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+ ROZHOVOR S JAKUBEM ŠTÁFKEM
O ZÁKULISÍ NATÁČENÍ

KAUZA NITA!
Starý problém v novém hávu.

PETR JIRÁČEK
,,O motivaci máme 

postaráno!‘‘

VYŠEHRADVYŠEHRAD

PŘÍBĚH
Silného cesta, z rodné Vísky 
až do ligy!

PŘÍBěH POTOČNÉHO
Z lavičky Baníku do Plzně



Celý svět sportu 
ve vaší kapse!
Místo desítek zdrojů sportovního zpravodajství 
stačí jeden FlashSport. Vybere jen ty zprávy, 
které vás skutečně zajímají.
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ÚVODNÍK

Hezký začátek nového měsíce, 
pro mnohé odvážlivce začátek 
tzv. suchého února. Ať už plánu-
jete dnes plně nahradit “škopky” 
za džus, víno za Mattonku s pří-
chutí bílého hroznu, nebo ote-
víráte den se “zdravotní” štam-
prličkou slivovice, jedno je pro 
všechny z vás stejné. Právě vám 
přinášíme další vydání magazí-
nu Žongl.

Na co se tentokrát můžete těšit?

Potěšíme fanoušky seriálového 
hitu Vyšehrad, jehož znělku má 
snad každý fotbalový fanoušek 
ještě pořád v hlavě a jehož hláš-
ky stihly snad v rekordním čase 
zlidovět. V hlavním rozhovoru se 
představí legendární Lavi. Neza-
stavitelná mašina na góly Julius

HLAVNÍ TÉMA:
VYŠEHRAD

Lavický alias herec Jakub Štáfek 
prozradí mnoho spoilerů na 
dychtivě očekávanou filmovou 
verzi Vyšehradu.

Ujít se nenechejte ani otevře-
ný rozhovor s Petrem Jiráčkem, 
jenž po přestupu do Prostějova 
zavelel k boji o postupovou ba-
ráž. Právě na souboj na vrcholku 
tabulky druhé ligy se zaměříme i 
v navazujícím článku.

Mimo to vám přiblížíme příběh 
Jana Silného, který se z Jankovic 
dostal do ligy. Oblíbenou rubri-
kou 11 žonglů proskáče teplický 
Štěpán Krunert.

To a mnoho dalšího na vás čeká 
na dalších stránkách magazínu 
Žongl.

DAVID JOCH
ŠÉFREDAKTOR
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Nás fotbal baví, bavte se s námi!

Vy kopyta.

Celý svět sportu 
ve vaší kapse!
Místo desítek zdrojů sportovního zpravodajství 
stačí jeden FlashSport. Vybere jen ty zprávy, 
které vás skutečně zajímají.
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Tuto rubriku Žonglu můžete tvořit pouze vy! Ptejte se na cokoliv, co vás 
zajímá, našeho šéfredaktora Davida Jocha. Otázky zasílejte na
david.joch@zongl.cz

pTEJTE SE...!

Mělo Slovácko pustit Jurečku do Polska, aby 
v létě neodešel zadarmo do Plzně?
- Alois Petr

Rozhodně ne. Václav Jurečka je s 10 góly nejlepším 
střelcem podzimu, pro ambiciózní Slovácko stěžejní 
člen základní sestavy. Pokud hrajete o poháry, ale jste 
“malý” klub, který nemá peníze na to, aby kupoval 
okamžitou náhradu kus za kus, musíte se snažit své 
opory držet za každou cenu. Raków nabídl uhersko-
hradišťskému celku skoro až směšných 100 tisíc eur. 
Za to se klíčový hráč nepouští. I kdyby k dohodě mezi 
Jurečkovým agentem, ztělesněným jeho otcem, a Slo-
váckem nakonec nedošlo, stačí když na jaro zůstane a 
týmu pomůže vybojovat pohárovou příčku. Tím si svůj 
odchod vyplatí víc než dostatečně.

Jaká by byla ideální destinace pro Hložka? 
Liverpool, Bayern? - Jaroslav Komenta

Borussia Dortmund. O tom, že v Adamu Hložkovi 
dřímá obrovský potenciál, si nemusíme psát dokola. 
Není tedy překvapením, že se o něj tyhle celky zajíma-
jí. Každému hráči může sednout něco jiného, kdybych 
byl ale Hložkovým agentem, volím zlatou mezistanici

Udrží se Jablonec v lize?
- Stanislav Benda

Bohužel si myslím, že ano. Proč bohužel? Díky 
panu Peltovi je klub pošpiněn, poskvrněn. 
Nemůžu si pomoct, ale myslím, že Jablonec by 
si měl projít očisťovací kůrou v podobě pádu 
do druhé ligy. V tom momentě by možná totiž 
vysvitla naděje, že se celkově překope, věci se 
otočí vzhůru nohama a třeba se přihlásí nový 
majitel se zájmem o převzetí klubu, který by 
přinesl do aktuálně zatuchlého Jablonce svěží 
vítr. Na druhou stranu si myslím, že Jan Silný, 
jenž přišel z Líšně, má kvality na to, aby za-
stoupil Čvančaru i s Doležalem, a prvoligovou 
příslušnost svému týmu přece jen vystřílí.

ve formě BVB 09. Signal Iduna Park ukázal již 
mnohokrát, že dokáže za málo nakoupit slibné 
talenty, vybrousit je a pak prodat za dvojnáso-
bek do top týmů, kde ihned do týmu zapad-
nou. Přesně to by mohlo svědčit i české naději. 
Výbornou volbou by mohl být i nizozemský 
Ajax Amsterdam.

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

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 
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1. Stanciu nejlepším 
obchodem Slavie za 
poslední dekádu
Informace jsou potvrzeny, Ni-
colae Stanciu konečně opouš-
tí Eden. Spekulovalo se o něm 
snad v každém přestupovém ob-
dobí, realitou se to stává však až 
v tom lednovém 2022. Fanoušci 
Sparty se pošklebují, že zrádná 
“krysa” zradila i na druhém bře-
hu. Od pravdy to ovšem nemůže 
být vzdálenější. Rumunský zá-
ložník odchází ze Slavie po dvou 
ligových titulech, zisku poháru a 
superpoháru, byl stěžejním hrá-
čem v jízdě Evropskou ligou, kte-
rá pozvedla jméno sešívaného 
klubu  v evropských žebříčcích. 
Své si odpracoval, tým pozvedl, 
a ještě se díky novému čínské-
mu zaměstnavateli vrátila do 
kasy částka, za kterou jej přivedli 
slávisté zpět do Česka. Ať už fan-
díte komukoliv, tohle je ukázko-
vý obchod.

2. Ekpai náhradou za 
Sora rozhodně není
Spartě se to nepovedlo, Slavii 
ano. Nigerijská střela v podobě 
Yiry Sora přestoupila z Baníku do 
Edenu a na opačnou stranu za-
mířil dočasně Ubong Ekpai. Že 
by mělo jít ale o adekvátní ná-
hradu, se říct nedá. Jelikož v os-
travském týmu opět řádí zdravý 
David Buchta, bude mít Ekpai 
s největší pravděpodobností na 
starost zahřívat svým kolegům 
místo na lavičce. Neberte mě 
špatně, šestadvacetiletý Nige-
rijec měl v Edenu pár skvělých 
momentů na podzim, kvalitami 
se ale nemůže s mladším Sorem 
srovnávat. I přes to, že dostával 
menší minutáž než ostatní a čas-
to naskakoval až do druhého po-
ločasu, dokázal být nebezpečně 
efektivní. Ekpai takovým žolíkem 
pro Baník na jaro nebude.
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3. Teplice ještě neode-
pisujte
Zimní přípravy jsou na svém kon-
ci, a tak můžeme sbírat mnoho 
poznatků z našich ligových týmů. 
Mezi ně patří ten, že Teplice ještě 
není radno podceňovat. Jiřímu 
Jarošíkovi si kádr začíná sedat a 
reflektují to i výsledky z přípravy. 
Teplice zvládli porazit rakouský 
Rapid Vídeň (2:1), bulharskou Sla-
vii Sofia (2:1) a remizovat s ukra-
jinským Lvovem (1:1). I přes to, že 
jde jen o přátelské zápasy, týmu 
namočenému do sestupových 
vod mohou takové skalpy při-
nést notnou dávku sebevědomí. 
Na Stínadlech se navíc i skvěle 
prezentují posily ve formě slá-
vistického obránce Muhameda 
Tijaniho a křídelníma Filipa Žáka, 
jenž přišel z druholigového Pros-
tějova. Kdybych si mohl aktuálně 
vsadit na to, kdo se vyhne pádu 
do druhé ligy, můj tip by byli prá-
vě “Skláři”.

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

mailujte...!

Foto: SK Slavia Praha

Foto: SK Slavia Praha

Foto: FK Teplice





aktualita

Příběh Romana Potočného. 
Z lavičky Baníku do Plzně

Český Vardy. Možná i tak by se dala popsat dosavadní herní kariéra Romana Potoč-
ného. Oba ofenzivně ladění hráči, bojovníci na hřišti. Jeho pouť totiž v mnohém ang-
lického rychlonožku připomíná. 
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AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: FC VIKTORIA PLZEŇ

Potočného příběh je celkově 
zvláštní. Jako mladík debuto-
val ve české nejvyšší soutěži už 
před jedenácti lety v  dresu vr-
šovických Bohemians. V  jejich 
kádru se ale neprosadil, putoval 
po hostováních v  Roudnici nad 
Labem, Táborsku nebo Opavě. 
V ani jednom z těchto klubů ov-
šem výraznější stopu nezane-
chal. Když bylo zjevné, že se do 
kádru klokanů neprobojuje, roz-
hodl se k odvážnému kroku. Kýv-
nul na nabídku divizních Brozan.

Z divize rovnou do ligy
Během tohoto angažmá praco-
val jako prodavač značkového 
oblečení, na hřišti ale prožil re-
inkarnaci. V Brozanech nakonec 
strávil pouhý půlrok, během 

zácky si v  obou gólových situ-
acích poradil, odpověděl jen: 
„Kdybyste se přišli podívat do 
Brozan, viděli byste, že tam jsem 
byl taky mazák.“ Tvrdá práce mu 
vynesla první branky v  nejvyšší 
lize a makat nepřestal ani u Sklá-
řů. Podle jeho nejbližších přátel 
shodil během prvních měsíců 
v  teplickém dresu dvanáct kilo-
gramů.

Přesuňme se ovšem do téhle se-
zony. Potočný už je třicátníkem, 
na podzim hrál za ostravský Ba-
ník. Síť ale nerozvlnil ani jednou 
a ke konci první části sezony se 
na hřiště šel podívat vždy jen na 
pár minut. Vypadalo to, že jeho 
kouzlo se ztrácí. Když v  tu ránu 
přišla s nabídkou hostování Vik-

podzimu nastřílel 14 gólů. Osud-
ným mu byl přátelák s Teplicemi 
v lednu 2015, kde se trefil dvakrát. 
Vedení Severočechů uchvátil na-
tolik, že se ho rozhodli podepsat.

A sebevědomí, notně posílené 
půlrokem v Brozanech, přenesl i 
do prvoligového angažmá. Hned 
proti Baníku odehrál celý zápas, 
o týden později proti Slavii zaří-
dil dvěma góly cennou remízu. 
„Myslel jsem si, že už nebudu 
hrát vrcholový fotbal, a pak se 
stane tohle. Je to pro mě splněný 
sen,“ řekl po utkání proti sešíva-
ným Potočný. Na 190 centimetrů 
vysokém útočníkovi absolutně 
nebylo poznat, že ještě čtyři mě-
síce zpět kopal divizi. Když ho po 
zápase reportéři chválili, jak ma-



toria Plzeň. Potočný tak přichází 
zvýšit konkurenci v útoku týmu, 
který nahání mistrovskou Slavii. 
Dokáže se prosadit, když se teď 
obtížně prosazoval v Ostravě?

Potočného vzor? Ubong Ekpai
Jeden takový případ už tu byl 
v  létě. K  překvapení všech se 
před sezonou rozhodl trenér Sla-
vie Jindřich Trpišovský, že by ve 
svém týmu rád měl hráče, které-
ho už trénoval v  Liberci. Ubong 
Ekpai, nigerijský křídelník, se tak 
stěhoval do pražské Slavie z an-
gažmá v  Českých Budějovicích. 
Tam se ale, zčásti vinou zranění, 
příliš neprosadil – za dvě sezony 
odehrál jen 15 ligových zápasů, 
ve kterých se trefil jen jednou. 
Experti i fanoušci tak zvedali 
obočí nad tím, proč přichází do 
Slavie. Jenže si ho vyžádal sám 
trenér a během podzimu sehrál 
na pravé straně poměrně důle-
žitou roli v cestě za prvním mís-
tem a postupem ze skupiny Ev-
ropské konferenční ligy. Ve Slavii 
ale nakonec zůstal jen půl roku. 
Na pravé straně ho nahradí Yira 
Sor z  Baníku, Ekpai míří opač-
ným směrem.

Podobných případů, kdy se hrá-
čovi nedaří v menším klub, přes-
to pak jde do většího, není mno-
ho. Přesto se najdou i ve světě. 
Třeba Mohamed Salah. Dobře, u
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něj nemůžeme vyloženě říci, že 
by se mu v Římě nedařilo. Přes-
to, když ho Liverpool kupoval, 
nedalo se čekat, že následujících 
pět sezon bude zářit a budeme 
ho považovat za jednoho z  nej-
lepšího hráčů planety, ne-li nej-
lepšího. V tomto případě hrála ve 
všem roli také taktika. Hra, jakou 
se anglický Liverpool prezentu-
je, tedy vysoký presink, obrovské 
tempo hry, rychlé protiútoky, 
v tom všem se Salah vyžívá. 
U Ekpaie pak, jak již bylo zmí-
něno, hrál velkou roli Trpišovský. 
Hráč a trenér se znali, věděli, co 
od sebe mohou navzájem čekat. 
Jejich vztah byl pozitivní a trenér 
věděl, že nigerijský rychlík zalepí 
v případě nouze i místo na beku. 
Také věděl, jak Ekpai hraje a že 
se do systému Slavie hodí.

To Bílek s Potočným se doposud 
neznali. Osobně se domnívám, 
že přesun ale může být výhodný 
pro všechny strany. Potočný zís-
ká potřebnou motivaci, navíc je 
to v ofenzivě poměrně všestran-
ný hráč (zahraje na křídlech i na 
hrotu). Plzeň jeho příchodem 
nemůže nic ztratit, navíc je to 
ostřílený špílmachr. Kromě toho 
přichází místo Šimona Falty, 
kterého plzeňští fanoušci příliš 
v  lásce neměli. Zda se Potočný 
u Viktoriánů prosadí, tak zůstává 
otázkou.

ZAJÍMAVOST

Potočný už se v dresu Plzně 
poprvé trefil. Přesně hlavičko-
val v přáteláku proti Zbrojovce 
Brno, který skončil 1:1.

Potočný má v Plzni o motivaci 
navíc. Jeho nový tým dýchá 
na záda první Slavii. V sezoně 
2016/17 o sobě před novináři 
prohlásil, že je „antislávista“.
Potočný po každém gólu slaví 
tak, že z prstů vytvoří písmeno 
T. Branky tak věnuje svému 
synovi Tadeášovi.
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DRUHÁ LIGA

Barážové hádanky ve druhé 
lize. Kdo si vybojuje naději na 

postup mezi elitu?
AUTOR: ANDRÉ KARHÁNEK
FOTO: FC ZBROJOVKA BRNO, SFC OPAVA, FK DUKLA PRAHA

V minulém čísle jsme se věnovali brněnské Zbrojovce, která vládne druhé lize s de-
setibodovým náskokem a svůj osud má plně ve svých rukou. Souboj o barážové příč-
ky už takto jednoznačný není. Bodové rozdíly mezi týmy jsou minimální, do dění k 
tomu promlouvají i týmy bez ligových ambic, jako jsou Vlašim a Sparta B. Pojďme se 
nyní společně podívat na situaci hlavních adeptů na účast v baráži o první ligu. 

SK Líšeň 
Líšeň hraje teprve svou třetí se-
zonu ve F:NL, během krátké 
doby se však dokázala v této 
soutěži vyšvihnout mezi eli-
tu. Loňské druhé místo nebylo 
náhodným výstřelem do tmy. 
Líšeň je po podzimu třetí, má 
stejně bodů jako druhá Sparta 
B a k tomu ještě zápas k dobru. 
Ovšem úspěchy týmu pochopi-
telně přitáhli řadu zájemců o lí-
šeňské opory, trenéři už počítají 
první ztráty. Do Jablonce odešel 
nejlepší střelec Silný, do Hradce 
zase mladý záložník Kučera. Na-
hradit je mají Toutou Mpondo a 
Machalík, kteří nyní bojují v pří-
pravě o místo. Oba dva již zasáhli 

do přípravného utkání proti Zlí-
nu, jenž skončil remízou 2:2. Kádr 
doplnili také navrátilci z hostová-
ní. Čeká se také na návrat hrá-
čů z marodky, v úvodu přípravy 
chybí například obránce Ševčík 
a gólman Veselý. O jarním úspě-
chu a neúspěchu brněnského 
celku rozhodne právě to, jak se 
vyrovná s odchodem svých opor 
a jak zvládne zapracovat jejich 
nástupce. V Líšni však účast v 
baráži a případný postup není 
hlavním tématem. Je to patrné i 
z vyjádření předsedy klubu Karla 
Hladiše pro Brněnský Deník.
„Naším cílem je uhrát co nejlepší 
postavení v tabulce, když to vy-
jde na baráž, budeme hrát baráž, 

když to nevyjde, nic zásadního se 
nestane. Nechceme hlavně hrát 
o sestup.“ 

SK Prostějov 
Dříve platil Prostějov za město 
módy, již brzy se může dočkat i 
označení město fotbalu. Haná-
ci ztrácí po podzimu pouhé dva 
body na barážové příčky a už jen 
samotná účast v ní by pro ně 
znamenala velký úspěch. Pros-
tějov těžil z dobrých výkonů na 
domácím hřišti, hned po Zbro-
jovce posbíral na svém stadionu 
nejvíce bodů. Doma získal i dů-
ležitý skalp sparťanského béčka. 
Mužstvo nezaskočil ani odchod 
kouče Jarošíka, kterého nahradil 
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Daniel Šmejkal, trenér se zkuše-
nostmi z první i druhé ligy. Tak 
jako Líšeň i Prostějov musí čelit 
odchodu svých opor. Právě za 
Jarošíkem do Teplic odešel
gólman Mucha a s ním i útočník 
Žák. Nahradit jednoho z nejlep-
ších gólmanů celé soutěže přišel 
Nemrava ze Slovácka, společně 
s ním přišel z jihu Moravy i zá-
ložník Pernica (pozn. Libor). Ná-
hradu za Žáka klub stále hledá, 
poslední zprávy hovoří o tom, 
že “Eskáčko” dotahuje příchod 
Červenky z Vlašimi. Bratr hoke-
jisty Romana hrál pod trenérem 
Šmejkalem již minulý rok ve Vla-
šimi, letos zde už nedostává tolik 
prostoru. V jeho prospěch na-
hrává také stejná typologie, ja-
kou má i odchozí Žák. Prostějov 
opustila také nepříliš vytěžova-
ná trojice Smékal, Hausknecht a 
Vlachovský, naopak z hostování v 
Uničově se vrátili Bala a Dittmer. 
Dá se říci, že Prostějov zvládá 
zimní změny vcelku obstojně, na 
jaře klidně může zaútočit na elit-
ní trojici. Ovšem pokud se pros-
tějovští skutečně chtějí poprat 
o baráž, musí zapracovat na své 
disciplíně. Hned čtyři podzimní 
zápasy dohrávali v oslabení, proti 
Varnsdorfu dokonce jen v devíti

došlo ke zlepšení. Slezanům se 
povedl zejména listopad, v němž 
vyhráli všechny zápasy a tre-
nér West byl dokonce vyhlášen 
trenérem měsíce. Jeho tým se 
může pochlubit dobrou defen-
zivou, kterou jistí mladý brankář 
Digaňa, jenž je se sedmi konty 
nejneprůstřelnějším gólmanem 
soutěže. Klíčovým hráčem ofen-
zívy byl Lukáš Holík, v jarní části 
už se však Slezané musí obejít 
bez něj, jelikož odchází do Karvi-
né. Další ztrátou je odchod zku-
šeného záložníka Hnaníčka, jenž 
odchází z rodinných důvodů do 
Znojma. Novými posilami jsou 
defenzivní záložník Bílek z Ústí 
nad Labem a obránce Kopeč-
ný, naposledy působící v Čes-
kých Budějovicích. Dobré výko-
ny odváděli záložníci Darmovzal 
a Rychlý, v ofenzivě se nadějně 
jevil Kramář. Právě na něj a na 
Rataje s Pikulem budou opavští 
po odchodu Holíka spoléhat, ze-
jména od Pikula se čeká, že ještě 
vylepší své slibné výkony z pod-
zimu.

Připomeňme také fakt, že Opa-
va hraje na jaře i o svou existen-
ci. Dobré výkony, vyšperkované 
účastí v baráži, a hlavně postu-

ZAJÍMAVOST
Leckoho to už při pohledu 
na současnou tabulku určitě 
napadlo. Co se stane, když 
skončí Sparta Praha B na příč-
ce zajišťující účast v baráži o 
první ligu? Odpověď je prostá, 
sparťané samozřejmě nebu-
dou hrát žádný barážový duel. 
Jeden klub nemůže mít dva 
týmy v jedné soutěži a B-tým 
tím pádem nemůže hrát ani 
baráž. Tato chyba či nedosta-
tek v pravidlech tím pádem 
může zachránit jeden tým z 
první ligy, kterému se vyruší 
jeho barážová dvojice.

hráčích. Ztráty plynoucí z tako-
výchto zápasů připravily prostě-
jovské možná i o druhé místo po 
podzimu, což už je snad dosta-
tečným varováním.  

SFC Opava
Opava vyslala do boje o návrat 
do nejvyšší soutěže značně po-
změněné mužstvo pod vedením 
nového kouče, Romana Westa. 
Začátek slezskému celku nevy-
šel a po šesti kolech mu patřila 
třínáctá příčka, ovšem poté už se 
podařilo vypilovat nedostatky a 
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pem mohou přitáhnout zájem 
sponzorů. Finanční situace v 
současnosti trápí slezský celek 
nejvíce, a jak je známo, bez pe-
něz se první liga hrát nedá.

FK Dukla Praha
Pražané zažili skvělý vstup do 
sezony. V prvních šesti kolech 
Dukla ani jednou neprohrála a 
vedla tabulku F:NL. Tým před se-
zonou převzal trenér Bohuslav 
Pilný a oproti předchozím letům 
začal razit defenzivnější styl hry. 
Zpočátku vše fungovalo dob-
ře, po reprezentační přestávce 
však přišel razantní útlum, který 
nastartovala prohra v Líšni. Muž-
stvo se z ní nedokázalo otřepat a 
ztratilo vítěznou mentalitu, trápi-
la ho špatná produktivita a také 
nedůslednost v defenzivě. Dukla 
nezvládala ani domácí zápasy, 
na Julisce podlehla i Příbrami či 
Ústí, ovšem na druhou stranu 
porazila vedoucí Brno. Mužstvo 
trenéra Pilného nakonec zvládlo 
zůstat v boji o barážové příčky, 
na něž momentálně ztrácí čtyři 
body. Oproti ostatním se „vojá-
ci“ mohou pochlubit tím, že z 
jejich týmu zatím nikdo neode-
šel. V jarní části bude i dispozici 
i mladík Ciencala, u nějž došlo k 
prodloužení hostování z Baníku 
Ostrava. V jednání je i hostování 
gólmana Reichla z Hradce. Pře-

stupové období stále běží, pokud 
však tým z legendární Julisky 
skutečně až do startu jara udr-
ží kádr pohromadě a třeba ho 
ještě i posílí, může to znamenat 
zásadní výhodu proti jeho kon-
kurentům. Dodejme na závěr, že 
Dukla se v současnosti účastní 
zimní Tipsport Ligy, kde již ode-
hrála zápasy s týmy z první ligy. 
Hned v prvním utkání si vyšlápla 
na Jablonec, který porazila 3:2, 
následně podlehla po dobrém 
výkonu Bohemians. 

ZAJÍMAVOST
Druhá liga se během posled-
ních dvou let velmi proměnila. 
V horních patrech se pohy-
bují týmy, které dříve patřily k 
těm slabším (nebo ligu vůbec 
nehrály), naopak dříve ambi-
ciózní celky zažívají propad. 
Týká se to např. Jihlavy, mnozí 
čekají více od Dukly, letos k 
zmíněným týmům přibyla 
také Příbram. Vůbec v nejhorší 
situaci je Viktoria Žižkov, tým 
je po podzimu poslední a čeká 
ho boj o holou záchranu. V 
následujících letech bude ur-
čitě zajímavé sledovat, jestli se 
bývalé ligové značky dokážou 
znovu vzchopit.

TIP NA UMÍSTĚNÍ
Zbrojovka sice na jaře párkrát 
klopýtne, vítězství v soutěži a po-
stup si ovšem stále s přehledem 
pohlídá. Druhý brněnský zástup-
ce z Líšně již ustoupí z první troj-
ky, v horní polovině tabulky však 
určitě zůstane. O barážová mís-
ta bude tuhý boj, v němž zvítězí 
týmy Opavy a Dukly. Trenér West 
odvádí skvělou práci, tým už se 
zná a drží pospolu, na jaře zlomí 
své konkurenty v bouřlivém do-
mácím prostředí a půjde zabojo-
vat o návrat do první ligy. 

TIP NA UMÍSTĚNÍ
1. FC Zbrojovka Brno
2. SFC Opava
3. FK Dukla Praha 
4. 1.SK Prostějov
5. AC Sparta Praha B
6. SK Líšeň

KONTAKT

DAVID JOCH

hledáme
EXTERNÍ REDAKTORY

co musíš mít?

co nabízíme?
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AUTOR: ANDRÉ KARHÁNEK
FOTO: 1.SK PROSTĚJOV

„O motivaci máme 
postaráno!“

„O motivaci máme 
postaráno!“
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Petr Jiráček patří bezpochyby mezi nejzkušenější fotbalisty v druhé lize. Zažil úspě-
chy s Viktorii Plzeň, zahrál si Bundesligu, nesmíme opomenout také jeho skvělé 
výkony v reprezentaci. Letos to bude již deset let od povedeného evropského šam-
pionátu, kde nás svým památným gólem proti domácímu Polsku nasměroval do 
čtvrtfinále. Pokud si však někdo myslí, že nyní jen v poklidu dohrává svou kariéru, je 
těžce na omylu. S Prostějovem se popere o účast v baráži a my jsme rádi, že se nejen 
o tomto tématu rozpovídal pro náš magazín.

Od vašeho posledního působe-
ní v druhé lize uběhlo již více 
než deset let, jak se podle vás 
soutěž změnila? 
Myslím, že se za tu dobu moc ne-
změnila. Pořád je to rychlá a tvr-
dá soutěž, na můj vkus někdy až 
moc, ale to už bude asi věkem.

S týmem se zúčastníte boje o 
baráž, který je letos atraktiv-
nější než samotná bitva o titul. 
Překvapilo vás, jak je soutěž v 
horních patrech vyrovnaná?
Popravdě ani ne. Myslím, že tady 
může každý tým porazit každé-
ho a to samé obráceně, tedy s 
každým prohrát. Je dobře, že je 
liga vyrovnaná, alespoň je více 
zajímavá. 

V čem spočívá síla vašeho 
týmu? 

Řekl bych, že je to u nás hlavně o 
týmovosti. Víme, že když každý z 
nás bude dělat to, co má, tak to 
bude fungovat. 

Chápu, že do prvního zápasu 
ještě nějaký ten týden zbývá, 
nicméně jsou již nyní v mužstvu 
patrné známky nervozity nebo 
naopak nedočkavosti? 
Na nervozitu je ještě čas, ta se 
možná dostaví koncem ligy, až 
půjde do tuhého. Máme před 
sebou ještě měsíc přípravy, mu-
síme se soustředit na to, co mu-
síme zlepšit. 

V jarní přetahované může roz-
hodnout sebemenší detail. Do-
kážete řict, na čem musíte jako 
tým nejvíce zapracovat?
Věcí, na kterých je třeba zapraco-
vat, bych našel určitě víc, hlavní

PETR JIRÁČEK
KLUB: FC ZBROJOVKA BRNO

NAROZEN: 2.3.1986

POZICE: ZÁLOŽNÍK

KLUBY: BANÍK SOKOLOV 
(2006-2008), VIKTORIA 
PLZEŇ (2008-2012), WOLFS-
BURG (2012), HAMBURGER 
SV (2012 - 2015), SPARTA PRA-
HA (2015-2017), HOST. FK JAB-
LONEC (2016-2017), FASTAV ZLÍN 
(2017-2021), 1.SK PROSTĚJOV 
(2021 - DOPOSUD)
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ale bude zvládat bodově utkání, 
v nichž se nám nebude dařit tak, 
jak bychom si představovali.

povedené období, ale přeci ješ-
tě nedávno klub bojoval o zá-
chranu ve druhé lize, tým udě-
lal velký skok za vcelku krátké 
časové období. 
Proč ne, Prostějov udělal v po-
sledních letech velký progres, ale 
jak jsem odpověděl v předchozí 
otázce, je tu ještě hodně práce. 
Není to jen o týmu, patří k tomu i 
stadion, zázemí atd.

Jak moc vás láká možnost za-
hrát si první ligu v prostějov-
ském dresu?
Roky utíkají, věčně hrát nebudu, 
ale rozloučit se se vším v první 
lize bych si určitě přál. Proč ne 
zrovna tady...

ZAJÍMAVOST

Doslova od nuly začínal zno-
vuzrozený mužský fotbal v 
Prostějově. Klub se v roce 2010 
přihlásil do okresního přeboru, 
za dva roky již získal od končí-
cích Vítkovic divizní licenci a 
hned z toho byl postup do třetí 
ligy. V sezoně 2015/16 vybojova-
li Hanáci postup do druhé ligy, 
bohužel pro ně hned v první 
sezoně sestoupili. V další sezo-
ně se však zvládli vrátit a od té 
doby již pevně zakotvili v dru-
holigových vodách. V minulé 
sezoně tým zazářil celkovým 
třetím místem, na čemž měl 
velkou zásluhu trenér Šustr, na 
jehož práci se jeho následovní-
kům podařilo navázat. 

Na co se podle vás obecně musí 
tým bojující o úspěch nejvíce 
soustředit?
Aby po dobrých výsledcích ne-
usnul na vavřínech a dál tvrdě 
makal. 

Může vám oproti týmům, které 
již mají zkušenosti s boji o ba-
ráž (resp. postup), pomoci fakt, 
že bojujete o historický úspěch 
klubu? Můžete mít větší chuť 
po úspěchu než oni. 
O motivaci máme postaráno. 
Jak jste říkal, byl by to obrovský 
úspěch. Dalším plusem je fakt, 
že útočíme ze zadních pozic, ni-
kdo od nás nic moc nečeká. 

Máte v hlavách i případný po-
stup mezi elitu? 
Tady bych zůstal při zemi, máme 
před sebou ještě mnoho práce. 

Umíte si představit Prostějov 
v první lize? Dospívá klub pro 
nejvyšší úroveň? Nechci touto 
otázkou nijak kalit současné 

ZAJÍMAVOST
Jaká zajímavá jména ještě na-
jdeme v prostějovském týmu? 
Například mistra světa i Evropy 
v malém fotbale Jana Koudel-
ku, hrajícího v záloze. Dále je 
zde šikovný Nigerijec Solomon 
Omale či bývalý mládežnický 
reprezentant Vasil Kušej, který 
má za sebou působení v Drá-
žďanech a Rakousku a přišel 
do klubu v krátké éře trenéra 
Jarošíka. Nezůstaneme pouze 
u hráčů, trenérem gólmanů 
je zkušený matador Dušan 
Melichárek, známý hlavně z 
působení v Brně. 
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OCHUTNÁVKA

Oživí Karviná své šance
na záchranu?

AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: MFK KARVINÁ

MFK Karviná je účastníkem nejvyšší soutěže už šestý rok v kuse. S přehledem se za-
chránila ve své první sezoně mezi elitou, kdy obsadila 10. místo, a v minulé, ve které 
skončila 12. Ve třech sezonách mezitím se ale zachránila s velmi odřenýma ušima. V 
ročníku 2017/18 získala stejně bodů jako sestupující Jihlava, kterou porazila v posled-
ním kole. V sezoně 2018/19 se zachránila až v kontroverzní baráži a v následující se 
skupina o záchranu kvůli nákaze v týmu Opavy nedohrála, tudíž se nesestupovalo. 
Karviná tehdy byla mezi spodní trojicí a mohla doufat pouze v záchranu přes baráž. 
Od postupu do první ligy ale Slezané nebyli v tak složité situaci jako momentálně.
Za celou podzimní část aktuální 
ligové sezony Karviná nezažila 
pocit vítězství, což při součas-
ném formátu soutěže znamená 
už 19 utkání v řadě. Karvinští tím 
dosáhli na druhou nejdelší sérii 
bez vítězství v historii první sa-
mostatné české ligy a nejsou da-
leko od překonání negativního 
rekordu Dukly Praha ze sezony 
1993/94, ve které se dejvický klub 
dočkal prvního vítězství až ve 23. 
kole. Tehdy vyhrál v Hradci Králo-
vé, což bylo jeho první i poslední 
vítězství v sezoně, ve které získal 
za 30 kol 10 bodů a z posledního 
místa sestoupil.

Karviná má nyní na svém kontě 
pouze pět bodů, jež získala remí-
zami v zápasech proti Pardubi-

na mnohem víc než pět bodů a 
často za jeho výsledkovou bídou 
stála i smůla.

Nejvýchodnějšímu účastníkovi 
Fortuna ligy nepomohl ani im-
pulz v podobě příchodu nového 
trenéra Bohumila Pánika, pod 
jehož vedením Slezané v prvním 
zápase získali proti Slovácku bod, 
poté ale přišla stále neukončená 
sérii sedmi porážek. Změna tre-
néra je v Karviné tradičním ře-
šením nepovedených výsledků, 
což může naznačovat nekon-
cepční fungování klubu. Po prv-
ním odchodu Jozefa Webera se 
karvinští trenéři střídají jako na 
běžícím pásu. Dvě změny šéfa la-
vičky za sezonu nejsou v posled-
ních letech výjimkou. Na-

cím, Hradci Králové, Slavii, Tepli-
cím a Slovácku v 1., 2., 6., 8. a 14. 
kole. Nemůže tak být na jiném 
než 16. místě. Úvod sezony sice z 
její strany nebyl povedený, sku-
tečným výsledkovým propadá-
kem ale byl až konec podzimu. 
Od 9. kola zelenobílí získali pou-
ze bod a v ligových zápasech 
táhnou sérii už sedmi porážek v 
řadě. Nejblíž k vítězství byli hned 
v prvním kole, kdy v Ďolíčku proti 
Pardubicím vedli 2:0. Utkání ale 
po dvou trefách Emila Tischle-
ra skončilo remízou 2:2. O dvě 
branky Karviná vedla i proti Zlínu 
ve 4. kole. Po gólu Martina Cedi-
dly v nastaveném čase nakonec 
nebrala ani bod. Karvinský kádr 
sice patří k nejhorším ve Fortuna 
lize, rozhodně ale na podzim měl
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posledy o místo přišel Jozef We-
ber, který Karvinou při svém prv-
ním angažmá ve Slezsku dovedl 
do nejvyšší soutěže a v nováč-
kovské sezoně s ní obsadil desá-
té místo. Při druhém angažmá 
byl odvolán po sedmi měsících. 
Nahradil ho Bohumil Pánik, kte-
rému se už jednou povedlo jiný 
slezský klub zvednout ze dna ta-
bulky a dovést k záchraně.

Lubomír Vlk, čímž vysvětlil, proč 
je v kádru Karviné velké množ-
ství cizinců.

Další posilou Karviné pro boj o 
záchranu z jiného nedalekého 
klubu se stal ofenzivní univer-
zál Lukáš Holík, který naposledy 
působil v Opavě, kde rozvázal 
smlouvu, a Karviná ho získala 
zdarma. I on obnoví spolupráci 
s trenérem Páníkem, který ho 
vedl ve Zlíně. Ze Slovácka přišel 
na hostování slovenský brankář 
Pavol Bajza a i v tomto přestupo-
vém období zelenobílí získali ci-
zince, který je velkou neznámou. 
Třiadvacetiletý gruzínský stoper 
Davit Kobouri přichází z Dinama 
Tbilisi, se kterým vybojoval dva 
tituly a zahrál si předkola evrop-
ských pohárů. Nyní se vydal na 
své první zahraniční angažmá. 
Aby Karviné v bojích o záchranu 
pomohl, bude nutná jeho velmi 
rychlá adaptace a sehrání s tý-
mem, což neplatí jen pro zahra-
niční posilu. Klub naopak opustil 
Antonín Křapka, který zamířil do 
Bohemians. Klub údajně chce 
ukončit spolupráci i s Petrem 
Bolkem, Alešem Nešickým a 
Martinem Šindelářem.

Při příchodu většího množství 
nových hráčů je důležité, aby 
se tým co nejdřív sehrál. To pro 
Karvinou platí nejen kvůli bodo-
vé ztrátě na své konkurenty, ale 
i mimořádně důležitému star-
tu jarní části. Nejdřív zajíždí na 
půdu Slavie. S tou sice doma 
na podzim remizovala, získat 
body na hřišti mistra ale bude 
výrazně náročnější úkol. Vše by 
Slezané měli směřovat k dru-
hému zápasu jara proti Jablon-
ci a především ke kolu třetímu 
proti Teplicím. V tom se v pří-
mém souboji budou snažit snížit 
ztrátu na soupeře před sebou a 
možná i odvracet srovnání ne-
chvalného, výše již zmíněného 
rekordu Dukly Praha. Pokud by 
nejvýchodnější účastník nejvyš-
ší soutěže v úvodních zápasech 
nebodoval, nabral by už i na Tep-
lice tak velkou ztrátu, že by bylo 
extrémně náročné, ne-li nemož-
né ji dohnat. Vítězstvími by se 
naopak Karviná mohla dostat 
Teplicím na dostřel.

Do Ostravy tehdy přicházel v 
březnu 2018, kdy Baník po třech 
odehraných kolech jarní části 
ligy ztrácel na pozice znamena-
jící záchranu sedm bodů. Přes-
to nebyl ani zdaleka v tak složi-
té situaci jako aktuálně Karviná. 
Možnosti ostravského klubu na-
příklad v posilování kádru jsou 
zcela nesrovnatelné s možnost-
mi Karviné. Kdyby se zkušené-
mu trenérovi povedlo v nejvyšší 
soutěži udržet i Karvinou, jed-
nalo by se bezesporu o výrazně 
větší úspěch a překvapení než v 
případě Ostravy.

Situace Karviné je velmi vážná 
a málokterý fotbalový expert by 
tipoval, že se jí podaří zachránit. 
Přesto není možné někoho ode-
pisovat, dokud je teoreticky ještě 
šance. Bodů je ve hře stále mno-
ho. Zbývá odehrát 11 kol základní 
části ligy a pět utkání skupiny o 
záchranu, ve kterých se Karviná 
utká se svými konkurenty. Na

první místo znamenající záchra-
nu klub s velkým množstvím ci-
zinců v kádru ztrácí 11 bodů. Aby 
se udržel přímo musel by nastar-
tovat velkolepou jarní jízdu za zá-
chranou.

Reálnější je vybojovat záchra-
nu přes baráž. Na 15. barážovou 
příčku Teplic Karviná po pod-
zimu ztrácí šest bodů. „Není to 
příjemné, ale těch šest bodů je 
ještě hratelných,“ řekl pro iDNES.
cz k  situaci v  tabulce sportovní 
ředitel Lubomír Vlk. Právě klub 
z opačného koutu Česka dělal 
Karviné dlouhou dobu u dna 
tabulky společnost. Tepličtí se 
ale povedeným závěrem podzi-
mu od posledního celku tabul-
ky odpoutali. Zvítězili ve dvou z 
posledních tři zápasů minulého 
roku, čímž se dostali z nejhorší-
ho a karvinským naopak přibyly 
vrásky na čele. Ti byli v posled- 
ních třech zápasech proti velkým 
favoritům k bodům blízko. Plzni, 
Zlínu a Spartě podlehli pouze o 
gól, což jim ale v boji o záchranu 
nijak nepomohlo.

Pro Karvinou je prakticky ne-
možné získat na východ Česka 
nevytížené hráče z pražských S 
nebo Plzně. Spoléhá se tak na 
ty zahraniční nebo na pomoc 
fotbalistů nejsilnějšího klubu 
ve svém kraji. Zvýšit její nadě-
je na záchranu by měla trojice 
z Baníku Ostrava Adam Jánoš, 
Ondřej Chvěja, Muhammed Sa-
nneh. Všichni tři se do Karviné 
přesunuli na hostování. Největší 
posilou z této trojice by měl být 
Jánoš, který za Baník v základní 
sestavě na podzim nastoupil jen 
ve dvou zápasech, v Karviné ale 
na něj budou spoléhat a očeká-
vat, že dodá jistotu středu zálohy, 
kde Slezané na podzim ztráceli 
spoustu míčů. Za jeho přícho-
dem do Karviné stál trenér Pá-
ník, který Jánoše vedl už při an-
gažmá v  Ostravě; spolupráci si 
obě strany pochvalovaly. Devě-
tadvacetiletému záložníkovi po 
sezoně v Ostravě končí smlouva 
a potřebuje si svými výkony říct 
o zájem jiných klubů.

„V létě jsme oslovili dvacet 
sedm českých fotbalistů a ne-
šel sem ani jeden,” řekl pro iD-
NES.cz sportovní ředitel klubu

Josef Mucha, 13 zápasů
Roman Nádvorník, 15 zápasů
Norbert Hrnčár, 9 zápasů
František Straka, 29 zápasů
Juraj Jarábek, 39 zápasů
Jozef Weber, 20 zápasů

Bohumil Páník, dosud 8 zápasů

Trenéři Karviné po 
prvním odchodu Jo-

zefa Webera v sezoně 
2017/18

Pozn.: Při hledání nového tre-
néra na lavičce často zaskakuje 
sportovní ředitel Lubomír Vlk, 
který se mužstva ujal například 
i před přímým soubojem o zá-
chranu v posledním kole sezo-
ny 2017/18, poté co skončil Josef 
Mucha. Karviná v Jihlavě zvítězi-
la 2:0 a udržela se právě na úkor 
Vysočiny.



ROZHOVOR

AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: MFK KARVINÁ

„Máme na to 
hrát výš!“
„Máme na to 
hrát výš!“
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Lukáš Bartošák do dospělého fotbalu vstoupil ve svých 17 letech jako útočník divizní-
ho Brumova. Přes Hlučín a Karvinou se dostal do Viktorie Žižkov, kde i na něj dopad-
la těžká ekonomická situace klubu. Zlom v jeho kariéře nastal přestupem do Liberce. 
Pod Ještědem prožil své nejúspěšnější angažmá, během kterého si připsal jeden 
start v reprezentaci. Dvakrát si základní skupinu Evropské ligy zahrál za Liberec a 
jednou za Zlín. Před minulou sezonou se jednatřicetiletý levý obránce vrátil do Karvi-
né a nyní věří, že se mu se slezským klubem podaří napravit nepovedenou podzimní 
část sezony a odvrátit sestup.

V minulé sezoně Karviná skon-
čila na 12. místě a s přehledem 
se zachránila. V té aktuální jste 
po podzimní části ligy šestnác-
tí s  pouhými pěti body. Co je 
v  klubu oproti minulé sezoně 
jinak?
V  kádru oproti minulé sezoně 
moc změn neproběhlo. Myslím, 
že tým máme kvalitní a určitě 
máme na to hrát výš, ale výsled-
kově se nám nedaří. Asi devět-
krát jsme vedli a ani jednou to 
neudrželi, takže asi tady vidím 
největší problém.

Na začátku sezony se vám za 
remízy ještě body dařilo sbí-
rat. Nyní táhnete sérii sedmi 
ligových porážek v řadě. Kleslo 
v týmu po ne zrovna výsledkově

povedeném úvodu sezony se-
bevědomí a psychická pohoda, 
což vyústilo v ještě horší druhou 
část podzimu?
Samozřejmě to s  psychikou za-
mává. Potřebujeme už nutně 
bodovat, abychom zase byli se-
bevědomí. Je na nás určitě vidět 
i v zápasech, že sebevědomí není 
ideální. Hráči si na hřišti tolik ne-
dovolí.

Tepličtí prozradili, že jejich dvě 
vítězství na konci podzimu při-
šly po zhlédnutí dokumentu 
„Tajemství“, jehož tématem je 
zákon přitažlivosti. Zkoušeli jste 
i vy nějak zapracovat na psy-
chice? V dnešní době je běžná 
například spolupráce s mentál-
ním koučem.

Vím, že se čím dál častěji mluví o 
mentálním koučinku a něco na 
tom bude, mám s tím zkušenost 
ze Zlína, kde nám byl mentální 
kouč k dispozici. Je to spíš ale o 
každém hráči zvlášť, jak pracuje 
s psychikou a nakolik tomu věří. 
Tady v  Karviné se o tom trenér 
taky zmínil, tak uvidíme.

Na 13. místo zaručující záchra-
nu ztrácíte 11 bodů. Věříte ještě, 
že tak velkou ztrátu doženete, 
nebo je jasným cílem zachránit 
se přes baráž?
Věříme, chceme se baráži vy-
hnout a děláme pro to v přípravě 
maximum.

Jak se vám daří se sehrát a do 
týmu začlenit nové hráče? 
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V  druhém kole jarní části vás 
čeká Jablonec a ve třetím Tepli-
ce, to znamená soupeři v tabul-
ce hned nad vámi. Už začátek 
jara tak bude velmi důležitý a 
tým by si měl co nejdřív sed-
nout.
Ano, jsme si vědomi toho, že 
první tři zápasy budou stěžejní. 
Na Slavii nemáme co ztratit, je 
lepší je dostat hned na začátku, 
než budou sehraní. Proti Jablon-
ci doma musíme jednoznačně 
uspět a pak si to pojedeme roz-
dat do Teplic o šest bodů. Přišlo 
pár nových hráčů hned na za-
čátku přípravy, takže je dostatek 
času, aby si to sedlo.

Se Slavií sice nemáte co ztratit, 
ale na podzim i v minulé sezoně 
na jaře jste s ní remizovali. Věří-
te si na ní díky těmto úspěchům 
víc?
Díky předchozím výsledkům se 
soupeři jako je Slavia a Sparta 
víme, že kvalitu máme a že do-
kážeme hrát dobře i s  takovými 
týmy. Tady možná funguje psy-
chika v dobrém slova smyslu, že

,,NA SLAVII NEMÁME CO ZTRATIT, JE LEPŠÍ JE DO-
STAT HNED NA ZAČÁTKU, NEŽ BUDOU SEHRANÍ.‘‘

se pořádně nahecujeme. 

Remizovat se proti Slavii v  mi-
nulé sezoně povedlo i Příbrami, 
Zbrojovce Brno a Teplicím. Jak 
si vysvětlujete, že zrovna pro-
ti týmům z  druhé poloviny až 
dna tabulky tým Jindřicha Tr-
pišovského, který vás dříve tré-
noval, ztrácí body, nebo čím to 
bylo aspoň ve vašich zápasech? 
Nabízí se odpověď, že jim nevy-
hovuje hra proti zataženějším 
soupeřům. To ale asi ani dalším 
favoritům, a přesto není obvyk-
lé, že by tak velkou část bodo-
vých ztrát dominujícího kluby 
tvořily zápasy proti soupeřům 
ze dna tabulky.
Nejspíš tyhle týmy ze spodku ta-
bulky podceňují, do toho hrávají 
evropské poháry, takže je pro ně 
složitější přepnout mezi pohá-
rem a ligou. A někdy třeba taky 
ty nejlepší hráče proti klubům 
z nízkých příček pošetří na pohá-
rová utkání. Tady bych asi viděl 
ten problém.

V Karviné jste od minulé sezony 

a už jste zažil tři stálé a dva do-
časné trenéry, od sezony 2017/18 
Karviná vystřídala už sedm stá-
lých trenérů. Jozef Weber navíc 
v  klubu byl dvakrát. Jaké to je 
pro hráče, muset si tak často 
zvykat na nového trenéra?
Vzhledem k  výsledkům se není 
čemu divit, bohužel to vždy od-
nese trenér. S  novým trenérem 
přichází nový impuls a nový styl 
hry. Se změnami nemáme něja-
ký zásadní problém, musíme to 
brát jako fakt. Vždycky se nám 
každý trenér snaží za co nejkratší 
čas říct, co po nás požaduje, jaké 
má představy, a my to musíme 
respektovat. To je fotbal.

Bohumil Páník zatím v Karviné 
získal pouhý bod a obvyklý im-
pulz po příchodu nového trené-
ra se tak minimálně na výsled-
cích neprojevil. Může to být i 
kvůli tomu, že se trenéři v Karvi-
né střídají až moc často, a onen 
pověstný impulz se tím vytrácí?
V tomhle bych asi problém nevi-
děl. Po příchodu Boba Páníka
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jsme měli covid, 14 dnů musel 
být on sám v  karanténě a ná-
sledně i my hráči, takže to bylo 
složité období pro nás všechny.

Právě v  prvním zápase po ka-
ranténě jste získali zatím jedi-
ný bod pod vedením trenéra 
Páníka. V čem bylo specifikum 
zápasů po karanténě? Byli jste 
v euforii z toho, že konečně mů-
žete hrát, nebo se víc projevilo 
tréninkové manko? 
To nedokážu říct. V  tu dobu to 
bylo opravdu složité, spousta 
hráčů trénovala jen individuálně, 
někdo vůbec. Ale nějak jsme to 
zvládli. Následně jsme hráli kvůli 
odloženým zápasům co tři dny 
a tam se nejspíš projevilo to tré-
ninkové manko. 

Jaká je spolupráce s  velkým 
množstvím zahraničních spo-
luhráčů? Je to užitečná zkuše-
nost, nebo by s více Čechy bylo 
jednodušší vytvořit soudržný 
tým?
Někdy je delší vysvětlování u vi-
dea a při taktice, ale ve spoluprá-
ci není problém. Aspoň trénuje-
me angličtinu.

Zvládají komunikaci v  angličti-
ně všichni členové týmu a zní 
v  kabině víc angličtina, nebo 
čeština? Například Soufiane 
Dramé mluví česky výborně. 
Jak složitá je ale vaše komuni-
kace s jinými zahraničními spo-
luhráči a jak to zvládají trenéři?
Minulou sezonu to byla víc češti-
na, teď už je to tak 50 na 50. Zá-
klady angličtiny zvládají vícemé-
ně všichni. S  překladem občas 
pomůže právě Sufi, před kterým 
teda smekám, jak rychle češtinu 
zvládl.

Je vašim cílem si ještě zahrát 
v zahraničí a myslíte, že by vám 
zkušenost s  mezinárodní kabi-
nou v  zahraničí mohla být pří-
nosná?
Cílem už asi úplně ne, ale kdy-
by byla příležitost, nebránil bych 
se. Přínos vidím právě v tréninku 
angličtiny.

O Karviné se říká, že má v kádru 
velké množství cizinců hlavně 
kvůli tomu, že je pro ni těžké 
získat české hráče. Vy jste ne-
váhal, když před zhruba rokem 
a půl přišla nabídka, nebo jste 
zvažoval i jiné možnosti? V klu-

LUKÁŠ BARTOŠÁK

KLUB: MFK KARVINÁ

NAROZEN: 3.7. 1990 (31 LET)

POZICE: OBRÁNCE

VÝŠKA: 177 CM

KLUBY: BRUMOV (-2009), 
FC HLUČÍN (2009-2011), MFK 
KARVINÁ (2011-2012), VIK-
TORIA ŽIŽKOV (2012-2015), 
SLOVAN LIBEREC (2015-2017), 
FASTAV ZLÍN (2017-2020), 
MFK KARVINÁ (2020-DOPO-
SUD)

STARTY: FORTUNA LIGA (150 
ZÁPASŮ, 8 BRANEK, 12 ASIS-
TENCÍ)
FNL (131 ZÁPASŮ, 11 BRANEK, 
1 ASISTENCE)
MSFL (2 ZÁPASY, 0 BRANEK, 
0 ASISTENCÍ)



bu jste působil už před přibliž-
ně deseti lety, takže jste tušil 
do čeho jdete, i když se toho za 
tak dlouhou dobu v klubu jistě 
mnohé změnilo.
Upřímně jsem trochu váhal, na-
bídek bylo z  Česka i Slovenska 
víc, zájem o pokračování měl i 
Zlín, tehdy jsem právě čekal na 
nějaké zahraničí, ale doba covi-
dová mi to dost zkomplikovala. 
Pak už jsem nechtěl déle čekat 
a rozhodl se pro Karvinou. Před 
deseti lety tu bylo všechno jinak. 
Teď je tu nový stadion a moderní 
zázemí.

Proč myslíte, že čeští hráči Kar-
vinou obvykle odmítají, přesto-
že je stadion a zázemí na vyso-
ké úrovni?
Do takových menších klubů, 
jako je Karviná nebo třeba právě 
i Zlín, je těžké hráče nalákat. Vět-
šinu kvalitních hráčů získá Olo-
mouc a Baník. Spousta hráčů ani 
nechce na Moravu. Karviná navíc 
je menší město, tak je asi i proto 
tolik neláká.
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V kariéře už jste zažil úspěšnější 
období než momentálně v Kar-
viné. Jak vzpomínáte na spo-
luspolupráci s vašim osudovým 
trenérem Jindřichem Trpišov-
ským nejdřív ve Viktorii Žižkov, 
kde jste zažili těžkou ekonomic-
kou situaci, ale i skvělé výsled-
ky, a poté ve Slovanu Liberci, se 
kterým jste si zahrál Evropskou 
ligu?
Jsou to hezké vzpomínky, z dru-
hé ligy bez financí jsem ani ne 
do roka zažil evropské poháry 
proti týmům jako Marseille nebo 
Fiorentina. Celkově i na život 
v  Liberci vzpomínám rád. Jind-
řich Trpišovský je výborný trenér, 
udělal kus práce, a proto je tam, 
kde je.

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

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 

1. Hráčem Viktorie Žižkov 
v době velkých finančních 
problémů byl i Lukáš Bartošák, 
který dle svých slov pro denik.
cz nedostal výplatu až pět 
měsíců. I přesto mužstvo Jin-
dřicha Trpišovského v sezoně 
2014/15 dosáhlo na 4. místo a 
před následující byl Bartošák 
mezi hráči, které současný tre-
nér Slavie přivedl do Liberce.

2. Svůj jediný start za repre-
zentaci si Lukáš Bartošák 
připsal v listopadu 2015 v pří-
pravném zápase proti Polsku, 
kterému český národním tým 
pod vedením Pavla Vrby ve 
Wroclavi podlehl 3:1. Součas-
ný hráč Karviné v nominaci 
nahradil zraněného Davida 
Limberského a proti Polsku 
odehrál 76 minut. V té době 
měl na svém kontě pouhých 
10 prvoligových zápasů.

ZAJÍMAVOSTI



PŘÍBĚH

SILNÉHO CESTA,
z rodné vísky se
prostřílel až do ligy! 
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: ARCHIV JANA SILNÉHO

Jan Silný, hráč s nálepkou velkého střelce v nižších soutěžích, je novou 
akvizicí severočeského Jablonce. Čistě fotbalem se až do tohoto pře-
stupu neuživil, a tak si musel sehnat i civilní zaměstnání. Jeho cesta za 
kariérou profesionálního fotbalisty je netypická a o to větší jsou očeká-
vání, zda jeho příběh bude mít šťastný konec. Předpoklady pro to má.
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Svou kariéru v dospělém fot-
bale začal Jan Silný v malé obci 
Jankovice nedaleko Uherského 
Hradiště. Za místní Sokol ode-
hrál první zápasy již v šestnácti 
letech a od začátku střílel jeden 
gól za druhým. Zajímavostí je, že 
nastupoval v útoku vedle svého 
otce.  „Pro mě to v té době byl 
splněný sen. Navíc taková tro-
chu rarita,“ hodnotí zpětně své 
začátky Silný.

Jak už to tak bývá, vyvolalo spo-
lečné působení v jedné sestavě i 
drobné domácí třenice. „Bylo to 
špatné, nechtěl mě vůbec po-
slouchat a nechat si poradit. A 
ke všemu mi vůbec ani jednou 
nepřihrál na gól. Raději je dával 
sám,“ ohlíží se za společným pů-
sobením v nadsázce starší z ně-
kdejšího ofenzivního dua Václav 
Silný.

V téže době se zkoušel mladičký 
střelec prosadit v dorostu neda-
lekého Slovácka. V týmu U19 ov-
šem příliš prostoru nedostával. V 
základu v podstatě nenastoupil 
a starty sbíral po minutkách při 
střídáních.

O to více se mu dařilo v Janko-
vicích, kde střílel branky jako na 

běžícím pásu. Na podzim 2012 
zvládl ve třinácti duelech 34 
gólů. Na této úrovni v pouhých 
sedmnácti letech neměl konku-
renci a za svou produktivitu byl 
odměněn křišťálovou kopačkou 
pro nejlepšího střelce okresu.

Po mladém forvardovi v létě 2013 
sáhla divizní Viktorie Otrokovice, 
kde za ženský tým hrála jeho 
starší sestra. Pro klub i hráče to 
byla trefa do černého. Viktorii v 
sezoně 2014/2015 svými góly po-
mohl postoupit z divize do MSFL 
a ani tam nepřišel o svůj stře-
lecký apetit. V prvních patnácti 
duelech ve třetí lize nasázel dva-
náct branek.

Nutno poznamenat, že angaž-
má v Otrokovicích nebylo zcela 
růžové. Jablkem sváru byla sku-
tečnost, že Silný v Otrokovicích 
pouze hostoval. Vedení klubu 
chtělo před jarem 2015 získat 
Silného na trvalý přestup, ma-
teřské Jankovice a i sám hráč ale 
byli proti transferu a nabízeli Vik-
torii pouze prodloužení výpůjčky.

„Jeho jarní hostování bylo v 
rozporu s naším vlastním roz-
hodnutím výboru klubu mít v 
týmu jen své vlastní hráče. Ve 
výboru proběhlo hlasování, ve 
kterém jsem byl proti. Ale vý-
bor si bohužel odsouhlasil, že 
si Silného nakonec navzdory 

dohodě necháme,“ 
uvedl v červnu 2015 Rostislav 

Zálešák, který ve Viktorce 
vyřizuje přestupy a hostování 

hráčů. 

Produktivního střelce si v týmu 
prosadil tehdejší trenér Boris 
Káňa, který však byl, nehledě na 
dobré výsledky, odejit. „Nakonec 
to dopadlo tak, že se za mě po-
stavil trenér i kabina, ale zůstal 
jsem tam jen o půl roku déle,“ 
vrací se k vyhrocenému období 
Silný.

Jeho působení v Otrokovicích se 
chýlilo ke konci. Svým čichem na 
góly zaujal sousední Kroměříž. 
Do kádru tamní Hanácké Slavie 
se připojil na jaře 2016 na půlroč-
ní hostování, které se následně 
změnilo v trvalý přesun.

V ambiciózním moravském cel-

JAN SILNÝ V DRESU TŘETILIGOVÉ KROMĚŘÍŽE.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?
Jan Silný v 17 letech v dresu 

Jankovic nastřílel v jedné se-
zóně 64 branek.
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ku se takřka okamžitě stal hlav-
ní ofenzivní zbraní. Během čtyř 
let v  dresu Hanácké Slavie dal 
81 branek v 96 zápasech. Cel-
kem Silný ve třetí lize nasázel 93 
gólů ve 111 utkáních, což z něj činí 
druhého nejúspěšnějšího střel-
ce MSFL od sezony 2014/2015 po 
uničovském Aleši Krčovi. 

„Honza byl náš první útočník, 
který nastřílel spoustu branek. 
Nemůžu ho hodnotit špatně. 
Je to takový samorost. Pocti-
vý kluk z vesnice, občas trochu 
svérázný, ale nikdy jsme spolu 
neměli žádný problém. Navíc 
on je jako kočka. Po zraněních 
měl vždy krátkou rekonvales-
cenci. Tam, kde jiní rehabilito-
vali měsíc, on byl za čtrnáct dní 
zpátky v tréninku,“ vrací se ke 
společnému působení v Kromě-
říži trenér Bronislav Červenka.

„Na Kroměříž vzpomínám je-
nom v dobrém. Pro mě je vel-
mi důležité, jaká je parta a jak 
mě fotbal baví. V Kroměříži to 
všechno zapadalo a to se odrá-
želo i na tom, kolik jsem dával 
gólů,“ hodnotí angažmá v třetili-
govém týmu Silný. 

Je zvláštní, že perspektivní útoč-
ník s takovými čísly strávil ve tře-
tí lize čtyři a půl sezony. Situaci 
okolo možných přestupů osvět-

luje Silného agent Petr Fukan: 
„Nabídek na Honzu chodilo 
spousta, jak ze zahraničí, tak z 
české druhé ligy. Největší zájem 
byl z polské druhé nejvyšší sou-
těže, kde ho eminentně chtěl 
do svého týmu jeden český tre-
nér, který tam tehdy trénoval. 
Ze stejné soutěže jsme měli ješ-
tě jednu nabídku a pak tam byl 
zájem od dvou klubů z nejvyšší 
soutěže na Slovensku. Vždy to 
ale ztroskotalo na výši odstup-
ného, a to navzdory finančně 
solidním nabídkám od klubů z 
české druhé ligy.“

Prvním přestupovým inter-
mezzem Silného tak bylo na jaře 
2018 půlroční působení v tehdy 
druholigovém Baníku Sokolov. 
Pro urostlého forvarda se toto 
angažmá nevyvíjelo pozitivně. 
„To se upeklo celé hrozně na-
rychlo. Já jsem dojel tři dny 
před sezónou. Bydlel jsem na 
ubytovně, nikoho jsem neznal 
a bez druholigové zkušenosti 
mě hned poslali hrát. V prvních 
třech zápasech jsem měl asi 50 
šancí, ale nedal jsem ani jednu. 
Nebyl jsem v pohodě. Nakonec 
mě přestali stavět,“ vrací se k so-
kolovské anabázi Silný.

Na západě Čech mohl navzdory 
neuspokojivým výkonům mladý 
útočník zahájit letní přípravu s 

tím, že by Sokolov případně 
uplatnil opci na přestup. Tato 
cesta se ale Silnému příliš nelíbi-
la. Nabídky měl i z jiných klubů. 
Navíc cítil, že nepředvedl to, co 
by chtěl a na co má, a i proto se 
rozhodl v Baníku nepokračovat.

Po testech v několika klubech v 
létě 2018 se Silný vrátil zpátky do 
Kroměříže. V moravském klubu 
nakonec zůstal až do února 2020. 
Hanácká Slavie měla před sebou 
asi poslední šanci na prodej per-
spektivního útočníka a vyslyše-
la nabídku druholigové Líšně. 
„V Kroměříži už měl jen rok do 
konce smlouvy, a navíc byl po 
drobném zákroku na menisku, 
což snížilo požadovanou cenu,“ 
vysvětluje Petr Fukan okolnosti 
přestupu.

Do týmu z Brna zapadl Silný jako 
dílek do skládanky, což vyplývá 
i z vyjádření samotného hráče: 
„Líšeň sem znal jako soupeře ze 
třetí ligy, kterou ještě rok před-
tím hráli. Přišel jsem tak sice do 
nového prostředí, ale ne zcela 
neznámého. Rychle jsem se ak-
limatizoval. Znal jsem spoustu 
kluků v kabině a taky to tak vy-
padalo.“ 

Jihomoravský tým je černým 
koněm posledních ročníků dru-
hé ligy a nemalý podíl na tom
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má i ofenzivní bombarďák z Jan-
kovic. Během své první půlsezo-
ny, přerušené pandemií corona-
viru, vstřelil ve třinácti utkáních 
celkem šest branek. Nutno do-
dat, že do většiny zápasů nasko-
čil až v jejich průběhu ze střídač-
ky.

Celkem se v dresu Líšně prosadil 
jednadvacetkrát v 55 zápasech. 
Překvapivě se Silný do podvě-
domí široké veřejnosti nedostal 
svými střeleckými schopnostmi. 
Loni v srpnu při domácím utkání 
s městským konkurentem Zbro-
jovkou zpacifikoval fanouška, 
který napadl pořadatele.

Za kravatu a odhození agresora 
vyfasoval tehdejší líšeňský hráč 
od rozhodčího červenou kartu 
a hrozil mu až dvouměsíční dis-
tanc. K tomu všemu po utkání 
běsnil i trenér domácího celku, 
který hovořil dokonce o vyhazo-
vu Silného z týmu.

Naštěstí trenér i komise rozhod-
čích nakonec uznali, že zásah 
Silného proti agresivnímu fa-
nouškovi nebyl nesportovním 
projevem, ale právě naopak. Pro-
duktivní střelec se stal hrdinou a 
podpory se mu dostávalo ze 

všech stran včetně šéfa komi-
se rozhodčích Zdeňka Příhody: 
„Hráče Líšně se musím lidsky 
zastat. Zamezil dalšímu útoku 
na pořadatele, a to dle mého 
názoru přiměřeným způsobem. 
Myslím, že DK ke všemu při-
hlédne,“

Paradoxně od onoho incidentu 
byl Silný nezastavitelný a dal gól 
v sedmi z devíti zápasů, ve kte-
rých na podzim nastoupil. Začalo 
se spekulovat o dalším kariérním 
posunu směrem do některého z 
týmů v nejvyšší soutěži. Není se 
čemu divit. Dohromady vstřelil 
osm branek a dělí se o třetí mís-
to s Filipem Blechou z Vlašimi v 
tabulce střelců druhé ligy. To roz-
hodně není špatná vizitka.

Nejrychlejší a nejkonkrétnější 
ze všech zájemců byl Jablonec. 
Severočeši mají nejméně pro-
duktivní ofenzivu z celé ligy a po 
odchodech Čvančary a Doležala 
potřebovali nutně posílit. Silný 
by měl typologicky odpovídat 
potřebám trenéra Petra Rady. 
Jeho hlavními zbraněmi je rych-
lost, síla v  osobních soubojích a 
především hlad po gólech. Čeká 
nás na jaře „Silný“ útok Jablon-
ce?

Hráči, kteří se v profesionál-
ním fotbale prosadili v poz-

dějším věku
František Dřížďal: Neúnav-
ný pravý bek ještě ve svých 
osmadvaceti letech kopal za 
druholigový Baník Sokolov a na 
živobytí si vydělával v kuchyni. 
Jako rána z čistého nebe přišlo 
v roce 2007 laso z mistrovské 
Slavie. V kádru pod vedením tre-
néra Jarolíma se stal miláčkem 
fanoušků. Vyhrál ligu a zahrál si i 
v Lize mistrů.

Jan Jeřábek: Neuvěřitelná loa-
jalita. Do Pardubic přišel v roce 
2006, když hrály ještě divizi. 
Týmu z města perníku pomohl 
během čtrnácti let až do nej-
vyšší soutěže a v šestatřiceti 
letech prožil ligový debut. Je 
nejstarším ligovým debutantem 
v historii. Ve východočeském 
týmu je nejenom kapitánem, 
ale také zde pracoval jako správ-
ce trávníku. 

Radim Ottmar: Většinu své 
kariéry plnil roli dvojky, nebo 
hostoval v nižších soutěžích. Prv-
ní ligový zápas odchytal až ve 
svých dvaatřiceti. V následných 
pěti sezonách však byl neotřesi-
telnou jedničkou východočeské-
ho týmu. 



ČTVEŘICE
HONZOVA

PŘEDZÁPASOVÝ RITUÁL
„Vyloženě celoživotní rituál, který bych dodržoval, ne-
mám. Spíš se vždycky pro něco nadchnu, a když se po-
vedou třeba tři zápasy za sebou, tak to stejně dělám i 
počtvrté. Jediné, co dodržuji, je, že do zápasu se snažím 
nastupovat mezi posledními, ale netrvám na tom.“

Volný čas 
„Já si rád odpočinu. V Líšni jsem volný čas trávil větši-
nou v práci, ale rád rybařím. Bohužel jsem teď dlouho 
na rybách nebyl. Mám za sebou operaci ruky a nemůžu 
nahodit.“ 

Fotbalový vzor
„Nejsem žádný fanatik, ale vždycky jsem měl rád Cristia-
na Ronalda. Ne že bych měl vylepené jeho plakáty nebo 
se podle něho nechal stříhat, ale líbí se mi na něm jeho 
touha po vítězství.“ 

FILMY A SERIÁLY
„Obecně mám rád komedie. Rád se zasměju, takže když 
něco vtipného běží na Netflixu, tak se s chutí podívám.“ 
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HLAVNÍ TÉMA:
VYŠEHRAD
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AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: GANGBANG PRODUCTION

Asi všichni fotbaloví nadšenci zachytili seriál Vyšehrad. Desetidílní minisérie z let 
2016 a 2017 je velmi vtipně podaným příběh nadějného fotbalisty Julia Lavického, 
který si kazí kariéru nejrůznějšími aférami a hroznou životosprávou. Jedná se o pa-
rodii na nejrůznější kauzy z českého fotbalového prostředí a servítky si seriál nebere 
opravdu s ničím, možná právě proto zaznamenal nebývalý úspěch. Hlavní roli si střihl 
Jakub Štáfek a výrazně se podílel i na režii a scénáři. Na letošní duben se navíc chys-
tá pokračování v podobě celovečerního snímku Vyšehrad: „Fylm“, na který se může-
me těšit v kinech. Podle slov tvůrců bude film ještě odvážnější než seriál a díky delší 
stopáži se navíc průběh bude moci ještě lépe rozvinout.

ŘÍTÍ SE JAK LAVINA...
“Jsem Lavi, ne žádnej nýmand!...

holky
 „Jak často si teďka můžu 
kupovat děvky, když mám 
ten vážnej vztah?“

ALKOHOL
„Dáme šáňo?“ - „Ses posra-
la? Před zápasem nepiju, 
jenom Lambrusco.“

Drogy
„Já jsem ti říkal, že ten kluk 

v sobě něco má.“
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Individuál
„Kde seš ty vole? Volal mi Král, 
máš trénink!“ - „V klidu, Jardo, 
já to dneska ještě řeším indi-
viduálně.“

Peníze
„Kováky? To ještě existuje?“

talent
„Přetahovajda, nazdar ba-

zar, tak pojď, zidanovka, 
kamaráde, jsem tě vymá-

chal…“

Metrosexuál
„No je pravda, že bych potře-
boval nový náušnice. Tyhle, co 
mám, to už je hroznej krám.“



,,DÁŠA MÁ VĚTŠÍ KOULE NEŽ ROMAN.‘‘ 
AUTOR: JIŘÍ DRYÁK
FOTO: GANGBANG PRODUCTION

Vyšehrad, současný fenomén, na který se každý fotbalový fanoušek třese, by měl 
jít konečně do kin! A jak říká představitel hlavního hrdiny Jakub Štáfek, scénář díky 
současným kauzám je tak aktuální, že se nemůžu dočkat, až půjde ven.  
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V roce 2016 vyšly první díly Vy-
šehradu. Dnes hlášky ze seriálu 
citují hráči národního mužstva 
i fotbalisté, kteří hrají čtvrtou 
třídu. Pomýšlel jste v  jeho po-
čátcích na to, že seriál může do-
sáhnout takového kultovního 
rozměru, jaký dnes má?
V  té době to nikoho ani nena-
padlo. Tehdy začínala nová plat-
forma Obbod a my jsme měli 
volné ruce, co se týká realizace. 
V  dnešní korektní době už není 
možné produkovat to, co jsme 
mohli dělat před šesti lety s par-
tou přátel. Podstata byla taková, 
že se sešla parta kamarádů, kte-
rá si tak trochu plnila svůj sen, 
což znamená, že jsme si tvoři-
li, co jsme chtěli, a nikdo nám 
do toho nekecal. Ale ten dosah, 
který to mělo, v  ten jsme tehdy 
ani nedoufali. Nepřemýšleli jsme 
nad tím a žili jsme okamžikem. 

Skutečnost, že vás produkce 
bavila, byla rozhodně vidět na 
konečném výsledku.
Bavilo nás to moc, i když to mělo 
mnohá úskalí a problémy. Navíc 
se nejednalo o natáčení, za kte-
rého by si člověk postavil dům - 
naopak o něj spíš málem přišel, 
protože to celé byla investice do 
sebe.

Jak říkáte, vše nebylo zalité 
sluncem. Například agenta, 
kterého hrál Jakub Prachař, na-
hradil ve druhé polovině seriálu 
Jaromír Nosek. Nebo pichlavé 
poznámky vašich spoluhráčů 
k pohárovému zápasu proti Sla-
vii. Co pro vás bylo nejtěžší? 
Bylo to smutné. S Kubou jsme se 
nepohodli, problém byl v osobní 
rovině. Já jsem měl máslo na hla-
vě, byla to moje chyba. I přes to, 
že Míru Noska mám rád, a vážím

si, že do toho šel, z  reakce fa-
noušků bylo jasné, že jsme při-
šli o důležitého člena týmu a 
Kuba hodně chyběl. Proto jsme 
v rámci filmu věděli, že jestli do 
toho půjdeme, musíme zakopat 
válečnou sekeru a on se musí  
vrátit na palubu. Což se naštěstí 
povedlo a i  našemu osobnímu 
vztahu to prospělo. Dnes spolu 
vycházíme velmi dobře.

Pokud jde o pohárové utkání 
proti Slavii – v tomto případě 

Jméno hlavní postavy bylo tvůr-
ci vybráno opravdu důkladně. 

Křestní jméno Julius mělo vytvá-
řet protiklad k často povrchní-
mu jednání, tudíž bylo zvolené 

toto noblesní jméno.

PROČ JULIUS?
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padaly věty, že zabíráte místo 
v nominaci a podobně…
Oni se různě vyjadřovali všich-
ni, ale já mam čistý stůl. Přišli 
jsme za Vyšehradem s  určitou 
nabídkou, byla to hurá akce na 
poslední chvíli. Doufali jsme, že 
nám to marketingově pomůže 
a chvíli po tom zápase půjdeme 
točit, což se kvůli covidu bohužel 
nestalo. Museli jsme natáčení 
odložit. Vyšehrad se vším sou-
hlasil, ale vždy se najde někdo, 
kdo bude proti nám brojit. Ze 
zkušenosti vím, že hodně proti 
nám byl Martin Fenin. Přijde mi 
úplně padlé na hlavu, že zrov-
na tenhle kluk se ozývá, namís-
to aby si zametl před vlastním 
prahem. Ale ozývala se i spousta 
jiných lidí. Neříkám, že jsem ně-
jaký svatoušek - a rozhodně jsem 
v době, kdy jsme točili seriál, žád-
ný svatoušek nebyl, naopak, byl 
jsem tak trochu na facku. Ale 
na druhou stranu si myslím, že 
humoru se nemají klást meze a 
přeci jen si dovolím říct, že reali-
ta je často horší než příběh, který 
vyprávíme. Je potřeba, aby si ti 
kluci sáhli do svědomí, a možná 
by bylo lepší, kdyby na sebe neu-
pozorňovali, protože pak jsou za 
hlupáky oni, a ne já.

Myslím, že je na místě říct, že 
bez seriálu by na ten zápas ne-
přišlo tolik diváků, a co je pod-
statné, Vyšehrad by příliš mno-
ho lidí nezajímal. To si málokdo 
uvědomí.
Faktem je, že nábor do vyše-
hradské akademie zaznamenal 
razantní nárůst. O Vyšehradu by 
skutečně asi moc lidí nevědělo. 
Další věcí je, že když jsme dělali 
první zápas proti Vltavínu, přišly 
tři tisíce lidí. To si tam do té doby 
nikdo nepamatoval. Sport má 
být o zábavě, má fanoušky bavit, 
a když se nedehonestuje závrat-
ným způsobem… Kdybych tam 
dělal píčoviny, kdybych úmysl-
ně někomu přejel nohy nebo 
podobně, ale skutečnost, že na-
stoupím na pět nebo deset mi-
nut mi vážně nepřijde jako něja-
ký velký problém. Naopak to, že 
je to dílo, které se prolne do rea-
lity, mi přijde jako velký success.

Měl jste hned jasno, když Vyše-
hradu vylosovali jako soupeře 
tým Slavie Praha? 
Bavili jsme se spolu s producen-
tem Ctiborem Poubou, že by to 
byl dobrý nápad. Já měl tehdy 
před zápasem v  MMA, byl jsem 
v dobré formě. S mým kondič-

ním trenérem jsme si dělali sran-
du, že na hřišti na tom budu kon-
dičně možná úplně nejlíp a svou 
muskulaturou bych mohl všech-
ny hráče strčit do kapsy. Ale sa-
mozřejmě fotbal je úplně jiný 
sport než MMA. Kluci jsou o dost 
techničtější. Neříkám, že jsem 
nějaký extra fotbalista, ale něja-
kou dobu jsem hrál. V  tu chvíli 
jsem si řekl, že by to byl dobrý 
marketingový výstřel, což se na-
konec potvrdilo. O utkání psal 
kdekdo a to, že se ti kluci ozývali, 
bylo jedině dobře. 

PRO NÁVRAT JAKUBA PRACHAŘE BYLO ZAPOTŘEBÍ NEJDŘÍVE ZAKOPAT VÁLEČNOU SEKERU.

„Už od začátku, kdy jsme psali 
scénář, jsme mysleli na to, že 
chceme do kina dostat i ty, 

kteří Vyšehrad vůbec neznají. 
A že je chceme bavit. Film je 
tak pro diváky, kteří mají rádi 

fotbal, ale zároveň i pro ty, 
kteří ho rádi nemají,“

řekl režisér, producent a 
představitel hlavní role Laviho 

Jakub Štáfek. 



Jaký byl pro vás pocit jakožto 
celoživotního sparťana nastou-
pit proti největšímu rivalovi?
Bylo to hezký, kdy se vám to 
poštěstí? Druholigový tým proti 
mistrovi, měli výbornou fazonu, 
je to pochopitelně zážitek na 
celý život. 

Zmiňoval jste, že seriál vám po-
máhal psát sám život. Můžeme 
se podobných fotbalových kauz 
dočkat i v nadcházejícím filmu? 
Samozřejmě že film by měl být 
asi obsahově jinde než seriál, 
ale pomohly vám některé sou-
časné kauzy při psaní scénáře? 
Rozhodně, šli jsme víc do hloub-
ky. Kromě toho, že sledujeme 
pořád jednoho blonďatého bl-
bečka, který je vlastně v  jádru 
dobrý kluk, jen mu pořád někdo 
hází klacky pod nohy. V momen-
tě, kdy se snaží napravit jednu 
věc, se posere věc další… A tak 
trochu zalže a myslí si, že z toho 
vybruslí, a vlastně na sebe na 
motá daleko víc průseru. Ale ve 
finále to dospěje do happyendu. 
Tak kromě tohohle kluka jsme se

zaměřili na systém jako takový, 
který z  našeho pohledu nefun-
guje vůbec dobře. Počkejme si 
na to, jak dopadnou soudy. Mů-
žeme se bavit o kauze Berbr, 
kauze Pelta, to samo o sobě ne-
vrhá dobré světlo na český fot-
bal. I o tohle se ve filmu otřeme. 
Vypustili jsme při kauze Berbr tu 
scénku, aby si lidé nemysleli, že 
jsme scénář psali až po tom, co 
se to stalo. Zkrátka chceme uká-
zat, jak to na FAČRu nefunguje. 

Teď jste mi nahrál. Nezdá se 
vám, že váš scénář má prorocké 
předpovědi - ať už je to kauza 
Berbr, nebo přeřazení Vyšehra-
du do přeboru za ovlivňování 
zápasů? To samé v podstatě 
hrajete v desátém dílu seriálu - 
máte pomalu věšteckou kouli...
Je to zvláštní. Dodnes nedokáže 
me rozklíčovat, jestli nám to po-
máhá, nebo škodí. Vždy je lepší, 
když nějakým způsobem řeže-
te do živého. Pro nás by asi bylo 
lepší, kdyby tito lidé ve svých 
funkcích setrvali, kdyby se mohli 
nějakým způsobem bránit. Sa-
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motného by mě zajímaly jejich 
reakce – zda by mlčeli, nebo jest-
li by se ty pomyslné potrefené 
husy ozvaly. Z mého pohledu mě 
trochu mrzí, že ti lidé jsou teď v 
soudním procesu a nemůžou se 
bránit - to já nemám rád, já po-
slední léta preferuji všechno na 
rovinu. Když se mi něco nelíbí, 
tak to na rovinu řeknu a očeká-
vám argumenty od  protistrany, 
které, myslím si, v tomto případě 
nepřijdou. To, jestli máme věš-
teckou kouli, zůstává nezodpo-
vězenou otázkou. Už jsme žer- 
tovali, že kluci z organizovaného 
zločinu četli náš scénář a na zá-
kladě toho to rozjeli. Je pravda, 
že některé věci ve scénáři, který 
vznikl v roce 2019, jsou teď straš- 
ně aktuální, takže se už nemůžu 
dočkat, až film vyjde.

Já si osobně myslím, že by do-
tčení lidé téměř určitě mlčeli, i 
kdyby měli šanci mluvit. Osob-
nosti tohoto typu nechtějí být 
vidět ani slyšet.
No, STBáci to tak mají. Jsou to ta-
kový sračky srabácký. Starý STB



struktury, to jsou lidi, který ne-
mají koule a jen profitují z toho, 
že mají moc a vysoké postave-
ní, ale face-to-face jsou to nic-
ky. Jsou to lidi, který by se vám 
nepostavili. Ve finále má možná 
Dáša větší koule než ten Roman.

V teaseru můžeme vidět mnoho 
známých osobností, z nichž tou 
nejvlivnější je sportovní ředitel 
Sparty Tomáš Rosický. Jakou 
zkušeností pro vás bylo jedná-
ní s ním a se Spartou? Protože 
samozřejmě je tu nějaká image 
klubu a tak…
Rozumím. Já si Tomáše a všech, 
kteří mají koule ve filmu vystu-
povat, hrozně vážím, neboť svým 
způsobem dávají hlavu na špa-
lek. Ne pro každého je to jedno-
duché. S Tomášem to bylo o to 
složitější, že zastává velkou funk-
ci. Pochopitelně chtěl vědět, jak 
ve filmu bude prezentován. Jako 
jeden z  mála dostal dopředu 
scénář. To, čeho si na něm cením 
a za co má u mě plusové body, je, 
že má ty koule a přišel za námi 
s podmínkou, že pokud se bude 
natáčení účastnit, trvá na tom, 
abychom se právě zaměřili na 
celý ten prohnilý systém. Jinými 
slovy, Tomášova účast byla pod-
míněna tím, že my budeme upo-
zorňovat na nešvary českého fot-

balu, pro nás tím pádem win-to-
-win situace.

Byli na druhou stranu nějací 
lidé, kteří vás s  natáčením od-
mítli? 
Setkali jsme se s lidmi, kteří z fil-
mu chtěli spíše profitovat. Nebo 
byli lidé, kteří účast přislíbili a po-
tom ji na poslední chvíli zrušili, 
např. Horst Siegl. Důvody jme-
novat nebudu, to by vůči němu 
nebylo fér, ale je fér říct jeho jmé-
no. Na druhou stranu jsem byl 
překvapen, kolik lidí do toho šlo 
po hlavě a sami ze sebe si umějí 
udělat srandu, jako např. Ondra 
Pavelec, Jakub Voráček, Vláda 
Šmicer, Patrik Berger, Mára Ma-
tějovský, Dan Pudil, Radko Gudas 
nebo zápasník Jirka Procházka. 
Těch kluků je spousta, fakt mě 
až překvapilo, jak moc i po tolika 
letech Vyšehrad rezonuje a kolik 
lidí chce být jeho součástí. 

Váš kamarád Štěpán Kozub hlá-
sí, že v komedii by neměly exis-
tovat žádné hranice. Museli jste 
kvůli filmu něco vystřihnout 
nebo nenatočit kvůli hyperko-
rektnosti, která se na nás valí ze 
západu? 
Kvůli filmu ne, ale řešíme to hod-
ně v trailerech, což je bizár. Dnes 
jsou kanály, kterými to chcete ta-

hat, propojený. Facebook, In- 
stagram, Youtube, atd. jsou hy-
perkorektní. Nápisy Sex a Drogy 
jsou hraniční. Ani jim tolik nevadí 
sprostá mluva. My ji používáme, 
abychom nebyli prvoplánově 
vulgární, ale kde si to dílo za-
slouží, vulgární jsme. Ovšem věci 
jako drogy a sex jsou opravdu 
problém. Můžete udělat soft ver-
zi, ale v tom okamžiku lidem ubí-
ráte to, na co se ve filmu můžete 
těšit. Chceme původním fanouš-
kům dopřát starý Vyšehrad, ale 
zároveň chceme oslovit i masu 
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lidí, kteří ho neznají, takže v tom 
je to složitější. Ale co se týče fil-
mu, jsme naprosto spokojeni, 
ten je, jak má být.

Jakub Prachař zmínil, že je to 
možná poslední nekorektní 
film. Jak vy z  pozice herce vní 
-máte dnešní korektnost, která 
prostupuje i k nám?
Je to bizár. V  rámci humoru a 
obecně kultury by se nemě-
ly klást meze. Je to na každém 
člověku a jeho individuálnímu 
vkusu určit si, zda to či ono je 
moc, nebo ne. Myslím, že by se 
neměli tvůrci omezovat. Přichází 
to k nám z Ameriky, což je straš-
né. Musíte mít ve štábu sedm 
černochů, tři lesbičky nebo jiné 
LGBT pohlaví a podobně. Já to 
nikomu neberu, ať si každý dělá, 
co chce, ale tahle pravidla mi 
přijdou nešťastná. Ono to asi 
vychází na základě zkušenosti a 
ojedinělých případů sexuálního 
obtěžování a profitování ze své 
funkce producenta atd., ale tím 
pádem by lidé měli mít odpoví-
dající tresty. Nicméně by to ne- 
mělo zasahovat do tvorby v kul-
tuře. Když si vzpomenu na staré 
filmy Bena Stillera, Jima Carryho

nebo to, co si dovolil Sacha Ba-
ron Cohen, to je dnes nepředsta-
vitelné.  

Stačí vzpomenout na legendár-
ní Českou Sodu… 
No samozřejmě, kdyby dnes 
proběhl prací prášek Árijec, tak 
úplně nevím. Třeba u Simpsonů 
bude mít po třiceti letech Jirka 
Lábus problém dabovat Marge, 
protože ji má mluvit ženská. Inda 
má zase dabovat Ind, ne nikdo, 
kdo si na to hraje. Se Štěpánem 
naprosto souhlasím, neměly by 
tu být hranice. Když se to člově-
ku nelíbí, tak ať řekne, že ho to 
vlastně sere, a vypne to, ale do-
kážu si představit, že někde jinde 
to hodně lidí naopak pobaví. 

Jak jsem na začátku zmínil kult 
Vyšehradu, vnímáte roli Julia 
Lavického jako svou životní roli, 
protože Matěj Jordán z Ulice je 
asi definitivně pryč, nebo jak 
vás teď oslovují lidé na ulici ? 
(úsměv) Já doufám, že to není 
má životní role. Už jsem se asi vy-
manil z  té škatule. Možná tomu 
pomohly ty fighty a jsem pro lidi-
Jakub Štáfek, což je bizár. Lavic-
ký je role, která mě baví v něja-

kém období, samozřejmě ho ne-
můžu hrát donekonečna. Stárnu 
a nikdo nebude chtít vidět pa-
desátiletého fotbalistu. Třeba se 
pletu, třeba se tu potkáme za x 
let a budu hrát Laviho, co nebu-
de mít ani korunu a bude učit 
malé děti hrát fotbal. Nevím, ne-
chci předjímat.

Možná jedna předčasná otázka, 
ale věřím, že hodně lidí zajímá: 
Můžeme někdy doufat ve Vyše-
hrad 2?  
Uvidíme, máme nějaké nápady, 
ale zaleží, jestli film bude úspěš-
ný. Dělat druhý díl na film, který 
nemá úspěch, je kravina. Ale po-
kud bude dobrá návštěvnost a 
my si potvrdíme, že jsme schop-
ni vytvořit lepší díl než ten první, 
tak mi to dává logiku. Ono je taky 
potřeba si od něj odpočinout a 
dělat něco mezi tím. Uvidíme, 
když to splní tyto parametry, ne-
bráním se tomu. 

Co si budeme nalhávat, fotba-
listé vám dají scénář sami do 
rukou. 
No ježišmarjá, to je nevyčerpa-
telná studnice. Je dobré nasát ty 
kauzy a pak to nabombit.   
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Slavné kauzy hříšných
fotbalistů a funkcionářů 

AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: ČTK

TOMÁŠ UJFALUŠI
„Já nic neplatil a ta částka taky 
nesouhlasí.“ Parodováním zná-
me kauzy se nám Lavi předsta-
vil už na začátku úvodního dílu. 
A asi není potřeba zdůrazňovat, 
o kterou kauzu že se jedná.

Na slavnou větu Tomáše Ujfa-
lušiho a stejně legendární číslo 
hotelového pokoje 433 asi nejde 
zapomenout. Bývalý reprezen-
tační obránce byl bezesporu 
výborným hráčem, ale také se 
uměl pořádně odvázat. A jeho 
narozeninová oslava z roku 2007 
asi stála za to. Na jeho pokoji 
byla čtveřice Tomáš Rosický, 
Marek Čech, Jan Polák a Martin 
Jiránek. Nepopíjeli tam ale sami, 
protože matadoři našeho náro-
ďáku si podle všechno objednali 
lehké děvy.
    Reprezentace za tento skandál 
musela zaplatit milion korun a 
hříšníci inkriminovaného večera 
se pak museli veřejně omlouvat

na tiskové konferenci a tam prá-
vě Ujfaluši pronesl tu tolik slav-
nou větu: „Nic jsem neplatil, ta 
částka absolutně nesouhlasí.“ 
A stejným způsobem zatlouka-
li i jeho spoluhráči, takže kolem 
kauzy vznikly všemožné teorie, 
jak že to vlastně bylo. Skutečnou 
pravdu asi jen tak nedozvíme.

David Limberský
“Jsem tě zboural, vole!“ a násle-
dovala oslava s volantem. Tak 
slavil Lavi na tréninku povede-
ný gól po večeru, co boural a 
utíkal před policií. Všem je asi 
jasné, že se jedná o narážku na 
jednoho z nejkontroverznějších 
českých fotbalistů, kterého 
není potřeba představovat. Da-
vid Limberský byl v seriálu ale 
zmíněn vícekrát (například po-
křik „Limberský, ty jsi hovado!“) 
a Jakub Štáfek se otevřeně 
přiznal, že k bývalému plzeň-
skému kapitánovi respekt

zrovna nechová…
Sám Limberský má na svém 
kontě kauz hned několik. Tou 
nejslavnější ale zůstává opilecká 
jízda a honička s policisty. Celé to 
bývalý reprezentační bek koru-
noval velmi nevhodnou oslavou 
gólu. No, a jak se to celé semlelo?
    Plzeňská legenda nabourala 
jedné noci v roce 2015 svůj luxus-
ní Bentley do zídky na Smíchově 
na křižovatce ulic Vrchlického a 
Na Popelce, navíc ještě poškodil 
semafor. To samozřejmě zna-
menalo příjezd policie. Těm pak 
začal Limba utíkat. Výpovědi se 
poté poněkud rozcházejí. Tisko-
vá mluvčí policie tehdy uvedla, 
že policisté Limberského chytili. 
Fotbalista zase tvrdí, že se za-
stavil a vrátil se a až potom byl 
zatčen. Každopádně mu bylo 
naměřeno 1,5 promile alkoholu 
v krvi. Ve hře bylo dokonce věze-
ní na tři roky, ale nakonec Lim-
berský vyvázl pouze s pokutu.
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Velmi bouřlivé reakce posléze 
vyvolala jeho oslava gólu, kde to-
čil rukama, jako by držel volant 
v ruce.
    Ve své knize Byla to jízda a v 
několika rozhovorech se slavný 
hráč svěřil s  dalšími svými úlety 
a se svojí minulostí. Prý se v pat-
nácti letech chytl špatné party 
a už se to pak s ním dost vleklo. 
S partou, která si říkala „kinder 
gang“, prý kradli třeba v  drogé-
riích či obchodech s oblečením. 
Včas se prý ale od podobných 
lidí distancoval a někteří z  nich 
dopadli podle jeho slov hodně 
špatně.

Roman Bendář
„Romane, já strašně oceňuji 
tvoji pomoc. Já teda vim, že ty 
už to dávno neděláš.“ Bývalý 
sparťanský útočník Roman 
Bendář ke své staré kauze při-
stoupil s humorem a v seriálu 
Vyšehrad si zahrál sám sebe 
a Lavimu na prosbu agenta 
Jarouše dovezl kokain, aby Lavi 
zvládnul fyzické testy, protože 
byl po divokém večeru zlitý a 
nebyl schopný se postavit na 
nohy.

Bendář o své minulosti mluví 
otevřeně a přiznal se k tomu, že 
když přestoupil do Premier Lea-
gue (West Bromwich), tak drogy 
zkoušel. Podle jeho slov si ale

 nemyslel, že mu svět leží u no-
hou, ale právě naopak, a zaháněl 
tímto způsobem svoje psychické 
problémy, o kterých nikdo nevě-
děl. Aféra s kokainem a marihua-
nou znamenala konec ve West 
Bromu i reprezentaci.  Naštěstí 
ale Bednářovi toto temné ob-
dobí neukončilo kariéru úplně a 
vystřídal pak ještě několik klubů 
v Anglii a Turecku a poté se vrátil 
do Česka, kde si zahrál za Spartu 
a Příbram. Dále se fotbalista svě-
řil také s tím, že si občas zajde do 
kasina. Návštěvy heren má ale 
naštěstí relativně pod kontrolou 
a své peníze má prý převážně 
v nemovitostech.

Tomáš Řepka
„Nazdar, Řepo! Díky za tip s tou 
kasou, vole!“
I slavný sparťanský obránce 
Tomáš Řepka si v seriálu Vyše-
hrad zahrál sám sebe, ze svých 
kauz si otevřeně dělá srandu. 
Poradil Lavimu, kde najít „kyli-
ána“ na dobročinný projekt, a 
došlo i na scénu s napadením 
kameramana, která měla při-
pomenout slavný „blikanec“.

 Vraťme se ale ještě ke kauze se 
sparťanskou kasou z  roku 2010. 
O zmizelých penězích z  klubo-
vé, kterou měl na starosti právě 
kapitán Řepka, se mluvilo roky a 
vznikla spousta teorií. Sám fot-

balista pak konečně k incidentu 
promluvil. „Jednou se stalo, že 
jsme mířili k vítězství, ale aby-
chom ho měli jistější, potřebo-
vali jsme motivovat jeden tým 
k tomu, aby svůj zápas kluci ne-
vypustili a hráli ho naplno. Byli 
jsme v situaci, kdy jsme hráli o 
titul, měli jsme před sebou po-
slední kolo do konce a chybělo 
nám k titulu pár bodů. Potřebo-
vali jsme, aby ten klub, co hrál 
proti tomu, který nám tlačil na 
záda, opravdu zamakal, a my tak 
měli snazší cestu k titulu. Ta mo-
tivace se dělá různě a za peníze 
se dají pořídit různé motivační 
momenty,“ sdělil Tomáš Řepka. 
O jaký klub šlo, se nezjistilo, a bý-
valý obránce to nechtěl prozra-
zovat, aby nebyl stíhán za úpla-
tek.
    Jinak dalších přešlapů má na 
svém kontě opravdu hodně. Vět-
šina z nás si asi pamatuje, jak 
například v  roce 2007 praštil do 
kamery kameramana České te-
levize nebo jak vší silou hodil míč 
do obličeje ostravského Aleše 
Besty. Dále mu byl třeba ode-
brán řidičák za jízdu v opilosti a 
skandály pozornost médií poutal 
i po skončení své hráčské kariéry 
v roce 2013.
    Před čtyřmi lety byl pravomoc-
ně odsouzen na dva a půl roku 
vězení za zpronevěru a poškoze-
ní práv exmanželky Vlaďky Erbo-
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vé. Prodal totiž za 1,2 milionu ko-
run mercedes, který již v té době 
patřil jeho bývalé ženě. Trest mu 
byl ale nakonec snížen kvůli od-
pracovaným hodinám veřejně 
prospěšných prací a začátkem 
loňského roku byl podmíněně 
propuštěn.
    Slavný temperamentní fot-
balista už několikrát tvrdil, že se 
konečně napravil, tak snad už to 
tentokrát myslí vážně.

Martin Fenin
Požáru a pádu z balkónu se 
možná dočkáme v očekáva-
ném filmu. Trailer to alespoň 
trochu naznačil, ale nechme se 
překvapit. Laviho pádu z okna 
za trochu jiných okolností už 
jsme se ale v seriálu dočkali. 
Každopádně jedním z největ-
ších hříšníků české fotbalové 
scény je mnohokrát zesměš-
ňovaný a dnes už napravený 
Martin Fenin.

 Příběh bývalého Teplického 
útočníka Fenina opravdu tak 
trochu připomíná Julia Lavické-
ho. Byl to velmi nadějný talent a 
příslib české reprezentace, jenže 
pak to začalo jít strmě z  kopce. 
Fenin měl velký problém s alko-
holem a nestávalo se ojediněle, 
že na tréninky chodil pod vlivem. 
Nejvíce se ale „proslavil“ legen-
dárním pádem z okna. Začala 

ihned kolovat teorie, že chtěl 
spáchat sebevraždu, to ale sám 
hráč vyvrací a popírá i to, že by 
ten večer byl zdrogovaný. Pád to 
byl ale především pro jeho kari-
éru. Ze zranění a depresí se sice 
dostal, ale na svoje angažmá 
v  bundesligovém Frankfurtu už 
nenavázal a nyní čtyřiatřicetiletý 
hráč působí v  1.A třídě v  FK Ře-
poryje. 

Roman Berbr
„Berbr, vole, řídí i rozhodčí ve 
Fifě“ Tak Lavi komentoval svůj 
zápas na Fifě s Lukášem Vá-
chou. A asi by všechny pře-
kvapilo, kdyby největší šedé 
eminenci českého fotbalu 
nebyla nějaká ta hláška v seriá-
lu věnována.

Navíc bývalý místopředseda 
FAČR Roman Berbr se nyní trest-
ně stíhán v  kauze napojené na 
klub Slavoj Vyšehrad, takže je to 
téma velmi aktuální. Podrobněji 
se mu věnuje jiný článek ve vy-
dání.

Daniel Křeťniský
„Co to máš za buzerantskou 
tašku?“ - „Tu jsem dostal od 
Křéti k Mikuláši.“ Tak zněl roz-
hovor agenta Jarouše s Lavim, 
který odkazoval na slavnou 
kauzu mediálního magnáta a 
majitele AC Sparta Praha

Daniela Křetinského.

Inkriminovaná kabela prý údaj-
ně měla obsahovat materiály 
a důkazy ukazující na korupci v 
českém fotbale a měl jí předložit 
v roce 2012 vedení fotbalové aso-
ciace. Bývalý předseda discipli-
nární komise Jiří Golda ale tuto 
informaci popírá a tvrdí, že se 
jednalo pouze o závažná obvině-
ní funkcionářů, rozhodčích i klu-
bů, která měla být prostřena. Na 
koho znal šéf letenského celku 
„špínu“ a co bylo skutečně obsa-
hem slavné „Křetínského kabely“ 
se ale nejspíše nikdy nedozvíme.

Firemní akce

Wellness pobyty

Pobytové balíčky

Restaurace a vinárna
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AUTOR: JAN LUKACKO
FOTO: GANGBANG PRODUCTION

nou scénu, když si ale člověk 
uvědomí její přesah, dojde mu, 
že to vůbec žádná sranda není. 
Jak vůbec se filmaři rozhodli ce-
lou aféru pojmout, se dozvíme až 
v dubnu v kinech. Ale vzhledem 
k  tomu, že by snímek měl být 
ještě méně korektní než seriál, 
máme se na co těšit. Podle vyjá-
dření Jakuba Štáfka by film měl 
upozorňovat na mnohé nešvary 
české kopané, nejen na korupci.

Vzestup a pád Slavoje
Zůstaňme teď u reálného Slavo-
je Vyšehrad a shrňme si roli klu-
bu v celé kauze. Disciplinární ko- 

Vypadá to, že i nový „fylm“ Vyše-
hrad se dotkne tohoto tématu. 
Necelý týden po vzetí Berbra a 
spol. do vazby vydali tvůrci sním-
ku video s Miroslavem Hanušem 
právě v roli Romana Berbra, kde 
herec říká: „Bez rozhodčích se 
akorát dvaadvacet chlápků honí 
za balonem jako ču**ci. Až roz-
hodčí z toho dělá sport. Dá tomu 
řád. Zařídí góly, přehlídne ofsa-
jdy, nakloní rovinu, jak je potře-
ba, a řeka teče. Kdyby byla pořád 
rovina, tak teče akorát ho**o. Fot-
bal je krásnej sport, ale bez roz-
hodčích by byl moc férovej. A tím 
pádem nudnej.“ Jedná se o vtip-

mise Ligové fotbalové asocia-
ce s  ním zahájila řízení na kon-
ci listopadu 2020, obvinila klub 
z úplatkářství a narušení regulér-
nosti druhé a předtím i třetí ligy. 
Ovlivněno mělo být přátelské 
utkání s Motorletem, které skon-
čilo podivným nefotbalovým vý-
sledkem 8:3 pro Vyšehrad, a dále 
ligové zápasy s  Chrudimí, Líšní 
nebo Sokolovem.

Později Česká televize zveřejnila 
některé odposlechy. „Když pove-
deme o poločase, skončí a vyhra-
jeme, dostanete 175 tisíc,“ zazně-
lo na jedné z nahrávek. Poté, co

Už je to více než rok a čtvrt. Konkrétně 16. října 2020 zadrželi kriminalisté dvacet 
osob kvůli podezření z korupce v českém fotbale. Mezi nimi nechyběli ani velké ryby, 
např. někdejší místopředseda Fotbalové asociace České republiky Roman Berbr 
nebo bývalý sportovní ředitel tehdy druholigového Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz. 
Média později přišla na to, že jeho klub figuroval v úplatkářských a sázkařských afé-
rách.

TÉMA
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veškeré spisy prošla i policie, za-
čala stíhat také samotný klub. 
Ten za celou kauzu pak zaplatil 
na konci uplynulého roku. Těs-
ně před Vánoci se Etická komise 
FAČR rozhodla s okamžitou plat-
ností Slavoj Vyšehrad přeřadit o 
dvě soutěže níž, tedy ze třetí ligy, 
ve které působil tuto sezonu, do 
Pražského přeboru. Vyšehrad 
tak na jaře nemůže hrát v žádné 
ligové soutěži a od podzimu na-
stoupí do přeboru. 

Chycené ryby
Zároveň s  Vyšehradem potres-
tala tři rozhodčí, kteří, jak říkal 
Hanuš v  roli Berbra, „nakláněli 
rovinu“ – Zdeněk Koval, Jiří Musil 
a Miloš Vitner nemohou pískat 
osm let a zároveň dostali poku-
tu 25 tisíc Kč. „Těmto osobám 
byl slíben úplatek ve výši 170 ti-
síc korun za ovlivnění utkání. Oni 
nabídku přijali. Zápas se poté ne-
vyvedl a oni peněžité plnění ne-
dostali,“ uvedl předseda etické 
komise Jan Eisenreich. Trest na 
osmnáct měsíců dostal i delegát 
Miroslav Svoboda, kterému sice 
úplatek nabídnout nebyl, podle

vat ani s B-týmem. Vyšetřování-
pak probíhá s rozhodčími Zdeň-
kem Vaňkátem, Petrem Hockem 
a Jakubem Hrabovským. Posled-
ní dva pískali ještě na podzim 
nejvyšší českou soutěž. 

Seriál předpověděl bu-
doucnost
Při celé kauze se pak jako ex-
trémně nadčasový jeví poslední 
díl Štáfkova seriálu (pardon, „se-
ryjálu“) Vyšehrad. V díle s názvem 
„Zápas“ Lavický souhlasí s tím, že 
zápas vypustí a bude se hrát na 
remízu 0:0 kvůli dobrému kurzu 
na daný výsledek. Na rozdíl od 
reality nakonec ale přece jen Lavi 
v 90. minutě rozhodne gólem na 
1:0 a vysoké sázky na bezbranko-
vou remízu jsou tatam. Poslední 
díl vyšel v roce 2017, kauza kolem 
Rogoze, Berbra a spol. vypukla až 
o asi tři roky později. Jak nadča-
sový bude film, zjistíme v dubnu. 

komise o něm ale musel vědět.

A flastry rozdávala komise i na 
začátku letošního roku. Delegát 
Miroslav Skála dostal šestiletý zá-
kaz činnosti a pokutu 15 tisíc Kč. 
Bývalý vedoucí Vyšehradu Milan 
Tandara zákaz činnosti na rok a 
půl a pět tisíc Kč. Tomáš Freis-
ler, bývalý asistent trenéra Loko 
Vltavín, který převzal úplatek za 
ovlivnění zápasu s  Vyšehradem 
v  květnu 2019, nesmí ve fotbale 
působit šest let a musí zaplatit 
50 tisíc Kč. Sekretář Řídící komi-
se pro Čechy Jan Hořejší se měl 
podílet na ovlivnění tří zápasů, 
teď nesmí ve fotbale působit čty-
ři roky. S  bývalým prvoligovým 
rozhodčím Emanuelem Markem 
a hráči Martinem Uvírou a Mar-
kem Hovorkou bylo řízení ukon-
čeno, protože už nejsou členy 
FAČR. Podle Eisenreicha by se 
ale už nikdy neměli do fotbalové 
asociace vrátit. 

Řízení momentálně probíhají 
s  hráčem Teplic Denisem Laň-
kou, který se kvůli případu nesmí 
v severočeském klubu připravo-
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chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 

www.optimalproject.cz

PŘÍPAD VYŠEHRAD v čase
7. června 2017 - 

červen 2019 - 

červenec 2020 - 

16. října 2020 - 

22. října 2020 - 

26. listopadu 2020 - 

30. listopadu 2020 - 

13. ledna 2021 - 

30. května 2021 - 

22. července 2021 - 

21. prosince 2021 - 

leden 2022 - 

duben 2022 -

Vychází poslední díl seriálu Vyšehrad. Zabývá se sázkovým podvodem.

Slavoj Vyšehrad vyhrává ČFL a postupuje do druhé ligy.

Vyšehrad ve druhé lize i díky korupci končí na 12. místě.

Policie zadržuje 20 lidí kvůli korupci, o dva dny později posílá Berbra nebo 
Rogoze do vazby.

Vyšla první ukázka z filmu s Miroslavem Hanušem v roli Romana Berbra.

Disciplinární komise LFA začíná řízení s Vyšehradem.

Policie začíná vyšetřovat i podezření ze sázkových podvodů v souvislosti 
s Vyšehradem.

Berbr je propuštěn z vazby.

Končí druhá liga, Vyšehrad má po 26 zápasech pouhých 7 bodů a sestu-
puje.

Policie začíná stíhat i Slavoj Vyšehrad. Mezitím obviňuje další lidi.

Etická komise FAČR vynáší první verdikty. Vyšehrad je přeřazen o dvě 
soutěže níž, tři sudí dostávají osmiletý trest.

Laňka nesmí trénovat s Teplicemi kvůli aféře, Freisler dostává šestiletý 
trest, Hořejší čtyřletý.

Vyjde Film Vyšehrad.



49

www.optimalproject.cz



ŠTĚPÁN KRUNERT11 ŽONGLů
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

Seven nation army - The white stripes.

2Oblíbený seriál
Vikingové.

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

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

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 

Ján Ďurica.

6 Jsi singl, na baru sedí holka. Jaká bude první věta, abys ji zaujal? 
Ahoj, jmenuji se Štěpán.

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
To si nepamatuji, žádný si nevybavuji.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 

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

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

11
Žongly s balónem.

Poslední dovolená na Maltě.

Nedávám, ale začnu.

Co si představíš pod slovem žongl?

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

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

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

Foto: Pressfokus



KAUZA

Kauza Nita! 
Starý problém 
v novém hávu
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: AC SPARTA PRAHA

Florin Nita - v průběhu podzimu jasná jednička Sparty mezi třemi tyčemi. Stačil však 
jeden nepovedený zápas a o své výsostné místo zkušený gólman přišel. Odstavení 
na druhou kolej za Dominikem Holcem nenese rumunský brankář lehce a na Letné 
tak mají zase o problematickou kauzu navíc.





Co se vlastně stalo? 
Během letní přípravy měl Florin 
Nita možnost opustit letenský 
klub, ale nakonec se rozhodl za-
bojovat o místo v sestavě Sparty 
s Milanem Hečou a Dominikem 
Holcem. Díky svým výkonům si 
na startu nového ročníku vybo-
joval místo v základní sestavě a 
byl opakovaně vyzdvihován fa-
noušky i odbornou veřejností. 
V určitém období se o rumun-
ském legionáři hovořilo dokon-
ce jako o nejlepším gólmanovi v 
tuzemsku.

S výjimkou pohárových zápasů 
své konkurenty Nita do branky 
nepustil a jeho pozice se zdá-
la být pevná stejně jako obrana 
Sparty, kterou dirigoval. Na konci 
listopadu se v Uhreském Hradiš-
ti celá defenziva pražského týmu 
zhroutila a odvezla si na Letnou 
výprask 4:0.

Sparta před sebou měla klíčo-
vý zápas v Evropské lize proti 
Rangers a trenérský štáb v čele 
s Pavlem Vrbou se rozhodl po 
čtyřgólové nadílce pro změnu 
 na postu brankáře. V klíčovém 
utkání proti „oblíbenému“ skot-
skému celku se do kasy postavil 
Dominik Holec a rozhodně ne- 
zklamal.

Slovenský gólman se prezento-
val velmi dobře a navíc ukázal, že 
v jedné disciplíně je jednoznač-
ně lepší než jeho rumunský kole-

ga, a to ve hře nohama. I díky 
této skutečnosti se zkušený gó-
lman přes mladšího konkurenta 
do branky již nedostal.

Navzdory vypadnutí ze základní 
sestavy byl Nita v Rumunsku od-
měněn za své výkony a vyhlášen 
nejlepším fotbalistou své země. 
Předat Nitovi cenu přiletěl do 
Prahy reportér ze sportovního 
deníku Gazeta Sporturilor a při 
té příležitosti zkušeného gólma-
na vyzpovídal.

Samo o sobě by na tom nebylo 
nic špatného a většina rozhovo-
ru také není nijak kontroverzní. 
Nicméně některá vyjádření ru-
munského gólmana jsou, mírně 
řečeno, nešťastná.

Dále také uvedl úmysl změnit 
dres: „Byl to nejlepší rok mé ka-
riéry. Předváděl jsem dobré vý-
kony a bavilo mě to, ale pokud 
nebudu mít konkrétní vysvět-
lení, tak budu chtít pokračovat 
jinde…“

Frustrace ze slov bývalé jedničky 
přímo tryská. Optikou hráče, kte-
rý byl pilířem týmu a po jednom 
nepovedeném duelu o svou po-
zici přišel, jsou takové pocity po-
chopitelné. Navíc nutno dodat, 
že v onom zápase na Slovácku 
rozhodně Nita nebyl nejhorším 
sparťanem na hřišti.

Má však takovýto způsob komu-
nikace čtyřiatřicetiletý hráč za-
potřebí? Od někoho, kdo toho 
má tolik odkopáno, by se dalo 
očekávat, že projeví více trpěli-
vosti, vyzrálosti a možná i nad-
hledu, alespoň navenek. Takto se 
totiž jeho vyjádření jeví jako dě-
tinské fňukání, které není hodné 
ani klubu, ani Nity samotného.

Možná se jedná o snahu vytvo-
řit tlak na klub pro případný od-
chod, protože aktuální kontrakt 
má na Letné platný až do kon-
ce června 2023, tedy ještě mi-
nimálně rok a půl. Konkurence 
na postu brankáře není zrovna 
malá. Heča s Holcem jsou Nitovi 
minimálně vyrovnanými alter-
nativami a v závěsu jsou letenští 
odchovanci v béčku a na hosto-
váních.

„Po pár dalších zápasech jsem 
zkusil mluvit s lidmi v klu-

bu. Možná se mu nelíbí můj 
obličej nebo možná nedělám 
něco dobrého v zápasech, na 
tréninku… To jsem nezjistil,“
uvedl Nita ke ztrátě pozice v 

základní sestavě. 

Neopomněl se vyjádřit i k ono-
mu zlomovému zápasu: „Jsem 
si stoprocentně jistý, že kdyby 
tam byl jiný brankář české ná-
rodnosti, absolutně nikdo by 
mu o tom zápase nic neřekl…“
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Celou situaci se snažil na první 
tiskové konferenci v novém roce 
mírnit sportovní ředitel Tomáš 
Rosický.

krokům při takovýchto situacích. 

Nedávná historie jednoznačně 
ukazuje, že dobrácký přístup 
toho mnoho nevyřeší, naopak 
spoustu problémů přinese. Je-
jich náprava stojí poté mnoho 
času, peněz a energie.

Jak je to v zahraničí? 
Shodou okolností v době, kdy si 
Florin Nita veřejně postěžoval na 
svou uvadající pozici ve Spartě, 

stal se podobný případ v Premier 
League. Můžeme tedy porovnat 
tyto dvě kauzy a jejich řešení.

Belgický ofenzivní tank Romelu 
Lukaku hájící barvy londýnské 
Chelsea se v rozhovoru pro Sky 
Italia vyjádřil, že není na Stam-
ford Bridge šťastný. Mimo jiné 
pronesl, že se mu nelibí herní 
styl, který Blues ordinuje trenér 
Tuchel.

Jaká byla reakce klubu? 500 tisíc 
liber pokuta a veřejná omluva 
klubu i fanouškům. Trenér Tu-
chel na tiskové konferenci sdělil, 
že celou věc s hráčem probral a 
ten si uvědomuje, že se jednalo o 
nešťastné vyjádření a že nyní se 
již plně soustředí na další utkání.

Rozdíl v přístupu je zcela zjevný 
a až do očí bijící. Zatímco v pří-
padě Florina Nity přišlo ze strany 
Sparty (ne)řešení až po téměř 3 
týdnech, anglický tým celou věc 
vyřešil do týdne. Na rozdíl od čes-
kého klubu dal jasně najevo, že

„Nemělo by se to stávat. My 
z toho ale neděláme vědu. 
Trenér si s ním vše vyříkal. 

Nechceme, aby nás opustil. 
Bude i nadále bojovat o místo 
v brance. Jako všichni ostatní. 
Je ve Spartě, kde nemá nikdo 

jisté místo,“
vyjádřil svůj postoj k výrokům 
rumunského brankáře Rosic-

ký.

vyšlo, začal stávkovat. Byl vzat 
na milost a následně si to znovu 
pokazil svou nedisciplinovaností. 
Po čase opět dostal šanci a tak 
dokola. Celý kolotoč trval téměř 
sezonu a půl.

Žádný z výše uvedených případů 
nebyl ze strany klubu zásadním 
způsobem řešen. Tedy alespoň 
ne veřejně. Jediným případem, 
který vyvolal jasnou reakci, tak 
zůstává kauza Martina Haška 
mladšího. Ten se jednoho dne 
rozhodl, že mu angažmá na Let-
né je málo a prostě nenastoupil 
do letadla na přípravný kemp. 
Rozvázal jednostranně smlouvu 
s Pražany a dál už to všichni zná-
me.

Jistě, Sparta je na české pomě-
ry velkoklub, který je pod drob-
nohledem médií, čekajících na 
každou sebemenší chybičku, na 
jakékoliv nešťastné vyjádření. O 
to víc by ovšem vedení v čele s 
Tomášem Rosickým mělo při- 
stoupit k jasným a razantním

Je však velkorysé přejití celé této 
kauzy skutečně tím nejlepším 
řešením? Neukazuje tím Spar-
ta jako klub určitou slabost vůči 
hráčům?

Cosi shnilého na území
letenských!?
Nejedná se o první takový in-
cident v historii. S jistou mírou 
nadsázky lze říct, že se na Let-
né jedná o určitou tradici. Hráči 
Sparty totiž zřejmě získávají ne-
zdravý pocit vlastní jedinečnosti 
a nadřazenosti jejich zájmů nad 
potřeby klubu.

Z kraje aktuálního ročníku se 
pustil do kritiky výběru sestavy 
David Nehoda, který je agentem 
Martina Vitíka. „Super no, a Mar-
tin Vitík (údajně velká budouc-
nost Sparty) se zdokonaluje na 
tribuně,“ tweetnul Nehoda v re-
akci na upřednostnění Filipa Pa-
náka na postu stopera v sestavě 
letenských.

Dalším příkladem může být i ve-
řejně neveřejná válka mezi kapi-
tánem Dočkalem a někdejším 
koučem Sparty Václavem Kota-
lem. Tihle dva k sobě cestu nikdy 
nenašli. O jejich vztahu a atmo-
sféře v kabině unikaly informace, 
kterými někdo z blízkosti týmu 
zásoboval česká média.

Zajímavý byl také příběh Tié-
moka Konatého. Rychlonohý 
křídelník toužil po přestupu do 
Steauy Bukurešť, a když to nevy-

podobné chování hráčů nebude 
tolerovat. 

Sparta dlouhodobě vyhlašuje, 
že chce být konkurenceschopná 
v mezinárodním měřítku. Měla 
by tedy začít s nastavováním 
klubové kultury, jakou mají vel-
ké týmy. Tomáši Rosickému by 
svého času v Arsenalu podobné 
prohlášení také jistě jen tak ne-
prošlo. 
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AUTOR: JAN KLÁSEK
FOTO: MFK KARVINÁ
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Petr Bolek patří již mezi ligové 
doyeny. V červnu oslaví osmat-
řicáté narozeniny a konec jeho 
kariéry je třeba pozorovat ve 
velmi reálných obrysech. Jedná 
se o brankáře pocházejícího z 
Ostravy a nikoho tak nepřekva-
pí, že je odchovancem jednoho 
z tamních fenoménů jménem 
Baník Ostrava. Do prvního týmu 
se však nikdy neprosadil a štěs-
tí musel hledat jinde. Sen o po-
zici jedničky v ligovém týmu si 
nesplnil ani ve Slovanu Liberec 
a zachytal si jen v nižších soutě-
žích v Hlučíně a tehdy druholi-
govém Slovácku. Mohli jsme ho 
vidět také na soupisce FC ViON 
Zlaté Moravce, tureckého týmu 
Kasimpasa SK a další slovenské 
angažmá zažil v Senici.

Pozici brankářské dvojky plnil i 
během pěti let ve Viktorii Plzeň, 
přičemž ze střídačky většinou

sledoval slovenského brankáře 
Matúše Kozáčika. Díky tomuto 
angažmá má ve svém životopise 
tři mistrovské tituly. Jeho konec 
v Plzni vyvolal incident v podo-
bě řízení pod vlivem alkoholu; 
po tomto incidentu se stěhoval 
do Baníku Sokolov. Po skonče-
ní tohoto angažmá byl několik 
měsíců bez angažmá a podstou-
pil dvě krátké epochy v Dolním 
Benešově a slovenské Trnavě. 
Na začátku roku 2020 se vrátil 
do rodného kraje a oblékl dres 
Karviné. Zde měl naději na větší 
brankářské vytížení. 

Pozici stabilní brankářské jed-
ničky ani zde nezískal, ale vytí-
žení měl větší než u předchozích 
zaměstnavatelů a tým se i jeho 
zásluhou dokázal vždy zachránit. 
Nyní je však pozice Karviné kri-
tická a zkušený brankář musí její 
účinkování sledovat již pouze 

Před jarním začátkem boje o záchranu má suverénně nejhorší pozici Karviná. S pěti 
body vidíme tým na posledním místě tabulky a ten zatím marně čeká na první ví-
tězství v této sezoně. O body zatím dokázala díky remízám obrat Slovácko, Teplice, 
Hradec Králové, Pardubice a překvapivě si jen jeden bod z jejího hřiště odvezla mis-
trovská Slavia. Pomoci s takřka neřešitelným úkolem přichází například Adam Jánoš. 
Jedna zkušená brankářská osobnost však tým opouští.

v roli diváka. Fanoušci ho mohli 
naposledy vidět na hřišti na za-
čátku prosince v zápase se Spar-
tou. V něm se výrazně podepsal 
na další porážce Karviné. Posled-
ní dva zápasy tak odchytal bran-
kář Jiří Ciupa, ale ani jeho účast 

PETR BOLEK
NAROZEN: 13.6.1984 (37 LET)

KLUBY: BANÍK OSTRA-
VA(-2003), SLOVAN LIBEREC 
(2003-2009) HOST. FC HLUČÍN 
(2006), 1.FC SLOVÁCKO (2007-2008), 
ZLATÉ MORAVCE (2008-2009), 
KASIMPASA (2009-2010), FK 
SENICA (2010-2012), PLZEŇ 
(2012-2018)HOST. SOKOLOV (2017-
2018), DOLNÍ BENEŠOV (2018-
2019), SPARTAK TRNAVA 
(2019-2020), MFK KARVINÁ 
(2020-2022)
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nevedla k tomu, aby se tým Kar-
viné radoval ze zisku tří bodů. Si-
tuace Karviné se stala kritickou.

Záchrana v nejvyšší soutěži se 
nyní jeví jako nereálná a karvin-
ský tým musí podle všeho sle-
dovat možné soupeře pro ná-
sledující ročník druhé nejvyšší 
soutěže. Když si za nějakou dobu 
fanoušci vzpomenou na účinko-
vání Petra Bolka v Karviné, vybaví 
se jim patrně automaticky jeho 
zkrat v domácím zápase se Spar-
tou, kdy díky nesoustředěnosti 
nechal střelci Sparty Pulkrabovi 
cestu do branky zcela volnou. V 
mnohém to symbolizovalo kar-
vinskou situaci v tomto ročníku. 
V domácím zápase se Spartou 
mohla Karviná jen překvapit a 
šedesát minut držela ve střet-
nutí s Letenskými bezbrankovou 
remízu.

NEPOCHOPITELNÝ ZKRAT
Po hodině hry však přišel Bol-
kův nepochopitelný zkrat. Hra se 
odehrávala v karvinském poku-
tovém území a míč byl neustá-
leve hře. Domácí brankář však 
nepochopitelně přestal hrát a 
snažil se vyčinit svým spoluhrá-
čům. Výsledkem byl vedoucí gól 
Sparty a zápas začal nabírat oče-
kávaný směr. Sparta si nakonec

skutečně odvezla do Prahy tři 
body. Tímto utkáním podle vše-
ho skončilo Bolkovo účinkování 
v Karviné. 

Zkušeného brankáře jsme poz-
ději již neviděli připravovat se 
společně s týmem. Vedení klubu 
mluvilo o jeho problémech s třís-
lem a popíralo, že by byl brankář 
vyřazen z týmu na základě jedné 
minely v zápase se Spartou. Do 
přípravy však s týmem nena-
stoupil a dostal povolení hledat 
si nové angažmá. Během zimní 
přípravy pak má podle trenéra 
Bohumila Páníka proběhnout 
boj o místo brankářské jedničky. 
Může mít tato nová situace po-
vzbuzující efekt? 

DÁVÁ BOLKŮV KONEC LOGIKU?
V Karviné lze v dosavadním prů-

běhu sezony hledat jen velmi 
těžko něco pozitivního. Pohled 
na ligovou tabulku říká více než 
tisíc slov. Podle všeho je tým 
smířený se sestupovým scéná-
řem. Po sestupu v roce 1999 se 
čekalo na další prvoligový zápas 
v Karviné celých sedmnáct let. 
V jednu chvíli zde profesionál-
ní fotbal fakticky zanikl. Pokud 
se odehraje očekávaný scénář, 
může čekat Karvinou velmi těž-
ký boj o návrat mezi domácí fot-
balovou elitu. Blíží se patrně jed-
na smutnější kapitola klubových 
dějin. Vzhledem k tomu, kolik 
bodů ztrácí Karviná na možnost 
záchrany v nejvyšší soutěži, dává 
Bolkův předčasný konec jistou 
logiku. Zároveň se však jeví jako 
velmi krutý. 

OSUDOVÁ CHVÍLE PETRA BOLKA Foto: O2TV
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