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ÚVODNÍK

Hezký aprílový den, vážení čte-
náři.

Máme za sebou březen, plný fot-
balových milníků, které budou 
lemovat letošní sezonu. Slavia 
Praha postoupila do čtvrtfiná-
le Evropské konferenční ligy, 
Slovácko je na dosah triumfu v 
českém poháru a česká fotbalo-
vá reprezentace nedokázala po-
stoupit na finálový světový tur-
naj.

V  novém čísle magazínu Žongl 
se podíváme blíže na slávistický 
klenot Yiru Sora a porovnáme jej 
s Abdallahem Simou. Více nám o  
jeho kariéře prozradil také agent 
Yiry Sora Jakub Szkibik. 

Hlavní téma se bude točit okolo 
života po fotbale. Mnoho skvě-

HLAVNÍ TÉMA:
ZPĚT NA START?

lých fotbalistů po konci kariéry 
nedokáže navázat na normální 
život. A naopak se zase najdou 
takoví, kteří září po fotbale ještě 
jasněji. Na toto téma se s  námi 
pobavil bývalý reprezentant Ivo 
Ulich, který po fotbalové kariéře 
prorazil v byznysové sféře. 

Dále se dočtete více o kariéře On-
dřeje Mazucha, současné situaci 
v Dynamu České Budějovice, ale 
také vás čeká fotbalová fiktivní 
povídka a kritický komentář Pe-
tra Horkého alias Zuřivého Spar-
ťana.

To a mnoho dalšího v novém vy-
dání magazínu Žongl.

Nás fotbal baví, bavte se s námi.

DAVID JOCH
ŠÉFREDAKTOR
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1. Výměna trenéra 
není na místě
Ano, je to už jistá věc. Na mistrov-
ství světa se znovu nepodíváme, 
žádná změna. Vyhazovat Šilha-
vého by ale byla chyba. V Česku 
aktuálně není adekvátní náhra-
da a na sílu vyhazovat jen proto, 
aby se udělal nějaký krok, není 
cesta. Trenérský tým Jaroslava 
Šilhavého si ale nutně musí za-
mést před svým prahem, proto-
že nemůžeme vypadnutí z bojů 
o MS jen tak přejít.

2. Slavia jako strážce 
českého koeficientu
Povedlo se. Slavia se dostala do 
čtvrtfinále EKL, kde jí byl přilo-
sován jeden z nejtěžších zbylých 
soupeřů. Strážce českého koefi-
cientu má před sebou nelehkou 
úlohu, protože Feyenoord už si 
dvakrát ozkoušel a ani jednou jej 
nedokázal porazit. Upřímně, teď 
ale působí tým sešívaných mno-
hem lépe než ve skupinové fázi 
a jeho šance na postup jsou fifty 
fifty. Kdybych si ale měl tipnout, 
tak podle mě tady slávistická 
cesta skončí. Budu opravdu rád, 
když se spletu.

3. Slovácká jízda do 
Evropy
Blizoučko, blizoučko má tým 
z Uherského Hradiště k branám 
do Evropy. V  lize to vypadá na-
dějně a k tomu míří do pohá-
rového finále. Slovácký progres 
v  posledních letech začíná mít 
konečně i hmatatelnou podo-
bu ve formě cenné trofeje. Se 
Spartou si to rozhodně Svědíkův 
mančaft rozdá na férovku, a po-
kud bude úspěšný, pro klub to 
bude znamenat přílivovou vlnu 
sebevědomí. Triumf v MOL Cupu 
by podtrhl pozici, kterou si Slo-
vácko pomalu buduje – pozici 
týmu, se kterým se brzy bude 
muset vážně počítat v  bojích o 
titul.

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

mailujte...!

Foto: Vladimír Šťastný

Foto: uefa.com

Foto: SK Slavia Praha
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ČESKOSLOVENSKÁ
LIGA
Máme 28.května 1993 – 29. kolo Československé federativní ligy. Trenér Dušan Uhrin 
vede mužstvo Sparty na stadion Pod Zoborom v Nitře, díky zaváhání Slavie ji sta-
čí vyhrát a titul je její. Vidíme velmi bojovné utkání, které rozhodne pro Pražany až 
přímý kop Petra Vrabce. Loňský mistr Slovan Bratislava se musí spokojit až s třetím 
místem, jen malou náplastí je korunka pro krále střelců, kterou obhájil s 24 zásahy 
belasí básník z Tehelného pola Peter Dubovský. Tak končí zatím poslední společná 
soutěž kdysi jednoho státu. Dnes se podíváme na plusy a minusy znovuobnovení 
společné soutěže.  

AUTOR: JIŘÍ DRYÁK
FOTO: ŠK SLOVAN BRATISLAVA, FC SPARTAK TRNAVA

CO BY KDYBY
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Co by společná soutěž přines-
la? 
Plusů vidím celou řadu. V  prv-
ní řadě je to to, co současným 
fotbalem hýbe a bez čeho se 
neobejde, a to jsou peníze. Roz-
hodně by se zvedly příjmy jak 
z  televizních práv a vstupné-
ho, tak i z  lepších sponzorských 
smluv, protože trh a hlavně šíře 
kontaktů pro partnery klubů by 
se rozšířily a tudíž zatraktivnily. 

Je dále jasné, že celá soutěž by se 
zatraktivnila. Srdce fotbalového 
fandy, který někdy navštívil sta-
diony jako Tehelné pole, stadion 
Antona Malatinského v Trnavě, 
Mol Arenu v Dunajské Stredě, by 
muselo zajásat.  Jsou to stánky, 
které by patřily v soutěži ke špič-
ce, prvně jmenovaný dokonce 
k  největšímu a nejmodernější-
mu ze všech. Pro fanoušky na-
příklad Baníku Ostrava by zápas 
v  Trnavě, se kterou měli dlouhá 
léta výborné vztahy, přinesl asi 
více emocí než utkání v  Mladé 
Boleslavi. O střetnutí pražských 
S na horké půdě Tehelného pole 
se nemusíme ani bavit. Napros-
to jednoznačně by soutěž získala 
na kvalitě a prestiži. 

Cestování
Když se bavím s fotbalisty z čes-
ké ligy a zabrousíme na téma 
československé ligy, naprostá 
většina řekne: „Super nápad, ale 
co cestovaní?“ Tomu se musím 
jenom smát. Pokud se dřív moh-
lo jezdit Karosou bez klimatiza-
ce k  fotbalovému utkání Plzeň 
– Košice po nehotových dálni-
cích, nevidím jediný důvod, proč 
v  dnešním moderním světě by 
toto měl být problém v českoslo-
venské soutěži. Co by pak moh-
li říkat hráči v Polsku, Německu 
nebo hráči NHL, to nevím.  

Je reálné něco takového 
uskutečnit? 
Ano je! Je však jasné, že aby spo-
lečná liga měla smysl, museli 
by Slováci souhlasit s  faktem, 
že se kluby kvalifikují do Evropy 
tehdy, pokud tak skončí v tabul-
ce zaručující účast, a ne pouze 
tím, že někdo bude nejlepší ze 
slovenských klubů. Museli by se 
uskromnit také v počtu účastní-
ku nejvyšší soutěže. Byť měla po-
slední společná soutěž šest slo-
venských mužstev, osobně bych 
nový projekt začal s  pěti účast-
níky.  Musel by se také zachovat 
pracně vybudovaný český koefi-
cient, s  průměrováním koefici-
entu by nikdo v ČR nesouhlasil. 

Jak by vypadalo spojení FAČR 
A SFZ 
Tohle je velká otázka. Jedna věc 
je nejvyšší soutěž a druhá pak, 
jak bude vypadat postup do ní 
? Hrát druhou ligu odděleným 
modelem a následnou baráží, 
nebo spojit i druhou ligu. Velké 
téma, které by oba svazy musely 
vyřešit, aby se spojení uskutečni-
lo.

ZAJÍMAVOST
Slavný klub Spartak Trnava 
zažil svoje nejslavnější období 
v letech 1967 až 1973, za šest 
sezon brali hráči z malého 
Říma pět titulů. Fanoušci tento 
časový úsek nazývají obdobím 
velké Trnavy. Velkou měrou 
přispěl Karol Dobiáš, pokláda-
ný ve své době za nejlepšího 
pravého obránce na světě. 
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Závěr
Spojení soutěží bylo nejblíž 
v roce 2013, kdy oba svazy vedly 
intenzivní diskuzi na toto téma. 
Tehdy mnoho lidí z  ČR včetně 
mě bylo proti, uběhlo však už 
skoro deset let a infrastruktura 
se na Slovensku hodně změnila. 
Slovenská liga má mnoho pro-
blémů, trpí tím, že z  ligy z  růz-
ných důvodu vypadly tradiční 
bašty jako Inter Bratislava, Tat-
ran Prešov, Košice nebo Dukla 
Banská Bystrica. Zatímco u nás 
je hrát základní skupiny evrop-
ských soutěží standartní věc, pro 
slovenské kluby je to skoro svá-
tek. Ale i přes toto všechno by 
plusy převládaly, rád bych zažil 
podobné emoce jako naši otco-
vé a dědové, protože emoce jsou 
to, co tvoří fotbal fotbalem. 

ZAJÍMAVOST
Posledním vítězem Česko-
slovenského poháru se staly 
Košice. Ve finále deklasovaly 
před šesti tisíci diváky v Břecla-
vi Spartu 5-1.



KAM KRÁČÍ
DYNAMO?
Tomáš Sivok překvapivě skončil ve funkci sportovního ředitele budějovického Dyna-
ma. Je tomu tak půl roku poté, co byl legendární obránce do funkce jmenován. Ne-
čekané rozhodnutí následně potvrdil i majitel klubu a celá věc přerostla do minimál-
ně nedůstojné roviny pro všechny zúčastněné.

AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE

KAUZA
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Co se vlastně stalo? 
Po skončení zápasu jednadva-
cátého kola, ve kterém Dynamo 
remizovalo s Hradcem, přišel do 
kabiny mezi hráče bývalý obrán-
ce Tomáš Sivok. Nejednalo se ov-
šem o běžnou návštěvu. Hráčům 
a realizačnímu týmu Sivok ozná-
mil svůj konec na pozici sportov-
ního ředitele Dynama.

Druhý den zprávu oficiálně po-
tvrdil klub na svých stránkách, 
kde se k odstoupení klubové 
ikony vyjádřil i majitel klubu Vla-
dimír Koubek: „Tomáš Sivok se 
ve funkci sportovního ředitele 
dopustil několika zásadních ma-
nažerských chyb, které jsem mu 
vytkl. Bohužel mou kritiku nepři-
jal. Naopak. Ale chybovat v tak 
zásadních věcech, jako je nepra-
vý podpis na hráčské smlouvě 
nebo uzavření smlouvy v rozpo-
ru s předpisy FAČR, není možné.“

Výrok Budějovického bosse ne-
zůstal bez odezvy. Údajný ne-
pravý podpis měl být na hráčské 
smlouvě hostujícího Micka van 
Burena. Do případu se vložila 
disciplinární komise FAČR, která 
na základě těchto indicií prově-
řovala regulérnost působení ho-
landského záložníka na jihu 

pracovníky bývalého reprezen-
tanta.

Kořeny aktuální situace v jiho-
české metropoli jsou hlubší, 
netrvají posledních pár týdnů. 
Problémy v Budějovicích lze po-
zorovat delší dobu. Eskalovat za-
čaly před třemi lety.  

Dobří holubi se vracejí
Po postupu Dynama do nejvyšší 
soutěže v létě 2019 doplnili kádr 
zkušení legionáři Tomáš Sivok a 
Jaroslav Drobný. Jejich přítom-
nost si nesmírně přál trenér Da-
vid Horejš, kterého s oběma pojí 
přátelský vztah. Vzájemné pou-
to a touha udržet a stabilizovat 
Dynamo v nejvyšší soutěži byly 
hlavní hnací silou, která spojila 
cesty těchto tří jihočeských ikon. 

Další klubová legenda seděla 
v kanceláři. Martin Vozábal byl 
od konce své kariéry klubovým 
funkcionářem a šest a půl roku 
byl dokonce generálním mana-
žerem Budějovic. Klubu pomohl 
v nejhorších časech po pádu do 
druhé ligy.

Na začátku roku 2020 se bývalý 
hvězdný obránce Sparty Tomáš 
Sivok pokusil o odkup klubu ve

Čech. V krajním případě hrozi-
la Dynamu kontumace všech 
zápasů, ve kterých host ze Sla-
vie nastoupil. Pro Jihočechy by 
se jednalo o ztrátu devatenácti 
bodů a propad na poslední mís-
to v tabulce.

Majitel Českobudějovického 
týmu následně svou rétoriku 
zcela změnil: „V sobotní tiskové 
zprávě klubu došlo k nešťastné 
interpretaci o platnosti podpisu 
a klub se tímto Tomáši Sivokovi 
omlouvá. Další okolnosti ukon-
čení spolupráce s Tomášem Si-
vokem jsou interní záležitostí 
klubu a ten se k nim již nebude 
dále vyjadřovat.“ 

Pomyslnou tečku za kauzou s 
platností smlouvy udělal boss 
červenobílých Jaroslav Tvrdík: 
„Dynamo České Budějovice nám 
dnes na naši žádost potvrdilo 
platnost smlouvy Micka van Bu-
rena.“

Kontroverzím na jihu Čech ov-
šem není konec. Den po odcho-
du Sivoka skončil i šéftrenér aka-
demie Aleš Křeček, který na svou 
pozici nastoupil teprve v říjnu 
loňského roku. Nutno dodat, že 
Křeček patřil mezi blízké spolu-
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spolupráci s Vlastislavem Břízou, 
majitelem společnosti Koh-i-no-
or Hardmuth. Ačkoliv měl Sivok 
velmi ambiciózní plány, transak-
ce nakonec neklapla.

„Naším cílem je posunout tento 
klub dál, něco tady vybudovat. 
Máme vysoké ambice, chceme 
do Budějovic přinést poháry, 
chceme vybudovat úspěšnou 
akademii, vytvořit dlouhodobě 
fungující projekt,“ popisoval v 
únoru 2020 svou vizi Tomáš Si-
vok.

Mezi jednotlivými osobnostmi 
vzniklo napětí. Již v té době se 
hovořilo o minimálně dvou zá-
jmových skupinách, které se ne-
shodly na cílech a způsobu, jak 
jich dosáhnout. V neúspěchu při 
pokusu o převzetí klubu Sivo-
kem měl sehrát významnou roli 
Vozábal, který se obával, že by v 
případě prodeje klubu přišel o 
svou pozici.

Obrázek o tehdejší atmosféře v 
klubu dotváří i vyjádření Drobné-
ho: „Můj názor je, že i lidé ve ve-
dení klubu nebo lidé, co pro klub 
pracují, nám nepřejí a jsou rádi, 
když prohrajeme. To na nich

mír Koubek, jehož společnost 
C.S. invest GROUP, a.s. provozu-
je mimo jiné síť čerpacích sta-
nic. Pro Budějovice se nejedná 
o zcela novou osobu. Koubek již 
ve vlastnické struktuře Dynama 
působil. Před takřka dvaceti lety 
klub v podstatě zachránil před 
úpadkem a stál za jeho přero-
dem na akciovou společnost.

Představené plány novým ma-
jitelem? Práce s mládeží, spo-
lupráce s dalšími kluby v rámci 
regionu a k tomu nezbytná in-
frastruktura. Pro regionální klub 
ideální koncepce. Navíc od člo-
věka, který ji již v minulosti doká-
zal naplňovat.

Již po dvou měsících přišel o 
svou židli Martin Vozábal. Dle 
klubového prohlášení ztratil dů-
věru nového majitele. S ohledem 
na výše popsané zájmové tábory 
by se takové rozhodnutí dalo po-
chopit jako snaha o sjednocení 
klubu, jeho filozofie a lidí uvnitř. 
Nicméně zvláštní jsou některé 
výroky odvolaného Vozábala: 

„V létě jsem mu (majiteli Koub-
kovi) sdělil, že mám možnost 
odejít. Přál si, ať zůstanu, a já 

 vidíš. Pak se doslýcháme, jak nás 
pomlouvají za zády a říkají, že 
jsme s trenérem tři králové (spo-
lu se Sivokem). Nevím, jestli je to 
závist. Místo toho, aby byli všich-
ni na jedné lodi.“

Na konci nečekaně úspěšného 
nováčkovského ročníku ukončil 
Sivok svou kariéru. Očekávalo 
se, že by se někdejší reprezen-
tant mohl ujmout nějaké role v 
klubu. S ohledem na třecí plochy 
uvnitř Budějovic se tak nestalo.

Za zmínku dozajista stojí skuteč-
nost, že Martin Vozábal udržoval 
přátelský vztah s Romanem Ro-
gozem, pravou rukou Romana 
Berbra. Jak ale sám konstatoval, 
nebyl jediný, protože „s Rogo-
zem mluvil ve fotbale každý“. 

„Nové koště“ dobře mete
Minulý ročník nebyl z pohledu 
jihočeského nijak úspěšným. 
Zejména jaro bylo výsledkově 
propadákem. S koncem sezo-
ny skončili své kariéry veteráni 
Kladrubský s Drobným. Nicmé-
ně v zákulisí se daly věci do po-
hybu.

Majitelem klubu se stal Vladi-
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chtěl taky pomoci. Několikrát 
mi dal na něco ruku, ale často to 
neplatilo. Máte moje slovo nebo 
ruku na to, to už v životě nechci 
slyšet.“

„Někdo mu to musel poradit. 
Když Koubek klub kupoval, tak 
mi nabízel akcie. Já je nechtěl. 
Nejsem bohatý člověk, který 
má klub vlastnit. V debatě s ním 
jsem říkal, že je nechci, k čemu 
je budu mít. Akcie mají mít bo-
hatí lidé, jako je třeba pan Kovář 
(majitel společnosti Autodraft 
- pozn. autora) nebo pan Bříza 
(majitel Koh-i-nooru). Zároveň 
však u toho byl Emil Kristek, kte-
rý akcie nekompromisně chtěl. 
Já byl zásadně proti, protože by 
to měl být někdo, kdo na to má 
prostředky. A to Kristek není.“

Nástupem Tomáše Sivoka na 
uvolněné místo byly ovšem veš-
keré pochyby smazány nebo 
jen zapomenuty. Legendární 
obránce přinesl novou energii k 
naplňování proklamované vize 
Dynama. Spolupráce s Tábors-
kem, Pískem a dalšími regionál-
ními kluby. Propojení akademie 
s A-týmem a zlepšení vztahů 
uvnitř Dynama. Navíc před kon-
cem roku navázalo vedení Jiho-
čechů spolupráci s pražskou Sla-
vií.

Nic nenaznačovalo, že by mělo 
dojít k nějakým zásadním změ-

nám. Fotbalové prostředí je ale 
velmi dynamické. Tomáš Sivok 
již není sportovním ředitelem 
Českých Budějovic, a to po ne-
celém půl roce. Jeho prohlášení 
vzbuzují obavy o budoucnost 
Dynama.

„První zádrhel nastal, když zjistil, 
že mu (majiteli Koubkovi) chybí 
prostředky na domluvené a čty-
řikrát odsouhlasené hostování 
slávisty Micka van Burena.“

„Čím dál víc jsem si připadal jako 
maskot, který je v klubu zbyteč-
ný. Došlo to tak daleko, že jsem 
si na jednání s Koubkem pro jis-
totu začal brát trenéra Horejše 
jako svědka, abych byl z obliga.“

„Nedařilo se sehnat peníze a pan 
doktor to otočil proti mně, že si 
prostředky na fungování aka-
demie mám obstarat sám. Na-
konec mi řekl, abych je dal ze 
svého, což mi přišlo jako totální 
drzost.“ To je několik vybraných 
výroků Tomáše Sivoka po skon-
čení v pozici sportovního ředite-
le, kterou měl údajně vykonávat 
zadarmo.

Aktuální situace vzbuzuje více 
otázek než odpovědí. Bude fun-
govat regionální spolupráce? 
Co propojení s akademií? Jaký 
vliv bude mít na dění v Dynamu 
pražská Slavia? Jak dlouho zů-
stane na lavičce trenér Horejš,

který dlouhodobě odvádí nad-
standardní práci?

Dynamo se oficiálně k dění 
uvnitř klubu nevyjadřuje a vše 
se tak nyní odehrává za oponou. 
Jisté se zdá jen to, že z původních 
dvou táborů, které tvořili bývalí 
hráči, nezvítězil ani jeden. Může-
me tak jen přát majiteli šťastnou 
ruku při výběru klubového ma-
nagementu a spolu s fanoušky 
Budějovic doufat, že co se týče 
budoucnosti klubu, nezůstane 
jen slibů. 

Odchody z Dynama od po-
stupu v létě 2019

Fortune Bassey 
- Ferencvárosi TC

Maksym Talovierov
- Slavia Praha

Karol Mészáros
- Slovan Liberec

Jindřich Staněk
- Viktoria Plzeň

Ivan Schranz
- FK Jablonec

Lukáš Provod
- Slavia Praha

Firemní akce

Wellness pobyty

Pobytové balíčky

Restaurace a vinárna
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Firemní akce
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Pobytové balíčky
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OCHUTNÁVKA

Další africký klenot Slavie
AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: SK SLAVIA PRAHA

Yira Collins Sor do Baníku Ostrava přišel z nigerijského 36 Lion FC původně na zkouš-
ku. Poprvé za ostravský klub do zápasu nastoupil v únoru 2021. Během ani ne jedno-
ho roku v Evropě vyzrál a zaujal natolik, že o jeho přestupu do svých řad jednala obě 
pražská S. Letenští se s vedením Baníku nedohodli, požadovky tradičního modrobí-
lého klubu ale po dlouhých jednáních splnila Slavia. Fotbalista oplývající obrovskou 
rychlostí se tím stal největší ofenzivní posilou sešívaných uplynulého přestupového 
období.

Sor za Baník do zápasů obvykle 
nastupoval jako střídající hráč a 
i přesto se pro Ondřeje Smeta-
nu jednalo o důležitého člena 
kádru, který dokázal pozvednout 
hru jeho týmu a tím mnohdy zá-
pasy rozhodovat. Je díky tomu 
zvyklý na roli žolíka a svou rych-
lostí umí být pro unavené obra-
ny soupeře nebezpečný, čehož 
může nyní využívat vršovický 
klub. Trenér Trpišovský sestavou 
často rotuje a její šíře je pro něj 
zásadní i z důvodu pravidelné 
účasti v evropských pohárech. A 
právě v nich v úvodu angažmá 
ve Slavii nigerijský rychlík září a 
stává se fenoménem.

Tím, jak Sor doslava vletěl do 
svých prvních zápasů evrop-
ských pohárů v kariéře, gólově 
překonal Abadallaha Simu, který 
ve svých prvních čtyřech duelech 
Evropské ligy v základní sestavě 
vstřelil tři branky, Senegalec se 
ale prosazoval i v lize, ve které na-
příklad Spartu skolil dvěma góly. 
Kromě toho, že oba jsou mladí 
Afričané, ale podobnosti končí. 
Do Slavie přicházeli ve zcela od-
lišné pozici. Sima z Táborska jako 
naprosto neznámý hráč do B-tý-
mu. Sor za 30 milionů po roce v 
Ostravě. I typově se jedná o velmi 
odlišné hráče. Simovou přednos-
tí jsou hlavičkové souboje a síla

Z prvních jedenácti soutěžních 
zápasů jednadvacetiletý rodák 
z Lagosu za Slavii jako střídající 
hráč nastoupil třikrát. Od začát-
ku dostal příležitost v ligovém 
derby proti Spartě a ve všech 
zápasech evropských pohárů, ve 
kterých se v prvních čtyřech du-
elech blýskl pěti brankami a svou 
produktivitou si říká o silnější po-
zici, než je role střídajícího hrá-
če. Právě v zápasech evropských 
pohárů proti týmům, které jsou 
Slavii schopny konkurovat a hrát 
s ní otevřený fotbal ve vysokém 
tempu, má 174 cm vysoký hráč 
největší šanci plně využít svou 
rychlost.
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v pokutovém území. Sor je na-
opak rychlostní, dynamický, ná-
běhový typ fotbalisty menší po-
stavy. 

Slavia už má s africkými hráči 
bohaté zkušenosti. V součas-
nosti má kromě Sora v kádru 
další dva Afričany s potenciá-
lem výhodneho prodeje. Těmi 
jsou třiadvacetiletý Oscar Dor-
ley z Libérie a Sorův krajan Peter 
Olayinka, kterého slávistická po-
sila označila za svého kamaráda, 
mentora a jeden z důvodů, proč 
si vybrala Slavii. Čtvrtým Afriča-
nem do party ve Slavii je Ibrahim 
Traore z Pobřeží Slonoviny, který 
by rovněž měl Sorovi adaptaci 
ulehčovat, jelikož by po ukonče-
ní hráčské kariéry jeho úkolem v 
roli asistenta sportovního ředite-
le Jiřího Bílka měly být rozvoj a 
péče o africké hráče. Podmínky k 
tomu, aby rychle zapadl, tak Sor 
ve Slavii má ideální. Mnoho Afri-
čanů ve Slavii zanechalo výraz-
nou stopu i v nedávné minulosti. 
Ikonickou je stoperská dvojice ve 
složení Simon Deli, Michael Nga-
deu. Na začátku letošní sezony 
se Slavii povedlo za zhruba 250 
milionů korun zpeněžit Abdalla-
ha Simu, to znamená za osmde-
satinásobek pořizovací částky. 
Že Afričané budou součástí Sla-
vie i v budoucnu dokazuje mimo 
jiné angažování Miloslava Brožka 
do skautského oddělení mapují-
cího Afriku. Jedná se o bývalého 
trenéra Táborska, které je zná-
mé tím, že z africkým fotbalistů 
do českého fotbalu přivedlo Ab-
dallaha Simu, Ibrahima Traorého 
a zlínského Cheicka Condého.

Sor na začátku angažmá ve Sla-
vii obvykle nastupuje jako útoč-
ník, to znamená na pozici, na 
které v Baníku nehrál a na které 
bychom ho vzhledem k jeho ty-
pologii ani nečekali. Nigerijský 
mladík ale na hrotu nejen vstře-
lil branky, ale byl i jedním z nej-
aktivnějších hráčů a obráncům 
Fenerbahce i Linze přivodil na 
dlouhou dobu noční můry. Sor je 
tak dalším hráčem, kterému tre-

nér Trpišovský mění pozici a hle-
dá pro něj co nejlepší místo na 
hřišti, aby zapadl a byl pro slávi-
stickou hru co nejplatnější. Po-
dobně nakládá i s další zimní po-
silou Maksymem Talovierovem, 
kterého ze stopera přesunul na 
místo defenzivního záložníka. Z 
předsezonní posily a levého zá-
ložníka Srdjana Plavšiče se stává 
podhrotový záložník a příležitost-
ný levý bek a z minulosti nejvíce 
stojí za zmínku přesun Tomáše 
Holeše z kraje obrany do středu 
zálohy, čímž se z něj stala hvězda 
ligy a reprezentant.

Sešívaní Sora sledovali už od za-
čátku jeho působení v Česku a 
mají v něj velkou důvěru, o čemž 
svědčí přestupová částka 30 mi-
lionů korun i smlouva na pět let. 
Hráči Ostravy nemají možnost 
se předvést v pohárové Evropě, 
a tak musí Baník tento případ-
ný velký přestup do zahraničí 
provést prostřednictvím Slavie. 
Jelikož jsou součástí dohody i 
procenta z dalšího prodeje, bude 
v případě Sorova budoucího pře-
stupu profitovat i Ostrava. Sor je 
mladý typ moderního fotbalisty, 
a pokud se ve Slavii prosadí, dá se 
předpokládat, že se brzy začnou 
objevovat zahraniční zájemci o 
jeho služby. K tomu by přispěly i 
úspěchy v evropských pohárech, 
kterých klub z Edenu v minulých 
letech pravidelně dosahoval.

„V Ostravě plnil roli žolíka. 
Když si ale představím, že by 

byl kondičně v topu, byl zvyklý 
na tým a představím si, že za 
nějakou dobu bude naplno 

chápat principy hry, tak je to 
hráč, který daleko přesahuje 

hranici naší ligy a českého 
fotbalu. Někdo mně nedávno 
říkal, že je to podobný příběh 

jako Sima. On je ale jiný. Yira je 
komplexnější hráč,” vyzdvihl 

Jindřich Trpišovský na tiskové 
konferenci po prvním zápase 
proti Linzi přednost Sora ve 

srovnání se Simou.
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AUTOR: MICHAEL SKUDRZYK
FOTO: ARCHIV JAKUBA SZKIBIKA, SK SLAVIA PRAHA

„vše musí jít
postupně“
Zazářit ve třech zápasech vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy Yiru Sorovi sta-
čilo k tomu, aby se jeho agentovi začaly ozývat kluby z Anglie a Španělska. Tím je Ja-
kub Szkibik, spolumajitel společnosti Czech sport consulting s.r.o. se sídlem ve Zlíně 
a pobočkou v nigerijském Lagosu specializující se na africký kontinent, a to přede-
vším na Nigérii a Ghanu.





Popsal byste, prosím, na úvod 
proces příchodu Yiry Sora do 
Evropy od vašeho prvního kon-
taktu až po angažování Baní-
kem Ostrava?
Yira Sor přišel poprvé do Baníku 
těsně před vypuknutím pande-
mie covid 19. Díky tomu, že nikdo 
nevěděl, co to bude obnášet, 
musel po 3 týdnech odcestovat 
domů. I za ty 3 týdny však ukázal 
obrovský potenciál a domluvili 
jsme se s Baníkem, že jakmile to 
bude možné, přiletí znovu. To se 
podařilo až za rok a to už pode-
psal smlouvu a zůstal nastálo.

Jaké byly vaše první dojmy, 
když jste se s ním seznámil, a 
jak rychle jste na něm rozpo-
znal potenciál hrát za domi-
nantní český klub?
Po tom gólu jsme skoro plakal, 
První dojmy byly pozitivní, byl ko-
munikativní a přesně věděl, proč 
přijel do Evropy. Měl sen hrát fot-
bal v Evropě a to se mu podařilo. 
Po prvních trénincích bylo vidět, 
že jeho rychlost je enormní a 
bude záležet jen na jeho adapta-
ci, jak rychle se zvládne prosadit.

Jak rychlá byla jeho adaptace v 
Evropě a co pro něj bylo nejtěž-
ší?
Pro každého hráče z Afriky je 
příchod těžký. Přichází do úplně 
jiného světa. Baník i my jsme se

snažili mu maximálně pomoct a 
vše mu ulehčit. Náročných věcí 
na adaptaci bylo hodně. Přiletěl 
v únoru, když byl sníh a mráz, 
musel si zvyknout na českou 
soubojovou ligu. Bylo toho více, 
ale zvládl to relativně rychle.

Jak je na tom s češtinou? Sta-
ráte se nějak i o jazykovou vy-
bavenost hráčů, která bývá při 
adaptaci v novém prostředí vel-
mi důležitá?
Velmi záleží na tom, co chce klub, 
kde hráč hraje. Naštěstí v dneš-
ní době trenéři v klubech mluví 
anglicky a s hráčem se domluví. 
Postupně se učí české výrazy a 
slova, jež potřebuje na hřišti.
Že by ale hráč chodil do speciální 
české jazykové školy, to se zatím 
nestalo.

Poodhalil byste jednání o jeho 
přestupu do Slavie? Nejdřív se 
údajně jednalo se Spartou. Byla 
některá varianta preferovaná a 
byl případně ve hře ještě další 
klub?
Se Slavii jsme byli v kontaktu 
prakticky od prvního zápasu, kdy 
hrála s Baníkem, to bylo někdy v 
květnu 2021. Již tehdy je zaujal a 
sledovali ho. Několikrát jsme se 
od té doby setkali se sportovním 
vedením Slavie. Preferovali však 
hostování s opcí.
Sparta měla velký zájem a již

na první schůzce řekla, že hráče 
chtějí na přestup.
V této fázi jsme po domluvě s 
hráčem preferovali Spartu, pro-
tože hráče chtěla na přestup, za-
tímco Slavia nabízela hostování s 
opcí. Později Slavia přehodnotila 
situaci a sdělila nám i Baníku, že 
chtějí hráče na přestup. Domlu-
vili se na podmínkách s Baníkem 
a Yira podepsal smlouvu se Sla-
vii.

Jak často jste s hráčem mo-
mentálně v kontaktu a jak vy-
padá vaše běžná spolupráce po 
přestupu do nového klubu?
S hráčem komunikujeme pravi-
delně dle standardů naší agen-
tury. Při příchodu do nového klu-
bu vše konzultujeme s klubem a 
hráč se může plně soustředit na 
fotbal.

Sor v úvodu angažmá ve Slavii 
hraje v základní sestavě a střílí 
branky především v evropských 
pohárech. Jak vidíte jeho šan-
ce prosadit se do zataženějších 
obran soupeřů, kterým Slavia v 
lize obvykle čelí?
Pokud se podíváme na jeho her-
ní vytížení, tak nastupuje pra-
videlně v pohárech, případně v 
české lize proti soupeřům, kteří 
nehrají zataženě. Tato role mu 
plně vyhovuje.
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Měli jste už při jednání o angaž-
má ve Slavii informace o tom, že 
by ho trenér Jindřich Trpišovský 
chtěl využívat na hrotu? Kon-
zultovali jste s ním před pře-
stupem Sorovu případnou roli 
v týmu a vyhodnocovali, jak za-
padne do herního stylu Slavie?
S panem Trpišovským jsme ho-
vořili dvakrát a řešili jsme jeho 
pozici v týmu. To, že jej trenér 
bude využívat na hrotu, jsme 
však neřešili. Díky své rychlosti 
zapadl velmi dobře do týmu a 
pozice, kterou zastává, mu maxi-
málně vyhovuje.

Médii proběhla vaše vyjádře-
ní, že se o něm informují kluby 
z Anglie a Španělska. Dá se už 
teď mluvit o pravděpodobném 
budoucím přestupu do jedné z 
TOP 5 lig, nebo je na to po pěti 
gólech za Slavii ještě brzo a op-
timismus byste mírnil?
Yira není ve Slavii ani 2 měsíce, 
tzn. vůbec není na pořadu dne 
řešit další přestup. Nyní se plně 
soustředíme na jeho výkony ve 

Slavii. Zájem zahraničních klubů 
nás velmi těší, ale vše musí jít po-
stupně a přirozenou cestou. 

Do které špičkové ligy by se 
podle vašeho názoru nejvíce 
hodil a do jak věhlasného klubu 
to může dotáhnout?
Pokud budu hovořit pouze za 
sebe, tak si myslím, že by mu 
mohla vyhovovat Anglie nebo 
Španělsko.

Je objev Yiry Sora největším 
úspěchem vaší kariéry a je do-

,,s panem trpišovským jsme hovořili dvakrát a 
řešili jsme jeho pozici v týmu. to, že jej trenér 

bude využívat na hrotu, jsme neřešili.‘‘

hlednu přivedení dalšího vaše-
ho hráče podobných kvalit z Af-
riky do Česka?
Yira Sor je bezpochyby největším 
talentem naší agentury. Připra-
vujeme aktuálně projekty jak v 
Nigérii, tak i v Pobřeží Slonoviny 
s cílem jednoznačně přivádět 
hráče lépe připravené na evrop-
ský fotbal. Věříme, že tyto naše 
projekty budou úspěšné a hráči 
zajímaví. Momentálně přivádí-
me do Česka 4 - 5 mladých a vel-
mi talentovaných hráčů.
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PŘÍBĚH

když tělo
zabrzdí talent 
AUTOR: JAKUB SLADKÝ
FOTO: ARCHIV ONDŘEJE MAZUCHA

Kde dnes mohl být nebýt zranění? Nejčastější otázka, která napad-
ne asi každého, když se řekne jméno Ondřej Mazuch. Dnešní zkušený 
zadák Teplic má pestrý životopis a na svém kontě celou řadu úspěchů. 
Nicméně vzhledem k raketovému startu se čekalo více.
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První fotbalové krůčky dělal On-
dřej Mazuch v Prušánkách. Ve 
vesničce, která se nachází ve vy-
hlášené vinařské oblasti Mora-
vy blízko hranic se Slovenskem, 
prokazoval svůj talent již od út-
lého mládí. Netrvalo dlouho a 
talentového žáčka si vytáhl ne-
daleký okresní SK Hodonín, kde 
navštěvoval i místní sportovní 
školu. 

„Když jsem začínal, tak mě vedl 
pan Mazuch z Prušánek. Nebyl 
to nikdo z mé rodiny, jen shoda 
jmen. Trénoval mě v příprav-
kách a byl to můj první trenér,“ 
vzpomíná na fotbalové začátky 
dnes již zkušený stoper. 

Mazuchovi nebylo ještě ani pat-
náct let, když o něj projevil zájem 
tehdejší jihomoravský hegemon 
Zbrojovka Brno. Mladý obránce 
dokazoval fotbalovou vyspělost 
a stal se pravidelným členem 
mládežnických reprezentačních 
výběrů. A sbíral úspěchy!

V květnu 2006 nechyběl v sesta-
vě reprezentace do sedmnácti 
let na tehdejším mistrovství Ev-
ropy. Mazuch patřil mezi klíčové 
hráče a přispěl k zisku stříbrných 
medailí. Mládežnická výprava 
tehdy prohrála jedinkrát, a to až 
v samotném finále s Ruskem. 

Navíc až na penalty.

O necelé dva měsíce později, v 
červenci, se již tehdy fyzicky vy-
bavený obránce hlásil na dalším 
mezinárodním turnaji. S repre-
zentační devatenáctkou opět 
bojoval o evropský primát. Ta na-
konec dovezla bronzové medai-
le, poté co padla v semifinále se 
Skotskem.

Ověnčený drahými kovy se Ma-
zuch vrátil zpět do jihomoravské 
metropole. V kabině se zkušený-
mi borci si postupně vybojoval 
místo v sestavě. Trenér Mazura 
mladého obránce postavil do 
stoperské dvojice vedle zkuše-
ného Jana Trousila. Brno zakon-
čilo ročník 2006/2007 na pátém 
místě. Jedinou příčku od pozic 
zajišťujících účast v evropských 
pohárech.

„Byl výborný. Fyzicky na tom 
byl velice dobře. Byl to kluk, 
který věděl, co chce. Hodně na 
sobě pracoval a měl obrovský 
talent. V těch prvních ligových 
startech bylo vidět, že je to veli-
ký talent a má před sebou skvě-
lou budoucnost,“ hodnotí Ma-
zuchovo působení ve Zbrojovce 
tehdejší trenér Josef Mazura.

Již před začátkem přestupního 

období kroužili okolo urostlé-
ho obránce velké evropské klu-
by jako Juventus Turín, Arsenal 
nebo Inter Milán. Favoritem v 
závodě o získání Mazucha byl 
dlouho Bayer Leverkusen. Pře-
stup do špičkového německého 
klubu byl na začátku roku 2007 
v podstatě hotovou věcí. Němci 
nabízeli 40 mil. korun a záruku 
zpětného hostování talentova-
ného stopera, které by trvalo jed-
nu a půl sezony.

Transakce mezi Brnem a Lever-
kusenem nakonec nedopadla. 
Německý klub ucuknul ze splá-
cení smluvené částky a pro Zbro-
jovku a Mazucha se tak znovu 
otevřela možnost jednat s další-
mi kluby.

„Leverkusen neplnil podmín-
ky splátkového kalendáře, na 
nichž jsme se dohodli. Proto 
jsme měli volné ruce k jedná-
ní s dalšími kluby,“ vysvětloval 
ztroskotání obchodu s Němci 
tehdejší spolumajitel brněnské-
ho klubu Roman Pros.

Před skončením sezony 
2006/2007 šanci využila Fioren-
tina. Italové byli rychlí a konkrét-
ní a v květnu získali Mazucha za 
80 mil. korun. Pro brněnský klub 
obrovská finanční injekce. Pro

Prušánky se nachází ve vyhlášené vinařské oblasti Moravy
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nadějného hráče se zvolená de-
stinace zdála být správnou vol-
bou. Šance nastupovat po boku 
někdejší opory národního týmu 
Tomáše Ujfalušiho v dresu Fio-
rentiny vzbuzovala velké naděje 
v očích fotbalové veřejnosti.

„Ondřej je na svůj věk výjimeč-
ný fotbalista. Je mimořádně 
svalově vyvinutý, jeho silové 
schopnosti jej posouvají ve vý-
voji o dva tři roky dál. Mazucha 
nic nerozhodí, je psychicky sil-
ný, dokáže se dobře oriento-
vat v kritických situacích, ale 
hlavně má fotbalové předpo-
klady. Je ideálním prototypem 
obránce, má přehled, je rychlý, 
přizpůsobivý. Kdyby neměl se-
dmnáct, řeknu, že je komplexní 
hráč. On však má všechno před 
sebou,“ popisoval Mazucha asi-
stent brněnského trenéra Miro-
slav Soukup. 

Před definitivním přesunem do 
slunné Itálie si rodák z Prušánek 
odskočil na další mládežnický 
reprezentační turnaj. S repre-
zentací do dvaceti let vyrazil do 
Kanady na mistrovství světa této 
věkové kategorie. Mládežnický 
výběr vedl shodou okolností Mi-
roslav Soukup, který měl jako 
asistent trenéra v Brně Mazucha 
skvěle v oku.

Český výběr si v Kanadě poradil 
například se Španěly, v jejichž se-
stavě byli pozdější světové hvěz-
dy jako Juan Mata nebo Gerard 
Pique. Až ve finále padli čeští 
mladíci v duelu s Argentinou. Ji-
hoameričany reprezentovali An-
gel Di Maria, Ever Banega a nej-
lepší hráč celého turnaje Sergio 
Aguero. Úspěšný tým pod vede-
ním trenéra Soukupa se mohl 
opřít od kvalitní obranou práci 
stoperské dvojice Mazuch - Ši-
můnek. 

„Byl to zážitek a docela velký 
úspěch, že se po dlouhých le-
tech přivezla medaile z mis-
trovství světa. Vyřadili jsme 
Španělsko, dvakrát jsme hráli s 
Argentinou a prohráli jsme s ní 
až v tom finále. Jeli jsme tam s 
tím, že od nás nikdo nic nečeká. 
My jsme se nakonec taktikou a 
kolektivním výkonem dostali až 
do finále,“ vzpomíná na úspěšný 
turnaj Ondřej Mazuch. 

Po návratu z Kanady se mladý 
obránce hlásil v kabině italské Fi-
orentiny. Spolu s ním z reprezen-
tační dvacítky zamířil do Floren-
cie i záložník Jan Hable. Oběma 
mladým hráčům pomáhal s ak-
limatizací v Toskánsku zkušený 
Tomáš Ujfaluši.

Cesta do základní sestavy byla 

pro Mazucha velmi složitá. Starty 
sbíral za mládežnický tým v Pri-
maveře. Za hlavní tým naskočil 
urostlý stoper jen v utkáních ital-
ského poháru. Zápasové vytížení 
se nezlepšilo ani v následujícím 
ročníku 2008/2009. 

„Kdybych věděl, do čeho jdu, 
tak bych možná zůstal ještě v 
Brně nebo bych šel tenkrát ně-
kam jinam. Když jsem tam při-
šel, tak mi bylo osmnáct let a 
jestli v Brně byli zkušení hráči, 
tak ve Fiorentině to byl úplně 
jiný svět. V kabině seděli Adrian 
Mutu, Christian Vieri a Tomáš 
Ujfaluši a já jsem to tam ne-
zvládal. Víc jsem trénoval a na-
stupoval v Primaveře. Za áčko 
jsem nastoupil snad ke dvěma 
zápasům v poháru, které se 
mi docela i povedly, ale neměl 
jsem v té době na to hrát Serii A. 
Tehdy tam moc mladých hráčů 
nedostávalo příležitosti, navíc 
v obraně,“ přibližuje své první 
zahraniční angažmá zkušený 
obránce Teplic.

V létě 2009 přišlo vysvobození v 
podobě hostování v belgickém 
RSC Anderlechtu. V královském 
klubu to byla zcela jiná písnička. 
Po krátké aklimatizaci se Mazuch 
zařadil mezi klíčové postavy. S 
bruselským klubem dokráčel až 
do osmifinále Poháru UEFA
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(předchůdce Evropské ligy) a 
suverénně ovládli belgickou nej-
vyšší soutěž.

Belgický klub v té době spolu s 
Mazuchem okupovala počet-
ná česká kolonie. Vedle klubové 
ikony mezi třemi tyčemi Danie-
la Zítky oblékal fialovo-bílý dres i 
někdejší reprezentant Jan Polák 
a další mladík z jižní Moravy Lu-
káš Mareček.

Dobré výsledky přinesl i ročník 
2010/2011. Mazuch s Anderlech-
tem opět získal ligový titul a v ev-
ropských pohárech opět postou-
pili ze základní skupiny Poháru 
UEFA. Kariéra mladého obránce 
se začala, jak se zdálo, vyvíjet tím 
správným směrem.

Vše narušilo zranění třísel zkra-
je následující sezony. Celý pod-
zim český legionář za královský 
klub nenastoupil. Během zimní 
přestávky se tak upekl poměrně 
nečekaný přestup. O Mazuchovi 
služby projevil zájem ukrajinský 
Dněpropetrovsk.

„Já jsem se zranil. Byl jsem na 
operaci s tříslem a půl roku 
jsem nehrál. Pak se ozval Dněpr. 
Upřímně, jinou nabídku jsem 
neměl. Kdyby byla nabídka tře-
ba z Německa, tak bych o tom 
uvažoval, ale nabídka z Dněpru 

byla skvělá jak po finanční 
stránce, tak tam byl zkušený 
trenér Ramos. Každý rok se hrá-
lo o titul a evropské poháry,“
líčí zpětně přestup na Ukrajinu 
sám Ondřej Mazuch. 

Aklimatizaci v nové zemi usnad-
ňoval střednímu obránci další 
krajánek brankář Jan Laštůvka. 
Východní dobrodružství Ma-
zuchovi sedlo. Tehdy třiadvace-
tiletý stoper se stal pevnou sou-
částí základní jedenáctky. Podílel 
se na úspěšných představeních v 
Evropské lize a patřil ke klíčovým 
postavám týmu, který se v roč-
níku 2013/2014 stal vicemistrem 
Ukrajiny. Pro Dněpr se jednalo o 
nejlepší výsledek za dvacet let.

Výkony urostlého obránce neu-
šly pozornosti národního týmu. 
Nicméně v konkurenci Michala 
Kadlece, Tomáše Sivoka či Mar-
ka Suchého na hřišti prostor 
nedostával. V kvalifikaci na MS 
2014 naskočil až do závěrečné-
ho zápasu proti Bulharsku. Pozi-
ci si nevylepšil ani zkraje bojů o 
EURO 2016. Přednost dostávali 
zkušenější hráči.

V létě 2015 měla Mazuchovi 
skončit na Ukrajině smlouva. Te-
rén si obšlapovaly různé kluby s 
vidinou získání kvalitního obrán-
ce na volný přestup. Mezi tyto 

Na soustředění před jarní částí 
sezony vzaly všechny plány za 
své. Během jednoho z příprav-
ných utkání si nadějný obránce 
přetrhl křížové kolení vazy. Ne-
milosrdná diagnóza, která zna-
menala téměř rok bez fotbalu a 
komplikovanou rekonvalescenci. 

„V Dněpru mi nabízeli novou 
smlouvu. Hráli jsme Evropskou 
ligu, kde to pak kluci dotáh-
li až do finále ve Varšavě proti 
Seville. Na zimním soustředění 
si mě zavolal sportovní ředitel, 
že by měli zájem prodloužit se 
mnou smlouvu. Já jsem říkal, že 
uvidíme, jak to bude, protože 
situaci sondovaly různé kluby. 
Bylo mi pětadvacet a byl bych 
v létě zadarmo. Jenže přišlo to 
zranění a tím všechno padlo,” 
vrací se k nešťastnému období 
čtyřnásobný reprezentant.

Z potenciálních přestupů tedy 
sešlo a ani Dněpr zraněnému le-
gionáři neprodloužil angažmá. 
V létě se tak urostlý stoper ocitl 
beze smlouvy a s komplikova-
ným zraněním. Pomocnou ruku 
Mazuchovi podala pražská Spar-
ta. Letenští poskytli tehdejšímu 
rekonvalescentovi své tréninko-
vé prostory a lékařskou péči.

Mazuch nakonec před koncem 
roku 2015 podepsal na Letné



smlouvu na čtyři a půl roku. 
Sparta však nebyla jediná, kdo 
měl zájem získat nadějného hrá-
če do svých řad. Zájem o Mazu-
cha projevil i anglický Leicester. 
Nicméně někdejší mládežnický 
reprezentant upřednostnil pro 
restart po zranění tuzemské an-
gažmá před možností poprat se 
o titul v Premier League.

„A dovedete si představit, jaký 
je teď v Leicesteru tlak? V jeho 
situaci by ho zahraničí mohlo 
spíš semlít, než mu pomoci k 
návratu. Ondra potřebuje spíš 
klid, ve Spartě se cítí dobře,“  
komentoval tehdy transfer na 
Letnou hráčův agent Viktor Ko-
lář ze společnosti Sport Invest 
International.

Návrat na hřiště nedopadl pod-
le představ. Mazuch odehrál za 
letenské pouhých 149 minut ve 
čtyřech zápasech. Z utkání tři-
advacátého kola proti Slovácku 
si odnesl svalové zranění, které 
ho po zbytek sezony vyřadilo ze 
hry. Neměl tak možnost pomo-
ci Spartě ve čtvrtfinále Evropské 
ligy proti Villarealu. Tým pod ve-
dením trenéra Sčasného se po-
týkal s nedostatkem zdravých 
hráčů a oba vzájemné duely se 
španělským soupeřem prohrál.

Naději na lepší časy pro jihomo-
ravského rodáka přinesl začátek 
následující sezony. Mazuch se 
stal pevnou součástí letenské 
obrany spolu s dalším brněn-
ským odchovancem Mario Hol-
kem. Odehrál většinu zápasů 
v Evropské lize a podílel se i na 
překvapivém vítězství nad Inte-
rem Milán, který ve skupině se 
Spartou skončil na posledním 
místě. Naopak pražský klub sku-
pinu bez jediné prohry ovládl.  
nost pomoci Spartě ve čtvrtfiná-
le Evropské ligy proti Villarealu. 
Tým pod vedením trenéra Sčas-
ného se potýkal s nedostatkem 
zdravých hráčů a oba vzájemné 
duely se španělským soupeřem 
prohrál.

Dobře nastartovaný ročník po-
kazilo na jaře 2017 další svalové 
zranění. Mazuch naposledy na-
stoupil v jednadvacátém kole 
proti Zlínu. Nejednalo se však 
jen o poslední zápas sezony, ale 
o poslední utkání v rudém dresu 
vůbec. Na Letnou dorazil nový 
trenér Andrea Stramaccioni a s 
ním výrazná čistka v kádru.

Sparta již s Mazuchem nepočíta-
la stejně jako s Holkem. Letenští 
sestavovali novou obranu a do-
končovali příchody Lukáše  Ště-

tiny a Semiha Kayi. Navzdory 
platné smlouvě tak dostal bývalý 
hráč Anderlechtu svolení hledat 
si nové angažmá.

Laso vysokému obránci hodil 
anglický Hull. Klub ze severoan-
glického Kingstonu měl ambici 
postoupit do Premier League. 
Ke splnění tohoto cíle angažo-
vali trenéra Leonida Sluckého, 
který právě o Mazucha proje-
vil zájem. Zelená k přestupu do 
druhé nejvyšší soutěže přišla po 
úspěšných testech, kde český 
stoper přesvědčil o svých schop-
nostech.

„V klubu o Ondru hodně stáli. 
Trenér Sluckij ho velmi dobře 
zná z jeho působení na Ukra-
jině. Ondra se k týmu připojil 
už na soustředění v Portugal-
sku, na kterém jednoznačně 
přesvědčil o svých kvalitách. 
Vzhledem k situaci, do které se 
Ondra ve Spartě dostal, považu-
jeme za velký úspěch, že se pro 
něj podařilo najít tohle špičko-
vé angažmá,“ popisoval přestup 
do Hullu hráčův manažer Viktor 
Kolář.

Ačkoliv je angažmá v Anglii pro 
mnoho hráčů snem, pro Mazu-
cha nebylo šťastnou volbou. 
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Během dvou sezon odehrál 
pouhých dvacet jedna zápasů. 
Množství zranění se zvýšilo. Tvr-
dost soutěže, vysoká frekvence 
zápasů a často nevlídné počasí si 
vybíraly krutou daň.

„Tam to bylo nejhorší, co se týká 
zranění. Odehrál jsem tři čtyři 
zápasy v pohodě a pak sem si 
utrhl sval nebo něco podobné-
ho. Měl jsem za ty dva roky asi 
jedenáct zranění, možná i víc. 
Bylo to fyzicky náročné, hodně 
se cestovalo a hrálo se úterý/
sobota, což bylo možná pro tělo 
moc. Jsem ale rád, že jsem si 
to mohl vyzkoušet. Škoda těch 
zranění. Nebýt jich, asi bych v 
Anglii vydržel déle,“ vrací se k 
angažmá v Hullu Ondřej Ma-
zuch.

Hull čtyřnásobnému reprezen-
tantovi neprodloužil kontrakt a 
zkušený zadák se tak ocitl v ne-
příjemné, ale již známé situaci. 
Bez angažmá a po dalším ope-
račním zákroku. Tentokrát ho na 
operační stůl přivedlo zranění 
achillovky.

Nového zaměstnavatele nale-
zl až zkraje roku 2020. Po té, co 
celý předchozí podzim strávil re-
habilitací, se domluvil s Mladou 
Boleslaví. Nejprve se jednalo jen 
o možnost trénování s týmem v 
průběhu zimní přípravy. Nicmé-
ně zkušený legionář dokázal pře 

svědčit trenéra Josefa Webera 
o svých kvalitách a podepsal se 
středočeským klubem smlouvu 
do konce sezony.

Boleslavi se v jarní části Fortuna 
ligy příliš nedařilo. Největší ranou 
byla prohra 7:1 s plzeňskou Vikto-
rií. Ve středu obrany odehrál 66 
minut inkriminovaného zápasu 
i Mazuch. Nehledě na nevýrazné 
výkony dostal někdejší reprezen-
tant prostor pokračovat v týmu 
Středočechů další rok.

V počátku ročníku 2020/2021 
zvládl Mazuch jen první dva li-
gové mače. Ze hry ho následně 
vyřadil koronavirus, ale po návra-
tu již další prostor nedostal. Celá 
věc dostal zvláštní pachuť. Na-
vzdory tomu, že neměl Mazuch 
žádné vážné zdravotní obtíže, byl 
klubem a trenérem prezentován 
jako zraněný.

„Tam se tenkrát nepotkal úpl-
ně mančaft. Hráli jsme špatně 
všichni. Bylo to takové roční 
trápení. Odešel Komliačenko, 
který dával dvacet gólů za se-
zonu, a my jsme pak moc gólů 
nedávali. Takže jsme se tam tak 
nějak trápili všichni,“ vzpomíná 
na neúspěšné období ve městě 
automobilů Ondřej Mazuch.

Vykoupením se zdála nabídka z 
Teplic, kde se Mazuch domluvil s 
trenérem Kučerou. Na Stína- 

dlech potřebovali vyztužit obra-
né řady, a tak zkušený obránce 
přestoupil na začátku loňského 
roku již do čtvrtého českého klu-
bu.

Trable sklářů příchodem Mazu-
cha neskončily. Problémy po-
kračovaly i v průběhu podzimní 
části letošního ročníku a Teplice 
jsou tak druhý rok po sobě na 
chvostu ligového pelotonu. Zku-
šený obránce se navíc opět zranil 
a nyní se postupně vrací do tré-
ninkového procesu.

Sečteno a podtrženo, jedno zra-
nění zcela změnilo směřování 
kariéry nesmírně talentovaného 
hráče, jak uvádí i sám Mazuch:
„Byl to takový zlom v mé kari-
éře (přetržení křížových vazů 
v koleni na soustředění v zimě 
2015), protože od té doby se mi v 
těle, když to tak řeknu, všechno 
sr*lo. Svalová zranění, achilovky, 
prostě jsem víc trpěl na zranění, 
než abych byl na hřišti.“ 

Dokáže se ještě zkušený bek vrá-
tit naplno na hřiště? Nejsmutněj-
ším scénářem by byl předčasný 
konec kariéry, který si v minulos-
ti zvolili jiní hráči sužovaní zraně-
ními. V zájmu někdejšího talentu 
nezbývá než věřit, že realizační 
tým okolo Jiřího Jarošíka z něj 
dokáže dostat, co v něm je, a zá-
roveň ho jeho tělo již nezradí.
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VOLNÝ ČAS 
„Koníčků moc nemám, jako že bych chodil na 
tenis nebo lyžoval. Z toho mám strach, abych 
se nezranil, takže u ostatních sportů se dr-
žím zkrátka, aspoň dokud jsem ještě aktivní 
fotbalista. Ale občas chodím s  kamarády na 
hokej nebo fotbal. Dneska se jdu podívat na 
hokej na Spartu. Pak třeba procházky Prahou, 
to mám rád. 

Teď jsem propadl Netflixu. Ze seriálů asi nej-
více Narcos a další s podobnou tématikou, to 
mě baví hodně.“

když tělo NENECHÁ
ROZVINOUT talent 

Odchovanec Bohemians v šestnácti letech přestoupil do Sparty jako nejdražší mládež-
ník v historii. Zájem o něj měl i Liverpool. Po angažmá v Německu a Dánsku se vrátil 
do Sparty. Ve čtyřiadvaceti letech ukončil kariéru. Od loňského podzimu se pokouší o 
návrat v Mladé Boleslavi.

VÁCLAV KADLEC

Odchovanec strahovské akademie v mládeži šéfoval Kadeřábkovi, Brabcovi, Krejčímu 
nebo Skalákovi. Kvůli zdravotním trablům nebyl schopen se trvale prosadit na nejvyšší 
úrovni. V pouhých dvaceti osmi letech ukončil kariéru. 

Roman Polom

Mazuchův spoluhráč ze stříbrné „dvacítky“ a Fiorentiny. Byl přirovnáván k Tomáši Galás-
kovi. Kariéra měla i vinou zranění sestupnou tendenci. V sedmadvaceti letech ukončil 
kariéru kvůli přetrvávajícím problémům se zády.

Jan Hable

Odchovanec Příbrami od šestnácti let působil v Ajaxu Amsterodam. Jeden z největších 
talentů své generace. Kvůli zraněním přišel o svou pozici v Ajaxu, a když se začal roze-
hrávat v FC Twente, znovu se zranil. Nyní se snaží znovu nastartovat kariéru. 

Václav Černý



FOTO: Michael Tomeš
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CO DĚLAT PO KARIÉŘE?
AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: UMBRELLA MOBILITY

Naprostá většina úspěšných 
českých trenérů jsou bývalí fot-
balisté. Ne všichni ale měli hráč-
ské kariéry tak úspěšné jako ty 
trenérské. Například Pavel Vrba 
si sezonu zakopal za Baník Ost-
rava, ale dále pak už působil jen 
v nižších soutěžích za Baník Ha-
vířov nebo Přerov.

Oproti tomu třeba současný tre-
nér Jablonce Petr Rada si zahrál 
i za československou reprezen-
taci. V  klubové kariéře vyměnil 
dresy Dukly, německého Dü-
sseldorfu nebo Bohemians 1905. 
Reprezentační kouč Jaroslav 
Šilhavý je dokonce rekordma-
nem v  počtu odehraných prvo-
ligových zápasů. Za 20 let své 
kariéry jich zvládnul 465 a zahrál 
si například za Plzeň, Slavii nebo 
Viktorii Žižkov.

Někteří bývalí hráči chtěli zůstat 
u fotbalu v jiné funkci než trenér-
ské. Jako příklad se nabízí spor-
tovní ředitel Sparty Prahy Tomáš 
Rosický a Pavel Nedvěd, který je 
viceprezidentem italského Ju-
ventusu. Podobných příkladů

bychom ale našli řadu, kupříkla-
du Tomáš Sivok byl ještě done-
dávna sportovním manažerem 
Českých Budějovic.

Jenže ne všem hráčům se 
poštěstí být úspěšnými trenéry 
či funkcionáři. Po kariéře se však 
dá věnovat různým činnostem. 
Třeba bývalý legendární kapitán 
Sparty Tomáš Řepka točí na You-
Tube svůj pořád Red Card, kam 
si zve nejrůznější hosty. Některé 
díly sice budí občas kontroverze, 
ale Řepku role moderátora evi-
dentně baví.

Pak najdeme fotbalisty, kterým 
se po sportovní kariéře zadařilo 
i na poli byznysu a jsou úspěš-
nými podnikateli. Bývalý repre-
zen-tační záložník Marcel Gecov, 
kteý hrál za Slavii, Gent nebo 
Rapid Bukurešť je zakladatelem 
ateliéru Delicode, který je velmi 
úspěšný v oblasti architektury a 
designu nábytku.

Kapitál získaný během hráčské 
kariéry se v podnikání velmi dob-
ře využít. Své o to ví také třeba

Fotbalová kariéra nebývá zas až tak dlouhou etapou života, o to je důležitější, aby 
hráči dostatečně včas začali řešit, čemu se budou věnovat potom. Mnoho fotbalis-
tů se dál chce nějak točit kolem fotbalu a stávají se z nich trenéři, funkcionáři apod. 
Někteří hráči ale vykročí po ukončení kariéry úplně jiným směrem…

někdejší hráč pražské Dukly Pa-
vel Steiner, který si dnes vydělá-
vá jako jeden z majitelů úspěšné 
autobusové společnosti FlixBus. 
A třeba slovenský obránce Matěj 
Krajčík, jenž hrál za Slavii nebo 
Jablonec, je také byznysmen. 
Otec mu totiž předal rodinou fir-
mu 101 Drogerie, která má roční 
obrat kolem 1,5 miliardy korun.

Zdařilou hráčkou i podnikatel-
skou kariéru má také bývalý slá-
vista, který si zahrál Bundesligu, 
Ivo Ulich.

Ne všem fotbalistům se ale po 
kariéře podaří úspěšně prosadit 
na trhu práce například kvůli ne-
dostatečnému vzdělání. Kapitál 
získaný z  fotbalu ale často vy-
sloužilí hráči využívají alespoň na 
investice do bytů apod. Přivydě-
lávat si reklamou po úspěšné ka-
riéře také bývá poměrně běžné.

Jinak vzdělanosti mladých hráčů 
se věnuje další článek. Vysoko-
školáků je mezi úspěšnými spor-
tovci málo a pro hledání zaměst-
nání po to může být problém.

TÉMA
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TOP 8 HRÁČŮ
PO KARIÉŘE

Dlouholetá reprezentační jednička strávila drtivou část své profesionální kariéry v Anglii. Největších úspě-
chů dosáhl Petr Čech s Chelsea. Všichni chválili jeho absolutní profesionalitu. Nebyl proto fanoušky tak 
pranýřován za odchod do konkurenčního Arsenalu. V něm strávil čtyři roky, ale na jeho přínos “blues” zde 
nezapomněli. Nyní již opět působí v jejich službách jako výkonný poradce.

1. PETR ČECH

AUTOR: JAN KLÁSEK

Pro rodáka ze Skalné u Chebu byla osudovou zemí Itálie. V pozici hráče oblékl dresy Lazia Řím a Juven-
tusu Turín, kde působí dodnes. Patří nyní do vrcholných struktur slavného italského klubu. Fanoušky i 
kolegy je milován pro svou věrnost.

2. Pavel Nedvěd

Další člen mužstva z EURO 1996 je mezi fanoušky znám pod přezdívkou “Štístko”. Jeho úspěšná kariéra 
končila za zvláštních okolností po střídání v ligovém zápase Slavie s Plzní. Na konec byl však celkově při-
praven a dále působí v českém fotbale. Podílel se na projektu FEVOLUCE s cílem zvýšit důvěryhodnost 
fotbalového prostředí. Je rovněž vlastníkem několika hotelových zařízení v Mariánských Lázních

3. Vladimír Šmicer

Slávistický odchovanec ukončil svou kariéru ještě před dovršením třiceti let, přičemž v ní neslavil žádné 
velké vítězství. Úspěch si však nyní připisuje v novém oboru. Podílel se na založení architektonického stu-
dia Decolicode. Podle vlastních slov se chtěl realizovat jinde než na fotbalovém hřišti.

4. MARCEL GECOV

Jeden z největších talentů českého fotbalu strávil většinu kariéry v Německu, ale svůj potenciál nikdy ne-
naplnil. V jeho životopise přitom najdeme i Bayer Leverkusen. S pražskou Spartou navíc získal dva tituly. 
Jeho kariéra však měla poté už jen sestupnou tendenci. V rozhovorech posléze přiznával, že ho kariéra po-
hltila a že utratil v podstatě všechny vydělané peníze. Poté pracoval například jako svářeč a posléze skončil 
na Úřadu práce.

5. Jan Šimák

Mluvíme o jednom z nejznámějších odchovanců Zbrojovky Brno, v jehož případě se mluvilo o možnosti 
velmi zajímavé kariéry. Vše však obrátilo opačným směrem zranění kolene, jež zabránilo podpisu smlouvy 
s italskou Boloňou. Poté se v jeho souvislosti často mluvilo o gamblerství a alkoholu. Brzy se tak vytratil z 
očí fotbalových fanoušků. Po ukončení kariéry se živil jako číšník nebo malíř pokojů.

6. Milan Pacanda

Vynálezce slova blikanec zažíval divoké turbulence již během aktivní kariéry. I kvůli tomu musel například 
stadion milované Sparty opustit zadními dveřmi. Díky soukromým excesům se dostal také do povědomí 
lidí, kteří se o fotbal nezajímají. Kvůli falešné inzerci a dluhům na výživném strávil také rok ve vězení. Nyní 
mluví o trenérské licenci a snu trénovat Spartu. Není však na tuto edukaci pozdě?

7. Tomáš Řepka

Bývalého mládežnického reprezentanta si budou z ligového působení pamatovat především fanoušci Mla-
dé Boleslavi. Se středočeským týmem okusil i atmosféru evropských pohárů. Jeho posledním působištěm 
byly středočeské Zápy a už tam se vědělo o jeho problémech s hazardem. Podle vlastních slov jistou dobu 
lhal i terapeutům v pražských Bohnicích. Věci se mu podařilo správně pojmenovat, ale bude si pamatovat 
také předčasný konec kariéry.  

8. Tomáš Fabián 
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ÚSPĚŠNÝ FOTBALISTA I PODNIKATEL, 
TO JE IVO ULICH

AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: MICHAEL TOMEŠ, BORUSSIA M‘GLADBACH

Co považujete za největší 
úspěch vaší fotbalové kariéry?
Těžko vypíchnout nějaký jeden 
úspěch. Za moji patnáctiletou 
profesionální kariéru jsem zažil 
několik milníků, kterých si vážím. 
Na začátku to bylo dostat se do 
profesionálního A-týmu, poté 
dostat se do jednoho z  nejkva-
litnější českých klubu, což byla 
Slavia, pak si zahrát Bundesligu, 
zkusit si i angažmá v  exotické 
zemi, a to se mi povedlo v  Ja-
ponsku. Z angažmá ve Slavii rád 
vzpomínám na čtvrtfinále Pohá-
ru UEFA nebo čtvrtfinále Poháru 
vítězů pohárů.
Za úspěch také považuju dostat

se do reprezentace a odehrát za 
ni pár zápasů. S Českou republi-
kou jsem se umístil na 3. příčce 
Konfederačního poháru v  roce 
1997.
Z  individuálních úspěchů si vá-
žím vyhlášení talentem roku 
v roce 1995 a umístění v první de-
sítce nejlepších českých fotbalis-
tů v roce 2000.

Když jste začal podnikat, tak 
jste hrál za Slavii. Jak jste se 
vlastně k  podnikání dostal? 
Bylo to kvůli bratrům, kteří 
také podnikají, nebo jste to měl 
vždycky v plánu?

Podnikat jsem začal velmi brzo 
a v plánu to určitě nebylo. Dá se 
říci, že když jsem zakládal spo-
lečně s  bratrem firmu, tak to 
byla tak trochu náhoda. Bratr 
za mnou přišel v roce 1997, když 
jsem hrál ve Slavii, s  tím, že by 
bylo možné podnikat v  oboru 
prodeje dveřního a okenního 
kování a já jsem v té době o tom 
vůbec nic nevěděl. Takže to byl 
takový prvopočátek vzniku spo-
lečnosti. Já jsem byl investorem, 
protože jsem kvůli fotbalu měl 
nějaký kapitál a mohl jsem ten 
rozvoj společnosti v začátcích fi-
nancovat.

Jako hráč působil v Česku, Německu nebo Japonsku. Zápasy odehrál i za reprezen-
taci, byl vyhlášen talentem roku v anketě Fotbalista roku. Už během fotbalové kari-
éry ale s bratrem založil firmu M&T, která je dnes velmi úspěšná ve výrobě a prodeji 
dveřních a okenních klik. Jejich kliky využívá například PPF Gate, palác Drn nebo 
hotely na ostrově Mauricius. Ivo Ulicha jsme tedy vyzpovídali, jak se mu povedlo stát 
se vedle sportovní kariéry také úspěšným byznysmenem. 

TÉMA
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Čekal jste aspoň trochu, že by 
vaše podnikání mohlo být takto 
zdařilé, nebo to prostě byla ze 
začátku spíše taková „bokovka“ 
k fotbalové kariéře?
Když jsem zakládal s bratrem fir-
mu v roce 1997, tak jsem teprve 
nějakým pátým rokem hrál pro-
fesionálně fotbal, takže jsem byl 
ještě relativně mladý hráč. Moje 
kariéra byla nastartovaná, ale 
ještě nějaké roky pak pokračo-
vala. A určitě jsme netušil, stej-
ně jako v té sportovní kariéře, že 
to dotáhneme až to toho stavu, 
který je dnes. Letos slavíme 25 
let od založení společnosti, zá-
roveň máme moderní fabriku 
se skvělým zázemím a krásným 
areálem, který je srovnatelný se 
standardem ze západních zemí.

Bylo pro vás složité zajišťovat 
finance, marketing a další ná-
ležitosti ve vaší firmě na dálku, 
když jste hrál za zahraniční klu-
by? Působil jste v M’Gladbachu, 
Drážďanech, a dokonce jste 
mezi tím půl roku strávil i na 
hostování v  japonském Vissel 
Kóbe.
V době, kdy jsem byl ještě aktiv-
ním hráčem, tak jsem se primár-
ně staral o finance a investice fir-
my. Až po skončení kariéry jsem 
k tomu přibral marketing a ex-

port. Jinak jsem byl v kontaktu s 
bratry (po třech letech se k nám 
přidal také nejstarší bratr Petr), 
takže jsem věděl, co se ve firmě 
odehrává i mimo věci finanční 
a investiční, ale na denní bázi 
v době mojí kariéry nebylo mož-
né se na tom podílet.

Teď bych se trochu zaměřil na 
vývoj vaší společnosti. Původně 
byla vaše firma pouze obchod-
ní. Jak jste se tedy dostali s bra-
try k nápadu, že se z obchodní 
společnosti stane také výrobní?
To byl postupný proces, kdy jsme 
první tři roky byli ryze obchodní 
firma, nakupovali jsme v  zahra-
ničí a v Čechách jsme pak zboží 
předprodávali. Asi po dvou a půl 
letech jsme zjistili, že ten sorti-
ment není dostatečně kvalitní. 
Nakupovali jsme převážně z Tu-
recka a malou část z  Itálie, ale 
viděli jsme na trhu výrobky ze 
západních zemí a zjistili jsme, že 
objem zboží nakoupený z Turec-
ka nesplňuje ty nejlepší měřítka, 
a my jsme chtěli prodávat co nej-
kvalitnější výrobky.
Pak tedy vzniknul nápad, že by-
chom se zaměřili na vlastní vý-
robu, nejdříve ale v kooperacích, 
protože jsme k tomu neměli vy-
tvořené zázemí. Začínali jsme 
s malou kanceláří a na ni navazo-

val sklad. To jsme působili v No-
vém Městě nad Metují a v  té 
době se tam v okolí průmyslu a 
velkým fabrikám moc nedařilo a 
propouštělo se tam hodně šikov-
ných lidí. Tito řemeslnici chtěli 
pokračovat, tak si zakládali malé 
firmy, kde vyráběli menší kom-
ponenty. Ty firmy jsme oslovili a 
nechali jsme si komponenty vy-
robit, pak jsme je zkusili smonto-
vat u nás a dali jsme dohromady 
první finální výrobek. To byl tedy 
další milník naší společnosti, stali 
jsme se tedy montážně obchod-
ní firmou.

Jak vlastně funguje spolupráce 
s vašimi sourozenci?
Spolupráce, si myslím, funguje 
dlouhodobě velmi dobře. Bylo 
důležité si ujasnit, kdo bude mít 
jaké kompetence ve společnosti. 
To se podařilo, každý si našel svo-
je působení. Nejstarší bratr má 
na starosti denní provoz, je tedy 
provozní ředitel. Prostřední bratr 
má na starosti vývoj nových vý-
robků a z části marketing a ob-
chod v České republice. Já jsem 
si přibral k financím a investicím 
tedy částečně ještě marketing a 
export.  

Co by se dalo považovat za nej- 
těžší překážku nebo složitější
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období pro váš byznys? Dala by 
se takto vypíchnout třeba eko-
nomická recese 2008 nebo ně-
jaká riskantnější investice?
Začátky nebyly vůbec jedno-
duché, rozvoj společnosti jsem 
tehdy kompletně financoval, ale 
po nějakých třech letech se nám 
podařilo dostat na „vlastní nohy“ 
a až do světové finanční krize 
jsme byli v celku úspěšní a kaž-
dým rokem jsme výrazně rostli. 
Tehdy jsme ale byli orientováni 
hodně na Českou republiku, ale 
to nás pak doběhlo v letech 2009 
až 2011, kdy tržby poklesly až o 
40 %. Tam jsme začali řešit roz-
šíření podpory našich výrobků a 
změnili jsme také interní chod 
společnosti. Takže paradoxně 
nám tato situace mohla, protože 
jsme rozšířili portfolio výrobků, 
což padalo z části na mě a opět 
jsem do firmy zainvestoval. No 
a také jsme vybudovali nové vy-
spělé technické zázemí, do če-
hož jsem opět finančně vstoupil. 
Výstavba začala v  roce 2013. Od 
vzniku jsem tedy třikrát do firmy 
vstupoval s kapitálem nebo svý-
mi aktivy.

Jakého vašeho klienta si nejví-
ce vážíte? Jsou to například kli- 
ky v  PPF Gate, Agrofertu nebo 
nějaké prodeje v zahraničí?
My jsme rádi za každý projekt, 
za každého klienta a těžko vy-
píchnout jednoho konkrétního. 
Máme projekty po celém světě,

ale o některých ani nevíme, kde 
přesně použili naše dveřní a 
okenní kování, protože to někdy 
jde přes našeho obchodního zá-
stupce nebo přes architekta. Co 
bych ale vypíchnul, tak v  České 
republice jsou to krásné privátní 
projekty, rodinné domy a z těch 
větších budov bych jmenoval 
PPF Gate, Šporkův palác, pa-
lác Drn na Národní třídě nebo 
Bořislavka. Ve světe potom Va-
lea Resort, hotely na Mauriciu, 
máme projekty v  Brazílii a tak 
dále.  Minulý rok jsme dodáva-
li do 54 zemí světa, na což jsme 
právem pyšní.

Co vše dnes vaše firma M&T 
vlastně vyrábí? Jaký je reperto-
ár vaší výroby?
Ten sortiment je opravdu širo-
ký, za ty roky se výražně rozšířil. 
Dnes jsme známí, že vyrábíme 
dveřní kliky, potažmo dveřní ko-
vání, dále okenní kliky, madla, 
dveřní zarážky, prostě veškeré 
příslušenství, které jste schopen 
si představit ke dveřím, napří 
klad i panty, zámky atd. Ty sice 
nevyrábíme, ale jsme schopni je 
klientovi dodat. Zároveň jsme se 
pustili do věcí, které tolik s našim 
oborem nesouvisí, a to tzv. skry-
tézárubně. To je věc, kterou jsme 
si nechali patentovat a připravu-
jí se u nás na míru pro výrobce 
dveří. Dále jsme vytvořili magne-
tický systém zavírání a otvírání, 
což je také nová patentovaná

věc. To si myslím, že je budouc-
nost interiérových dveří.

Chvíli ještě zůstaneme u bu-
doucnosti vaší firmy. Jaké jsou 
plány společnosti do více vzdá-
lené budoucnosti?
Chystáme se s  firmou vstoupit 
na pražskou burzu. Díky pražské 
burze bychom rádi firmu oddlu-
žili a zároveň se připravil na další 
rozvoj. Chtěli bychom být proex-
portnější, než jsme dnes. Máme 
plány na další rozšíření areálu, 
plán na výrobu zelené energie, 
haly připravené na fotovoltaiky. 
Tyto akvizice se pokusíme v bu-
doucnosti naplnit. Dalších plánu 
je hodně a uvidíme, co se nám 
tedy podaří. Pracujeme s predik-
cemi na pět let.

Dokázal byste nějak porovnat 
fotbalovou kariéru a podnikání?
Všechno má svoje pro a proti. Pro 
mě obě dvě tyto životní kapitoly 
přinesly spíše více kladů než ne-
gativ, takže jsem spokojený, měl 
jsem štěstí a jsem „klikař“ a dou-
fám, že tomu tak bude i nadále. 
Jsem naučený překonávat pře-
kážky, to mě naučil sport, byla to 
odmalička skvělá průprava i do 
života. Dnes jsem tedy i v rámci 
byznysu připravenější z hlediska 
nějakého překonání tlaku nebo 
nesnází. Sport mě také naučil 
disciplíně a posílil moji vůli. To 
jsou atributy, které se hodí jak při 
fotbale, tak v byznysu.
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Vzdělání mladých hráčů
je důležité!

AUTOR: JAN LUKEŠ
FOTO: ANOA

Málo vysokoškoláků
Ze statistik vyplývá, že přes 40 
% reprezentačních fotbalistů 
nedosáhne na vzdělání s  matu-
ritou. Odmaturuje něco kolem 
60 %. Najít mezi reprezentanty 
vysokoškoláky, je velmi obtížné. 
Počet fotbalistů bez maturity je 
ale procentuálně daleko nižší u 
těch, kteří sice hrají fotbal na ně-
jaké výkonnostní úrovni, ale není 
jejich jedinou obživou. V této ka-
tegorii fotbalistů bychom našli 
asi 25 % vysokoškolsky vzděla-
ných, což není vůbec málo.

Největší vliv na nižší dosažené 
vzdělání mívá fotbalové a rodin-
né prostředí. Tlak na talentované 
hráče je zkrátka veliký a věta 

„dal jsem přednost fotbalu“ zní 
sice jako klišé, ale je velmi výstiž-
ná. Přístup úspěšných fotbalistů 
k  vyššímu než středoškolskému 
vzdělání je tedy mnohdy až de-
terminující.

Přitom v  zahraničí je mnoho 
slavných fotbalových hvězd s vy-
sokoškolskými tituly. Za zmínku 
stojí Robert Lewandowski, Juan 
Mata, Frank Lampard nebo Gior-
gio Chiellini. Máme tedy v Česku 
na čem pracovat.

Chybí programy duální karié-
ry
V nabídce vzdělání pro fotbalistu 
u nás stále dost chybí nějak dob-
ře uchopené programy duální

kariéry. V této sféře ale musí pře-
devším o dost větší roli začít hrát 
kluby, agenti hráčů a také spor-
tovní svazy.

Kluby potřebují hráče co nejkva-
litnější a zajišťování dostateč-
ného vzdělání, které hráč bude 
moci využít po kariéře, tak dost 
ustupuje na druhou kolej. Toto 
téma by tedy bylo důležité pře-
devším více otevřít. Pomalu se to 
sice začíná zřejmě lehce zlepšo-
vat, proces je to ale velmi pozvol-
ný. 

Uplatnění po kariéře
Uchycení se na trhu práce po 
skončení hráčské kariéry tedy 
nemusí být zvláště pro reprezen-

Úroveň vzdělání hraje ve společnosti obecně velikou roli, u sportovců však bývá ně-
kdy toto téma poměrně podceňováno. Mnoho českých fotbalových talentů kvůli kaž-
dodenním tréninkům a rychle rozjeté kariéře školu zanedbává a po ukončení kariéry 
to pak může být handicap. Vysokoškolské vzdělání je například u reprezentačních 
fotbalistů velikou vzácností.

ANOA SPOLUPRACUJE S PRAŽSKOU SPARTOU.

TÉMA
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tační fotbalisty vůbec jednodu-
ché. Ano, někteří z nich se uchytí 
jako trenéři, sportovní manaže-
ři, ale většině se to nepovede. V 
článku výše jsme se zmiňovali i 
o podnikatelích nebo moderá-
torech, kteří byli dříve aktivními 
fotbalisty. Ani těch ale v  celko-
vém součtu není mnoho.

Výhodou pochopitelně bývají vy-
dělané finance během kariéry. I 
bez hlubších znalostí ekonomie 
se aktiva fotbalistů dají využít 
alespoň na nějaké základní in-
vestice a málokdy tedy hrozí, že 
by bývalý fotbalista neměl něko-
lik let po kariéře prostředky na 
základní potřeby.

A pravdou také je, že trochu 
úspěšnější reprezentační fot-
balisté jsou většinou aspoň do 
nějaké míry slavní a mohou si 
tedy vydělávat alespoň pomo-
cí reklamy a v  nějakých méně 
odborných funkcích spojených 
s fotbalem.

Jiný pohled v dnešní době
Hráči na důležitost vzdělání také 
příliš netlačí. Mnoho z nich často 
předpokládá, že se svými příjmy 
nebudou mít v  budoucnu pro-
blém investovat a nějak se tedy 
uživit. Je pravda, že to mají v

dnešní době v  tomto směru o 
dost jednodušší. V  tom se při-
stup hodně změnil, protože se 
zvyšují platy hráčů. Nadprůměr-
ní hráči Fortuna ligy si přijdou na 
částky kolem 6 milionů eur roč-
ně. A takový Adam Hložek dostá-
vá za rok 19 milionů eur.

Motivace ke vzdělání kvůli získá-
ní zaměstnání v budoucnu je pro 
takové fotbalisty tedy o to nižší. 
Úplně jiná situace ale byla v Čes-

TEPLICKÝ ÚTOČNÍK VÁCLAV SEJK 

koslovensku před revolucí za ko-
munismu.

Například bývalí slavný hráč 
Sparty a dnes trenér Náchoda 
Václav Kotal je vystudovaný inže-
nýr. A sám se nechal slyšet, že by 
ocenil, kdyby více dnešních hrá-
čů chtělo studovat vysoké školy. 
V 70. a 80. byla ale snaha dosáh-
nout na vysokoškolské vzdělání 
pro fotbalisty daleko častější než 
dnes.
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Strmý pád

Velké finále je tady. Finále, ve kterém žádný český klub ještě nikdy 
v historii nebyl. Ještě nikdy ve fotbalových dějinách se český nebo 
československý klub nedostal do souboje o titul v evropském poháru. 
Šestkrát se povedlo semifinále, ale ani jednou žádný z našich týmů 
jeho branami neprošel. Letos se situace změnila. Slavia se probojo-
vala do finále Evropské konferenční ligy, kde se 25. května v albánské 
Tiraně utká s italským gigantem AS Řím.

Jednadvacetiletý Pavel tenhle úspěch vnímal jako něco neskuteč-
ného a neopakovatelného, zároveň ale věděl, že na tom má největší 
podíl on. V sešívaném dresu hraje pravidelně už čtyři roky a stal se 
základním stavebním kamenem týmu. Vyhrál se Slavií ligu, pohár, ale 
finále evropského poháru? To by mu mohlo otevřít dveře do opravdo-
vého velkoklubu… Manchester City, jeho dlouhodobý sen. Peníze. Vyšší 
společnost. Už dostal jiné nabídky, v zimě ho chtělo Lazio, zájem měl 
také Tottenham, on ale oba odmítl, protože mu nenabízeli dostateč-
nou sumu. Raději zůstane v pohodě doma v Praze a zabojuje o vítěz-
ství v konferenční lize, říkal si tehdy. Vždyť v Česku je už teď za krále a 
pokud se mu podaří novou soutěž vyhrát, musí přijít tučná nabídka 
z velkoklubu.

AUTOR: JAN LUKACKO

Ú

POVÍDKA - TÉMA
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Zápas začal z obou stran opatrně. Řím si byl 
vědom síly českého celku, trenér Mourinho 
v žádném případě nedovolil svým svěřencům 
červenobílé podcenit. Vlci hráli ze zabezpeče-
né obrany. Něco takového ale kouč Pražanů 
Trpišovský předpokládal. Věděl, že klíč k odem-
čení římské defenzivy má právě v Pavlovi. Jeho 
klenot nepatřil k nejposlušnějším co se týče 
taktiky, nebyl příliš rychlý, měl ale fantastickou 
střelu, rozdával přesné pasy i na čtyřicet metrů 
a balon neztratil ani v obležení čtyř protihráčů. 
Proto před utkáním Pavlovi svěřil jednoduché 
pokyny: „Hraj jak umíš. A střílej!“

V poločase se šlo do kabin za bezbrankové-
ho stavu, zápas doposud moc šancí nenabídl. 
Pavel měl jednu střelu z pětadvaceti metrů, Rui 
Patrício ji ale bez problémů lapil. Nic vyloženě 
nezkazil, zároveň však příliš nevymyslel. Bylo 
mu jasné, že takhle si pro něj giganti nepřijdou. 
V kabině trenéra moc neposlouchal, jen mu 
v hlavě zněla jediná myšlenka. „Teď je tvoje 
šance. Teď musíš ukázat, že na to máš. Teď mu-
síš ukázat, že jsi tady suverénně nejlepší.“

Deset minut před koncem ukazovala světelná 
tabule v Kombetare Areně stále stav 0:0. Pak 
to ale přišlo. Sor dostal zajímavý míč od Holeše 
a z levé strany vyrazil na jeden ze svých výletů. 
Nacentroval do vápna, kde míč odhlavičkovali 
obránci, k jejich smůle přímo na Pavla. Mladík si 
pravačkou zpracoval balon na zem a zamířil do 
levého horního rohu. Tvrdou ranou zpoza šest-
náctky poslal Slavii do vedení.

Sešívaní vedení udrželi a stali se prvním vítě-
zem Evropské konferenční ligy v dějinách. Pavel 
zvedl trofej nad hlavu jako první, byť nebyl 
kapitánem. Prostě svým spoluhráčům řekl, že 
jim to vyhrál on, tak to zvedne první, což někteří 
nenesli dobře, ale právě vyhráli evropskou sou-
těž, tak to překousli. Hned po zápase do kabiny 
přišel za Pavlem trenér. „Poslouchej, už tě tady 
držet nebudeme. Víme, že máš velké cíle, přišla 
na tebe velká nabídka, chceme tě prodat.“

„A od koho?“ zeptal se Pavel.

„Jen si to přečti sám,“ pobídl ho Trpišovský.

Nechtěl se tím zatěžovat teď. Určitě to zase 
budou nějací nekopové, třeba West Ham, jako 
loni po zisku titulu. Rozhodl se, že teď si užije sílu 
okamžiku, pořádně to oslaví a zapije a složku 
s nabídkou otevře až ráno.

Crrrrr, crrrrr. Pavlovi druhý den zvonil telefon. 
Agent. „Tak co, už jsi tu nabídku otevřel?“ zeptal 
se Pavla. „Říkal jsi, že to otevřeš ráno. Je pět 
odpoledne. Zase jsi se vožral co?“ dobíral si ho 
jeho agent.

Pavel rád popil, když byla příležitost. Věděl, že 
by jako profesionální fotbalista neměl, ale bylo 
mu to jedno. Párkrát kvůli tomu ani nedorazil 
na trénink. Měl ale takový talent, že si trenéři 
nikdy nedovolili ho nepostavit. Teď, po výhře 
konferenční ligy, to bylo omluvitelné, jindy ale 
ne. S bolehlavem vstal a začal hledat tu slož-
ku s nabídkou. Po dobré půlhodině ji konečně 
našel. Opatrně ji rozbalil, i když neměl velká 
očekávání. Díky tomu mu pak zůstal rozum stát, 
když na první straně zahlédl znak nejslavnějšího 
francouzského klubu. „PSG,“ vydechl potichu ta 
tři slavná písmena. Okamžitě zvedl telefon a vo-
lal svému agentovi. „Tohle podepíšu, zařiď to!“

Události pak nabrali rychlý spád. Podpis se 
odehrál velmi rychle, zdravotní prohlídkou pro-
šel bez problémů a už za tři dny byl představen 
fanouškům v Parku princů. Po letní přestávce ho 
mezi sebe vzali hlavně jihoameričtí hráči, ze-
jména díky jeho výkonům na trénincích. Dělali si 
z něj srandu, že musel mít dědu Brazilce, nechá-
pali jak může kluk ze střední Evropy předvádět 
takové technické finesy. Zároveň měl podobnou 
náturu jako oni, takže mezi ně zapadl rychle. 
Nastoupil hned do prvního ligového zápasu, 
PSG porazilo Bordeaux 4:0, Pavel si připsal dva 
góly a jednu asistenci. Druhý zápas – krásný gól 
patou. Třetí – dvě asistence. Paříž vzal opravdu 
útokem.

Hned po těchto výkonech si uvědomil, že je 
opravdu dobrý a že i tady by si snad mohl 
dovolit to, co si dovoloval v Česku. Uspořádat 
nějaký ten večírek, popít, snad i třeba vynechat 
kvůli tomu trénink. Rozhodl se tedy jeden takový 
udělat a pozval svoje nové jihoamerické kama-
rády. Nakoupil spoustu alkoholu. Drahého. Jeho 
spoluhráči postupně dorazili. Verratti, Neymar,
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Icardi, Navas, Di Mária. Ti všichni tam byli, spolu s nimi Pavel, který 
se po pár týdnech v klubu považoval za stejnou extratřídu. Jenže jak 
večer postupoval a Pavel byl stále opilejší a opilejší, spoluhráči začali 
odcházet. Povětšinou střízliví, buď nepili vůbec, nebo si dali jen jednu 
skleničku na přípitek. Pavel nakonec s tou haldou drahého alkoholu 
zůstal sám.

Vypil dvě flašky rumu. Když si chtěl do spodního patra dojít pro další, 
na schodech zakopl a sletěl dolů. Až ráno ho tam našel jeho agent, 
který ho okamžitě převezl do nemocnice. Zlomená čtyři žebra, levá 
ruka a pravá, dominantní noha k tomu. Čekala ho dlouhá rekonvales-
cence. Když se o incidentu dozvědělo vedení Pařížanů, okamžitě s ním 
rozvázalo smlouvu. Hráč sice v prvních zápasech předvedl fantastic-
ké výkony, po tomhle si ho ale nemohli nechat. Jeho agent se snažil 
seč mohl, Pavla ale po alkoholickém bujaření nechtěl žádný jiný větší 
evropský klub a aby vzal něco menšího, na to byl Pavel příliš hrdý, na 
to toho podle svého mínění příliš dokázal. Do Slavie se vrátit také ne-
chtěl, ne za takovou almužnu. A tak, ačkoliv už byl úplně zdravý, nikde 
nehrál, stal se na dlouhou dobu volným hráčem. 

Začal být frustrovaný a své problémy řešil opět alkoholem. Z pařížské 
události se nepoučil. Zval si do domu často i úplně cizí lidi, všechno 
zařizoval. Nakoupil drahé koňaky, kubánské doutníky, občas zařídil i 
povolnou dámskou společnost. Nikdy si ale netroufl na tvrdé drogy, 
i když mu je pozvaní hosté často nabízeli. Brzy mu došly peníze, stá-
le byl ale příliš pyšný na to, aby se nějakému menšímu klubu upsal. 
Zájem o něj byl, ale Pavel hrál kdysi za PSG, on přece nebude hrát za 
nějakou Wislu Krakov nebo Maccabi Tel Aviv.

Na Pavla se tak postupně zapomnělo. Tedy, i dnes, po patnácti letech, 
se o něm občas v nějakém médiu něco objeví. Bývalý český talent, 
jehož hvězda na chvíli zazářila nad Eiffelovkou, a pak se dostal do 
sevření alkoholu. Dnes je z něj naprosto obyčejný člověk. Pracuje s vy-
sokozdvižným vozíkem ve skladu, občas chodí na melouchy malovat 
pokoje. Býval považován za největšího českého hráče od dob Ma-
sopusta a jeho jmenovce Nedvěda, jeho přílišné sebevědomí a záliba 
v alkoholu ho ale srazily na úplné dno. Občas si chodí kopnout třetí 
třídu, kde ho málokdo pozná, když ho ale vidí fanoušci, často říkají: 
„Páni, ten to má v noze, jak to že nikdy nehrál výš?“

AUTOR:
JAN LUKACKO
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ZDENĚK FOLPRECHT11 ŽONGLů
1 Hudba, která tě před zápasem nakopne

Nepřikládám tomu váhu. Poslouchám to, co hraje v kabině.

2Oblíbený seriál
Hodně se mi líbí Breaking Bad.

3Co si rád dáš k jídlu, když se trenér nedívá? 
Kachna nebo králík se zelím a bramborovým knedlíkem.

4Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 
U nás v Tuchlovicích. Zatím je tam 1 dřevěná tribuna, ale času na postavení stadionu do mého posled-
ního zápasu je dost.

5 Nejlepší fotbalista, se kterým jsi kdy hrál 
Jihoameričané z kyperské ligy. Schopnosti měli na top úroveň, ale bohužel kvůli morálce hráli na Kyp-
ru. Stejný případ byl Miloš Bosančič.

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

7 Nejlepší kanadský vtip z kabiny 
Přivazovali jsme někomu k autu plechovky, a když vyjel, tak je táhl za sebou. Nebo jsme lepili na auto 
zetko jako řidič začátečník, ale v dnešní době by to nešlo.

8 Kde byla tvá nejlepší dovolená? 

9 Co má trenér udělat, aby z toho na soustředění byl ideální den?
Motivovat a povzbuzovat mě.

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

11
Když jsem byl malý, tak se tomu u nás říkalo žebráčky. Až v Praze to byly žongly. Představím si 
kopání s míčem bez dopadu na zem.

Na Kypru byla 2,5 roku hezká dovolená

Dávám si pozor, abych to neřekl.

Co si představíš pod slovem žongl?

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

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Prdla sis? (Směje se) Nezkoušel jsem to, ale žena mi říkala, že by se zasmála. Oddělil bych se od zbytku 
s klasickým: „Nedáš si drink?‘‘



Jméno stadionu, kde bys rád odehrál poslední profesionální zápas 

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

Foto: Fastav Zlín



AUTOR: PETR HORKÝ
FOTO: AC SPARTA PRAHA

Být fanouškem Sparty posledních let má podle mnohých punc jakéhosi druhu se-
bemrskačství. S každou další sezonou věřit v otočky k výšinám, s každou další se 
nechat ukolébat vizemi naprosté dokonalosti, uvěřit slibům, mlčky přejít dílčí neú-
spěchy, nechat se od fanoušků znepřáteleného Edenu vláčet bahnem výsměchu a 
konečně prozřít k uvědomění si, že i třetí flek je dobrý počin do další sezony.

Březen, do kan*lu vlezem? A
duben? Jak dlouho tam budem?

ZUŘIVÝ SPARŤAN:
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Nejpozději na konci února, začát-
ku března si každý soudný fanda 
uvědomil, že s jeho sny o titulu 
je prakticky konec. Minimálně 
pro tento ročník. Přesně toto ob-
dobí nastavilo pověstné zrcadlo 
o úspěšnosti vytyčené letenské 
cesty k nebetyčným úspěchům 
klubu a tetelení se blahem jeho 
fanoušků.

I nesoudný fanoušek musel vě-
dět, přinejmenším tušit, že na lá-
mání chleba dojde právě v hned 
zkraje jarní sezóny. S vědomím 
posledních podzimních výko-
nů, formy či neformy některých 
hráčů a naplněnosti marodky se 
musel zákonitě ptát, co dělalo 
vedení v zimě, že hned v březnu 
vidíme šance na titul skoro na 
nule? Co se asi honilo Tomášo-
vi Rosickému hlavou, když jeho 
tým vcelku jasně projel derby 
(minimálně co se hry a před-
vedeného výkonu týče) a svou 
ztrátu na vedoucí pozici zvýšil 
na deset bodů? Konejšil se snad 
nadějí na tři body z odloženého 
zápasu s Jabloncem? Že i tato 
naděje byla více než klamná a 
Sparta byla ráda za ušmudlaný 
bodík, se ukázalo hnedle med-
le. A jen slávistické fanfarónské, 
vpravdě janošíkovské rozdávání 
bodů slabším (což jsou pro ni v

lu smiřujete. Alespoň tedy na 
Letné.

Fanda může řvát vzteky, ničit zá-
chody na stadiónu rivala (mimo-
chodem, to byl vážně „hrdinský 
kousek“., ty záchody za tu bídu 
nemohou), ale na Letné je ticho 
po pěšině. Ale co by ticho! Ona 
se ta navoněná bída ještě vydává 
za úspěch!

Malinko zapátrejme v paměti a 
přehrajme si v hlavě všechny ty 
předsezonní tiskovky s Tomá-
šem Rosickým. Všechny měly 
společného jmenovatele: domá-
cí dominance, atraktivní hra, ti-
tul a LM zpátky na Letné, vlastní 
odchovanci a další blábláblá. Inu, 
slovem neurazíš a něco říci mu-
síš, abys nevypadal jako úplný 
nýmand. Také je pravdou, že tyto 
vize lahodí uchu fanouška. Když 
už je však poslouchá tolikrát za 
sebou, vždy v upravené verzi 
platné pro aktuální sezónu, a po-
rovná je s výsledkem celého toho 
mediálního humbuku, musí na-
být dojmu, že s ním někdo hraje 
betla. Ale kdo? Hráči? Vedení? 
Trenér? Sportovní ředitel?

Á propos, sportovní ředitel. To-
máš Rosický, Rosa, TR10 či jak 
chcete, byl opravdovou sparťan-

lize vlastně všichni), drží letenské 
šance na titul alespoň těsně pod 
hladinou.

I přes dílčí úspěch v MOL Cupu, 
který Spartu přes napínavé pro-
dloužení vynesl do finále, mluví 
veřejnost i fanouškovský plén už 
teď o dalším neúspěšném roč-
níku. Další navlečený korálek na 
šňůře skoro propadáků. Někomu 
to možná bude znít jako příliš sil-
né slovo, přece jenom propadák 
vypadá malinko jinak, ale vzhle-
dem k předsezonním slibům 
a očekáváním lze použít i tuto 
definici. Finále domácího pohá-
ru asi není tou šťavnatou metou 
pro ukojení fanoušků a vlastního 
ega.

Z pohledu domácí ligy není tře-
tí místo (zlí jazykové tvrdí, že už 
konečné) asi také k zahození. A 
když k tomu nádavkem zvedne-
te pohár nad hlavu, navléknete si 
tričko s nápisem „Vítěz poháru“, 
zahulíte si vítězný doutník, pak 
se zřejmě můžete tetelit štěstím 
a opatrně mluvit o jakémsi úspě-
chu. Ano, pokud se jmenujete 
Slovácko a máte úplně jiné před-
sezonní priority. Pokud se však 
jmenujete Sparta, je malinko na 
pováženou, jak klidně a bohorov-
ně se s dalším ročníkem bez titu-
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skou legendou. A Sparta se ráda
vychvalovala, jaký že to dala svě-
tu klenot. Dortmund, Arsenal, re-
pre, no co byste chtěli více? Mož-
ná více zápasů v základní sestavě 
Arsenalu, dost možná více zápa-
sů v ještě věhlasnějším klubu Ev-
ropy. Možná i Zlatý míč a možná 
i více rozhodnosti při neustálém 
prodlužování smlouvy v Londý-
ně, ačkoliv většinu jejího plnění 
už naše slavná hvězda prosedě-
la na lavičce. A možná také více 
zaujetí pro hru po návratu na 
Letnou. Ačkoliv lze jistě pochopit 
ohledy na zdravotní problémy, 
jeho tehdejší přestup zpět na 
„místo činu“ se zařadil spíše do 
ranku přestupů ala Berger, Ujfa-
luši a jiní borci, kteří po bombas-
tickém návratu do rudého dresu 
spíše zasmrděli, než zahráli (a dá 
se pokračovat, viz Krejčí starší.).

Jestliže Rosa zklamal mnoho 
Jestliže Rosa zklamal mnoho 
fandů, kteří si raději přáli ho mít 
na place než ve skvěle padnou-
cím obleku sportovního ředitele 
(k nim patří i autor článku), pak 
po třech sezónách v roli hlavního 
hybatele sparťanského směřo-
vání k úspěchům Rosa zklamal 
i ten zbytek. Možná ne fatálně a 
možná i tuto neúspěšnou sezó- 

nu ustojí, ale mnoho fanoušků 
mu už teď nemůže přijít na věč-
né jméno. V jejich očích je těch 
neúspěchů s jeho podpisem 
pod nimi až příliš mnoho. Od 
přestupové politiky, trenérských 
přehmatů až po lehce arogantní 
přehlížení skutečností. Na jed-
noho toho je až příliš. Tedy my-
šleno taková funkce v takovém 
klubu. Ačkoliv ten svou pozici ve 
věhlasnosti už pomalu ztrácí. A 
to právě pod vedením Tomáše 
Rosického.

Jednou z priorit nového vedení 
Sparty (a tedy i TR10) po Strama-
ccioniho zkáze byla konkuren-
ceschopnost v Evropě. Letos se 
Sparta z Evropy vytratila hned v 
prvním možném jarním termí-
nu, kdy nestačila na ne zrovínka 
věhlasný Partizan. V Konfere-
renční lize, o níž před sezónou 
nepadla ani zmínka. To se mluvi-
lo o EL a s potutelným úsměvem 
se přála Slávii „soutěž útěchy“, 
zřízená UEFA (uefou)právě pro 
tento účel a kasírování dalších 
miliónů eur do její kasy.

Teď v ní letenský arcirival kráčí 
od úspěchu k úspěchu a niko- 
ho nenechává na pochybách, že 
úspěch v Evropě vypadá v jeho

podání trochu jinak, než se do-
mnívají na Letné. Tam za neho-
rázný úspěch považují byť jen 
krátké zasmrdění v jarní části 
jakékoliv evropské soutěže. Že 
sparťanská hra nestačí nejen na 
giganty, ale ani na evropský prů-
měr, si jaksi na Letné nepřipou-
štějí. Není důvod, mantra „jaro 
v pohárech“ byla naplněna. Je 
to úplně stejně bezduché klišé, 
jako například „my jsme Sparta, 
kdo je víc?“. Je to jen popírání 
nepěkné skutečnosti, že na Let-
né pomalu odškrtávají další ne-
úspěšný ročník. A to už v březnu.

Jistě, lze se opájet nadějí, že se 
ještě může stát všechno. Ostat-
ně, míč je kulatý a fotbal nemá 
logiku. Ale budete-li zase na dru-
hé straně věřit ve fotbalového 
pána boha, pak nemůžete věřit 
na zázraky. Ty přejí jen těm při-
praveným. Na Letné zjevně ještě 
nepřekonali kocovinu z vlastního 
myšlení. Někdo totiž prohlásil, že 
právě to musí ve Spartě změnit, 
aby se zase vrátili k pozicím nej-
vyšším. Pod to se podepisuji. A 
už v březnu.



DRUHÁ LIGA

VLAŠIM A SLAVIA

AUTOR: VÁCLAV ŽÍDEK
FOTO: FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM

Když loni zkraje léta oznámilo vedení navázání dlouhodobé spolupráce s Vlašimí 
v čele s předsedou a sportovním ředitelem Janem Jíchou, v některých fanoušcích 
Středočechů zatrnulo. Jícha ujišťoval, že FC Sellier & Bellot zůstane i nadále suve-
rénním klubem. S vlastním vedením, integritou a jejich prioritou zůstane primárně 
blaho vlašimského klubu.

Ideální fotbalové
manželství? 





Droppa, Krob, Wiesner, Fortel-
ný, Plechatý – sparťané, kteří 
působili ve Vlašimi 
Jednou se i zástupci ACS o po-
dobný projekt pokusili. V létě 
2014 Sparta zrušila „B“ tým. Praž-
ský velkoklub potřeboval někde 
uplatnit talentované hráče, kteří 
ještě nebyli připraveni na áčko. 
Volba letenských padla na toho 
času druholigové Pardubice. 
Hlavní trenérem se stal Martin 
Hašek a sebou si vzal dalších šest 
hochů ze zrušené rezervy, mezi 
jinými svého syna Martina Haška 
jr. Výsledek? Žalostný. Výsledky 
ani hra nepřesvědčily. V kabině 
to nefungovalo, vytvořili se sku-
pinky. Trenér Hašek nevydržel 
ani do konce kalendářního roku, 
ani o jeho syna a další sparťany 
už nejevili v klubu zájem. 

Počátky spolupráce mezi SKS a 
FCSBV se datovaly do zimy 2021. 
Už tehdy zamířila týmu do měs-
ta pod ikonickou horou Blaník, 
trojice mladých slávistů. Marko-
vič, Jurásek a Křišťan se v kádru 
modrobílých výborně adaptovali. 
První dva jmenovaní si řekli svý-
mi výkony o prvoligové angažmá 
v Pardubicích, respektive v Kar-
viné.

Stejný model následoval letos v 
zimě. Po půl roce zde začala být 
Višinskému s Alijagičem druhá

liga malá a zamířili výše. Dá se 
vytušit, že stejný scénář bude 
následovat i v létě. Jména jako 
Rigo nebo Křišťan se nejspíš v 
druhé lize moc neohřejí.

To, že linka z Edenu do Kolá-
rovy ulice nemusí být pouze 
jednosměrná v posledním pře-
stupním období ukázal přestup 
Filipa Blechy. Blecha strávil pod 
Blaníkem tři a půl roku. Zatím-
co během tří ročníků vsítil v 64 
zápasech pouze dvě branky, ve 
společnosti dravého mládí na 
podzim střelecky explodoval. 
Na osm zásahů mu stačilo pat-
náct soutěžních klání. Blechův 
příklad může být pro kmenové 
hráče Vlašimi ukázkou toho, že 
v týmu nejsou pouze jako kom-
parz hvězdiček Pražanů.
Přes velkou fluktuaci hráčů mezi 
těmito kluby platí, že Vlašim nes-
levuje ze svých cílů. Tím největ-
ším je pro jaro umístění v první 
trojce. Nad nastolenou spolupra-
cí si můžou mnout ruce na obou 
stranách. Vlašim obohacují kva-
litní a hladoví fotbalisté ze slá-
vistické líhně, zvyšují kvalitu i 
konkurenci. Navíc prakticky ne-
zatěžují klubovou pokladnu, z 
velké části je platí jejich mateř-
ský klub. Slavia našla ideální mís-
to pro mezikrok mezi juniorským 
a prvoligovým fotbalem pro své 
talenty.
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Přesto se objevovaly názory, že 
klub bude nadále fungovat pou-
ze jako rezerva sešívaných. Tyto 
spekulace přiživoval i fakt, že 
hlavním koučem byl jmenován 
Martin Hyský, který zde zamířil 
ze slávistické U-19, si s sebou při-
vedl další čtyři spolupracovníky 
- asistenty, kondičního trenéra i 
kouče gólmanů. Co když se ta-
lentovaní fotbalisté zde budou 
„obouchávat“ a pilovat své indivi-
duální dovednost na úkor týmo-
vých ambic na umístění v horní 
polovině tabulky?  
Po necelém roce je sice na velké 
soudy příliš brzo, pohled na ta-
bulku F:NL a zájem o hráče pů-
sobících ve Vlašimi dávají tušit, 
že tato spolupráce je prospěšná 
pro oba kluby. 

Stanislav Vlček, Luboš Kozel – 
vlašimští rodáci se slávistic-
kou minulostí 
Nutno dodat, že Vlašim dlouhá 
léta s velkoklubem z hlavního 
města spolupracovala. Jednalo 
se však o tradičního rivala sešíva-
ných zpoza řeky Vltavy, pražskou 
Spartu. Ovšem tato spolupráce 
se s tou současnou nedala srov-
nat. Jednalo se spíše o jednotliv-
ce. Poslední známou tváří, kte-
rá zde ze Sparty hostovala, byl 
Hugo Jan Bačkovský v sezoně 
2019/2020. Spolupráce se vyčer-
pala. 



Otázkou zůstává, jestli by v Ede-
nu v případě postupu svého re-
zervního týmu z ČFL o soutěž 
výše nepřiškrtili kohoutek u po-
trubí, kterým do Podblanicka
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-----------INZERCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDUJ ŽONGL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

proudí fotbalový talent. Dalším 
ohrožení současného stavu by 
bylo, kdyby se podařilo Vlašimi 
postoupit do Fortuna:ligy a klub 
se rozhodl jí hrát. Mohl by sázet 

více na zkušenější hráče a na slá-
visty by potom v sestavě nezbylo 
tolik místa. 
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,,Spolupráce je ku
prospěchu Vlašimi i kluků‘‘

AUTOR: VÁCLAV ŽÍDEK
FOTO: FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM

Máte za sebou třetí soutěžní 
zápas se vstřeleným gólem v 
řadě, kdy se Vám to podařilo 
naposledy?
No upřímně…tak v  dorostu. Ni-
kdy jsem si to úplně nepočítal. 
V  devatenáctce, tam to mohlo 
být třeba deset zápasů v řadě.

Během relativně krátké doby 
jste hrál tři nejvyšší ligové sou-
těže v Česku. Jak se liší zázemí 
klubů v těchto soutěžích, jaké 
jsou možnosti regenerace?
Mezi první ligou je rozdíl obrov-
ský. Působil jsem v  Plzni, kde 
je servis pro hráče na špičkové 
úrovni. Oproti tomu ve Vyšehra-
dě byla regenerace nulová, po-
kud si ji hráč nezařídil sám. ČFL 
je poloprofesionální soutěž a 
na věci kolem se neklade tako-
vý důraz. Ve druhé lize je servis 
srovnatelný s  kluby ve spodní 
polovině první ligy. Ve Vlašimi je 
to solidní a v některých věcech

srovnatelné s ligou.

A hraje se na těch úrovních stej-
ný fotbal? 
Některé týmy ve třetí ligy, si my-
slím, že úplně neví co taktika je a 
jdou si zahrát fotbal. My Vlašimi 
klademe na taktickou přípravu 
velký důraz. Kdo má kde stát a 
kde má hrát, koho nabírat. Když 
se chcete se posunout směrem 
k první lize, musíte tohle mít

zvládnuté. Bez toho to nejde.

Martin Hyský je bývalým skvě-
lým fotbalistou a měl pozitivní 
ohlasy i jako fotbalový expert v 
televizi. Jaký je jako trenér?
Libí se mi, že nás nabádá k tomu, 
abychom stále hráli fotbal. Žád-
né nakopávání, jak se to často ve 
druhé lize dělá. Snažit se uhrát i 
těžké míče. V tomto se snažíme 
vlastně přiblížit Slávii, která takto 
hraje. Taky ví, kdy může trochu

ROZHOVOR

JAN SUCHAN
18.1.1996 (26 let)

Pozice:
Střední záložník

Statistiky:
Fortuna liga - 51 startů
FNL - 39 startů
MOL Cup - 15 startů
ČFL - 15 startů

Kluby:
1.FK Příbram (-2015), Viktoria 
Plzeň (2015-2020), host. 1.FK Pří-
bram (2015-2017), host. FK Tepli-
ce (2017), host. FK Senica (2018), 
host. MFK Karviná (2018-2019), 
host. MFK Vítkovice (2019), host. 
Slavoj Vyšehrad (2020), Slavoj 
Vyšehrad (2020-2022), Vlašim 
(2022 - doteď)
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polevit a umí i přitvrdit a zařvat, 
což je potřeba. 

Do Vlašimi přicházejí pravidel-
ně noví hráči z  partnerské Sla-
vie, co tito mladíci přinášejí do 
týmu?
Slavia pracuje s  těma klukama 
fakt dobře. Jsou rychlí, pohyblivý, 
šikovní na míči a věří si. Ta spo-
lupráce je ku prospěchu Vlašimi 
i těm klukům, kteří tu nabírají 
zkušenosti a mohou se posouvat 
dál, ať už do první ligy nebo pří-

nom na nich, jestli se jim to po-
daří. 

Po skvostném začátku jara je 
ta otázka nasnadě. Pokukuje-
te zase po návratu do nejvyšší 
soutěže?
Od doby, kdy jsem z  ligy odešel 
jsem se chtěl vrátit. Nehledě na 
začátek jara, který se nám po-
vedl výsledkově, jak týmu i mě 
osobně, tak bych se chtěl do ligy 
vrátit. Je to moje meta.

mo do Slavie.

Když byste si měl zahrát na 
věštce, kdo ze současných slávi-
stických spoluhráčů může pod-
le vás rychle vyletět a zazářit i 
dresu Slávie?
Tak nechci nikoho urazit ani 
přechválit (smích). Jsou tu kluci, 
u kterých jde vidět, že už mají 
nakročeno do ligy. Ať už je to 
Tomáš Rigo, Kuba Křišťan nebo 
Hošek. Na druhou stranu nikde 
není psáno, že uspějí a je to je-



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...!

Kdo vyhraje Ligu mistrů, Evropskou a Konfe-
renční ligu? Má Slavia na finále EKL a titul?
- Kryštof Novotný

Ligu mistrů podle mě vyhraje jeden z dvojice Man-
chester City a Bayern, sám bych to přál spíše Pepu 
Guardiolovi. Šampionem Evropské ligy bude podle 
mě z popela se zvedající Barcelona. Slavii bych úspěch 
přál, předvedla už jak silným týmem na pohárové 
scéně dokáže být, ale na titul bych ji ještě netipoval. 
Finále, proč ne. Ale na titul věřím spíše Leicesteru.

TOP 10 nejlepších hlášek Petra Rady?
- Dominik Hartmann

Tak 10 je trošku moc pro tento odstaveček, ale pokud 
bych měl vytáhnout pár nejlepších hlášek Petra Rady 
z třetích poločasů (pozápasových tiskovek), kde před-
vádí své nejvýraznější výkony, tak tyhle jsou moje top:

„Cíle si nedávám, ty patří do Závodu míru. Jsem ve 
Slavii 14 dní a ještě ani nevím, kde je hlavní vchod.“

„Jsme negativní celej národ. Blbě se vy*ereme a řek-
neme: Jak to, že jsme se nevy*rali rovně.“

Měl by Trpišovský být reprezentačním 
trenérem? - Adam Petr

Ve zkratce – ne. Elaborovaná odpověď – Bylo 
by to na škodu všem, protože Trpišovský je 
aktuálně nejlepším českým trenérem, který 
v budoucnu může udělat kariéru venku a zvý-
šit našim trenérům prestiž. Navíc jeho efekt a 
největší síla je v denní práci s hráči, což v re-
prezentaci prostě není možné. Naštěstí ani on 
o angažmá v nároďáku podle známých infor-
mací nepřemýšlí.

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

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 

„Když půjdeme ven a vezmete si balon, nedáte 
třikrát žongl. A vy mě budete urážet v novinách?“



57

ČÍSLO VYCHÁZÍ: 1.DEN V MĚSÍCÍ
CENA: ZDARMA

PROVOZOVATEL: 
MARTIN HANIAK
TRNKOVÁ 613, MĚŠICE, 260 64
IČO: 08381135

E-MAIL: JMENO.PRIJMENI@ZONGL.CZ
TELEFON: +420 739 086 192
MAIL: ZONGL@ZONGL.CZ
WEB: WWW.ZONGLMAGAZIN.COM
IG: IG.COM/ZONGL_MAGAZIN
FB: FB.COM/ZONGL_MAGAZIN

INZERCE: JIRI.DRYAK@ZONGL.CZ

ZAKLADATELÉ: MARTIN HANIAK, JIŘÍ DRYÁK
ŠÉFREDAKTOR: DAVID JOCH
ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA: JAN LUKACKO
GRAFICKÁ REDAKCE MAGAZÍNU: MARTIN HANIAK
JAZYKOVÁ REDAKCE A KOREKTURA: ALEXANDR POPOV

REDAKCE: JAN LUKEŠ, JAN LUKACKO, JAKUB SLADKÝ, JAN KLÁSEK, MICHAEL 
SKUDRZYK, VÁCLAV ŽÍDEK, PETR HORKÝ

chcete se zviditelnit? 
inzerujte v žonglu! 

DALŠÍ VYDÁNÍ NALEZNETE
NA WWW.ZONGLMAGAZIN.COM




