlo
se to strašně rychle. Za ty čtyři
roky jsem si vyzkoušel třetí, druhou i první ligu, a tak teď můžu
porovnat, která pro mě byla nejtěžší. Když to vezmu komplexně, nejtěžší pro mě byl přechod
z dorostu do třetí ligy, protože to
bylo něco úplně jiného. Ve třetí
lize hrají zkušení borci, kteří už
mají hodně odkopáno v první a
druhé lize. Poté byl největší rozdíl mezi druhou a první ligou.
Jak vzpomínáte na vaše přechozí působiště Chrudim? Jedná se
pro vás o osudový klub, jelikož
vás dostal do profesionálního
fotbalu?

Vzpomínám na to strašně rád,
protože jsem tam poznal skvělou kabinu a skvělé kluky. Je to
klub, který mě vychoval a dal mi
šanci si zahrát profesionální ligu.
V jednu chvíli jsem vůbec nepočítal s tím, že bych mohl hrát
fotbal na profesionální úrovni. Už
jsem si dokonce hledal k fotbalu
práci. Pak se otevřela cesta do
druhé ligy a věděl jsem, že když
nějaké góly dám, tak by o mě
mohl být zájem někde výš. To se
vlastně potvrdilo, přišel Hradec a
já jsem se z Chrudimi posunul.
V Chrudimi to bylo na poloprofesionální úrovni. Někdo pracoval a hrál fotbal, někdo jen hrál
fotbal. Nebylo to tam na tak vysoké úrovni jako v Hradci. Myslím, že mi to dalo hodně. Nebyl
jsem zvyklý na takový servis jako
máme teď v Hradci. Jsem rád,
že jsem si mohl vyzkoušet ČFL,
druhou ligu a teď v Hradci první.
Před třemi lety jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych hrál první
ligu. Ve druhé lize jsem chodil

vedle hraní fotbalu i do práce,
protože jsme v Chrudimi neměli
takové podmínky, aby si člověk
mohl žít svůj život a nebyl odkázaný na rodiče, takže jsem měl i
poloviční úvazek.
Fotbal jsem poznal i z jiné strany.
Byli jsme poloprofesionálové, do
Chrudimi přijela třeba Zbrojovka Brno a my jsme ji připravili o
body. Porazili jsme Duklu. To pak
člověk cítí úplně jinak, když oni
nedělají nic jiného, než trénují, a
my jsme chodili do práce, trénovali a o víkendu je porazili. Jsem
strašně rád za to, že jsem fotbal
poznal i z této strany. Byl jsem
například do tří v práci a od pěti
jsme měli zápas. Teď je to něco
úplně jiného. Jsme den před zápasem na hotelu a soustředíme
se na utkání, abychom podali co
nejlepší výkon. Dřív jsem osm
hodin stál v práci a pak šel ještě
na zápas. Jsem fakt rád, že jsem
si to mohl vyzkoušet, ale v profesionální soutěži to dlouhodobě
takto nejde.

DANIEL VAŠULÍN
KLUB: FC HRADEC KRÁLOVÉ
NAROZEN: 11.6. 1998 (23 LET)
POZICE: ÚTOČNÍK
VÝŠKA: 195 CM
KLUBY: MFK CHRUDIM
(-2021), HOST. HRADEC KRÁLOVÉ
(2020-2021), HRADEC KRÁLOVÉ
(2021-DOPOSUD)
STARTY: FORTUNA LIGA (19
ZÁPASŮ, 3 BRANKY). FNL (67
ZÁPASŮ, 23 BRANEK)

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

chcete se zviditelnit?
inzerujte v žonglu!
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PŘÍBĚH

Fortune Bassey –
překvapení podzimu
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: SK DYNAMO Č.B.

Fortuna je římská bohyně osudu, která měla zajistit svým stoupencům životní úspěchy. Ofenzivní kometa podzimní části tuzemské ligy má, jak se zdá, Fortunu nakloněnou na své straně a míří vstříc šťastnému osudu. S jeho jménem to snad ani jinak
být nemůže.
Fortune Bassey má před sebou
příjemné starosti. Díky podzimním výkonům v jihočeské metropoli je na něj upřena pozornost
nejen českých top týmů. A ty se
předhánějí v předkládání nabídek za šikovného forvarda.

Po stejné trase dorazili později
ke klokanům i další hráči z Nigérie jako například Michael Ugwu.
Bassey nicméně nedostal hned
příležitost v prvním týmu klokanů, ale připravoval se s tehdejší
juniorkou.

Není tomu ovšem tak dávno,
co bohyně štěstěny nebyla svému jmenovci příliš nakloněna.
Celá dobře rozjetá kariéra mohla skončit mezi řadou dalších
nenaplněných talentů, které se
v tuzemsku objevily a zase potichu zmizely.

U Botiče se nigerijskému útočníkovi vcelku dařilo a v devíti jarních zápasech vstřelil solidních
sedm branek. “Velmi důrazný
hrotový útočník s tvrdou střelou.
Těžko se odděluje od míče a jeho
přístup je příkladný,” zhodnotil
schopnnosti mladého útočníka
trenér juniorky Bohemians Valdimír Hruška. Za své výkony si
Bassey vysloužil ocenění hráče
měsíce, nicméně trvalé angažmá v Ďolíčku se nekonalo.

Bassey přišel do Čech v zimě
2018 z nigerijského týmu Eagle
Wings. První tuzemské angažmá
získal v pražských Bohemians.

“Můj agent mi doporučil, že
je dobré začít v Česku. Že se
tu hraje kvalitní liga a jsou
tu i dobré podmínky. Tvrdil,
že když zvládnu hrát v Česku, budu moct jít kamkoliv v
Evropě.”
vysvětluje své rozhodnutí pro
angažmé v Čechách Bassey.
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V létě 2018 se tak talentovaný
útočník stěhoval na okraj Prahy
do třetiligové Olympie Radotín,
kde v té době trénoval bývalý
český reprezentant a ikona německého Hamburku David Jarolím. Fortuna zde byla nakloněna
oběma. Začínající trenér v Basseyovi našel ofezivního zabijáka
a nigerijský mladík zase chápajícího trenéra, který se mu snažil
maximálně pomoci.

„Taky jsem byl v cizině a vím,
jak je to těžké. A to je ještě
rozdíl, když do Evropy přijde
hráč z Afriky. Věděl jsem, že
bude potřebovat pomoct v
komunikaci, ale i v partě mezi
klukama. Ze začátku mi připadlo, že úplně nezapadal. Cítil jsem, že některým klukům
se nelíbily určité věci, protože
měl návyky z afrického fotbalu. Rád přidržoval balon, dozadu se mu moc nechtělo. Ale
byl jsem přesvědčený o tom,
že na hřišti nám pomůže. O to
víc jsem se mu snažil vysvětlit
nějaké věci extra,“
popisuje David Jarolím svůj individuální přístup k Basseyovi.
Ve třiatřiceti zápasech se Bassey
trefil čtyřiadvacetkrát a stal se
nejlepším střelcem třetí nejvyšší
soutěže. Olympii svými góly dotáhl na druhé místo v závěrečné tabulce. Tým z Radotína tak
s Basseyem na hrotu bojoval o
postup do druhé ligy až do posledního kola. Výkony nigerijské-

ho útočníka neušly pozornosti
týmů z vyšších pater.
Do svého kádru si šikovného
útočníka vytáhlo druholigové
Ústí. Spolu s Lukášem Matějkou
měli vytvořit silné ofenzivní duo.
V průběhu podzimu se zdálo, že
vše vychází podle plánu. Bassey
spolu s Matějkou nastříleli v šestnácti zápasech třináct branek. O
pět gólů se postaral mladý Afričan a přidal k nim navíc pět asistencí.
„On měl výborný podzim. Přišel
ze třetí ligy, kde byl výjimečný.
Měl výpadky ve hře směrem dozadu, což je ale pochopitelné,
protože přišel jako útočný hráč,
navíc velmi mladý. Nebyl ještě úplně adaptovaný na český,
respektive evropský fotbal, kde
hraje velkou roli taktika. Já si
troufnu říct, že na podzim měl
u nás fantastická čísla. Pokud
bychom to brali jako v hokeji,
tak v kanadském bodování měl,
jestli si dobře vzpomínám, pět
plus šest, a to ve čtrnácti nebo
patnácti zápasech, které ani neodehrál celé,“ uvádí Petr Heidenreich, sportovní manažer Ústí
nad Labem.
Přišla zimní přestávka a v březnu 2020 se odehrál jen první jarní zápas proti Prostějovu a při-

šla dlouhá pauza. Nejen na Českou republiku dopadla první
vlna pandemie covidu. Skoro tři
měsíce byly všechny profesionální soutěže přerušeny a hráči
profesionálních klubů izolováni od světa. Zápas osmnáctého
kola proti brněnské Zbrojovce
se odehrál až na konci května. Bassey nastoupil proti Brnu
v základní sestavě. Prohře svého
týmu ovšem nedokázal zabránit
a herně začal stagnovat.
Během zbývajících 12 kol druhé
ligy se podílel na ofenzivních
statistikách Ústí jedinou asistencí. Ze hry se úplně vytratil.
Trenér Aleš Křeček proto začal
Basseyův herní čas zkracovat.
Navzdory tomu, že se stále jednalo o solidní porci minut, rozdíl
oproti podzimu byl značný.
„Bohužel přišel covid. První covid ho zasáhnul velmi významně. Profesionální soutěže byli
přerušeny a on v podstatě zůstal v Ústí sám. Všichni byli zavření a my jsme hodně dbali na
to, aby hráči nepřišli s nikým do
kontaktu. Navíc on nebyl dlouho doma v Africe. Všechny tyhle vlivy se pak sečetly a projevily se na jaře, kdy nepotvrzoval
své schopnosti a formu,“ shrnul
příčiny Basseyova herního propadu Petr Heidenreich.

Navzdory jeho hernímu útlumu
sáhly po nigerijském útočníkovi
České Budějovice. Jihočeši hledali náhradu za Ivana Schranze,
který se právě loni v létě stěhoval na sever Čech do Jablonce.
Štěstěna však nebyla Basseyovi
nakloněna. Z pozice střídajícího
hráče sice absolvoval prvních
šest zápasů v tuzemské nejvyšší
soutěži, ale v žádném z nich se
gólově neprosadil.
Neuspokojivé výkony a malé herní vytížení vyústilo v jarní hostování ve Vlašimi. Ve středočeském
klubu dostal mladý útočník větší
herní prostor, ačkoliv to stále nebylo ono. Ve čtrnácti zápasech
skóroval pouze čtyřikrát, což
není žádná velká střelecká bilance. O to větším překvapením
bylo, když v létě dostal znovu
šanci v kádru Jihočechů.
Do úvodních dvou zápasů aktuálního ročníku nastoupil Bassey
pouze z lavičky na pár minut. Vše
se změnilo ve třetím kole proti
Baníku Ostrava. Bassey byl poprvé v základní sestavě a důvěru trenéru Horejšovi hned splatil. Z ostravských hráčů si udělal
cvičné kužely a parádní sólo zakončil krásnou brankou. Talentovaný forvard se prosadil i v následujícím zápase na půdě Sigmy
Olomouc a pro Dynamo se stal
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na podzim útočníkem číslo jedna.
Otázkou je, zda ještě bude Fortune Bassey, oblékat dres Českých
Budějovic? Již během podzimu
se rojily spekulace o zájmu předních českých týmu a nejvíce pak
o zájmu z Edenu.
Kam nakonec kometa podzimní kometa ligy zamíří? Půjde ve
stopách zahraničních útočníků
jako Edin Džeko či Bony Wilfried, kterým angažmá v tuzemsku pomohlo ke špičkovým kariérám? Velký fanoušek Roberta
Lewandowskiho stojí před stěžejním přestupem kariéry.

TRASA NIGÉRIE - ĎOLÍČEK
Mohammed Hadi
Z Afriky přišel spolu s Basseyem v roce 2018. Stejně jako nadějný útočník i Hadi zamířil po půlroce u Botiče do Radotína. Zde se cesty obou nigerijských hráčů rozešli. Zatímco
Bassey se vydal do Ústí nad Labem, Hadiho čekalo angažmá na druhém konci republiky ve Frýdku-Místku. Pětadvacetiletý záložník ve Slezsku nepřesvědčil a od června 2020
je bez angažmá.

Marvis Ogiomade
Jednadvacetiletý křídelník je kmenovým hráčem vršovického týmu od roku 2019. V dresu s klokanem na prsou si
však prozatím nepřipsal jediný prvoligový start. Po loňském
hostování ve Vlašimi, kde odehrál pouze devět zápasů, byl
letos v létě zapůjčen do Ústí nad Labem. Na severu Čech
se mladému záložníkovi daří výrazně lépe. Pravidelně nastupuje v základní sestavě a v šestnácti zápasech nastřílel
čtyři góly.

Michael Ugwu
Stejně jako Ogiomade je ve Vršovicích od roku 2019. Dvaadvacetiletý útočník se doposud nedokázal prosadit a v ligovém áčku sbírá starty spíše sporadicky. Své ofenzivní
umění prokazuje především ve třetiligové rezervě, kde během deseti zápasů nasázel pět branek. V minulém ročníku
hostoval v druholigové Dukle, kde se v sedmi zápasech trefil přesně pouze jednou.
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hledáme
EXTERNÍ REDAKTORY
co musíš mít?

co nabízíme?

KONTAKT
DAVID JOCH

HLAVNÍ TÉMA:
JE TO JEN O HLAVĚ

Moderní metody
mentálního tréninku

AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: GETTY IMAGES

V dnešním fotbalovém světě hráči stále daleko častěji využívají metody psychického
tréninku, jako jsou vizualizace nebo meditace, a vědecké studie potvrzují účinnost
těchto cvičení. V dnešní době se pak například také dá mozková činnost hráčů pozorovat a zdokonalovat pomocí tzv. neurofeedbacku. Zaměříme se tedy na ozkoušené
psychologické způsoby, které ale do sportu ve větší míře pronikly poměrně nedávno.
Vizualizace

Jednou z moderních metod
dnešní sportovní psychologie je
vizualizace. Co si ale pod tímto
pojem představit? Nejedná se o
žádnou relaxaci nebo meditaci
s účelem „uklidnění duše“. Obecně se jedná o druh mentálního
tréninku, při kterém se zobrazují obrázky či události v našem
mozku.
Fotbalista spoustu věcí na hřišti dělá naprosto automaticky
a jedná se o koordinaci mnoha
různých pohybů. Ve sportu tedy
vizualizace slouží k tomu, aby si
mozek vyzkoušel dané situace a
pohyby nanečisto. Aby ale vizualizace skutečně pomáhaly, měly
by se řídit nějakými zásadami.
Nejdříve se zaměříme na kognitivní imaginaci. Ta by měla být
především co nejrealističtější,
protože jejím účelem je co nej-
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věrohodněji si představit reálné
herní situace. Pokud si tedy hráč
například vizualizuje, jak střílí gól,
měl by si také představit emoce, jaké při tom prožívá. Zkrátka
v hlavě by se měly odehrávat autentické pohyby, zvuky i pocity.
Při vizualizaci se často používá
metoda, při které hráč neleží, ale
napodobuje prostředí a podmínky situace, kterou si imaginuje.
Je tedy například normálně na
nohou a představuje si, že má
balon na kopačkách. Efektivní je
i pomoci si svalovou koordinací.
Důležitá je pak samozřejmě naprostá soustředěnost.
Poté se používá tzv. motivační
imaginace. Ta má za úkol představit si co nejlepší výkon, povzbudit a dodat sebevědomí.
Když si například útočník bude
každý den deset minut předsta
vovat, jak kope přímý kop a míč
pokaždé končí za zády gólmana,

ZAJÍMAVOST
V minulosti zaujal výzkum doktora Biasiotta, který s účastníky
trénoval basketbal a rozdělil
je do tří skupin – první reálně
trénovala trestné hody, druhá
si činnost měla představovat a
poslední, kontrolní skupina neměla dělat nic. Těmto formám
tréninku se účastníci měli
věnovat hodinu denně po dobu
jednoho měsíce. A výsledky už
možná tušíte.
Skupině trénujících vzrostla
pravděpodobnost úspěchu
o 24 procent a překvapivě se
výrazně zlepšila i druhá skupina – pouhé představy toho,
jak proměňují koše, zlepšilo
tyto basketbalisty o 23 procent!
Aniž by se tedy během měsíce
dotkli míče, zlepšili se úplně
stejně jako ti poctivě trénující.

tak se to pro jeho mozek po nějaké době stane aspoň částečně
realitou. Zvýší se tím pravděpodobnost, že se to pak v zápase
skutečně stane.
Velkým podporovatelem vizualizace je například sparťanský
obránce Tomáš Weisner, který
na svém psychickém nastavení
intenzivně pracuje s mentálními
trenéry. Hodně mu to prý pomáhá, když například nepromění
šanci, aby situaci rychle hodil za
hlavu a plně se koncentroval na
probíhající zápas. V své hlavě je
totiž díky mentálnímu tréninku nastavený tak, že gól vstřelil, a nedělá mu pak problém se
ihned zase soustředit na hru.
Vizualizace je tedy velmi mocným nástrojem na překonání
nervozity a strachu v některých
herních situacích. Pomáhá ale
také k zefektivnění fotbalových
dovedností.

Meditace

Meditace je praktikou, která
slouží k prohlubování soustředění, k relaxaci hlavy a snížení
stresu. Podle studie u Univerzity
of California funguje na principu
snížení hladiny kortizolu, tedy
stresového hormonu.
Tím, že se fotbalista naučí snižo-

vat hladinu stresu, má předpoklad se více koncertovat a lépe
udržet pozornost v klíčových situacích. Zvyšuje se i mentální
odolnost, a naopak snižuje případná emocionální nestabilita.
Meditace má dále pomoci k lepšímu pozorování svých myšlenek
a schopností a také pomáhá se
naučit, jak nejlépe směřovat svoji pozornost.
Jedním z velmi efektivních provozovatelů meditace je například portugalský kanonýr Cristino Ronaldo. Uvádí, že medituje
téměř každý den.

Neurofeedback

Tzv. neurofeedback umožňuje
za pomoci elektrod připojených
k hlavě přesně zaznamenávat
mozkovou aktivitu během tréninku.
Cílem je naučit se regulovat
mozkové vlny tak, aby se co nejvíce zaktivnily ty, které jsou spojeny s dobrým výkonem, a naopak se utlumila činnost těch,
jež výkon snižují. Správné využití
neurofeedbacku by dále mělo
vést k lepší koncentraci, zrychlenému rozhodování hráče, lepší
pozornosti, kratší reakční době
nebo zlepšené prostorové orientaci. Touto metodou se zabývá

vá například společnost BrainWorks.

ZAJÍMAVOST
Výsledky mimo jiné ukazují, že meditace pomáhá lépe
zvládat stres, zlepšuje spánek
a emoční vyrovnanost, rozvíjí
kreativitu a zmírňuje úzkostné
stavy a negativní myšlenky. Pomáhá zlepšovat i fyzické zdraví
– snižuje krevní tlak, zlepšuje
činnost imunitního systému
a snižuje hladiny stresového
hormonu kortizolu.

POZITIVNÍ ÚČINKY MEDITACE V RYCHLOSTI
- SNIŽUJE STRES
- CHRÁNÍ PROTI DUŠEVNÍM CHOROBÁM
- POMŮŽE VÁM LÉPE SPÁT
- ZVYŠUJE ODOLNOST

- VLIV NA EMOČNÍ INTELIGENCI
- PROBOUZÍ KREATIVITU
- POSILUJE POZORNOST A KONCENTRACI
- CHRÁNÍ NÁŠ MOZEK

v akademii bayernu najdeme skill.lab pracující s vizualizací.
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,,Pouze kouč, který je autentický, může tým vést úspěšně.‘‘
AUTOR: JIŘÍ DRYÁK
FOTO: ARCHIV JANA MÜHLFEITA

Patrik Schick může být jedním z nejlepších hráčů na světě, jednou může bojovat o
zlatý míč. Taková slova má pro svého svěřence mentální kouč Jan Mühlfeit, a pokud
se člověk podívá na tabulku střelců Bundesligy, ve které neodehrál zdaleka plnou
porci minut, musí si říct - sakra proč ne?! S nejlepším mentálním koučem u nás nejen o výchově vrcholových sportovců…
„Starověcí Řekové měli boha
vína a radosti, zato my máme
Freuda, komplex méněcennosti
a psychoanalýzu.“ (Erich Maria
Remarque). Myslíte si, že díky
dnešní uspěchané době čím
dál více lidí potřebuje pomoc
psychologa nebo jiných odborníků?
Musíme se skutečně podívat do
antického Řecka. Naše společnost, ačkoliv velmi vyspělá technologicky, tak co se týká lidského
myšlení, starověcí Řekové rozhodně nebyli hloupí. Ať už mluvíme o práci se čtyřmi energiemi fyzickou, emocionální, mentální
a spirituální, nebo to, čemu říkali
euforie (optimální výkon nebo
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flow) - toto již Řekové znali. Ale
v čem se to dnes liší? Podle známého českého psychiatra prof.
Cyrila Höschela lidé prožívali
v minulosti podstatně více přirozeného stresu, než jakému čelí
dnes. Mluvím o stresu, kdy hrozí nějaké reálné, život ohrožující nebezpečí. Naopak umělého
stresu je dnes daleko více. A teď
tedy, jak se umělý stres vůbec
rodí? Stres se rodí exponenciálně, neboť existuje tzv. Moorův
zákon (zakladatel společnosti Intel). Moore řekl, že každých 18 až
24 měsíců se zdvojnásobí výpočetní kapacita na světě. To znamená dvojnásobný objem informací a tím pádem i dvojnásobný

tlak na člověka. Abychom si to
dokázali představit - lidé na počátku 20. století za celý svůj život
zpracovali tolik informací, kolik
náš mozek v dnešní době musí
zpracovat za týden. My dnes učíme děti již ve škole, co je okolo
nich, ale nikoliv, co je uvnitř. Výkon v jakékoliv činnosti se skládá
ze dvou složek, za prvé z vrozené
schopnosti neboli talentu, který
je násoben úsilím. To však samo
o sobě nestačí. Pokud má člověk
podávat výkon kontinuálně, pak
je to rovněž o neurobiologii –
tedy o tom, jak hormony ovlivňují naše fyzické a mentální výkony.
Všichni říkají, „sport je o hlavě,“
ale nevěnujeme se tomu příliš

do hloubky. Dle mého názoru by
se měli učit základy mentální hygieny již žáci na základních školách. V dnešní době přestávají
média plnit roli faktického zdroje
a představují mnohem více byznys s emocemi. Fakta v nich sice
najdeme, ale jsou obalena do
intenzivních emocí. Podle amerických psychologů se člověk dokáže soustředit maximálně 11 až
12 minut v kuse, což samozřejmě
nestačí na celé fotbalové utkání.
Máme tu přirozený tlak, vzniklý
z moderních technologií, a právě z tohoto důvodu sportovci i
ostatní lidé vyhledávají psychoterapeuty, mentální kouče apod.
Zeptám se, zda to není zapříčiněno také tím, že dnešní kouči
jsou neustále kladně nastavení, chybí kritika k hráčům a ve
chvíli, kdy nějaká přijde, se hráči často psychicky sesypou.
Většina trenérů, ať už našich,
či zahraničních, je buď pozitivně nastavena - pořád jen chválí,
nebo jsou naopak nastaveni negativně a vidí výhradně chyby.
Existuje něco mezi tím, čemu
se říká prokládaná zpětná vazba
(někdy také sendvičová zpětná
vazba). Ta říká, že na začátku, ať
už je výkon jakýkoliv, je nutné

mužstvo nebo jedince pochválit.
Díky tomu se do těla vyplaví hormon serotonin, který způsobí, že
se jedinec cítí psychicky dobře.
To umožní připravit ho na to, aby
přijal následně tzv. korektivní
zpětnou vazbu, tedy to, co dobře
nebylo. Korektivní zpětnou vazbu je třeba uplatňovat jako kritiku nikoliv jedince samotného,
nýbrž jako kritiku činnosti. V tom
případě emoční část mozku nenaskočí a jedinec nebere kritiku
činnosti osobně. V momentě,
kdy začnete kritizovat jedince,
se přesune do záporné pozice a
přestává naslouchat. Na konci
zpětné vazby je nutné vyjádřit
důvěru v hráče. Takže hráč odchází s tím, že ví, co udělal dobře, co špatně a ví, že má důvěru
do budoucna (toto bohužel řada
trenérů nedělá). Další věc je ta,
že nejlepší týmy jsou koučem
sestaveny komplementárně tak,
že talenty jednoho pokrývají slabiny druhého a obráceně. To
umožní každému z nich hrát to
nejlepší, takže mohou být v individuální zóně flow, ale teď je samozřejmě otázka, jak se dostat
i do týmového flow. To se podaří
málokterému kouči a je to o inspiraci. Inspirace je něco jiného
než motivace. Motivace je o vý-

Jan Mühlfeit
Jan Mühlfeit je český manažer,
globální stratég, kouč a mentor.
Téměř 22 let působil ve firmě
Microsoft, z toho posledních
15 let v nejužším vedení. Jeho
poslední rolí před odchodem
v roce 2014 byla pozice prezidenta Microsoft Corporation
pro Evropu (Chairman Europe),
kterou zastával od roku 2007. Je
poradcem pro řadu vládních a
mezinárodních organizací, jako
AIESEC, Světové ekonomické fórum, Evropská komise, či OECD.
zdroj: Wikipedia.org
sledcích, zatímco inspirace znamená, že kouč najde vizi, které
začne věřit celý tým. Proto se někdy stává, že i týmy, které nemají
ve svých řadách přímo hvězdy,
ale „jen“ dobré hráče a jsou poskládány koučem komplementárně, tak díky koučově inspiraci
dokážou podat skvělý výkon. Já
sám jsem zastáncem toho, že
pokud trenér řídí mužstvo prostřednictvím strachu a nikoliv
motivace, tak to může fungovat
pouze v krátkodobém horizontu.
Pouze kouč nebo manažer, který je předvídatelný a autentický,
může tým vést úspěšně.
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,,cítí se jako šampión i ve chvíli,
kdy momentálně prohrává.‘‘
Často jste kritizoval výchovu
mladých sportovců, kdy rodiče
přivezou potomka až na stadion a zas ho odvezou. Co byste
poradil rodičům, kteří si touto
výchovou mnohdy sami kompenzují vlastní neúspěchy a potomka berou jako svého „rukojmí.“
Rodiče si poměrně často berou
děti jako trofej a bojují tímto způsobem proti jiným rodičům, kteří vnímají potomka rovněž jako
trofej. To vede pouze k tomu, že
dítě přestane sport praktikovat.
Co bych určitě poradil, je naučit
děti postupně se vymaňovat
z komfortní zóny. Před dvaceti
lety měl náš národ přes 70 hokejistů v NHL, dnes je jich okolo
30, což je mimo jiné ukazatelem
toho, že mentální odolnost, tedy
schopnost člověka podávat dobré výkony v těžkých chvílích, je u
dnešní generace výrazně nižší.
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Moje rada zní, nezametejte potomkovi cestičku k úspěchu. I
když si budete přát, aby se z vašeho dítěte stal šampión, mějte
na mysli, že právě šampióni disponují vysokou mentální odolností. Uvedu pár příkladů. Tenista Djokovič se pere jako lev i ve
chvíli, kdy prohrává s Nadalem
5:0. A to proto, že se cítí jako
šampión i ve chvíli, kdy momentálně prohrává. To samé Nadal,
který má velmi tvrdého trenéra
od mládí, svého strýce. Nebo Jarda Jágr, který chodil po tréninku
ještě individuálně pracovat. Těch
příkladů je nespočetné množství. Podstatné je to, že bychom
měli jít mimo svou komfortní
zónu. U dětí to znamená pomalu
je posouvat, o nějakých 5 %, krok
za krokem, zkrátka postupně je
připravovat na nepohodu.

Vy koučujete velké množství
sportovců, jak individuálních,
tak týmových hráčů. Vnímáte,
zda se nějak liší jejich rétorika?
Mám několik olympijských medailistů, například Lukáše Rohana či Alexandera Choupenitche.
Ale asi nejznámější osobností
z kolektivních sportů, kterou
koučuji, je Patrik Schick.
Je potřeba říci, že dnes je Patrik
Schick podle listu Guardian asi
79. nejlepší fotbalista světa. Byl
spolu s Ronaldem vyhodnocen
jako nejlepší střelec na ME, takže
je potřeba se na něj dívat jako na
skvělého střelce, skvělého individualistu. On ale musí mít samozřejmě od týmu výborný servis.
Hráč je sice v týmu sám za sebe,
aby plnil individuální úkoly, ale
samozřejmě je i členem týmu.
Pokud bude hráč pouze jedno,
nebo pouze druhé, nebude to
fungovat. Když například hrál

Ronaldo za Juventus a tým dal
gól, podle řeči těla byl Ronaldo
jako jejich starší bratr, kterého
měli spoluhráči nesmírně rádi.
Myslím, že druhá sezóna, kterou
má Patrik Schick v Leverkusenu,
se tomu podobá, že ho spoluhráči začínají brát jako někoho, od
nějž se mohou něco naučit, a že
to funguje oboustranně. Jsou to
ty dvě složky - individuální a kolektivní – já hraji za tým a právě
celý tým je o tom, zda postoupíme do Evropské ligy, nebo zda
budeme či nebudeme hrát Ligu
mistrů atd.
Kromě Patrika Schicka koučujete také Lukáše Provoda.
Můžeme říci, že Lukáš ve Slavii
měl před zraněním svou životní
formu, schylovalo se k jeho přestupu. Jak je těžké namotivovat
sportovce po tak dlouhém zranění, které se mu přihodilo?
S Lukášem Provodem jsem spolupracoval asi půl roku a bylo to
ještě před jeho zraněním, ale
dodnes jsme v kontaktu. Je to
upřímně obrovsky složité. Lukáš
měl rozjetou fantastickou sezónu, a kdyby jel na ME, tak si myslím, že by dnes hrál už Bundesligu nebo Premier League. Hrál
fantasticky a poté přišlo zranění
vazů, které u fotbalisty vždy zna-

mená dlouhodobou absenci.
Musíme věřit, že se Lukáš na jaře
chytne a pokud národní tým postoupí na MS, bude to opět představovat pro Lukáše velkou šanci. V každém případě to vůbec
lehké není.
Stejnou situaci jsem prožíval
před dvěma lety s Martinem
Křížem
(český
reprezentant
v basketu), který měl utrženou
achillovku, a všichni mu říkali, že
nestihne MS. Martin dostal výborného kondičního trenéra a já
jsem s ním pracoval na vizualizacích, řekl jsem mu, aby absolutně nevnímal, co okolí říká a bavil
se jen s doktory. Martin to stihl a
odehrál celé MS, přičemž národní tým skončil na fantastickém 6.
místě. Hlava se chová jako chemička – je zapotřebí nastavit ji na
tak, že uspějete. V tu chvíli se začnou vyplavovat hormony, které
působí na tělo léčivým účinkem.
Je opravdu důležité neporovnávat vlastní situaci s ostatními,
protože neexistují dva stejní lidé.
Každý má jiné geny, každý se jinak chová. Samozřejmě že záleží
na tom, jakým způsobem lékaři
provedou zákrok, jak dobře zraněný rehabilituje, také na kvalitě
cvičení, ale nakonec to strašně
moc závisí na naší hlavě.

„Jakmile vstřelíte gól, začne
se vylučovat dopamin. Díky
němu se cítíte dobře a dává
vám energii pokračovat. Proto
Patrik řve do kamery nebo
napodobuje toho svalovce z
klece,“
popisuje Jan Mühlfeit spolupráci s Patrikem Schickem v
rozhovorz pro portál Idnes.cz.
Vy jste zažil opravdu mnoho
úspěchů, vaše CV je naprosto
obdivuhodné, ale jak se vám
poslouchá, že vašeho svěřence
chce tým jako je PSG?
(Smích). Poslouchá se to určitě
dobře. Já s Patrikem Schickem
spolupracuji velice rád, byl vlastně vůbec prvním fotbalistou, se
kterým jsem začal pracovat. Patrik si uvědomil ve třiadvaceti letech, že je nutné pracovat nejen
na fyzičce a na technice, ale právě i na své hlavě. Tenkrát došlo

37

,,Řeč těla může až z jedné třetiny ovlivnit výkon hráče.‘‘
k příhodě, kdy Patrik šel sám na
gólmana Juventusu a neobhodil
ho, nevystřelil do prázdné brány,
ale pouze ho nastřelil, což mu
potom začalo viset v hlavě a na
tom jsme začali společně pracovat. Patrik je velmi talentovaný,
ale je i inteligentní a vstřebává
dobře informace. Když se podívám zpětně, jak vylepšil řeč těla,
jak se připravuje před zápasem,
jaký zaujímá postoj během nástupu… Řeč těla může až z jedné
třetiny ovlivnit výkon hráče na
začátku. Patrik si například dává
ruce v bok a stojí rovně. Po 30 –
60 sekundách tělo vygeneruje
o 18 % více testosteronu a o 16 %
méně kortizolu, tedy stresového
hormonu. Takovouto jednoduchou fintou můžete ovlivnit až o
34 % začátek hry.
Abych se vrátil k otázce, poslouchá se to určitě dobře a já to Pa-
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trikovi přeji, ale na druhou stranu
jsem mu řekl, že jeho potenciál
je opravdu stát se do roka či do
dvou jedním z nejlepších fotbalistů světa. Na základě toho, jak
se chová, jak pracuje, i na základě jeho životosprávy jsem přesvědčený o tom, že může dosáhnout na Zlatý míč.

palce, aby se nejlepším střelcem
stal Patrik.

Jak podle vás dopadne tabulka
střelců Bundesligy?
(Smích). Nejsem fotbalový expert, ale upřímně, Lewandowski
má opravdu fantastický čich na
góly. Umí si stoupnout tam, kam
poletí balón a skórovat. Patrik
hraje dobře i v té střední části.
Neříkám, že Lewandowski hraje špatně, ale ve střední části si
myslím, že je Patrik zkrátka lepší.
Důležité je, aby nepřišlo zranění.
Vezměte si, že Patrik asi 3 nebo
4 zápasy nehrál, zatímco Lewandowski ano. Takže budu držet

1. Róbert Lewandowski
(Bayern Mnichov) - 19 branek

TABULKA STŘELCŮ
BUNDESLIGY
(k 19.12.2021)

2. Patrik Schick
(Bayer 04) - 16 branek
3. Erling Haaland
(Dortmund) - 13 branek
4. Anthony Modeste
(1.FC Köln) - 11 branek
5. Serge Gnabry
(Bayern Mnichov) - 9 branek
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TÉMA

Psychologie fotbalisty

v dnešní době

AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: ČTK

Fotbalová psychologie je mezi běžnými fanoušky po málu probírané téma. Přesto
je nesmírně zajímavé. Asi každý, kdo někdy podával jakýkoliv výkon (ať už se jedná
o sportovce, nebo např. o hudebníka), ví, že pokud je hlava v dobrém rozpoložení,
zvládne pak jedinec mnohé. Nejinak je tomu u fotbalu. V následujícím článku se snažíme přiblížit, jakou roli psychika u fotbalisty hraje roli.
Anglický křídelník Jesse Lingard
zažil v loňské sezoně jízdu na
horské dráze. V úvodu ročníku
pod Solskjaerem v Manchestru United příliš nehrál a pak se
přidaly i rodinné problémy. Jeho
psychika šla rapidně dolů, fanoušci si z dnes devětadvacetiletého fotbalisty na sociálních
sítích utahovaly, což mu na sebevědomí také nepřidalo. Lingard později prozradil, že v té
době zvažoval pauzu od fotbalu.
„Byl jsem šťastný, že sedím mezi
náhradníky. Nechtěl jsem hrát,
moje mysl nebyla na místě, ne-
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byla soustředěná. Myslel jsem na
jiné věci a kvůli tomu jsem samozřejmě všechno kazil,“ přiznal
pak fotbalista během úspěšného hostování ve West Hamu.
Jak se z těžké životní situace dostal Lingard zase nahoru? Uvedl,
že mu paradoxně pomohl lockdown, kdy mohl sám běhat a
chodit do posilovny. Zároveň během té doby sledoval zpětně své
zápasy, ve kterých se mu dařilo.
Po přesunu do West Hamu pak
s bratrem vypracoval plán cílů
pro dané hostování. Lingard

se sám sobě zavázal, že během
půlročního hostování vstřelí šest
gólů a na další čtyři přihraje. Počet asistencí splnil do puntíku,
počet branek ještě o tři navýšil,
což mu přineslo místo v nominaci na mistrovství Evropy, které
také bylo cílem. Na tabuli s cíli
ale visely i mimoherní věci – například to, že Lingard bude mít
k věcem pozitivní přístup, bude
sebevědomý a konzistentní. Vše
splnil.

Co všechno na fotbalistu působí?

Vlivy působící na fotbalistovu
mysl můžeme rozdělit na vnější
a vnitřní. Vnějšími vlivy se rozumí
věci, které fotbalista sám nemůže ovlivnit. Psychiku fotbalisty
může srazit špatné počasí (déšť,
vítr, zima), kvalita trávníku, chování diváků, vyšší kvalita soupeře, špatný výkon rozhodčího. To,
jak hráč tyto věci prožívá, pak nazýváme vlivy vnitřními. Někdo je
mentálně odolný a nenechá se
ničím z vnějších vlivů rozhodit.
Jinému člověku pak stačí „špatně se vyspat“, do toho déšť a třetí
prohra v řadě a mentální pohoda
je v tahu.
Proto si dnes naprostá většina
špičkových týmů najímá sportovní psychology, kteří trenérům

rům pomáhají hráče mentálně
připravit. Tato příprava zpravidla
probíhá ve třech rovinách. První
rovinou je dlouhodobá psychická
příprava, která zahrnuje správný
životní styl, vytváření vhodných
životních podmínek nebo správných návyků. Patří sem třeba
odpočinek po náročném a prohraném zápase – psychologové
v takových případech hráčům
doporučují se bezprostředně po
utkání prohrou nezabývat, ale
raději se věnovat rodině, přátelům, jakémukoliv odreagování.
Střednědobou přípravou se pak
rozumí oproštění se od minulého utkání, poučení se z chyb
v zápase, odpočinek a příprava
na následující zápas. V každém
týdnu je jiná v závislosti na výsledku posledních duelu a ná-

ročnosti toho dalšího.
Cílem krátkodobé přípravy je
pak nastoupit do zápasu v ideálním rozpoložení. Tato příprava zpravidla začíná odjezdem
k utkání, tzn. že v této fázi přípravy už sportovní psycholog má
pramalou šanci hráče ovlivnit.
Největším psychologem se stává
trenér, u dětí pak ještě rodiče.

Trenér musí být i psychologem

Role trenéra je u jakéhokoliv
týmu nepostradatelná. Díky poslednímu odstavci víme, že nejen kvůli taktice, střídání, tréninkům, ale i kvůli psychice. Každý
trenér je psychologem, ať už si
to uvědomuje, nebo ne. Pokud si
to ale neuvědomuje, není správným trenérem. Každý kouč špič-
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TÉMA

kových týmů toto zná a ví, jak přistupovat k jednotlivým hráčům.
Spousta vrcholných manažerů,
když poprvé přijdou do nového
klubu, absolvuje s jednotlivými
hráči, s každým postupně, dlouhé rozhovory. Zároveň si nechává
od klubových psychologů vypracovat posudky hráčů. Trenér pak
dobře ví, kterého hráče má v zápase podpořit, když se mu nepovede klička, a kterému může
naopak vynadat. Správný výběr

trenérovy reakce pak hráče buď
pozvedne, nebo ještě více srazí.
Dříve trenéři na podobné „novoty“ nebrali velké ohledy, což
se možná u některých projevuje doposud. Zajisté o vybraných
manažerech můžeme říct, že
spadají do „staré školy“ (např.
Petr Rada, Martin Pulpit, ze zahraničních třeba Marcelo Bielsa nebo bývalý trenér Felix Magath),

pevně ale věřím, že důležitost
správného psychického rozpoložení u hráče si uvědomují úplně
všichni. Na hráče jsou dnes totiž jak po fyzické, tak technické
stránce kladeny mnohem větší
nároky, s čímž přímo úměrně
stoupá i psychická náročnost. A
bez správného porozumění, i za
pomoci sportovních psychologů,
by fotbal dnes dělat nešel.

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

chcete se zviditelnit?
inzerujte v žonglu!
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11 ŽONGLů PETR SCHWARZ
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

Podle nálady. Někdy mám chuť i na Helenku Vondráčkovou nebo Karla Gotta.

2Oblíbený seriál

Friends, bez konkurence.

3Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá?
On se často nedívá, ale asi burgr s hranolky.

4 Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas
Nemám vyznačený takový cíl.

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál

Těch hráčů velmi dobrých bylo hodně, ale napadá mě Ivi Lopez.

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal?
Už jsem ženatý a dopadlo to tak, že oslovila ona mě.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny

Opravdu se nedá vybrat jeden, ale být v jedné kabině s Adrianem Rolkem a Markem Kuličem bylo
velmi zábavné.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená?

Jsem spíše cestovatelský typ a Barcelona byla nádherná.

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Celý den volno.

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

11Co si představíš pod slovem žongl?
Žongl magazín

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

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Foto: Pressfokus

KAUZA

NECHÁME TO
VYŠUMĚT!
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: 1.FK PŘÍBRAM

Hráči 1.FK Příbram na sebe na konci listopadu dokázali strhnout pozornost snad
všech médií a široké veřejnosti. Nestalo se tomu tak po skvělém výkonu na hřišti, jak
by se od fotbalového týmu očekávalo, ale po nešťastných výrocích před kamerou.
K celé kauze jsme se krátce vyjadřovali již na našem webu, kde
lze nalézt i inkriminované video.
V tomto článku se na celou problematiku podíváme s odstupem a trochu hlouběji.
Co se tedy vlastně stalo?
1.FK Příbram na svých sociálních
sítích uveřejňuje sérii videí nazvanou „Anketa z kabiny“, kde
fotbalisté A-týmu odpovídají na
většinou zcela banální otázky
(kdo se nejlépe obléká, kdo je
největší vtipálek, …). V podstatě
neškodný obsah s cílem přiblížit tým fanouškům a pobavit je
(když už to fotbalově nejde). Videa sama o sobě neměla příliš
velkým dosah (okolo 1000 zhlédnutí).
V Příbrami se však pustili do, jak
sami v popisku osudného videa
uvedli, „lehce třeskavého tématu“. Zeptali se hráčů, co si myslí o
ženském fotbale. A sledovanost
vzlétla raketově vzhůru. Více než
20 000 zhlédnutí za necelých 24
hodin a pozornost snad všech
tuzemských médií po následující
dva dny byly fenomenálním výsledkem, který asi nikdo nečekal.
Bohužel pro Příbram to nebyla
vůbec pozitivní reklama.

Zde několik
vybraných citací:
„Bez komentáře, já se k tomu
vyjadřovat nebudu. A oni ať
nekomentují nás a nes..ou se
do nás,“ vyjádřil svůj pohled
na věc Stanislav Vávra.
„Není to úplně sport pro holky,
spíš by se měly věnovat víc
plotně,“uvedl své preference
ohledně činností “vhodných”
pro ženy Tomáš Dočekal.
„Ženský fotbal se mi nelíbí.
Myslím, že ženský by měly dělat něco jiného,“ zaznělo z úst
klubové ikony Tomáše Pilíka.
Abychom neházeli všechny do
jednoho pytle, našli se i výjimky,
kterými jsou jmenovitě Emmanuel Antwi, Jakub Schindler a
Martin Sus, kteří dle svého vyjádření dokonce ženský fotbal sledují. Zbytek hráčů se snažil odpovědi vyhnout nebo z ní byl cítit
posměšný tón. Tvrzení „je dobře,
že holky hrají fotbal, protože pak
nebudou tlustý“, se skutečně
nedá v žádném ohledu považovat za pozitivní vyjádření.

Klub i hráči tak po zásluze sklidili,
co zaseli. Vlna kritiky se valila ze
všech stran, počínaje pohoršenými fotbalistkami, přes novináře a konče reprezentanty v čele s
Jakubem Janktem. Známé rčení
“negativní reklama, také reklama” v tomto případě neplatí. S
nálepkou primitivních šovinistů
se sponzoři skutečně lépe shánět nebudou. A že by je Příbram
potřebovala.
Jak se tohle mohlo stát?
Je smutné, že v jednadvacátém
století někdo vůbec smýšlí o
ženách optikou stereotypu, že
„žena patří k plotně“. Smutnější
je to v případě veřejné známé
osoby s určitou mírou dosahu,
mezi které lze profesionální fotbalisty počítat. Takový jedinec by
měl pečlivě zvažovat, jaká vyjádření vypustí do éteru a jaký mohou mít dopad.
Nicméně, pokud neprojevili dostatek intelektu, nebo alespoň
taktu hráči, měl se o to postarat tvůrce videí. Dle vyjádření si
celou sérii videí objednala 1.FK
Příbram u nejmenované externí
společnosti. Pokud bylo původním cílem vylepšit image klubu,
pak tuto úlohu ona tajemná společnost absolutně nezvládla.

Dalo by se předpokládat, že společnost zabývající se propagací
by měla vědět, jak mohou některá vyjádření negativně působit a
jaký dopad mohou mít na celkovou image klubu. Takto celá věc
působí jako neskutečný amaterismus.

svým životem téměř 24 hodin.
Následné vyjádření klubu, také
nevzbuzuje mnoho důvěry. Dva
obsahově prázdné odstavce s
prostou omluvou a tvrzením, že
si s hráči na dané téma promluví, se nejeví dostatečnými vzhledem k poškozené image klubu.

Spoléhat se na „haha“ odlehčenou atmosféru a očekávat, že
primitivní narážky budou brány s humorem, bylo v kontextu
dnešní doby velmi naivní. Pokud
selhali hráči i externí „odborník“,
mohl ještě celou věc zarazit management klubu.

Za připomenutí stojí, jak se k
podobným přešlapům postavily
jiné kluby v minulosti. Mezi nejznámější případy patří chování
Kerema Demirbaye. Hráč německého Düsseldorfu byl v roce
2015 vyloučen rozhodčí Bibianou
Steinhausovou, které sdělil, že
ženy nemají ve fotbale co dělat.

Vyjádření 1.FK Příbram, že video
viděli až poté, co bylo uveřejněno takřka celý den na sociálních
sítích a dostávalo neskutečné
množství negativních reakcí, nezní příliš věrohodně. Nabízí se v
podstatě dvě varianty:
1. 1.FK Příbram je velmi naivní,
když si s externím dodavatelem
neodsouhlasí finální podobu
propagačních materiálů.

2. Vedení klubu video odsouhlasilo a stejně jako externí společnost spoléhalo na uvolněnou
atmosféru. Po vlně negativních
ohlasů tak potřebovali „najít“
obětního beránka. Tím se stala
neznámá externí společnost.
Zločin a trest?
Ať tak či tak, středočeský klub absolutně nezvládl krizovou komunikaci. Video si na různých oficiálních platformách klubu žilo

Za svůj výrok se veřejně omluvil,
a ačkoliv si sypal popel na hlavu,
byl tehdy dvaadvacetiletý hráč
potrestán od německého svazu stopkou na tři zápasy a další
dva byl v podmínce. Jako bonus
dostal od svého klubu píšťalku a
musel rozhodcovat zápas dívčího týmu německého klubu.
Na pražské Letné zase v roce

2016 neudrželi emoce Lukáš Vácha s Tomášem Koubkem, kteří
se po zápase s brněnskou Zbro
jovkou pustili do asistentky rozhodčího Lucie Ratajové. Po pravdě, Ratajová se v inkriminovaném zápase dopustila několika
chyb, ale posílat za to sudí k plotně, respektive ke sporáku bylo
skutečně přes čáru.
Reakce klubu a svazu na sebe
nenechala dlouho čekat. Svaz

oběma hráčům vyměřil pokutu
ve výši 40 000 Kč a navíc přidal
povinnost do konce roku vést
jeden trénink mládežnického
týmu jinde než v letenském klubu. Sparta svým hráčům jako
třešničku na dortu dala povinnost absolvovat několik tréninků
s ženskými týmy. Samotní hráči
se za své výroky veřejně omluvili.
V kontextu výše uvedeného je
reakce příbramského klubu naprosto neadekvátní. Jistě lze namítnout, že ve výše uvedených
případech se jednalo o sudí a
nikoliv o ženský fotbal. Nicméně o to celá kauza příbramských
fotbalistů působí hůř. Urazit v
návalu emocí tím nejnižším způsobem rozhodčího, z nějž máte
pocit, že vám svým rozhodnutím
ublížil, se dá, byť velmi těžko a
se zavřením obou očí, pochopit.
Utahovat si z něčí snahy o sportovní výkon, navíc ve stejném
sportu, je naprostá ubohost. Navíc od týmu, který živoří ve druhé
lize

lize.
Na celé věci je pozitivní jediná
věc, a to jaké množství negativních ohlasů za své výroky hráči Příbrami schytali. Stali se tak
alespoň odstrašujícím důkazem
toho, že genderově stereotypní
uvažování v moderní společnosti
a obzvlášť u sportovců není adekvátní. Snad se z toho v Příbrami
poučí a posunou se v uvažování
do jednadvacátého století.

NÁZOR

Slavia má za cíl
obhájit titul.
Může ji někdo na
čele vystřídat?
AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: MAFRA

Slavii Praha momentálně bere drtivá většina fotbalových fanoušků jako jasnou jedničku českého fotbalu. Z posledních pěti ligových titulů se hned čtyři slavily v Edenu,
přičemž o jeho držiteli bylo minimálně v posledních dvou ročnících s velkým předstihem rozhodnuto. Fotbalová veřejnost vedla především diskuzi o tom, jak velký
náskok mají “sešívaní” před zbytkem fotbalové obce. Neexistoval reálný konkurent
schopný Slavii předčít. Jak dlouhá je v tomto případě cesta na první místo?
Není tomu tak dávno, co Slavia
prožívala temné období. Fanoušci se museli v té době spokojit s
šedí ligového průměru. Sledovali
v Edenu i boj o záchranu a v jednu chvíli se dostavil také scénář v
podobě úplného konce tradičního českého klubu. Vše však změnil příchod bohatého čínského
investora. Fanoušci najednou
mohli opět sledovat boje o mistrovský titul a nikomu patrně
nevadilo, že nejcennější ligová
trofej se po osmi letech nepředala ve vršovickém Edenu, ale
místem potvrzení slávistického
návratu byl dříve fanoušky tolik
nenáviděný Strahov. V následující sezoně zažila Slavia velice nepříjemnou kocovinu, ale o té se
nyní mluví v minulém čase. Jindřich Trpišovský udělal ze Slavie
patrně větší českou fotbalovou
dominantu, než jakou předsta-
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vovala v 90. letech konkurenční
Sparta. Jak dlouho tato situace
potrvá?
Cíle Slavie byly před začátkem
této sezony jasně stanovené.
Mistrovský titul považovala slávistická fotbalová obec takřka za
samozřejmost a po dvou letech
měli slávisté opět zažít atmosféru Ligy mistrů a nechat vzpomenout na vyrovnané zápasy s Barcelonou či Interem Milán. Tento
cíl se však nepsplnil a maďarský
Ferencváros Budapešť velmi
rychle upravil slávistickou pohárovou realitu. O stupínek níže to
umocnila polská Legia Varšava
a Slavia musela vše napravovat
v Evropské kontinentální lize, v
níž se nakonec na jaře střetne
se slavným tureckým týmem
Fenerbahce Istanbul.

Důvody k zamyšlení však dostal
úřadující mistr i v domácí soutěži. V její podzimní části skončila
série bez porážky trvající celkem
54 zápasů. Celou věc udělal ještě
více hořkou fakt, že se tak stalo
v derby se Spartou, v němž prohrála po pěti letech. Jiného přemožitele Slavia v letošním ročníku Fortuna ligy nepoznala. V
mnoha zápasech však fanoušci
marně čekali na loňskou Slavii,
která hrála svou vlastní soutěž.
Její náskok činil na konci soutěže
dvanáct bodů, a když se podíváme na momentální ligovou situaci, nedá se předpokládat opakování tohoto scénáře.
První ligový zápas této sezony
sehrála Slavia ve Zlíně. Celých sedmdesát minut čekal obhájce titulu na kýžený gól a vysvobodila
ho až trefa Jana Kuchty. I z

F:L PO PODZIMU
SKUPINA O TITUL

1. Slavia Praha 51:14, 48b
2. Viktoria Plzeň 36:13, 47b
3. Sparta Praha 46:22, 45b
4. Slovácko 38:22, 39b
5. Baník Ostrava 41:25, 36b
6. Mladá Boleslav 29:28, 26b
dalších čtyřech zápasů odcházela Slavia jako vítěz, ale pro
tři body si rozhodně nedošla s
grácií a elegancí. První ztrátu si
připsala díky remíze v Karviné v
poměru 3:3. Za poměrně nečekanou lze považovat i ztrátu v
Českých Budějovicích. Slavia si
zatím však vždy dokázala koupit odpustek a nyní ji můžeme
vidět na první přičce ligové tabuky. Druhá Plzeň na ní ztrácí
jeden bod, na čemž má velký
podíl fakt, že Slavia vyšla jako vítěz ze vzájemné konfrontace. Dá
se však očekávat zajímavá jarní
část, v níž budou fanoušci prožívat větší napětí než třeba v té
minulé. Je vzhledem k českému
fotbalovému dění v posledních
letech vůbec možné, aby se mě-

nil vlastník českého fotbalového
titulu? V jaké situaci se nyní nachází tradiční i noví konkurenti
českého mistra, z nichž jeden si
v tomto ročníku již připsal slávistický skalp?
Rivalita mezi Spartou a Slavií je
něčím, bez čeho se český fotbal
v podstatě neobejde. Sparťané
však patrně velmi těžko akceptují současnou realitu. Vršovický
rival slavil tři poslední mistrovské
tituly, zatímco Sparta čeká na
tuto oslavu celých sedm let. Toto
číslo se spojuje s Letnou v další nehezké souvislosti. Za dobu
pobytu trenéra Jindřicha Trpišovského na lavičce Slavie došlo
na té sparťanské hned k sedmi
změnám a Letenští připomínali
do značné míry člověka ve slepé
uličce. S příchodem Pavla Vrby
se zvýšil počet optimistů ve sparťanské obci. Možná zde i věří v
opakování jeho plzeňského příběhu.
Západočeský klub představuje
nejúspěšnější tým minulé dekády a do značné míry má na tom
podíl právě Pavel Vrba. V Plzni se
slavilo celkem pět ligových titulů. Naposledy se tak stalo v roce

2018. Na konci sezony fanoušci
opět oslavovali Pavla Vrbu a ten
se pro ně stal nesmrtelným. Fanoušci si v na začátku dalšího
ročníku užívali souboje s Realem
Madrid, ale od té doby se nenašel tým schopný na tento příběh
navázat. Důstojného nástupce
Pavla Vrby našla VIktoria Plzeň...
v Pavlu Vrbovi. Další nástupce
se (zatím) nenašel. VIktorii nyní
vede někdejší trenér Sparty či
české reprezentace Michal Bílek.

TRENÉŘI PRVNÍ TROJKY
OD ROKU 2018
SK Slavia Praha
Jindřich Trpišovský
AC Sparta Praha
Andrea Stramaccioni
Pavel Hapal
Zdeněk Ščasný
Michal Horňák
Václav Jílek
Václav Kotal
Pavel Vrba
FC Viktoria Plzeň
Pavel Vrba
Adrián Gula
Michal Bílek
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Především ve svém trenérském
životě sváděl řadu soubojů s většinou fotbalové veřejnosti. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
pro něj představuje další výzvu.
Třebaže podzimní souboj se Slavií však naznačil, že se bude jednat do složitou práci, nakročeno
má solidně.
Novým objevem české nejvyšší
soutěže byl tým Slovácka. V něm
nyní skládá trenérskou maturitu
trenér Martin Svědík. Tuctový ligový tým se pod jeho vedením
dostal do Evropské ligy a napo-

sledy ukázal svou sílu výhrou 4:0
nad pražskou Spartou. Po tomto
dílčím ligovém úspěchu se začaly vést spekulace o tom, jak vysoko může Svědíkův tým v nejvyšší
soutěži vystoupat. Další ligové
dění však vyléčilo moravský tým
z kocoviny a myšlenky na mistrovský titul ani zde nejsou tak
docela aktuální.
Minimálně z matematického
hlediska najdeme v české nejvyšší soutěži i další týmy schopné udělat ligovou tabulku zajímavější. Žádný z nich se zatím

nemůže prezentovat jako nástupce Slavie na čele ligové tabulky. Boj o účast v evropských
pohárech se ale může stát zajímavějším. Pouhé tři body za
čtvrtým Slováckem totiž můžeme vidět Baník Ostrava. Zažije i
tento tým výkonnostní růst? Zápas se Slavií to možná naznačil.
Každopádně pro Slavii se jedná
minimálně o důvod k zamyšlení, proč ztratila svou ligovou dominanci. A pro celý český fotbal
bude dobře, když ji její konkurenti budou důrazně dýchat na
záda.

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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31.ČÍSLO

KAUZA

Existuje stále klubismus?

DRUHÁ LIGA

SPARTA JDE SPRÁVNÝM
KROKEM + ROZHOVOR
S MILANEM PIŠKEM

RUDOLF REITER

,,Je to v našich silách!‘‘
O nových ambicích Zlína

AKTUALITA

DOSTÁVÁ SE ČESKÝ
FOTBAL ZPĚT NA
VÝSLUNÍ?

11 ŽONGLŮ
Emmanuel Antwi

FOTBALOVÍ
FOTBALOVÍ

HACKEŘI

ROZSÁHLÝ ROZHOVOR S JAKUBEM OTAVOU
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hledáme
EXTERNÍ REDAKTORY
co musíš mít?

co nabízíme?
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DAVID JOCH

