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 PAVEL 

 KADEŘÁBEK  

„Přestup beru jako svůj největší 
krok v kariéře. Chtěl bych se 
posunout výš, potkám se s lepšími 
fotbalisty, “ říká posila záložní 
řady Mladé Boleslavi.

 LUKÁŠ BUDÍNSKÝ

Mauro 
Icardi

„Finiš nám
nevyšel…“
  Kanonýr s manželkou za zády  
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Vážení čtenáři!
Zatímco všechny české prvoligové týmy už jsou 

v plné letní přípravě, v Německu ještě vládne klid. 
Není se co divit, protože tamní bundesliga začíná 
až v půlce srpna, měsíc po startu nejvyšší soutěže 
v tuzemsku. Však si také v exkluzivním rozhovoru 
pro Gól obránce Hoffenheimu Pavel Kadeřábek 
pochvaluje, že si může užívat až šestitýdenní do-
volenou… Během ní nemusí přemýšlet o změně 
klubové adresy, neboť na té hoffenheimské, na níž 
sídlí již čtyři sezony, může při dodržení stávající-
ho kontraktu vydržet ještě jednou takovou dobu. 
Ovšem pokud se po úspěšné sezoně neobjeví 
atraktivní přestupové vábení třeba z jiné soutěže. 
Vábení z Mladé Boleslavi vyslyšel – a velmi rád – 
karvinský záložník Lukáš Budínský. Jak nám pro-
zradil v rubrice Můj týden, na přestup za „svým“ 
trenérem Jozefem Weberem do města škodovek 
čekal dva roky a nyní se konečně dočkal. Jak už to 
tak v českém fotbalovém prostředí bývá, okamži-
tě na něj čeká zápis do hráčské kasy a to dokonce 
tuplovaný. V prvním přípravném mači proti Tep-
licím totiž vyfasoval na rukáv kapitánskou pásku 
a navíc se prezentoval i prvním gólem v novém 
týmu, který byl navíc vítězný… Střílení gólů má 
přímo v popisu práce Argentinec Mauro Icardi. 
Hvězda milánského Interu je však pořádně kon-
troverzní postavou a nejen tím, že během působe-
ní v janovské Sampdorii přebral ženu svému spo-
luhráči a krajanovi Maxi Lópezovi. Více se dozvíte 
v našem profilu hvězdy s názvem Kanonýr s man-
želkou za zády.

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„ZA GÓL I PRVNÍ START RÁD ZAPLATÍM“
„Nemohl jsme si přát v Boleslavi lepší premiéru. Povedlo se mi vstřelit gól, navíc vítěz-

ný. Určitě mě to bude něco stát, kluci už mi hlásili. Navíc mi dali kapitánskou pásku, tím 

se můj příspěvek do týmové kasy ještě navýší. Ale za tohle rád zaplatím. Pocity z nového 

mužstva mám hodně pozitivní. Moc jsem se do Boleslavi těšil, přestupová jednání se táhla 

strašně dlouho. Vlastně dva roky, od předminulého léta. Kluby nemohly nalézt společnou 

řeč. Asi proto, že jsem byl v Karviné svázaný smlouvou. Proto jsem nemohl transfer nijak 

ovlivnit. Ulevilo se mi, že to nyní dopadlo.

„POTKÁM SE S LEPŠÍMI FOTBALISTY“
Přestup beru jako svůj největší krok v kariéře. Chtěl bych se posunout výš, potkám se 

s lepšími fotbalisty. Ať je to Mára Matějovský a další, rád bych od nich něco odkoukal a hrál 

s nimi o nejvyšší příčky. V lize jsem zatím zažil většinou jen boj o záchranu, v Bohemce 

i v Karviné. Věřím, že stres ze sestupu už mě nepotká, byť jsem si na něj už za ta léta zvykl. 

Na Karvinou mám ale hezké vzpomínky. Strávil jsem v ní pět let, našel jsem si tam přítel-

kyni. Chodí v Ostravě na vysokou školu. Musíme vyřešit, jestli půjde do Boleslavi za mnou, 

nebo bude dál studovat v Ostravě.

 V PRVNÍM PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE V NOVÉM TÝMU PROTI 
 TEPLICÍM SE COBY KAPITÁN POSTARAL O VÍTĚZNÝ GÓL „BOLKY“.  

Fotbalový týden Lukáše Budínského

„Boleslav? Ulevilo se 
mi, že to dopadlo!“

Na přestup do Mladé Boleslavi čekal dvě sezony, 
teď se záložník LUKÁŠ BUDÍNSKÝ konečně dočkal. 
Transfer z Karviné se před pár dny definitivně do- 
táhl. V novém působišti začal výtečně, ve svém prv-
ním startu za Středočechy přispěl k výhře 2:1 v pří-
pravném utkání s Teplicemi.

 LUKÁŠ BUDÍNSKÝ KONEČNĚ V DRESU MLADÉ BOLESLAVI. 

  Jankta povede
bývalý kouč Schicka
Fotbalisty Sampdorie Janov, mezi které patří 
i český reprezentační záložník Jakub Jankto, 
bude trénovat Eusebio Di Francesco. Nedávný 
kouč AS Řím, jehož svěřencem byl ve „věčném 
městě“ jiný český krajánek, útočník Patrik 
Schick, podepsal v novém působišti tříletou 
smlouvu. Na lavičce nahradí Marca Giampao-
la, který odešel do AC Milán. V AS Řím skončil 
Di Francesco na začátku března po vyřazení 
v osmifinále Ligy mistrů s Portem. V předchozí 
sezoně postoupil s týmem až do semifinále nej-
prestižnější evropské soutěže přes Barcelonu. 

  Jablonec prodloužil 
smlouvu s Radou
Severočeský klub s šedesátiletým koučem pro-
dloužil smlouvu do konce června 2020. Do Jab-
lonce přišel loni v lednu, kdy nahradil Zdeňka 
Kluckého. Severočeský celek, který už zkušený 
kouč vedl v letech 2003 až 2007, pod jeho ve-
dením v uplynulé sezoně obsadil čtvrté místo 
a zajistil si účast ve druhém předkole Evropské 
ligy. V něm narazí na Pjunik Jerevan, nebo Škupi 
Skopje. V Evropské lize se Jablonec představil 
také v uplynulém ročníku a v základní skupině 
s Dynamem Kyjev, Rennes a Astanou obsadil 
s pěti body poslední čtvrté místo. Rada kromě 
Jablonce působil jako trenér také ve Slavii, 
v Plzni, Teplicích, Liberci, Jihlavě, Příbrami nebo 
ve Spartě. Od července 2008 do dubna 2009 vedl 
také českou reprezentaci. Původní smlouva mu 
měla vypršet příští týden.

  Wágner následuje 
Budínského
Útočník Tomáš Wágner přestoupil z Karviné 
do Mladé Boleslavi. Se středočeským klubem, 
který už ve středu odtud přivedl záložníka Lukáše 
Budínského, podepsal devětadvacetiletý forvard 
smlouvu do konce června 2022. Je to pro něj ná-
vrat do známého prostředí, protože v Boleslavi 
už v sezoně 2014/2015 hostoval z Plzně a ve 24 
ligových zápasech dal deset branek. V minulé 
sezoně odehrál 29 zápasů, s třinácti góly patřil 
k nejlepším střelcům soutěže a Karviné v baráži 
pomohl k udržení v lize.

  Lischka je zpátky na Letné
Stoper David Lischka přestoupil z Jablonce 
do Sparty, s níž podepsal tříletou smlouvu. Je-
denadvacetiletý obránce měl na Letnou zamířit 
už v lednu, zdravotní prohlídka však u něho 
objevila problémy se srdcem a z transferu tak 
sešlo. V únoru podstoupil čtyřhodinovou kardio-
chirurgickou plastiku aortální chlopně. Na konci 
dubna se vrátil k tréninku a 26. května v závěreč-
ném kole nadstavby proti Liberci naskočil do hry 
na poslední minuty. Vítěz ankety Talent roku 
2018 nastoupil v sobotu v přípravném utkání 
v Benešově, kde už v prvním poločase nahradil 
zraněného stopera Uroše Radakoviče. Lischka 
přestoupil do Jablonce z Hlučína v roce 2015. 
Po hostováních v Ostravě, Varnsdorfu a Karviné 
si vybojoval místo v základní sestavě. Na podzim 
si se Severočechy zahrál premiérově základní 
skupinu Evropské ligy. V nejvyšší soutěži odehrál 
40 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky, byl sta-
bilním hráčem reprezentační „21“. 

  Greššák za Látalem
do Olomouce
První letní posilou Sigmy se na dva roky stal slo-
venský defenzivní záložník Lukáš Greššák. Tři-
cetiletý hráč strávil poslední půlrok v polském 
týmu Zaglebie Sosnowiec. Předtím byl čtyři 
a půl roku ve Spartaku Trnava, kde nastupoval 
loni na podzim i pod novým olomouckým trené-
rem Radoslavem Látalem. „Jeho hra je založená 
na výborné kondici a na důrazu. V zápase ode-
bere soupeřům spoustu míčů, a právě takového 
hráče jsme chtěli jako náhradu za Lukáše Kalva-
cha,“ říká kouč Sigmy. 

  Bucha si prodlouží hostování
Pavel Bucha, reprezentant týmu do 21 let, si 
prodlouží hostování z Plzně, která ho do Mladé 
Boleslavi zapůjčila už na jaře uplynulé sezony. 
Jedenadvacetiletý středopolař je odchovancem 
Slavie, s Pražany se ale nerozešel v dobrém. 
Vloni v létě ho angažovala Plzeň, za kterou v lize 
ještě nenastoupil. V „Bolce“ zasáhl do 12 utkání 
nejvyšší soutěže a dal premiérový gól. Se Stře-
dočechy ho čeká kvalifikace Evropské ligy.

Foto: fkmb.cz

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KALENDÁRIUM

„MOC SE TĚŠÍM NA PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY“
Boleslav jsem od zimy hodně sledoval, počítal jsem už s tím, že přestup vyjde. Na dálku 

jsem jí držel palce v rozhodujícím zápas s Baníkem o Evropskou ligu. Kdybychom s Karvi-

nou nehráli baráž, přijel bych přímo do Ostravy. Zápas dopadl skvěle, čekají nás teď před-

kola Evropské ligy, moc se těším. Ve druhém si zahrajeme proti kazašskému Šymkentu, 

nebo poletíme do Gruzie k zápasu s Torpedem Kutaisi. Oba kluby trošku znám, ale nedo-

kážu říct, který z nich by byl pro nás hratelnější. Možná Gruzie kvůli cestování, je přece jen 

o něco blíž. Snad tam nebude velké horko. Každopádně si věříme, že půjdeme dál.“ 

„S TRENÉREM WEBEREM SE DOBŘE ZNÁME“
S trenérem Weberem se potkáváme ve třetím klubu. Předtím mě vedl v Ďolíčku a v Kar-

viné. Myslím, že se dobře známe. Spojení s ním je pro mě příjemné, fotbal, který preferuje, 

mi vyhovuje. Ví, co ode mě může očekávat, já zase, co po mně bude na hřišti chtít. Doufám, 

že jeho pokyny naplním. Kromě mě přišli ještě Tomáš Wágner a Dan Pudil, oba jsou ob-

rovskými posilami. Už tak silné mužstvo bude určitě ještě silnější. Všichni si přejeme hrát 

hodně nahoře. Široký kádr je třeba, podzim bude náročný. Nejde to táhnout ve dvanácti 

lidech.

„MÁM ZA SEBOU ŽIVOTNÍ SEZONU“
Přestože v uplynulé sezoně přišly i horší zápasy, vzhledem k produktivitě ji musím hod-

notit jako mojí životní, nejlepší v kariéře. Dařilo se mi v ní poměrně střelecky, dal jsem 

za Karvinou devět gólů, navíc na osm jsem přihrál. Myslím, že to není špatné číslo. Vůbec 

bych se nezlobil, pokud bych si ho udržel i v příštím ročníku. Hráli jsme sestupovou baráž 

proti Jihlavě, byla nesmírně psychiky náročná. Nakonec jsme pro Karvinou první ligu udr-

želi. Dovedl bych si však představit o něco delší volno, týden navíc by bodnul. Ale byli jsme 

s přítelkyní na dovolené, trošku jsem si odpočinul.

LUKÁŠ BUDÍNSKÝ * Narozen: 27. března 1992 * Výška: 179 cm * Váha: 76 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Kateřina * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: SK Slavia Pra-
ha (1997-2003), FC Háje (2003-2004), Bohemians 1905 (2004-2014), MFK Karviná (2014-
2019), FK Mladá Boleslav (2019-?) * První liga: 124 zápasů/ 25 gólů * Největší úspěchy: 
postup do první ligy (2013, 2016)

 LUKÁŠ BUDÍNSKÝ SE S BOLESLAVÍ PŘIPRAVUJE NA START 
 DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE I NA 2. PŘEDKOLO EVROPSKÉ LIGY. 

STALO SE...

 V MINULÉM LIGOVÉM ROČNÍKU NASTOUPIL LUKÁŠ ZA KARVINOU DO 31 ZÁPASŮ
  A TO I PŘI BŘEZNOVÉ PORÁŽCE SEVEROMORAVANŮ 1:2 V PŘÍBRAMI. 

  Vaněček jde ze Skotska
do Maďarska
Útočník David Vaněček po půlroce opět mění 
dres. Osmadvacetiletý český forvard přestoupil 
ze skotského Heart of Midlothian do maďarského 
klubu Puskás Akadémia, s nímž podepsal dvou-
letou smlouvu s roční opcí. V zimě odešel z Teplic 
do Hearts, ve Skotsku se ale příliš neprosadil. 
Zasáhl jen do sedmi utkání, střelecky vyšel na-
prázdno a od poloviny března nehrál. V sedmém 
týmu uplynulého ročníku maďarské ligy ho po-
vede nový slovenský trenér Zsolt Hornyák, který 
do týmu Puskás Akadémia odešel po nedávném 
konci v Liberci. 

  Pudil zakotvil v Mladé 
Boleslavi
Univerzál Daniel Pudil posílil Mladou Boleslav, 
s níž podepsal dvouletou smlouvu. Třiatřiceti-
letý obránce či záložník se do domácí nejvyšší 
soutěže vrací po jedenácti letech strávených 
v zahraničí. Naposledy působil v druholigovém 
anglickém Sheffieldu Wednesday,  v české lize 
oblékal dres Blšan, Liberce a Slavie. Se Severo-
čechy a Pražany se v letech 2006 a 2008 radoval 
z mistrovského titulu. Dva ligové primáty oslavil 
i v Genku, s nímž dosáhl také na triumf v Belgic-
kém poháru a Superpoháru. Posledních sedm let 
strávil ve Watfordu a Sheffieldu, za který napo-
sledy nastoupil v prosinci. V listopadu se vrátil 
do reprezentace, ale do zápasu nezasáhl. Za ná-
rodní tým nastoupil do 35 utkání, v nichž dal dva 
góly. Zahrál si na EURO 2016 ve Francii.

  Rada se vrací do „Ďolíčku“
Záložník Jakub Rada se vrací do Bohemians 
1905. Dvaatřicetiletý fotbalista, který z praž-
ského týmu před čtyřmi lety přestoupil do Mladé 
Boleslavi a v minulé sezoně hostoval v Trnavě, 
podepsal s klubem roční smlouvu s opcí. Ve vr-
šovickém „Ďolíčku“ působil v letech 2012 až 
2015. V nejvyšší soutěži si také zahrál za Klad-
no a Mladou Boleslav, celkem má na kontě 105 
zápasů a 15 branek. V uplynulé sezoně v Trnavě 
odehrál ve slovenské lize 11 utkání a dal jeden 
gól.  TOMÁŠ POSPÍCHAL 

ČERVEN
Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

25. ČERVNA

1936 Pavol Bencz 1964 1/0

26. ČERVNA

1925 Ladislav Hlaváček 1948-1954 15/5

1936 Tomáš Pospíchal 1956-1965 26/8

1937 Jan Brumovský 1958-1964 4/0

1979 Jaroslav Černý 2009-2010 2/0

1990 Filip Novák 2015-? 21/1

1991 Martin Pospíšil 2012-? 3/0

27. ČERVNA

1968 Ladislav Pecko 1990-1992 11/1

29. ČERVNA

1993 David Houska 2017 1/0

ČERVENEC
1. ČERVENCE

1920 Jaroslav Vejvoda 1951 1/1

2. ČERVENCE

1904 František Plánička 1926-1938 73/0

1984 Martin Klein 2009 1/0

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Bolka“ 
černým koněm?

Jediným klubem, který vydělal na premiérové pr-
voligové nadstavbě, byla Mladá Boleslav. Středoče-
ši si totiž dokázali proklestit cestu do pohárové Ev-
ropy z druhé skupiny, když jako vítěz play-off uspěli 
i v rozhodujícím zápase v Ostravě s Baníkem, který 
v tabulce základní části obsadil páté místo.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Boleslavští se po vydařeném jaru (po podzimu byli až desátí!) 

mohou těšit na druhé předkolo Evropské ligy. Klubové vedení ale 

před novou sezonou neusnulo na vavřínech a vydatně zbrojí. Tre-

nér Jozef Weber dlouhodobě stál o karvinského záložníka Lukáše 

Budínského, kterého měl v týmu při svém předchozím angažmá 

ve Slezsku. A stejným směrem putoval i urostlý útočník Tomáš 

Wágner, autor třinácti gólů, který před časem ve městě škodovek 

hostoval ještě z Plzně.

Po jedenácti letech se ze zahraničních angažmá vrátil domů 

i bývalý reprezentant a velký univerzál Daniel Pudil, který se rov-

něž upsal Mladé Boleslavi. Její šéf Josef Dufek by rád prodloužil 

hostování stopera Tomáše Hájka z plzeňské Viktorky, jako se mu 

to již povedlo se středopolařem reprezentační „jedenadvacítky“ 

Pavlem Buchou. 

Naopak kolonka letních odchodů se zatím netýká žádné z opor, 

ani suverénního krále ligových střelců Nikolaje Komličenka či 

elitního nahrávače Tomáše Přikryla, hrajícího v životní formě. Ne-

smíme samozřejmě zapomenout na nestárnoucího špílmachra 

Marka Matějovského či dravého bosenského forvarda Murise 

Mešanoviče, který se po operaci kolenních vazů dostává do ně-

kdejší „podoby“ obávaného snajpra ve službách Slavie. Pokud 

v příštích týdnech, které zbývají do ostrého startu nejvyšší soutě-

že, nezamíří některý z klíčových hráčů za jinou fotbalovou výzvou, 

dostane logicky „Bolka“ nálepku černého koně, prohánějícího 

v mistrovském dostihu i tradičně největší favority.  

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čech bude
poradcem v Chelsea

„Je mi velkou ctí, že jsem dostal možnost se 
vrátit do Chelsea a pomáhat klubu k co nejlepším 
výkonům na té nejvyšší úrovni. Chci přispět k po-
kračování úspěchů, kterých klub v posledních 
patnácti letech dosáhl. Těším se na nové výzvy 
a doufám, že plně využiju svoje fotbalové znalosti 
a zkušenosti a dopomůžu týmu k dalším úspě-
chům,“ říká český rekordman v počtu reprezentač-
ních startů, který ukončil svoji kariéru po uplynulé 
sezoně v dresu Arsenalu krátce po sedmatřicá-
tých narozeninách ve finále Evropské ligy v Baku, 
v němž Chelsea zdolala „Kanonýry“ 4:1. Do týmu 
londýnského rivala přišel v roce 2015 po jedenác-
ti letech v Chelsea, se kterou získal čtyři tituly, 
v roce 2012 vyhrál Ligu mistrů a v následující sezo-
ně přidal i triumf v Evropské lize. 

 DANIEL PUDIL SE Z BRITSKÝCH OSTROVŮ VRACÍ ZPÁTKY 
 DO ČECH A MĚL BY BÝT VELKOU POSILOU AMBICIÓZNÍ MLADÉ BOLESLAVI. 

 TRENÉR JOZEF WEBER (ZCELA VLEVO) SLEDUJE V PRVNÍM PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE „BOLKY“ 
 NOVOU TVÁŘ V ZÁLOŽNÍ ŘADĚ SVÉHO TÝMU LUKÁŠE BUDÍNSKÉHO. 

AKTUÁLNĚ

Fotbalová nečinnost legendárního 
brankáře netrvala ani měsíc. Petr Čech 
se po ukončení kariéry vrací do Chelsea. 
Potvrdily se tak nedávné spekulace ang-
lických médií. V londýnském klubu bude 
působit jako poradce sportovního a tech-
nického úseku. Jeho kompetence v nové 
funkci však budou velké, neboť „Blues“ 
nemají dlouhodobě obsazený post spor-
tovního ředitele.  

 PETR ČECH 
 S TROFEJÍ ZLATÝ MÍČ (2018) 

Foto: fkmb.cz

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Reprezentační univerzál Daniel Pudil se po jedenácti letech 

v zahraničí vrací domů a do české ligy. Bude oblékat dres Mladé 

Boleslavi, se kterou podepsal dvouletý kontrakt.

KRESBA TÝDNE

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/


Pavel Kadeřábek:

Jeho herní styl je nezaměnitelný. Neúnavně se nabízí na pravé straně co 
nejblíž k půlící čáře na přihrávku spoluhráčům, aby následně vyrazil podél 
lajny na ofenzivní zteč k soupeřově šestnáctce. Sedmadvacetiletý PAVEL 
KADEŘÁBEK kombinuje posty obránce a záložníka jak v bundesligovém 
Hoffenheimu, tak v českém národním týmu, jejichž trenéři si bez jeho pří-
tomnosti sotva dovedou představit základní sestavu.

Pavel Kadeřábek:

„Bundesligový

finiš nám 
nevyšel…“

„Bundesligový

finiš nám 
nevyšel…“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Po čtvrté bundesligové sezoně jste odjel na dovolenou 

do Rakouska, pak vás s národním týmem čekal domácí kvalifi-

kační dvojzápas. Bylo těžké se znovu fyzicky a psychicky nastar-

tovat?

„Souhlasím s tím, co řekli někteří němečtí fotbalisté, že tenhle 

červnový reprezentační termín je hodně dlouho po konci ligových 

soutěží. Dva týdny po posledním kole bundesligy byl sraz a za tři 

dny se hrál kvalifikační zápas. Máme rádi hory, tak jsme byli 

s manželkou a dcerkou týden v Krkonoších a potom stejnou dobu 

v Rakousku poblíž Kaprunu. Měl jsem tréninkový plán, takže jsem 

podle něj běhal, většina ostatních kluků z nároďáku měla v tu 

dobu dobrovolný kemp v Praze.“ 

 S Bulharskem to byly nervy na začátku i na konci!

„Hned z první akce Bulharů jsme inkasovali, ale když jsme vy-

rovnali na 1:1, tak jsme měli herně navrch, jen tomu scházely góly. 

Měli jsme dost šancí, abychom vedli aspoň o dvě branky, jenže 

místo toho jsme se o nejtěsnější výhru a tři body klepali doslova 

až do poslední minuty. Naštěstí v nastaveném čase příležitost 

po centru do naší šestnáctky nevyužili, jinak by to bylo k zbláznění 

nechat si utéct zasloužené vítězství.“  

 Opticky vzato byla výhra 3:0 nad Černou Horou výrazná, 

ovšem průběh zápasu minimálně vyrovnaný. Docházely vám 

ve vedru síly?

„V Olomouci nám naopak vstup do zápasu vyšel, ale potom 

jsme se zbytečně zatáhli. O půli jsme si to v kabině znovu říkali, že 

takhle pasivně hrát nemůžeme, ale pořád jsme běhali bez balonu, 

 DO HOFFENHEIMU PŘESTOUPIL PAVEL KADEŘÁBEK V LÉTĚ 2015 A ODEHRÁL V NĚM UŽ ČTYŘI VYDAŘENÉ SEZONY.  V NÁRODNÍM TÝMU CHYBÍ PAVLU KADEŘÁBKOVI JEDINÝ ZÁPAS DO ZAVRŠENÍ ČTYŘ DESÍTEK STARTŮ. 

„Ještě čtyřletá 
smlouva je pro mě 

jistota…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Klíčový bude zářijový dvojzápas venku. Když v něm uspějeme, 

tak jsme, myslím, jednou nohou na mistrovství Evropy. Hlavně 

v Kosovu to bude asi pořádná divočina! Viděl jsem v televizi zápas 

Černá Hora – Anglie, překvapilo mě, že nebylo vyprodáno. Koso-

vo má pohromadě dobrý tým, Rashica kope stabilně bundesligu 

za Brémy, je tam i Shala, co byl před časem ve Spartě, a další ši-

kovní fotbalisté.“ 

 Letos jste absentoval v jediném reprezentačním zápa-

se – v březnu doma s Brazílií. Nemrzelo vás, že jste se nedostal 

v Edenu na trávník?

„Trenér chtěl protočit sestavu, taky ve Wembley proti Angliča-

nům se mi moc nedařilo, i když jsem v tom nebyl sám. Trochu mě 

to mrzelo, ale v nároďáku to takhle musí člověk brát. Co by měli 

říkat kluci, kteří se dva týdny chystali na červnový kvalifikační 

dvojzápas a nekopli si v něm ani minutu…“

 V něm se naopak s národním týmem rozloučil váš dlou-

holetý parťák i konkurent na pravém kraji obrany Theodor Geb-

re Selassie. Věděl jste, že se k tomu kroku chystá?

„Tušil jsem, že Theo váhá, jestli má v reprezentaci ještě pokra-

čovat, nebo skončit. Jeho rozhodnutí je třeba respektovat, ozná-

mil to v klidu a v předstihu, aby se na to mohli trenéři při nominaci 

připravit.“  

 Proč se Hoffenheimu nepodařilo navázat na předchozí 

sezony? Ligu mistrů si nezahrajete, nedostali jste se ani do Ev-

ropské ligy…

„Bohužel jsme nezvládli jarní finiš bundesligy. Z posledních 

čtyř zápasů vesměs s konkurenty v tabulce jsme získali jen jediný 

bod za remízu v Gladbachu a propadli se mimo pohárové příčky. 

Herně to z naší strany nebylo špatné, ale výsledkově to byla bída.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA BUNDESLIGOVÉ ANGAŽMÁ ZAMÍŘIL PAVEL KADEŘÁBEK Z MATEŘSKÉ SPARTY, 
 KDE S VÝJIMKOU PŮLROČNÍHO HOSTOVÁNÍ VE VIKTORII ŽIŽKOV STRÁVIL CELOU KARIÉRU. 

který měli na kopačkách Černohorci. Při tomhle herním projevu 

nám taky víc ubývaly síly, nastoupili jsme ve stejné sestavě jako tři 

dny předtím na Letné s Bulharskem. Fanoušci byli ale fantastičtí, 

neúnavně nás povzbuzovali, i když jsme bůhvíjak pohledný fotbal 

nepředváděli. Splnili jsme ale to nejdůležitější získat šest bodů 

a dostat se na druhou postupovou příčku v naší skupině. Škoda, 

že souběžně hrané utkání Bulharsko - Kosovo nakonec neskonči-

lo další remízou, která by nám pomohla.“ 

 Jak vidíte českou postupovou pozici před podzimním fini-

šem kvalifikace EURO 2020?

 V LETOŠNÍM ROČNÍKU BUNDESLIGY BYL ČESKÝ BEK S 29 ZÁPASY NEJVYTĚŽOVANĚJŠÍM OBRÁNCEM HOFFENHEIMU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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chytil jsem ve středu od dcerky nějakou virózu a ta se mě držela 

až do konce týdne, takže jsem se nestihl s trenérem Nagelsman-

nem osobně rozloučit. Nechtěl taky, abych třeba v kabině před 

zápasem roznesl nějaké bacily na ostatní spoluhráče. Napsa-

li jsme si pár esemesek, takže nejspíš se potkáme, až budeme 

hrát s Lipskem. Nový kouč mu dělal půldruhého roku asistenta, 

pak z rodinných důvodů skončil a odešel do Nizozemska. Byl nyní 

asistentem v Ajaxu, odkud se vrátil do Hoffenheimu. Považuji to 

od vedení klubu za výborné rozhodnutí, protože je to skvělý trenér 

i člověk.“ 

 Bude mistrovská hegemonie Bayernu, která trvá sedm 

sezon v řadě, dál pokračovat?

„Bylo by nejen pro mě překvapením, kdyby mistrovská série 

nepokračovala, Bayern je prostě rozjetá a válcující mašina. V mi-

ROZHOVORROZHOVOR

 SPOLUPRÁCE S MLADÝM TRENÉREM JULIANEM NAGELSMANNEM PAVLOVI NADMÍRU SVĚDČILA, ALE TEĎ SE JEJICH FOTBALOVÉ CESTY ROZCHÁZEJÍ. 

 Téměř každý rok odcházejí z klubu největší opory 

na věhlasnější fotbalové adresy, je na tom založená klubová 

strategie?

„Hoffenheim pravidelně přivádí téměř neznámé hráče, kte-

rým dá šanci a potom je za velké peníze prodá. To je i případ Nico 

Schulze, který přestoupil do Dortmundu, nebo Demirbaye, ten 

bude v nové sezoně hrát za Leverkusen. Místo nich přijdou v létě 

jiní mladí kluci a tenhle fotbalový výchovný proces bude dál pokra-

čovat. I proto klub pravidelně každý rok končí po finanční stránce 

v zisku.“  

 Nejste v týmu už pomalu nejdéle sloužícím hráčem?

„Jsem třetí nebo čtvrtý, což je za čtyři sezony, co jsem v Hof-

fenheimu, docela pádný důkaz, jak se hráčský kádr obměnil.“

 Do kdy máte v klubu smlouvu?

„Od léta ještě na čtyři roky.“

 Na rozdíl od českých fotbalistů si užíváte poměrně dlou-

hé volno. Kdy se budete hlásit na zahájení přípravy v klubu?

„Když to sečtu, tak budu mít pět a půl nebo šest týdnů dovo-

lené. Poslední dny strávíme v Česku, z Prahy vyrážíme na výlety 

do okolí. Ve středu se pojedeme podívat do Strážného na nějaké 

pozemky a večer pak půjdeme s bráchou Honzou na ryby. V so-

botu se vracíme do Německa, nový ročník bundesligy startuje až 

v polovině srpna.“

 Čeká vás nový kouč Alfred Schreuder místo Juliana 

Nagelsmanna, který vloni s ročním předstihem oznámil svůj 

odchod do Lipska… Stihl jste se s dnes už bývalým trenérem 

rozloučit a s jeho nástupcem už potkat?

„V posledním kole v Mainzu jsem nehrál, byl jsem nemocný, 

 PAVEL KADEŘÁBEK PATŘÍ MEZI NEJZKUŠENĚJŠÍ ČESKÉ REPREZENTANTY, A TAK JE NA SRAZECH 
 NÁRODNÍHO CELKU O JEHO NÁZORY MEZI NOVINÁŘI VELKÝ ZÁJEM. 

Pavel Kadeřábek
Narozen: 25. dubna 1992 * Výška: 183 cm * Váha: 81 kg * Stav: 
ženatý, manželka Tereza, dcera Ema (2,5) * Fotbalový post: pra-
vý obránce
Hráčská kariéra: Sparta Praha (2000-2011), Viktoria Žižkov 
(2011), Sparta Praha (2012-2015), TSG 1899 Hoffenheim (Němec-
ko, 2015-?)
Reprezentace: 39 zápasů, 3 góly * Největší úspěchy: účast na 
EURO 2016 ve Francii, vicemistr Evropy hráčů do 19 let (Rumun-
sko 2011), účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let (Česko 
2015), mistr české ligy (2014), vítěz Poháru České pošty (2014), 
vítěz Superpoháru FAČR (2014)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PAVEL KADEŘÁBEK ZDRAVÍ FANOUŠKY PO VÝHŘE 2:1 NAD BULHARSKEM. NÁSLEDNÝM VÍTĚZSTVÍM  
 NAD ČERNOU HOROU NAPRAVILI REPREZENTANTI NEPOVEDENÝ VSTUP DO KVALIFIKACE O ME 2020. 

nulé sezoně mu konkuroval v boji o titul Dortmund hlavně proto, 

že v Mnichově měli hodně špatný podzim.“ 

 Právě největší rival Dortmund se hodně posiloval o hrá-

če z jiných bundesligových klubů, vrátil se mu i stoper Mats 

Hummels…

„To je pravda, získal kvalitní fotbalisty do každé řady za velké 

peníze, Mats Hummels zpevní Borussii střed obrany. Ale i Bayern 

na přestupovém trhu nezahálel, postupně řeší i generační pro-

blém.“

 Také o vás se dost pravidelně hovoří v souvislosti s pře-

stupem, jste v nejlepších fotbalových letech…

„Před třemi dny jsem mluvil s manažerem, jestli není něco no-

vého, jestli se třeba neobjevila nějaká nabídka. V některých ligách, 

hlavně v italské Serii A, se přestupy teprve rozbíhají, protože se 

čekalo na obsazení trenérských postů hned v několika klubech. 

Mám v Hoffenheimu, jak jsem už říkal, smlouvu ještě na čtyři 

roky, což je pro mě ta hlavní fotbalová jistota. Navíc jsem tady moc 

spokojený. Takže by se musela objevit opravdu top-nabídka, abych 

začal uvažovat o případném fotbalovém stěhování.“ 

„V Kosovu to asi bude 
pořádná divočina!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


27

27

inzerce
Úterý 25.6.2019

26/2019

Sparťanské kápo

Řvali na něho. Nadávali, spílali mu, hrozili pěstmi. Zlostně a nenávist-
ně. „Siegl ven! Siegl ven!“ freneticky ječel celý letenský stadión, zatímco 
jemu jako by stále nedocházelo, že francouzský gólman Ramé jeho střelu 
vystihl a penaltu zlikvidoval. Asi na ni neměl chodit. Možná měl opravdu 
nechat balon někomu jinému. Jenže možnost zlomit prokletí posledních 
týdnů a měsíců, kdy se mu nedařilo, trápil se v lize i evropských pohárech, 
ze sparťanské sestavy vypadl, a i nejvěrnější letenští fanoušci mu začínali 
dávat najevo svůj hněv, se tolik vnucovala.

 HORST SIEGL TÁHL SVÝMI GÓLY SPARTU K NEJVĚTŠÍM ÚSPĚCHŮM. 

UKÁZKA Z KNIHY

 KNIHA ZDEŇKA PAVLISE OD BICANA K LAFATOVI VYJDE V NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA V ŘÍJNU 2019. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jedna penalta všechno zlomí, ujišťoval sám sebe, když si rov-

nal míč. Co na tom, že na ukazateli svítí bezgólový stav. Že hrají 

s francouzským Girondins Bordeaux o body a milionovou prémii, 

která se v Lize mistrů platí za každou výhru. Že se do soupeřovy 

brány netrefil ani nepamatuje... Vždyť kolik podobně vypjatých 

chvil za těch deset let ve sparťanském dresu zažil a pokaždé je 

ustál. Protrhne prokletí a všechno bude jako dřív. Zase se mu 

bude dařit. Znovu začne dávat góly. A v ochozech to po každé jeho 

trefě opět obdivně zahučí a diváci budou stejně jako dřív ve svatém 

nadšení skandovat: „Siegl. Horst. Siegl! Horst!“

Vždyť je to o jednom jediném gólu. A i kdyby snad pokutový kop 

neproměnil, stejně se nic neděje. Výsledek utkání s Bordeaux už 

přece nic neřeší, protože postup ze základní skupiny do osmifinále 

Champions League mají společně s Francouzi zajištěný. A třeba 

u osmifinále nezůstane. Třeba pojedou soutěží dál. Třeba znovu 

zažijí velké zápasy a slavná vítězství, jako před osmi lety. 

Tehdy to byl sice „jen“ nultý ročník Ligy mistrů, ale na ta klání se 

prostě zapomenout nedá. Vždyť nejdřív vyřadili Glasgow Rangers 

a po něm i Olympique Marseille, který rok poté nejprestižnější 

evropskou klubovou soutěž vyhrál. A že Francouzi tenkrát měli 

mančaft. Papin, Deschamps, Waddle, Amoros, Abedi Pele, Ca-

soni - co hráč, to pojem. Však také multimilionář Bernard Tappie 

na Letné řádil jako pominutý. Dokonce seběhl z tribuny na lavičku, 

aby dirigoval svůj mančaft místo trenéra a dával pokyny, jak od-

vrátit blamáž. Nic platné mu to ale nebylo. Jeho hvězdný soubor 

pouť Ligou mistrů skončil. S neznámou Spartou. 

S mančaftem, v němž takový Mistr či Vonášek odkopali půlho-

dinu v lize a hned je předhodili fotbalistům, před nimiž se třásla 

celá Evropa. A co teprve když ve čtvrtfinále porazili ještě slavněj-

ší a věhlasnější Barcelonu, ve skupině skončili za Katalánci druzí 

a za sebou nechali Benfiku Lisabon i Dinamo Kyjev? Vždyť ti lidé 

tam nahoře na tribunách musí tohle všechno pamatovat. Přece 

nemohli zapomenout, že to byl on, kdo dával Marseille parád-

ní střelou z hranice šestnáctky druhý postupový gól. Že on svou 

trefou porazil Barcelonu, která nakonec po finálové výhře nad 

italskou Sampdorií Janov Ligu mistrů vyhrála! A na osm mistrov-

ských titulů, které pomohl Spartě získat, přece také nemohli za-

pomenout. Na sto dvacet gólů, jež během předchozích deseti let 

v rudém dresu nastřílel a které znamenaly body, výhry a ligové 

i pohárové primáty, také ne. Jenže ochozy zapomněly. Už pro ně 

nebyl modlou. Sparťanským kápem. Blonďatým elegánem dáva-

jícím góly na požádání. Pravačkou, hlavou, občas i levou nohou. 

Ze závarů v šestnáctce i střelami z její hranice. Výstavní i ušmud-

lané, kdy se míč sotva dokutálel do sítě. Po trestňácích, z nichž 

mu balón tak parádně servírovali Chovanec, Bílek, Lavička nebo 

potom Němeček, Frýdek, Zdeněk Svoboda, ale třeba i z penalt, 

na které si spoluhráči ve vypjatých chvílích netroufali.

Jako teď proti Francouzům. Přece ti lidé na tribunách museli 

vidět, že se žádný z jeho spoluhráčů k pokutovému kopu nehrne. 

Že se otáčí zády a nechávají penaltu na něm. Je přece kápem. 

Sparťanským kapitánem. „Siegl ven. Siegl ven!“ freneticky řvalo 

pomalu dvacet tisíc diváků, kteří nebyli k utišení. Po pár minutách 

je sparťanský trenér Ivan Hašek vyslyšel. Siegl musel z placu.

„Stál jsem tam jako tvrdé y a ze všeho, co se na hřišti a hlav-

ně na tribunách dělo, jsem měl zatmění. Ta reakce diváků straš-

ně mrzela. To přece nebylo o Sieglovi. O tom, že chce být King. 

Že sobecky sebere míč, jen aby mohl jít na penaltu, dal gól a byl 

zase slavný. Přece museli vidět, jak moc jsem chtěl právě proti 

Bordeaux skoncovat s týdny, kdy se mi vůbec nedařilo, na place 

jsem se trápil, abych nakonec vypadl i ze základní sestavy. Po ta-

kových letech. Přišla však Liga mistrů, Hašek mě proti Francou-

zům postavil od začátku a já chtěl dokázat, že i ve třiceti na velký 

fotbal mám. Divákům, trenérovi a hlavně sám sobě. Proto jsem 

šel na penaltu. Proto tolik mrzelo, když na mě diváci nenávistně 

řvali a dožadovali se, aby mě trenér vystřídal. Proto jsem se ces-

tou do kabin zařekl, že tenhle boj nevzdám. Že se o místo v sestavě 

ještě poperu. Že sparťanský dres s desítkou dobrovolně nesvlék-

nu. Nebyly to jednoduché týdny. Vypadl jsem ze sestavy, nehrál 

jsem pomalu čtyři měsíce a jen trénoval, ze všech stran cítil, že 

Sparta už o mě příliš nestojí. Pravdou je, že mi trenér Ivan Hašek 

nabízel pomoc. Z dob svého japonského angažmá měl na druhé 

straně zeměkoule jméno a ještě lepší kontakty, takže přišel s tím, 

abych šel na pár měsíců tam, kde on sám kopával. Že si odpoči-

nu, vydělám peníze a až se vrátím, uvidí se... Že se třeba ve Spartě 

zase chytím. Odmítl jsem. Do ciziny se mi nechtělo. A zkušenost 

z bundesligového Kaiserslauternu, kde jsem strávil na hostování 

nepříliš povedený rok, v tom nehrála žádnou roli. Reminiscence 

na námluvy s Tottenhamem, které skončily hned na ruzyňském 

letišti, nebo řeckým Olympiakosem Pireus, jež se rozplynuly nad 

sklenkou šampíčka v kanceláři tehdejšího sparťanského pre-

zidenta Petra Macha, také ne. Přes všechno, co se událo, jsem 

zůstal sparťanem a nechtěl z Letné odcházet. Natož abych mizel 

zadními vchodem. Vyprovázen pískotem a nenávistným řevem 

sparťanských fanoušků, kteří zapomněli na všechno, čeho jsme 

v předchozích deseti letech dosáhli. Kteří si nechtěli připustit, že 

neproměněná penalta patří k fotbalu stejně jako zranění a poráž-

ky. Po té jediné nepovedené střele mi všechno sečetli. Zahozené 

šance i invektivy, jež se na mě snášely. Sarkastické glosy, že Spar-

ta hraje o deseti do chvíle, než je Siegl vystřídán. Pomluvy, jak si 

hraju na kápo. Jak jsem namyšlený, arogantní, nafoukaný... 

Jak kvůli primadoně Sieglovi museli z letenské kabiny odejít 

Németh, Koller a spol., protože jsem prý nesnesl, aby mi konku-

rovali. Jak při oslavách mistrovského titulu v pražské diskotéce 

Aréna jsem se měl právě já postavit proti tomu, aby s námi sla-

vili i fanoušci. Pravdou sice bylo, že jim Tomáš Řepka objednal 

stůl, aniž by ovšem tušil, že domluva nás hráčů zněla jinak. Nikdo 

nechtěl slyšet, že šlo o oslavy v uzavřené společnosti a já to šel 

fanouškům tlumočit jen proto, že jsem byl kapitánem. Bulvár si 

druhý den samozřejmě přisadil. Nenechal se připravit o možnost, 

jak si na mně smlsnout. Proto barvitě líčil, jak místo lkaní nad 

zahozenou penaltou řádil Siegl ověšený zlatem v hodnotě druž-

stevní garsonky v nočním klubu jako utržený ze řetězu. Ještě že 

jmenovali i mého slávistického parťáka Pavla Kuku. Alespoň jsme 

na na tu lež byli dva a mohli si navzájem dosvědčit alibi. Stal jsem 

se prostě arogantní primadonou, takže mnohým z těch, kteří mi 

deset let aplaudovali a nosili mě na ramenou, přišla neproměně-

ná penalta lapená brankářem Bordeaux Ulrichem Ramém vhod. 

 LETENSKÝ SNAJPR V HLAVIČKOVÉM SOUBOJI SE STOPEREM PETREM VLČKEM V JEDNOM ZE SVÝCH DERBY PRAŽSKÝCH „S“. 

OD BICANA K LAFATOVI UKÁZKA Z KNIHY

 DO SPARTY PŘESTOUPIL HORST 
  Z KARLOVÝCH VARŮ VE SVÝCH OSMNÁCTI LETECH. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/


3130

3030 31

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 25.6.2019
26/2019

Úterý 25.6.2019
26/2019

V ten moment si mohli vylít zlobu a hněv. I proto jsem nechtěl 

z Letné odcházet. Kvůli nim. Netušil jsem, že za rok beztak půjdu.

V zimě jsem trénoval pomalu stejně, jako když jsem přišel 

v sedmnácti letech na Letnou, na jaře jsem zase kopal, dával góly 

a Spartě pomohl devíti ligovými brankami k dalšímu titulu. Devá-

tému, který jsem v jejím dresu zažíval. Připadalo mi, že se zase 

vrátily staré dobré časy. Zima na přelomu tisíciletí mě ovšem vy-

vedla z bludu. Odjel jsem s mančaftem na soustředění do Dubaje, 

ale když jsme se vrátili, dozvěděl jsem se, že Sparta už se mnou 

nepočítá. Že se mám sebrat, zmizet a týden před startem ligy si 

hledat nové angažmá.“

Pro sparťana až za hrob rána. Hotová podpásovka. Od sedm-

nácti, kdy ho letenští funkcionáři přemluvili, aby zapomněl na úpis 

Dukle a dal se do jejich služeb, vyrůstal na Letné. Pod Ježkem, 

Jarabinským, Dobiašem, Petrželou, Němcem Sundermannem, 

ale třeba i Chovancem, Haškem, s nimiž kopával ještě v jednom 

mančaftu a pak pod nimi hrál. Bože, kolik těch trenérů jen zažil. 

A kolik prezidentů se v letenské kanceláři za ta léta vystřídalo!

S většinou z nich našel nakonec společnou řeč, i když mno-

hým zkoušel dělat trucy a naschvály. Němci Jürgenu Sunder-

mannovi, kterého přivedli z bundesligy a on trval na tom, že vždy 

a ve všem muselo být po jeho. Však také zuřil, když celý mančaft 

vyběhl k tréninku v teplákách, zatímco Siegl oblékl trenky a za nic 

na světě se nechtěl příkazům německého kouče podřídit. Byl pře-

ce letenskou modlou. Kápem. Velebeným kanonýrem. Hráčem, 

bez něhož byla sparťanská sestava nemyslitelná. Co jemu bude 

nějaký Sundermann nakazovat!

Jenže Sunderman nakázal a Sigi se nakonec podřídil. I tak ho 

ale párkrát dostali. Třeba když se Romanovi Vonáškovi narodil 

potomek, kterého museli pochopitelně patřičně zapít. Druhý den 

z toho měli hodně těžké nohy a Sundermann jako na potvoru na-

plánoval výběh do Stromovky. Ještě že s jeho asistentem Borovič-

kou byla řeč... Povolil volnější tempo a zastávku v hospůdce na pár 

vyrovnávacích pivek. Samo sebou, aby jeho německý šéf nevěděl.

Pivka si dali, žízeň zahnali, zase jim bylo dobře. Teprve když 

došlo na placení, secvaklo jim, že u sebe nemají ani korunu, ne-

boť z letenského stadiónu vyběhli jen v teplákových soupravách. 

Naštěstí byl čas obědů, takže se do hospody dorazilo posílit pár 

chlápků z nedaleké stavby. A ke všemu rozumných. Výměnou 

za fungl nové značkové soupravy Nike zaplatili za sparťanské 

fotbalisty útratu a ochotně se převlékli. To haló, když Vonášek, 

Frýdek, Siegl a spol. dorazili na letenský stadión v zašpiněných 

a potrhaných montérkách. Ta hrůza, aby je snad Sundermann ne-

spatřil. Tihle parťáci do pohody i nepohody se navyváděli nějakých 

vylomenin... To když jim třeba při tradičních oslavách mistrovské-

ho titulu spadl společensky znavený „Máňa“ Mistr z paluby par-

níku do kalných vod Vltavy a oni museli kocábku zastavit, aby ho 

dostali zpátky, neboť hrozilo, že se v řece utopí.

A co třeba spory s Jarabinským, který se doslova viděl v posilo-

vání a činkách. Za nic na světě si přitom nedal vymluvit, že po ta-

kovém tréninku těsně před zápasem jsou hráči sedření, takže jim 

schází jiskra a šťáva?! Kápo Sigi samo sebou remcal, podněcoval 

rebelii, ale také nic nezmohl. Anebo co válka se samotným prezi-

dentem klubu Machem? Když na něho tehdy nastoupil společně 

s věrným parťákem Martinem Frýdkem, aby mančaftu vyplatil 

prémie, které mužstvu dlužil, bylo zle. Malý sparťanský Napo-

leon řádil jako pominutý, když se mu doneslo, že ti dva nejenže 

podněcují spoluhráče k rebelii, ale dokonce hrozí stávkou. Ne-

páral se s nimi. Okamžitě je přeřadil do rezervy a nechal je kopat 

na venkovském stadionku v jeho Uhříněvsi, jen aby ukázal, kdo je 

na Letné pánem. Teprve když ligové áčko bez nich dvou prohrá-

lo v Liberci, teprve když těm dvěma připravili slávističtí fanoušci 

za jejich vzdor na staré dřevěné tribuně v Edenu bouřlivé ovace 

a funkcionáři sešívaných už už přemýšleli, že by je mohli přetáh-

nout do červenobílého dresu, vzal je Mach na milost. 

Sám Andrej Barčák zastupující v Čechách i celé východní  

Evropě automobilku Opel a posílající na Letnou sponzorské milio-

ny za ně ovšem musel tehdy orodovat... Nakonec si ti dva posypali 

hlavu popelem a z Macha a Siegla se stali kamarádi až za hrob. 

Dokonce takoví, že když Sieglovi nevyšlo v šestadevadesátém an-

gažmá v německém Kaiserslauternu, přivedl ho Mach s velkou 

slávou a pompou zpátky na Letnou, aby Siegl dokázal, že je zroze-

ný jen pro Spartu a pouze v jejím dresu dovede střílet góly.

Kamarádi takoví, že dokonce lukrativní a i pro Spartu finanč-

ně výhodné angažmá v řeckém Olympiakosu Pireus Siegl od-

mítl. Mach si to totiž přál. Po pár sklenkách šampáňa společně 

usoudili, že nemají zapotřebí se někam jezdit nabízet. Když Ře-

kové o Sigiho tolik stojí, ať přiletí do Prahy oni. Samo sebou že se 

zástupci Olympiakosu na Letné už neukázali a z transferu sešlo. 

Stejně jako z angažmá v anglickém Tottenhamu, které mohlo být 

pro letenského snajpra životní trefou. „Kohouti“ o něho projevili 

zájem, takže už brzy ráno stepoval celý dychtivý na ruzyňském le-

tišti. Načesaný, hladce oholený, vyšňořený jako manekýn. Na krku 

mu dokonce plandala zmije, jak se tehdy říkávalo uzoučké kože-

né kravatě na gumě. Do takového velkoklubu, jakým je londýnský 

Tottenham, se přece nehodí letět na testy jenom v džínách. 

Za dvě hodiny byl z Ruzyně zpátky na Letné. Angličané totiž 

na poslední chvíli zrušili přípravný zápas, v němž si ho chtěli otes-

tovat, a k další zkoušce už ho za La Manche nepozvali. Siegl ovšem 

škodný nebyl, protože Mach si na chování granda potrpěl a všech-

no mu vynahradil. Podobné to bylo i se slovenským magnátem 

Alexandrem Rezešem, který koupil fotbalovou Spartu od Macha. 

Také grand. Také pánko velkomožný, jenž si českého fotbalového 

klenotu patřičně cenil a letenskou ikonu Siegla cídil jako diadém.  

Jen jednou ho Čehúni vytočili... To když hráli v pohárové Evropě 

v Dortmundu a Rezeš měl té noci sen, že jeho Sparta 3:0 vyhraje. 

„A ty, Sigi, ty dáš dva góly,“ pravil prorocky.

Když ale jeho mančaft dostal na Westfalském stadionu čtyř-

brankový výprask, celý rozezlený sedl do soukromého letadla 

a čtvrt roku se v Praze neukázal. Ani čestná Sieglova branka ko-

OD BICANA K LAFATOVI UKÁZKA Z KNIHY

 CELKEM ČTYŘIKRÁT SE SIEGL STAL KRÁLEM 
 LIGOVÝCH STŘELCŮ. V KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ 
 ČASOPISU GÓL MÁ ZAPSÁNO 176 BRANEK. 

 VE SPARTĚ SI HOST SIEGL ÚSPĚŠNĚ VYZKOUŠEL I LIGU MISTRŮ. 
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rigující drtivou prohru ho nezklidnila. Jenže tohle všechno už byla 

minulost. Teď mu dávali na Letné na srozuměnou, že o jeho služby 

už nestojí. O jeho góly také ne. A že jich za ta léta Spartě nastřílel.

„První hned v premiérovém zápase proti Hradci Králové, k ně-

muž jsem na Letné vyrukoval. S mančaftem jsem trénoval už po-

malu tři čtvrtě roku, ovšem bez šance dostat se do sestavy. A to 

jsem se nějak snažil. Hned na jednom z prvních tréninků jsem 

odrovnal vyhlášenou útočnou dvojici Griga - Skuhravý. Stači-

lo, aby na mě, vykuleného bažanta, Franta Straka zařval, abych 

do nich koukal zajet. Poslechl jsem. Já, který se do té doby o skluz 

ani nepokusil a za celý život se ho pořádně nenaučil. Zajel jsem 

nejprve do Skuhravého a zanedlouho i do Grigy tak razantně, že 

oba z tréninku odkulhali. Trenérovi Ježkovi vstávaly vlasy hrůzou, 

starší hráči remcali, jakého rabijáka mezi ně přivedl a mně při-

tom nebylo vůbec dobře. Asi mělo zůstat o úpisu Dukle, říkal jsem 

si. Asi jsem se neměl nechat přemluvit, abych odvolal přestup 

na Julisku a dal se do služeb Sparty. Vždyť na Julisce o mě moc 

a moc stáli. Doslechli se, kolik střílím gólů v karlovarské Slavii 

za dorost i chlapy, okoukli si mě v mládežnických reprezentač-

ních výběrech, viděli mě na halovém turnaji, kde mi to mimořád-

ně střílelo. Proto přijeli k nám do Abertam na jisto. Koupili si mě 

za hrníčky s emblémem Dukly, pár vlaječek, odznaků a suvenýrů. 

A také za krásné řeči. Rodičům toho něco navykládali o pohodo-

vé fotbalové vojně, kterou u nich budu mít, takže tátu s mámou 

umluvili. Mě také. Jenže do týdne se ohlásili funkcionáři Sparty, 

a že chtějí, abych šel k nim. Reference že si obstarali a s Duklou že 

si nemám lámat hlavu. O to že se postarají oni. A abych okamžitě 

přijel do Prahy, protože mě chce vidět trenér Ježek, který počítá 

s tím, že se hned zapojím do přípravy. Sebral jsem se a jel, i když 

doma z toho bylo boží pozdvižení. Maminka lomila rukama a bě-

dovala, že mě v učňáku v Ostrově nad Ohří sečtou všechny zameš-

kané hodiny a nakonec mě vyhodí. Že fotbal mě neuživí a skončím 

na ulici, že z toho bude ostuda a jisto jistě i její smrt. Samo sebou 

že nebyla. V patronátní fabrice ČKD, kde tehdy museli být zaměst-

naní všichni fotbalisté, ze mě udělali konstruktéra ve výškách. 

Ani jsem se tam nemusel jít ukázat, takže se nikdo nedozvěděl, 

že se výšek děsivě bojím a nevylezu ani na žebřík. A já zase nikdy 

nezjistil, co tahle profese vlastně obnášela, což mě zase až tolik 

netrápilo. Měl jsem fotbal. Ve Spartě. Trénoval jsem s Chovan-

cem, Strakou, Grigou a všemi těmi esy, jež hrály na Letné, a če-

kal na první příležitost. Paradoxně jsem se jí nedočkal od Václava 

Ježka, ale od jeho asistenta Jozefa Jarabinského. Hlavní trenér 

totiž v dubnu osmaosmdesátého marodil, takže proti Hradci Krá-

lové vedl mužstvo Jarabinský. V samém závěru mě poslal k první-

mu ligovému zápasu a já minutu před koncem uklidil Chovancovu 

přihrávku do Votrubovy sítě. Vyhráli jsme 7:0 a já si moc přál, aby 

u jednoho gólu nezůstalo a dal jsem ještě nějaký. Nakonec jsem 

jich napočítal 178, ale protože statistici mi nepřejí a dvě branky mi 

pořád upírají, musím se spokojit se 176 góly. Docela slušná porce. 

A nebýt odchodu z Letné, angažmá v druholigovém Mostě, možná 

předčasného konce kariéry anebo hostování v Kaiserslauternu, 

kde jsem se ve třinácti bundesligových zápasech netrefil ani jed-

nou, protože v Německu mi prostě na gól nestačily ani tři tutové 

šance, mohla být ještě větší.“

Zpočátku to vypadalo, že se stane hvězdou bundesligy. Kano-

nýrem, jakým byl ve Spartě, než přišel na Betzenberg. Spasitelem 

„Rudých ďáblů“, kteří ten rok hráli o holý život. O záchranu a pře-

žití. Hned v prvním zápase ve Frankfurtu se prodral do dvou vylo-

žených šancí, ale hlavou střílel vedle. Ve druhém utkání, v němž 

Kaiserslautern hostil Bayern Mnichov, mu pro změnu zmařil v ně-

kolika příležitostech radost Oliver Kahn. „Nevadí, nic se neděje. 

I ty góly určitě přijdou,“ ujišťoval ho trenér Friedel Rausch i jeho 

reprezentační parťák Pavel Kuka, který ho do bundesligy vlastně 

zlákal. Znali se dlouho. Z nároďáku i z vojákování v Chebu, kde si 

kroutili dva roky a společně s „furťáky“ Šilhavým, Lindenthalem 

a spol. pomáhali zachraňovat Rudou hvězdu v nejvyšší soutěži.

Bydleli spolu dokonce na jedné cimře, kde Kuka dělal bažanto-

vi Sieglovi staršího mazáka a patřičně ho drezúroval. Proto když 

i po letech zavelel, Siegl se nad angažmá v bundeslize nerozpako-

val. V neděli odkopal zápas s Hradcem, dal gól a koncem týdne se 

už hlásil na Betzenbergu. Půl roku s ním měl trenér Rausch trpě-

livost a stavěl ho takřka pravidelně, neboť věřil, že Sieglova chvíle 

opravdu přijde. A to přesto, že už ani sám Siegl si nevěřil a s hoř-

kým sarkasmem přiznával, že mu na gól nestačí ani tři tutovky.

Třináct zápasů a ani jedná bundesligová trefa! Po půl roce tre-

néra Rausche klubová generalita vyhodila, neboť Kaiserslautern 

se topil úplně u dna tabulky a jeho naděje na bundesligovou zá-

chranu zmíraly. Pod novým koučem Eckhardem Krautzunem už 

si Siegl nezahrál. Ligu takřka vůbec, v Německém poháru ho sta-

věl výjimečně. A to přesto, že právě Siegl zachránil vítězné tažení 

Kaiserslauternu do finále. Ve čtvrtfinále proti Homburgu přidal 

ke dvěma Kukovým trefám tři minuty před koncem nastavení svůj 

nejdůležitější německý gól. Postupový.

Zpátky do sestavy Rudých ďáblů mu sice nepomohl, triumfál-

ní návrat z Berlína, kde porazili na Olympijském stadionu před 

osmdesáti tisíci diváky ve finále Karlsruhe, však Siegl společně 

s dalšími českými krajánky Kukou a Kadlecem zažíval. A ova-

ce nadšených fanoušků, pro které byl pohárový triumf hojivou 

náplastí na sestup z bundesligy, si na balkónu kaiserslauternské 

radnice rovněž vychutnával. Měly ovšem hořkou pachuť. Zatímco 

Kuka s Kadlecem balili, protože se chystali s českou reprezentací 

na evropský šampionát do Anglie, on pakoval, aby se z Betzenber-

gu vrátil zpátky do Čech. V krkolomné kvalifikaci sice pomáhal 

Uhrinovu týmu vystřílet postup za La Manche, neboť třeba Maltu 

obdařil hned třemi góly, v konečné nominaci na něho ovšem místo 

nezbylo. Stejně jako na další sparťany Řepku a Jiřího Novotného.

„V Kaiserslauternu vypadl ze sestavy, nehrál celé jaro, takže 

nevíme, jak na tom s výkonností je a co od něho můžeme očeká-

vat. Až příliš bychom riskovali,“ zdůvodňoval trenér Dušan Uhrin, 

proč se mu Siegl nevešel do dvaadvacetičlenného výběru. Pro 

Siegla vracejícího se na Machovo volání z Kaiserslauternu zpát-

ky do Sparty další facka. Hořká pilulka, kterou musel spolknout 

OD BICANA K LAFATOVI UKÁZKA Z KNIHY

 Z MISTROVSKÉHO POHÁRU SE HORST SIEGL MOHL SE SVÝMI SPARŤANSKÝMI SPOLUHRÁČI NAPÍT JEDENÁCTKRÁT! 

 PO ODCHODU Z LETNÉ PROŽIL 
 HORST SIEGL POVEDENÉ ANGAŽMÁ V PŘÍBRAMI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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po zpackaném angažmá. Z Německa si sice přivezl placku za ví-

tězství v tamním poháru, stříbrná medaile z evropského šampi-

onátu v Anglii mu však souzena nebyla. Za rok si sice na Poháru 

FIFA v Saúdské Arábii s národním mužstvem zahrál, neboť hned 

po návratu z německého angažmá dokazoval, že góly střílet neza-

pomněl, jenže bronz z Rijádu už měl tak trochu vyčichlý odér. Tři 

tituly krále střelců, které přidal k tomu prvnímu z čtyřiadevade-

sátého roku, zrovna tak.

„Mrzelo to, to se ví. Asi stejně, jako kvapný odchod z Letné prak-

ticky v den mých jedenatřicátých narozenin. Pomáhal jsem vyko-

pat kvalifikaci, ale nakonec jsem na EURO do Anglie nejel. A při-

tom pro jiné se místo našlo, i když v nároďáku se ocitli jen z leknutí. 

Však jsem párkrát trenérovi Uhrinovi předhodil, že mi zničil karié-

ru. Po letech už samozřejmě v žertu, ale tehdy při posledním srazu 

v Blšanech mě zaskočilo, že mě z kádru pro evropský šampionát 

vyškrnul. A přitom třeba pro takového Kerbra v něm místo měl... 

Prý chtěl trochu roztrhat naši sparťanskou partičku. Prý se kolem 

nominace děly všelijaké pikle a on musel zachovat rovnováhu mezi 

hráči z Prahy a Moravy. Nebylo mi prostě souzeno zažít největší 

reprezentační úspěch, ba ani si zahrát na nějakém velkém turna-

ji.  Před Anglií se nároďák pokoušel o postup na mistrovství světa 

marně, po stříbrném Wembley jsme o účast na světovém šam-

pionátu ve Francii rovněž přišli. A když jsem pak zadními vrátky 

kvapem odešel z Letné, byl s reprezentací konec navždy. Alespoň 

jsem si však prodloužil ligovou kariéru. Nejprve v Příbrami, kte-

ré jsem dal nakonec přednost před žižkovskou Viktorkou. Přitom 

s jejím manažerem Ivanem Horníkem jsme byli po letenském vy-

hazovu prakticky na všem domluveni a stačilo podepsat přestup. 

Však už toho byly rozhlasové i televizní zprávy plné...

Jenže týž večer se ozval příbramský boss Jarda Starka a spo-

lečně s majitelem Marily Milanem Šedivým mě umluvili, abych 

šel k nim. Nelitoval jsem. Trenér Kotrba dal dohromady per-

fektní mančaft a já mezi Otepkou, Jarolímem, Kuličem, Máchou, 

Smejkalem, Vlastou Svobodou a spol. omládl a ožil. Fotbalově 

i střelecky. Hned v prvním zápase v Teplicích jsem nahrál Kuličovi 

na vítězný gól, ve druhém obšťastnil Petra Čecha v bráně Blšan 

hattrickem a my se rozjeli tak, že jsme až do posledního kola hráli 

se Spartou a Slavií o první příčky a účast v Lize mistrů. Nakonec 

jsme sice skončili čtvrtí, ale do Poháru UEFA jsme se dostali, což 

byla pro Příbram fotbalová fantazie. A co teprve když jsme vyřadili 

výborný francouzský Sedan a vypadli až s řeckým PAOK Soluň!

Škoda, že příbramská pohádka trvala jen tři roky. Příchod celé-

ho zástupu drnovických hráčů, které Starka koupil od moravské-

ho bosse Gottvalda zmítajícího se tehdy v úzkých, ji pokazil. Na-

jednou nás bylo příliš mnoho, než aby mohla dál panovat pohoda 

a harmonie. Přestalo to klapat. V kabině i na hřišti. A možná ško-

da i mého půlročního hostování v Plzni, které jsem šel vypomá-

hat v jejím marném snažení o ligovou záchranu a s níž jsem zažil 

nakonec sestup. Po nepovedené štaci v Kaiserslauternu podruhé 

v kariéře... Tehdy jsem fotbalovou dráhu pomalu balil. V pětatřice-

ti, po jedenácti letech ve Spartě, vojákování v Chebu, německém 

angažmá a krásných letech v Příbrami. Ani ve snu mě nenapadlo, 

že se na ligovou scénu ještě jednou vrátím. S Mostem jsme totiž 

vykopali postup do nejvyšší soutěže a já se stal popáté králem 

střelců. Sice jen druholigovým, ale i to pro mě hodně znamenalo. 

Natož abych si dokázal představit, že si jako asistent Přemka 

Bičovského znovu zahraju na Letné i třeba v Příbrami, pár gólů 

ještě přidám a po trefě do teplické sítě se nakonec zastavím u ofi-

ciálně přiznávaných 176 branek. Slušné číslo. Když jsem dával 

v osmaosmdesátém roce jako vykulený bažant hradeckému Vo-

trubovi první ligový gól, přál jsem si, abych jen u jednoho nezů-

stal. Po stém, kdy jsem jen někde mezi velkým a malým vápnem 

líznul centr Zdeňka Svobody a míč parádně zaplachtil za záda 

olomouckého Pižanowského, jsem byl samozřejmě lačný dalších, 

abych se v historickém žebříčku prodral někam výš. Ale že se na-

konec prostřílím za Bicana, Kopeckého, Hájka či Nejedlého, to pro 

mě představovalo hotovou fantazii. Stejnou, jako když v září 2006 

zavolala Sparta, abych se vrátil. Nikoli zadními vrátky, jako když 

jsem před pěti a půl lety Letnou opouštěl, ale hlavní bránou jako 

Bílkův asistent, který má přinést a hráčům infikovat to, co jim chy-

bí. Sparťanské srdce. Bojovnost a vůli. Hrdost na klubové barvy. 

Na pocit, že jsou sparťany. Hotová pohádka. Po zisku double v roce 

2007 obzvlášť. 

Až na to, že ze šťastného happy endu nebylo nakonec nic. Nej-

prve se pakoval trenér Michal Bílek, po něm i jeho nástupce Víťa 

Lavička, nakonec se balil asistent Siegl. Ani zadními vrátky jsem 

Letnou opouštět nemusel. Vyhazov mně oznámili poštou, protože 

nikdo neměl odvahu říct, že se mnou Sparta už nepočítá a já se 

nemusím obtěžovat. 

OD BICANA K LAFATOVI UKÁZKA Z KNIHY

Horst Siegl
Narozen: 15. února 1969 * Fotbalová kariéra: Slavia Karlovy 
Vary, 1987-1988 Sparta Praha, 1988-1990 RH Cheb, 1990-1995 
Sparta Praha, 1995-1996 1. FC Kaiserslautern, 1996-2001 Spar-
ta Praha, 2001-2004 Marila Příbram, 2004 Viktoria Plzeň, 2004-
2006 SIAD Most * Ligové starty a góly celkem: 448/176 * Ligové 
starty a góly v československé/české lize: 435/176 * Ligové 
starty a góly v německé lize: 13/0 * Největší úspěchy: deset 
mistrovských titulů se Spartou v sezónách 1987/88, 1990/91, 
1992/93, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/1999, 
1999/2000, 2000/2001; vítězství se Spartou v Českosloven-
ském poháru v roce 1992, vítězství v Českém poháru v roce 
1992 a 1993; vítězství s Kaiserslauternem v Německém poháru 
v roce 1996; třetí místo s českou reprezentací na Poháru FIFA 
v roce 1997; čtyřikrát nejlepší střelec ligy -  v roce 1994 s 20 góly, 
v roce 1997 s 19 góly, v roce 1998 s 13 góly a v roce 1999 s 18 góly 
* Reprezentační starty a góly: 23 zápasů/7 gólů

 V REPREZENTACI NASTOUPIL HORST SIEGL DO 23 ZÁPASŮ, 
 V NICHŽ VSTŘELIL SEDM GÓLŮ. 

 OD SVÉHO BÝVALÉHO SPOLUHRÁČE A NYNĚJŠÍHO LETENSKÉHO SPORTOVNÍHO ŘEDITELE TOMÁŠE ROSICKÉHO 
 PŘIJÍMÁ HORST SIEGL 24. ÚNORA 2019 PŘED UTKÁNÍM SPARTY S BANÍKEM GRATULACE K PADESÁTÝM NAROZENINÁM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ICARDI
Kanonýr 
s manželkou 
za zády

Střelec to je od Pánaboha, takových nejen v Itálii moc neběhá. Ale 
ruku na srdce, když jste v poslední době četli něco o kanonýrovi Interu 
Milán MAURO ICARDIM, týkalo se to gólů? Sice mohlo, protože i v této 
sezoně byl v Serii A vcelku úspěšný, ale pravděpodobně víc jste se 
toho v případě šestadvacetiletého kanonýra dozvěděli o jeho aférách, 
neshodách s trenérem či vedením klubu, případně o jeho manželce.

ICARDI
Kanonýr 
s manželkou 
za zády
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Tak kde začít? Pro pořádek tím, jak se Argentinec z města 

Rosario vůbec dostal na evropský fotbalový Olymp. Stručně asi 

takto: Ještě v žákovském věku se vypravil do Evropy a protože 

dorazil s pořádným fotbalovým talentem, ve čtrnácti si ho pro 

svoji akademii vyhlédla slavná Barcelona. Že vám to, i ve spoji-

tosti s tím, z jaké země pochází, něco připomíná? Ano, kdo vsadil 

na Icardiho slavného krajana Messiho, má pravdu. Jenomže až 

začnete číst další řádky, uvidíte zásadní rozdíl. Zatímco Messi 

zůstal Barceloně věrný celou dosavadní kariéru, kde se jeho 

fotbalový život točí jen kolem jeho úspěchů, Icardiho fotbalová 

cesta byla úplně jiná. Ještě v juniorském věku zamířil do janov-

ské Sampdorie. Nejprve tam hostoval, poté ho jako osmnáctile-

tého italský klub koupil. Nelitoval, protože mladík se v jeho úto-

ku začal výrazněji prosazovat. Když pak před šesti lety odcházel 

na prestižnější italskou adresu do milánského Interu, zinkaso-

vala Sampdoria slušných 13 milionů eur.

 MLADÍČEK ICARDI STŘELECKY ZÁŘIL UŽ VE SVÉM 
 ÚVODNÍM ITALSKÉM ANGAŽMÁ V SAMPDORII JANOV. 

MANŽELKU PŘEBRAL SPOLUHRÁČI
Interu se částka brzy začala vyplácet. Hned ve druhé své 

sezoně (2014/2015) v jeho barvách si totiž Argentinec vystřílel 

„spolu“ korunu krále střelců Serie A, když nasázel 22 branek 

stejně jako Luca Toni. Právě v této sezoně se Icardi oženil, jeho 

vyvolenou se stala Wanda Nara, argentinská modelka a mode-

rátorka. Proč hned na začátku přichází právě tato informace? 

Protože právě v Icardiho fotbalovém životě hraje výraznou roli, 

ne vždy ale ku prospěchu fotbalové věci. Ostatně už jejich sezná-

mení leccos naznačuje. Wanda Nara totiž byla manželkou jiného 

fotbalisty, Maxiho Lópeze, se kterým se rozvedla poté, co vyšla 

na povrch aférka s Icardim, který byl v té době Maxiho spoluhrá-

čem v Sampdorii Janov. Když se oba Argentinci v další sezoně 

potkali na hřišti, když už mladší z nich válel za Inter, López odmí-

tl Icardimu podat ruku. Italská média tak každý jejich vzájemný 

zápas překřtila na „Wanda Derby“.

NA ZAČÁTKU BYLA KNIHA
Její vliv měl ale brzy pocítit i Inter. Psal se rok 2016 a Icardi, 

zázračný střelecký mladík, se pod manželčiným vlivem pustil 

do literatury. Ve své první autobiografii líčil svůj dosavadní život, 

při čemž došlo i na názory, které řádně popudily fanoušky. Napsal 

například, že když mu tamní ultras budou dělat problémy, zavo-

lá si na ně sto argentinských gangsterů, kteří je zavraždí. Byla to 

reakce na scénu, kterou Icardi popsal následovně: „Po venkovní 

prohře 1:3 se Sassuolem jsem přišel k hloučku fanoušků, kteří 

na ten zápas přijeli. Chtěl jsem dát svůj dres nějakému dítěti, ale 

šéf ultras mu jej vytrhl z rukou a znechuceně hodil zpátky na mě.“ 

No řekněte, na velkou lásku mezi ním a fans Interu to asi nevypa-

dá. A Wanda? Nezůstávala pozadu, což je pro Inter o to prekérnější 

situace, že jednak se často vyjadřuje k záležitostem Interu a ital-

ská media jí ráda dopřávají sluchu, jednak ji musí vedení klubu 

brát vážně, protože svého manžela zastupuje i jako agentka. 

 TAK TOBĚ RUKU NEPODÁM! MAXI LÓPEZ BÝVALÉMU SPOLUHRÁČI A POTÉ 
 MANŽELOVI SVÉ ŽENY RUKU PŘED UTKÁNÍM SAMPDORIE S INTEREM NEPODAL. 

 MAURO ICARDI PÓZUJE S MANŽELKOU A ZÁROVEŇ SVOJÍ AGENTKOU WANDOU NAROU SE SVOU KNIŽNÍ AUTOBIOGRAFIÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V ARGENTINSKÉ REPREZENTACI ZATÍM MAURO ICARDI NASTOUPIL V OSMI ZÁPASECH, V NICHŽ VSTŘELIL JEDEN GÓL. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

MÍSTO GÓLŮ MÍSTO NA TRIBUNĚ
Aféra s autobiografií se postupem času urovnala a Icardi mož-

ná i díky tomu dál skvěle střílel, až se v minulé sezoně znovu pro-

střílel k dělené koruně krále střelců Serie A. Jenomže ta letošní 

už byla o něčem jiném. A hodně k tomu přispěla manželka Wan-

da. Začalo se totiž jednat o Icardiho případné nové smlouvě a prá-

vě tehdy se Wanda nechala v televizní show slyšet v tomto duchu: 

„Byla bych radši, kdyby Inter neřešil Maurovu novou smlouvu, 

ale koupil někoho, kdo mu je schopný nabídnout aspoň pět dob-

rých balonů.“ Reakce klubu? Wandu obvinil z toho, že vynáší mé-

diím informace o tom, že jednání o novém kontraktu nepokračují 

zrovna hladce, útočníkovi  sebral kapitánskou pásku a přesunul 

jej na tribunu. „Šlo o hráčovo každodenní chování, ne o jedi-

ný incident,“ ujišťoval klubový boss Giuseppe Marotta ve chvíli, 

kdy se novým kapitánem klubu stal brankář Samir Handanovič. 

„Bylo to složité a velmi bolestivé rozhodnutí. Všichni známe hod-

notu našeho bývalého kapitána,“ dodal trenér Luciano Spallet-

ti. „Ale rozhodli jsme se pro dobro klubu. Kolem toho chlapce 

jsou jisté věci, které je třeba napravit. A tyhle věci ztrapňují náš 

tým.“ Kouč nemyslel jen na fotbalové věci. Manželé totiž přilili 

oheň do ohně vzájemných sporů i trochu nečekaným způsobem. 

S Wandou nafotili kolekci, na níž Mauro ukazuje své svaly, bo-

hatou kolekci tetování, a vnadná Wanda také nenechává mnoho 

lidské představivosti. 

ROZUZLENÍ? MOŽNÁ DÁL V INTERU
Co s tím? Je jasné, že Inter zvažuje, jak se k tak kontroverznímu 

fotbalistovi postavit. A spekulace o tom, kam by mohl zamířit, se po-

chopitelně množí. Navíc ani fanoušci Interu k tomu nejsou neteční. 

Když například Icardi v době neúspěšných jednání o nové 

smlouvě odmítl nastoupit v zápase Evropské ligy proti Rapidu Ví-

deň, sledoval jej usazený vedle své manželky a manažerky Wandy. 

A fanoušci mu dali najevo, že tam klidně může zůstat. Když se totiž 

na obrazovce na stadionu objevil záběr na kontroverzní pár, spus-

til se pískot a fanoušci rozvinuli transparent s nápisem „Žoldáky 

v našem klubu nechceme.“ Přestože se situace mění poměrně 

často, zatím to překvapivě spíše vypadá, že jeho další přítomnost 

v týmu budou vzít jako fakt, protože jednání se prý navzdory všem 

zádrhelům chýlí ke zdárnému konci. Přes zájem Realu Madrid, 

Juventusu či anglických velkoklubů. „Budeme pokračovat tady,“ 

měla se nechat slyšet Wanda: „I v příštím roce zůstaneme v Inte-

ru. Teď už může být Mauro klidnější.“ Bude to ale opravdu tak? 

 WANDA NA TRIBUNĚ SAN SIRA RADÍ MANŽELOVI: 
 „VÍŠ CO, TAK V TOM INTERU JEŠTĚ ZŮSTAŇ! JEN ABY S TÍM NEMĚLI PROBLÉM ULTRAS…“ 

Mauro Icardi
Celé jméno: Mauro Emanuel Icardi Rivero * Narozen: 19. úno-
ra 1993, Rosario, Argentina * Výška: 1,81 m 
Manželka: Wanda Nara (sňatek: 2014) * Děti: Isabella Icardi, 
Francesca Icardi Nara * Klub: Inter Milán (útočník) * Kariéra 
(roky, tým, zápasy/góly): 2011-2013 Sampdoria Janov 33/11, 
2013-? Inter Milán 219/124

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Minsk hostil 12. UEFA 
Grassroots konferenci

Zástupci všech 55 členských zemí UEFA i dalších světových fotbalo-
vých konfederací se sešli v běloruské metropoli Minsku na již 12. UEFA 
Grassroots konferenci. Ta se koná jednou za tři roky a letošními hlav-
ními tématy byly fotbal ve školách, vzdělávání trenérů a rozvoj nepro-
fesionálních klubů. 

 JIŽ 12. UEFA GRASSROOTS KONFERENCI PŘIVÍTAL BĚLORUSKÝ MINSK. 

 KONFERENCE SE COBY ČESTNÝ HOST ZÚČASTNIL BÝVALÝ ŠPANĚLSKÝ 
 REPREZENTANT A HVĚZDA REALU MADRID RAÚL GONZÁLES. 

Za Fotbalovou asociaci České republiky se konference tra-

dičně zúčastnili zástupci Grassroots úseku Otakar Mestek 

s Michalem Blažejem, třetím členem české skupiny byl Stani-

slav Duben, Grassroots trenér mládeže pro kraj Vysočina. Jako 

čestný host se konference zúčastnila také legenda světového 

fotbalu, bývalý španělský reprezentant a dlouholetý hráč Realu 

Madrid Raúl Gonzáles.

„Tato konference byla trochu jiná než ty předchozí. UEFA 

připravila tři aktuální a zásadní témata. Školní fotbal má vel-

ký potenciál hráčů a hráček fotbalu, které můžeme pozitivně 

ovlivnit a třeba je k fotbalu přivést nebo je u něj udržet. Kluby 

jako základ fotbalové komunity po celém světe je třeba neustále 

rozvíjet a pomáhat jim v jejich činnost. Posledním tématem bylo 

vzdělávání, kde UEFA doporučuje vzdělávání regionálních vzdě-

lavatelů, kteří budou dále vzdělávat trenéry, funkcionáře, tre-

néry, rodiče, učitelky a další. Odborníci z celého světa se zde tři 

dny vzájemně informovali a inspirovali a my můžeme být oprav-

du velmi pyšní, protože máme téměř vše nastaveno tak, jak je 

doporučováno,“ přiblížil náplň konference Otakar Mestek, jenž 

je zároveň i členem UEFA Grassroots panelu, který nastavuje 

standardy v rámci celé Evropy.

Mnoho diskusí se zahraničními kolegy absolvoval v rámci 

konference Michal Blažej, který nastínil situaci v rámci České 

republiky. „V České republice máme velmi dobře nastavenou 

strukturu, kterou nám ve většině zemí závidí. Vedle našich kraj-

ských Grassroots trenérů mládeže působí již rok i ti okresní, 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz SOUČÁSTÍ KONFERENCE BYLY I PRAKTICKÉ UKÁZKY. 

 ZA FAČR ČERPALI POZNATKY NA KONFERENCI ZÁSTUPCI GRASSROOTS ÚSEKU MICHAL BLAŽEJ (VLEVO) S OTAKAREM MESTEKEM. 
 S NIMI DO MINSKU ODCESTOVAL I STANISLAV DUBEN (UPROSTŘED), GRASSROOTS TRENÉR MLÁDEŽE PRO KRAJ VYSOČINA. 

a průběh celé akce byly opravdu na špičkové úrovni, velkou in-

spirací byl pro mě pak formát přednášek a také způsob zapojení 

posluchačů formou diskusních skupin, které tvořily velkou část 

celé konference. Velmi pozitivně na mě působil fakt, že spoustu 

činností, které nám byly prezentovány, máme už v pohybu, nebo 

se chystá jejich spuštění. Když jsme se o našich aktivitách ba-

vili se zástupci ostatních zemí, bylo na nich znát jejich uznání. 

Osobně jsem velmi rád, že jsem se této akce mohl zúčastnit 

a už se těším, jak nové poznatky předám svým kolegům z krajů 

a okresů,“ dodal Stanislav Duben. 

máme tak velkou šanci dostávat všechny myšlenky a metodiku 

opravdu přímo do klubů, případně do škol. Velmi kladně je hod-

nocený náš licenční systém neprofesionálních klubů, u kterého 

plánujeme, že se pro kluby stane povinností a zapojí se do něj 

sto procent klubů. Velmi aktivní jsme i ve vzdělávání trenérů 

v menších klubech a pedagogů v základních a mateřských ško-

lách, abychom pomohli zvýšit úroveň tělesné výchovy a pohybo-

vých aktivit ve školách.“

„Najdou se samozřejmě i oblasti, kde je třeba jejich stav na-

dále zlepšovat a pracovat na nich. Zmínil bych hlavně školní tě-

lesnou výchovu, kde bychom i s dalšími sporty rádi viděli více 

hodin v osnovách, větší důraz ministerstva na vzdělávání peda-

gogů v této oblasti i pro první stupeň, u trenérského vzdělávání 

je nutné sjednotit metodické materiály a určitě musíme nadále 

tvrdě pracovat v oblasti ženského fotbalu, který se nadále velmi 

rychle rozvíjí a je v něm velký potenciál, což dává UEFA výraz-

ně najevo. Akce ale byla opravdu velmi vydařená, témata velmi 

vhodně a aktuálně zvolená a opravdu jsme byli společně s kole-

gy několikrát až přesvědčení, že snad UEFA některé věci muse-

la „opsat“ u nás, do toho ještě náš reprezentační „A“ tým vyhrál, 

prostě samá pozitiva,“ doplnil s úsměvem Otakar Mestek.

Velkým přínosem byla konference i pro jednoho z krajských 

Grassroots trenérů mládeže Stanislava Dubna. „Konference ta-

kového formátu a velikosti jsem se zúčastnil poprvé. Organizace 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Celkovým vítězem Ondrášovka Cupu 2018/19 

se stala Sparta Praha

V šesti víkendových finálových turnajích sedmého ročníku Ondrášovka 
cupu se rozhodlo o celkovém vítězi. Tím se stala AC Sparta Praha, jejíž 
týmy byly ve všech těchto turnajích na medailových pozicích.

 DLOUHOLETÝ PATRON TURNAJE JAKUB KOHÁK PŘEDÁVÁ CENU JEDNOMU Z VÍTĚZNÝCH TÝMŮ SPARTY. 

 PŘEDSTAVUJEME MLÁDEŽNICKÉ CELKY SPARTY, KTERÁ SE STALA 
 CELKOVÝM VÍTĚZEM ONDRÁŠOVKA CUPU: TÝM U8 V NEJMALDŠÍ KATEGORII ZVÍTĚZIL. 

Ondrášovka cup, oficiální pohár mládeže FAČR věkových ka-

tegorií U8-U13, má za sebou již sedmý ročník. Jedná se o jeden 

z největších fotbalových mládežnických projektů v České republi-

ce. Do právě skončeného ročníku bylo přihlášeno 653 týmů. Ode-

hrálo se celkem 97 turnajů ve 42 různých lokalitách. Vše začalo již 

vloni v srpnu čtyřiceti pěti předkoly, dále pokračovalo podzimními 

čtyřiceti šesti kvalifikacemi a vyvrcholilo na jaře 2019 šesti finá-

lovými turnaji. Byl to doslova fotbalový maratón, kterého se dle 

systému IS FAČR zúčastnilo více než 12.000 hráčů.

Jako každý rok, tak i letos bylo vyvrcholením celého ročníku 

právě šest finálových turnajů, které se odehrály podle věkových 

kategoriích v Roudnici nad Labem, v Šumperku, v Hradci Králové, 

ve Vysokém Mýtě, v Příbrami a v Chomutově. Během víkendů se 

vždy utkalo o titul 24 nejlepších týmů dané kategorie. Neskuteč-

nou bilanci měly týmy AC Sparta Praha, které obsadily 3x 1.místo, 

2x 2. místo a 1x 3. místo. Zaslouženě tak získaly titul celkového ví-

těze Ondrášovka cupu 2018/19. Na druhé místě skončila SK Slavia 

Praha a třetí FK Mladá Boleslav.

VÝSLEDKY FINÁLOVÝCH TURNAJŮ 
ONDRÁŠOVKA CUP 2018/2019

U8 - CHOMUTOV, 8.-9.5.
1. místo - AC Sparta Praha * 2. místo - SK Slavia Praha * 3. místo - Mostecký FK

U9 - PŘÍBRAM, 31.5.-1.6.
1. místo - FK Mladá Boleslav * 2. místo - AC Sparta Praha * 3. místo - FK Spartak Choceň

U10 - VYSOKÉ MÝTO, 25. - 26. 5.
1. místo - AC Sparta Praha * 2. místo - FK Mladá Boleslav * 3. místo - SK Olomouc Sigma MŽ

U11 - HRADEC KRÁLOVÉ, 11.-12.5.
1. místo - FC Slovácko * 2. místo - FC Hradec Králové * 3. místo - AC Sparta Praha

U12 - ŠUMPERK, 18.- 19.5.
1. místo … SK Slavia Praha * 2. místo … AC Sparta Praha * 3. místo … Slezský FC Opava

U13 - ROUDNICE NAD LABEM, 4.-5.5.
1. místo - AC Sparta Praha * 2. místo - FC Hradec Králové mládež, z.s. * 3. místo - FC Slovácko z.s.

CELKOVÉ POŘADÍ TÝMŮ VE FINÁLOVÝCH TURNAJÍCH
ONDRÁŠOVKA CUP 2018/19

1. AC Sparta Praha
2. SK Slavia Praha * 3. FK Mladá Boleslav * 4. FC Hradec Králové

5. FC Slovácko * 6. SK Sigma Olomouc * 7. FK Pardubice
8. FC Slovan Liberec * 9. Bohemians Praha 1905 * 10. FK Dukla Praha

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
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To, jaký význam představuje Ondrášovka cup v mládežnickém 

fotbale, potvrzuje mimo jiné i nespočet hostů a patronů, kteří se 

účastnili finálových turnajů. Mladí fotbalisté tak měli možnost 

potkat Tomáše Ujfalušiho, Jaromíra Blažka, Jiřího Kotrbu, Karla 

Poborského, Petra Koubu, Radka Bejbla, Luboše Kozla, Karla 

Krejčího, Václava Kotala, Vernera Ličku, Marka Kuliče, Marka 

Heinze a mnoho dalších. Samozřejmě nechyběl ani Jan Matou-

šek, oficiální tvář letošního ročníku, Jakub Kohák, dlouholetý 

patron. Moderátorem byl jako vždyPavel Čapek, který účastníky 

provázel všemi aktivitami v průběhu celého roku.

Novinkou na letošních finálových turnajích byla vložená 

driblingová soutěž Top4football challenge, v které mohli mladí 

fotbalisté ukázat své driblingové dovednosti a to vše pod dohle-

dem Honzy Webera, několikanásobného mistra světa i republi-

ky ve freestylu. Nechyběly ani pravidelné komentované zápasy 

Pavlem Čapkem a jeho hosty. Poprvé v sedmileté historii On-

drášovka cupu se konal finálový turnaj na prvoligovém hřišti. Byl 

to turnaj kategorie U9 v Příbrami. I to byl určitě zážitek a zkuše-

nost pro všechny mladé fotbalisty.

Důležitým krokem právě proběhlého ročníku bylo navázání 

spolupráce s ČT sport. „Ondrášovka cup si vybudoval za sedm 

let důležité postavení v českém mládežnickým fotbale, proto 

jsme na začátku roku započali jednání s redakcí ČT sport o mož-

né spolupráci“, říká Libor Duba, generální ředitel ONDRÁŠOV-

KA, a.s. „Jsme velmi rádi, že se nám letos podařilo zrealizovat 

první kroky vzájemné spolupráce. Z každého finálového turnaje 

jsme odvysílali živé vstupy a zároveň obsáhlou reportáž po kaž-

dém hracím víkendu. To je cesta, jak ukázat všem divákům a fa-

nouškům širokou a kvalitní mládežnickou fotbalovou základnu 

v České republice. To je jeden z hlavních cílů celého projektu 

- podporovat právě mládežnickou základnu. V dalším ročníku 

bychom rádi spolupráci s Českou televizí ještě více rozšířili“, do-

dává Libor Duba.

Sotva však skončil poslední finálový turnaj letošního ročníku, 

započaly přípravy na nadcházející ročník. Již nyní probíhá regis-

trace týmů a na přelomu srpna a září už čekají na první účast-

níky předkola. Očekává se více než 800 týmů. Takže se máme 

všichni opět na co těšit. 

 V KATEGORII U9 SKONČILA SPARTA DRUHÁ. 

 MEZI DESETILETÝMI FOTBALISTY BYLI SPARŤANÉ NEJLEPŠÍ. 

www.fotbal.cz

 SLÁVISTÉ SI VYBOJOVALI CELKOVOU DRUHOU PŘÍČKU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 V KATEGORII U12 NESTAČILI STŘÍBRNÍ SPARŤANÉ POUZE NA SLÁVISTY. 

 VE FINÁLOVÉM TURNAJI KATEGORIE U11 BRALI SPARŤANŠTÍ FOTBALISTÉ BRONZ. 

 NA 97 TURNAJÍCH ONDRÁŠOVKA CUPU 2018/2019 SE V 653 TÝMECH PŘEDSTAVILO VÍCE NEŽ 12.000 FOTBALISTŮ! 

 NEJSTARŠÍ KATEGORIE TŘINÁCTILETÝCH HRÁČŮ SKONČILA TRIUMFEM SPARTY. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Seminář rozhodčích a delegátů: představení 

nováčků a pravidlové změny

Rozhodčí a delegáti z profesionálních soutěžích za sebou mají tradiční 
předsezónní seminář. Během něj se o uplynulém víkendu v Praze předsta-
vili i nováčci na listinách hlavních rozhodčích, asistentů a delegátů.

 PŘEDSEDA KOMISE ROZHODČÍCH FAČR JOZEF CHOVANEC SE OFICIÁLNĚ ROZLOUČIL 
 S DUŠANEM POSPÍŠILEM, KTERÝ UKONČIL SVOJI ASISTENTSKOU KARIÉRU. 

 SEMINÁŘE SE ZÚČASTNILI  I NOVÁČCI PRO PROFESIONÁLNÍ SOUTĚŽE: ŠEST ROZHODČÍCH A PĚT ASISTENTŮ. 

Mezi 28 hlavními rozhodčími pro top soutěže je šest nových 

tváří (Jan Cihlář, Alex Denev, Petr Dorušák, Karel Hanousek, 

Petr Hocek a Jiří Musil) a pět nováčků se dostalo mezi 42 asis-

tentů (Jakub Bureš, Jan Hurych, Petr Klupák, Lukáš Matoušek, 

Karel Mikeska). Čtyři pak figurují na nominační listině delegátů 

(Jiří Kabyl, Luděk Lhoták, Martin Schröter a Martin Wilczek). 

Rozlučku si na semináři naopak užil dlouholetý asistent Dušan 

Pospíšil, který po 19 sezonách a 501 zápasech v obou nejvyšších 

soutěžích ukončil svoji kariéru. A hlavní náplň právě skončené-

ho semináře? „Podstatnou část našeho programu zabralo před-

stavení nových pravidel, které začínají platit právě od sezony 

2019/2020 - v gesci našeho experta Jiřího Kureše. Seminář jsme 

využili také na doškolování videorozhodčích, kteří se v jeho rám-

ci objevili také při mládežnickém turnaji All Stars Cup v Praze. 

Během zápasů jsme je mohli vyzkoušet v režimech online i of-

fline,“ uvedl předseda Komise rozhodčích FAČR Jozef Chovanec. 

Rozhodčí a asistenty z profesionálních soutěží čeká 10. července 

těsně před startem soutěží ještě jeden seminář. 

 HLAVNÍ NÁPLNÍ SEMINÁŘE BYLO PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PRAVIDEL. 

http://www.fotbal.cz
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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