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„Nemám důvod měnit si české 
občanství za slovenské. Marně 
mě kontaktoval i asistent kouče 
Kazachstánu Michala Bílka, “ 
říká bek bratislavského Slovanu. 

 JURIJ MEDVEDĚV

David 
Alaba

Odložená
šance?

  Mnichov miluje, ale…  
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Vážení čtenáři!

Svět se vinou pandemie koronaviru takřka 
zastavil. Lépe řečeno - dočasně se omezil jen 
na nejdůležitější záležitosti nezbytné k životu 
a k ekonomickému fungování. A mezi ně fotbal 
samozřejmě nepatří, přestože dává radost sta-
milionům lidí na celém světě. Hráči se nyní při-
pravují buď individuálně, nebo zatím jen ve velmi 
omezené míře trénují v klubech „bezkontaktně“ 
v malých skupinkách. 

Nečekané přerušení přišlo nevhod všem fot-
balistům, někteří však nad ním mohou smutnit 
dvojnásobně. To platí třeba o Matěji Vydrovi. Čes-
kému forwardovi se v Anglii dlouhodobě nedařilo 
prodrat do sestavy Burnley, a když šance náhle 
přišla a Matěj ji parádně využil, nastalo i v Pre-
mier League fotbalové blackout. „Čekání na gól 
bylo sakra dlouhé, stejně i na samotné hraní,“ říká 
v rozhovoru pro Gól sedmadvacetiletý útočník, 
jenž se v koronavirové pauze alespoň může napl-
no věnovat tři a půl měsíční dcerce Vanese. S tří-
letou dcerou Victorií si zase hraje Vojtěch Kubista. 
Kromě toho si s mladším bratrem Matějem, jenž 
hájí barvy Varnsdorfu, občas na zahradě u rodičů 
zakopou na provizorní branky. Středopolař Jab-
lonce se dostával do skvělé formy a v rubrice Můj 
týden prohlašuje: „Věřím, že se liga dohraje!“ V to 
doufá i český bek kazašského původu Jurij Med-
veděv. V době přerušení vedl se Slovanem sloven-
skou ligu o deset bodů a s bratislavským klubem 
mířil k obhajobě loňského titulu. „Dvakrát týdně 
trénujeme v šestkách,“ prozradil Gólu jednu z čás-
tí okleštěné přípravy. A svěřil se i s tím, že odmítl 
nabídku změnit české občanství a reprezentovat 
zemi svého původu - Kazachstán, jehož národní-
mu týmu v současnosti velí bývalý kouč české re-
prezentace Michal Bílek…

Krásné gólové počtení! 

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.autokout.cz/
https://eshop.renault.cz/
https://eshop.renault.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„S BRÁCHOU TRÉNUJEME S MÍČEM“
„Poslední dny mám naprosto stejný režim. Od trenéra Rady jsme dostali individuální 

plány, které plníme. Nedá se říct, kolik každý den přesně naběhám, většinou se jedná 

o časový úsek od čtyřiceti minut do hodiny a půl. S různými formáty běhů. Kratší úse-

ky se střídají s delšími, kontinuálními běhy s kopci a tak dále. Variant je hodně. Občas 

se domluvíme s mladším bráchou Matějem, který hraje za Varnsdorf. Uděláme si spolu 

trénink na zahradě u rodičů, kde jsme vyrůstali. Jsou tam provizorní branky, máme míč 

u nohy, což je v tomto období příjemné zpestření.

„S TÁTOU KONZULTUJU VĚCI OHLEDNĚ POHYBU“
V trénincích se prolínají různé věci, různá cvičení. Kromě běhání se snažím také po-

silovat. Vzhledem k atletické minulosti mého táty (pozn. - Jan Kubista vyhrál třikrát 

mistrovství republiky na osm set metrů, jako první československý atlet zaběhl patnác-

tistovku pod tři minuty a třicet pět vteřin) s ním pochopitelně konzultuju spoustu věcí 

ohledně pohybu. Ale že by mi nyní nějak přímo pomáhal ohledně kondiční přípravy, tak 

to zase ne. Spíš třeba se starším bráchou Honzou probírám záležitosti týkající se běhání, 

posilováni a fyzičky. Také on běhával závodně. 

 VE TŘECH ODEHRANÝCH JARNÍCH KOLECH SE VOJTĚCH KUBISTA RADOVAL 
 ZE DVOU GÓLŮ. TAKTO JÁSAL 17. ÚNORA 2020 PO TREFĚ DO SÍTĚ PŘÍBRAMI. 

Fotbalový týden Vojtěcha Kubisty

„Věřím, že se 
liga dohraje!“

V kariéře zažil několik vynucených přestá-
vek, většinou kvůli zlomeninám nosu. Když se 
záložníkovi Jablonce VOJTĚCHU KUBISTOVI 
zranění delší čas vyhýbala a chytal životní for-
mu, zasáhla svět pandemie koronaviru. Třetí 
týden se připravuje individuálně, čas tráví se 
svojí rodinou. A doufá, že co nejdřív bude zase 
běhat s míčem po trávníku...

 JABLONECKÝ ODCHOVANEC VOJTĚCH KUBISTA SE 
 PŘED PŘERUŠENÍM LIGY DOSTÁVAL DO ŽIVOTNÍ FORMY. 

  Krmenčík má 
belgický titul!
Kolo před koncem základní části byla kvůli pan-
demii koronaviru předčasně ukončena belgická 
Jupiler liga. Titul byl přidělen Bruggám, které 
vedly tabulku o patnáct bodů před druhým Gen-
tem. V klubu působí od zimy i český reprezen-
tační útočník Michael Krmenčík.  O ukončení 
soutěže rozhodlo vedení ligy, verdikt ale ještě 
musí posvětit zasedání zástupců všech 24 klu-
bů ze dvou nejvyšších soutěží. Měla by to být 
formalita, protože předčasné ukončení sezony 
požadovalo 17 klubů. Šestadvacetiletý forvard 
přišel do Brugg v lednu, kdy podepsal smlouvu 
na tři a půl roku. Bývalý střelec Viktorie Plzeň, 
se kterou získal tři mistrovské tituly a v roční-
ku 2017/2018 byl nejlepším kanonýrem české 
ligy, dosud nastoupil k šesti ligovým zápasům. 
Další utkání přidal v poháru a v Belgii zatím 
neskóroval. 

  Hapal si snížil plat
Český kouč slovenské reprezentace Pavel Ha-
pal se s vedením svazu dohodl na dočasném 
snížení platu kvůli pandemii nového typu koro-
naviru o 40 procent. Na redukci mezd přistoupili 
i ostatní zaměstnanci svazu. Opatření zatím 
potrvá měsíc. „Dohoda se zaměstnanci svazu 
o snížení platu byla víceméně bezproblémová. 
Toto opatření nám ušetří dost peněz. O konkrét-
ní sumě se můžeme bavit po skončení pande-
mie,“ konstatuje prezident slovenského fotba-
lového svazu Ján Kováčik. Padesátiletý trenér 
převzal slovenský národní tým v říjnu 2018 a je 
s ním stále ve hře o účast na EURO 2020, které 
bylo nedávno o rok odložené. Dvojkolové play-
-off baráže o postup na evropský šampionát, 
ve kterém mělo Slovensko hrát s Bratislavě 
s Irskem koncem března a poté v červnu, je ak-
tuálně termínově nejisté.

  Vrba se dohodl 
na úpravě
Český trenér fotbalistů Ludogorce Razgrad Pa-
vel Vrba se s vedením bulharského šampiona 
dohodl na dočasném snížení platu o 30 procent. 
Na redukci mezd o stejnou část přistoupili kvůli 
pandemii koronaviru a přerušení soutěží i jeho 
asistenti a hráči. Trenéři a hráči Ludogorce nebu-
dou pobírat plnou mzdu minimálně do 13. květ-
na, do kdy v Bulharsku platí nouzový stav. Podle 
vedení pomůže opatření k tomu, aby nemuseli jít 
s platem dolů ostatní zaměstnanci klubu. Šes-
tapadesátiletý kouč převzal Ludogorec poté, co 
po podzimní části sezony skončil v Plzni. Před 
zastavením sezony zatím na lavičce aktuálně 
nejlepšího bulharského týmu absolvoval šest 
soutěžních zápasů včetně dvou duelů vyřazovací 
fáze Evropské ligy, ve kterých celek z Razgradu 
nestačil na favorizovaný Inter Milán. 

  Derby vyneslo 
340 tisíc korun
Na imaginární podještědské derby mezi fotba-
listy Jablonce a Liberce se prodalo 3393 vstu-
penek. Charitativní akce obou klubů tak vynesla 
Krajské nemocnici v Liberci na boj s COVID-19 té-
měř 340 tisíc korun. Účastníci charitativní akce 
vykoupili přes polovinu kapacity stadionu Střel-
nice, která má 6108 míst k sezení. Loni v květnu 
na jablonecký stadion dorazilo na prestižní duel 
s Libercem 3410 fanoušků, tedy jen o pár víc, než 
kolik si nyní koupilo lístek na imaginární derby 
za 100 korun. Podobnou akci uspořádala i Zbro-
jovka Brno, která se snaží vyprodat někdejší sta-
dion Lužánky při imaginárním utkání s pražskou 
Slavií. Jde o připomínku slavného zápasu s úřa-
dujícími mistrem z října 1996, na který dorazilo 
44.120 diváků, což je dodnes nejvyšší návštěva 
samostatné české ligy. Výtěžek z virtuálních 
vstupenek získá na boj s koronavirem Fakultní 
nemocnice v Brně-Bohunicích. Ve sbírce je už 
přes milion korun.

Foto:fkjablonec.cz

Foto:fkjablonec.cz

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

 JIŘÍ NOVOTNÝ 

spět v této hektické době na dobrou věc. Měli bychom si nějakým způsobem pomáhat, být 

k sobě ohleduplní. Nejraději bychom si dali se Slovanem klasický zápas na trávníku. Nikdo 

z hráčů není spokojený, že se liga přerušila. Nemůžeme s tím ale nic dělat. Jen si přát, aby 

se situace co nejrychleji zlepšila a fotbal se rozeběhnul.

„CÍTIL JSEM SE V SEZONĚ DOBŘE“
S Jabloncem jsme s této sezoně útočili na třetí místo, navíc osobně jsem se cítil moc 

dobře. Možná jsem mohl mít životní formu. Dal jsem dva góly, vyrovnal jsem si střelecké 

maximum za jeden ročník. Vzhledem k tomu, že do konce soutěže zbývá jedenáct kol, mohl 

jsem pomýšlet na vylepšení rekordu. Jenže přišla přestávka, nezbývá než se připravovat 

individuálně. Pokud by liga začala, abychom do ní naskočili v co nejlepší formě. Jestli si do-

vedu představit, že by se třeba hned po týdnu společného tréninku začalo hrát? Čistě teo-

reticky ano, otázkou však je, jak bychom na hřišti vypadali. Možná dva týdny by byly ideální. 

Těžko říct, jak dlouhá pauza bude. Věřím ale, že sezona se nakonec dohraje.“ 

„S DCEROU SE ROZHODNĚ NENUDÍME“
Po dopolední fázi jsem s rodinou. Trávíme čas společně doma, nebo vyrážíme na pro-

cházky, pokud počasí dovolí. Tříletá dcera Victoria je pěkné šídlo, rozhodně se s ní ne-

nudíme. Někdy s ní jedeme k našim na zahradu. Aspoň změní prostředí a vyblbne se. 

Jinak ven, kromě nákupu potravin, nechodíme. Nakupovat chodím většinou já. Snažíme 

se s manželkou, abych nemusel do obchodu příliš často. Nakoupím většinou na tři dny 

dopředu, aby se můj kontakt na veřejnosti omezil. Popadnu, co je nutné, skočím do auta 

a co nejrychleji jedu domů. Tam si jako první umyju ruce.

„DERBY S LIBERCEM BYLA SKVĚLÁ AKCE“
V neděli se na Střelnici odehrálo imaginární derby Jablonce s Libercem. Prodávaly se 

na něj vstupenky za sto korun, celý výtěžek jde do Krajské nemocnice v Liberci na pod-

poru v boji s koronavirem. Akci moc kvituju, je dobře, že se podařilo vybrat peníze a při-

VOJTĚCH KUBISTA * Narozen: 19. března 1993 * Výška: 192 cm * Váha: 80 kg * Stav: že-
natý, manželka Lucie, dcera Victoria (3) * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: 
FK Jablonec (2000-2015), Vysočina Jihlava (2015), MFK Karviná (2015), FK Mladá Boleslav 
(2015-2016), FK Jablonec (2016-?) * Česká liga: 120 zápasů/ 6 gólů * Největší úspěchy: 
postup do základní skupiny Evropské ligy (2018), finalista MOL Cupu (2018), třetí místo 
v české lize (2018), člen reprezentačních výběrů do 20 a 21 let

 ZÁLOŽNÍK JABLONCE SKÓROVAL I V NÁSLEDNÉM KOLE 
 PŘI REMÍZE 1:1 NA TRÁVNÍKU BANÍKU OSTRAVA. 

STALO SE...

 V LEDNU PRODLOUŽIL VOJTĚCH KUBISTA SMLOUVU 
 V MATEŘSKÉM JABLONCI AŽ DO KONCE ČERVNA 2022. 

  Plzeň darovala dresy
Fotbalisté Plzně jako výraz poděkování za na-
sazení v boji s pandemií koronaviru věnovali zá-
chranářům 100 dresů podepsaných hráči. Dresy 
předali generální manažer klubu Adolf Šádek 
spolu s hlavním trenérem Adrianem Guľou a jeho 
asistentem Markem Bakošem na výjezdové zá-
kladně Zdravotnické záchranné služby Plzeňského 
kraje v Plzni na Borech. Každý dres je podepsaný 
konkrétním hráčem a je k němu přiložen certifikát 
originality a poděkování.

  Prohlídka 
letenského stadionu
Pražská Sparta uspořádá v době koronavirové 
krize charitativní virtuální prohlídku stadionu. 
Fanoušci se mohou za sto korun spolu s klubovou 
legendou Karlem Poborským a obráncem spar-
ťanského „áčka“ Costou podívat prostřednictvím 
videa do vnitřních prostor letenské arény a přispět 
tím na boj s COVID-19. Veškerý výtěžek sparťané 
věnují domovům seniorů v Praze 6 a 7. Vstupenky 
na podporu seniorů mají v síti ticketportal jednot-
nou cenu 100 korun a jejich počet je neomezený.

  Likvidace v Žilině
Úspěšný slovenský klub MŠK Žilina se dostal 
do likvidace. Sedminásobný mistr ligy rozdal vý-
povědi většině hráčů, kteří si tak musejí hledat 
nového zaměstnavatele. Mělo by se to týkat až 
15 fotbalistů, jejichž působení v klubu po měsíční 
výpovědní lhůtě skončí oficiálně 30. dubna. Klub 
uvedl, že oporám nejdříve poslal návrh na snížení 
platu. Fotbalisté se ale rozhodli, že za ně bude vy-
jednávat prezident Unie fotbalových profesionálů 
Ján Mucha, což vedení Žiliny označilo za neférové. 
Žilina obsadila po základní části ligy druhé místo se 
ztrátou deseti bodů na Slovan Bratislava.  Poslední 
mistrovský titul získala v roce 2017 pod vedením 
současného trenéra Plzně Adriána Guľy. V minulém 
desetiletí ji dovedli k ligovým prvenstvím i čeští 
kouči Pavel Hapal a Pavel Vrba. V aktuální sezoně 
v klubu působil jediný Čech, obránce Filip Kaša, 
který předtím hrával v ostravském Baníku.

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

7. DUBNA

1924 Jaroslav Cejp 1946-1951 14/10

1945 Jozef Fillo 1964 1/0

1970 Jiří Novotný 1991-2002 33/2

8. DUBNA

1926 Ladislav Pavlovič 1952-1960 14/2

1942 Karel Knesl 1966 1/0

1943 Bohumil Smolík 1965-1966 8/0

1976 Marek Čech 2006 1/0

10. DUBNA

1921 Jiří Zmatlík 1946 2/0

1948 Igor Novák 1972-1974 6/1

12. DUBNA

1956 František Jakubec 1981-1984 25/0

1958 Karel Stromšík 1980-1982 4/0

13. DUBNA

1947 František Cipro - - - - - - - -

1965 Michal Bílek 1987-1995 35/11

1976 Václav Koloušek 2002 5/1

14. DUBNA

1985 Michal Papadopulos 2008-2010 6/0

1992 Jiří Pavlenka 2016-? 11/0

Foto:fkjablonec.cz

Foto:fkjablonec.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Brusel proti Evropě?

Po středeční videokonferenci generálních se-
kretářů všech členských zemí UEFA s jejím vede-
ním to vypadalo, že evropský fotbal sladil krok, 
jak v příštích měsících prodloužit a hlavně dohrát 
sezonu, stále přerušenou pandemií koronaviru 
COVID-19. O pouhý den později však ukončil bel-
gický svaz kolo před koncem základní části a před 
celou nadstavbou tamní nejvyšší soutěž. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Mistrovský titul přidělil suverénnímu lídrovi FC Bruggy, který 

vedl ligu o patnáct bodů před druhým Gentem. Určil i další klu-

bové zástupce Belgie v příštím ročníku evropských pohárů i no-

vou podobu ligy, ze které by letos nikdo nesestupoval a naopak 

by ji na dvacet účastníků rozšířily dva nejlepší týmy z druhé ligy.

Reakce UEFA ve formě dopisu svým členům spatřila svět-

lo světa už za pár hodin. Postup Bruselu považuje v současné 

situaci za unáhlený a naopak by snaha všech měla směřovat 

k dokončení ligových soutěží na hřišti, třebaže tomu nejspíš 

bude až v letních měsících. „Zastavení soutěží by mělo být 

posledním východiskem,“ uvedli ve společném prohlášení 

zástupci UEFA, Evropské klubové asociace a sdružení evrop-

ských fotbalových soutěží. Vedení belgické asociace svůj krok 

však obhajovalo, že jednalo v zájmu veřejného zdraví a z ekono-

mických důvodů. „Asociace i liga jsou silnými příznivci evrop-

ské fotbalové solidarity. A právě kvůli tomu naši zástupci hájí 

politiku, která by umožnila řešit tuto situaci při respektování 

specifického kontextu každé ligy,“ zaznělo v bruselské odpově-

di. Hlasy o podobném scénáři začaly zaznívat i od klubů u nej-

bližších sousedů v Nizozemsku.

UEFA proto zvolila nejsilnější kalibr v podobě varování, že pří-

liš brzké rozhodnutí o ukončení soutěže by mohlo vést až k tomu, 

že národní asociace ztratí svá místa v příštím ročníku evrop-

ských pohárů. „Účast v klubových soutěžích je určena sportov-

ním výsledkem dosaženým na konci kompletní domácí soutěže. 

Její předčasné ukončení by splnění takové podmínky zpochyb-

nilo.“ Nebylo divu, že belgický svaz na sklonku týdne zahájil jed-

nání s UEFA, aby našly společné řešení po předčasném ukonče-

ní ligové soutěže. Jeho předseda Mehdi Bayat hovořil se svým 

protějškem Aleksanderem Čeferinem a hodlá v nejbližší době 

Výkonnému výboru UEFA osvětlit, proč v Belgii sáhli k tomuto 

mimořádnému kroku místo pokračujícího trpělivého vyčkávání, 

jak se boj s koronavirem vyvine.

Uvidíme, co přinesou příští dny. Jestli dosavadní jednota Ev-

ropy proti Bruselu zůstane nadále skálopevná, nebo se začne 

postupně drolit, a jestli se nakonec v mezní časové i termínové 

nouzi nestane i jinde na starém kontinentu příkladem k následo-

vání. Zejména v největších a nejbohatších evropských ligách ale 

tento katastrofický scénář kvůli hrozbě obrovských mnohami- 

liardových ztrát od majitelů televizních práv a sponzorů nepřipa-

dá v úvahu, protože by znamenal téměř sebezničení… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Son chce narukovat!

Sedmadvacetiletý forvard „Kohoutů“ od-
cestoval navzdory šířící se nákaze koronaviru 
ve Velké Británii se svolením londýnského 
klubu do Koreje. Momentálně je v karanténě, 
do které musel v krátké době již podruhé. Dva 
týdny v izolaci strávil, když se vrátil do Anglie 
z pobytu v Koreji. Absolvování vojenského 
výcviku mu momentálně komplikuje rekonva-
lescence po zlomenině ruky, kterou si poranil 
v únorovém utkání s Aston Villou, a musel ná-
sledně na operaci. 

 MÍSTO GÓLOVÝCH RADOSTÍ 
 ČEKAJÍ SON HUNG-MINA 
 VOJENSKÉ POVINNOSTI. 

 ČESKÝ REPREZENTANT MICHAEL KRMENČÍK SE PO ZIMNÍM PŘESTUPU 
 DO BRUGG NEČEKANĚ RYCHLE DOČKAL MISTROVSKÉHO TITULU… 

 PŘEDSEDA UEFA ALEKSANDER ČEFERIN S PŘEDČASNÝM UKONČENÍM LIGOVÉ SOUTĚŽE ZÁSADNĚ 
 NESOUHLASÍ A VYTÁHL ZBRANĚ V PODOBĚ NEÚČASTI BELGICKÝCH KLUBŮ V EVROPSKÝCH POHÁRECH. 

AKTUÁLNĚ

Útočník Tottenhamu Son Hung-min 
doufá, že si během přerušení anglické 
Premier League kvůli pandemii koronavi-
ru odbude v rodné Koreji povinnou vojen-
skou službu. Normálně by musel strávit 
na vojně 21 měsíců. Díky předloňskému 
triumfu na Asijských hrách získali korej-
ští reprezentanti výjimku a jsou povinni 
absolvovat jen měsíční výcvik.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Před rokem proti sobě nastupovali v české lize, nyní si v dresu 

FC Bruggy útočník Michael Krmenčík a stoper Simon Deli roz-

šířili svoji sbírku mistrovských titulů o ten belgický, byť tamní 

nejvyšší soutěž zůstala nedohrána... 

KRESBA TÝDNE

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


Zastavení anglické ligy kvůli pandemii koronaviru přišlo pro útoční-
ka MATĚJE VYDRU v nejnevhodnější dobu. Po dlouhých měsících dostal 
v Burnley šanci v základní sestavě, blýskl se vítězným gólem. O týden 
později se trefil znovu. Cítil, že se mu otevírá možnost k návratu do re-
prezentace a startu na EURO. Všechno pozitivní ale smetla pandemie... 

Matěj Vydra

Šanci 
zastavila 
pandemie!

Matěj Vydra

Šanci 
zastavila 
pandemie!
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jaký máte nyní v Burnley režim?

„Trénujeme individuálně do třináctého dubna. Původně byl ter-

mín do šestého, o týden se všechno posunulo. Uvidíme, co se bude 

dít další dny. Jestli se přestávka prodlouží, nebo se začne trénovat 

aspoň po malých skupinkách. Domácí tréninkový proces sice má-

lokoho baví, ale jsme profesionálové. Každý jede naplno, aby se 

udržoval v kondici.“

 Máte ve svém okolí vhodná místa pro běhání?

„Moc ne. Ale byl jsem se venku párkrát proběhnout. Samotné-

ho mě běhání nebaví, nicméně zase nechci běhat pořád dokola 

na běžícím pásu, který mám doma. Snažím se měnit prostředí.“

 Kontrolují trenéři, jestli individuální plán plníte?

„Máme GPS vesty, takže nás můžou monitorovat. Ale pokud by 

se začalo třináctého trénovat, stejně bude potřeba tři, čtyři týd-

ny společné přípravy, než vlétneme do zápasů. Nemůžeme hrát 

hned za týden od chvíle, co se sejdeme. Nikdo nechce stát na star-

tovní čáře, všichni dělají maximum, aby byli předpřipraveni.“

 Kolik zhruba denně naběháte?

„Nemáme daný limit, spíš máme určená běžecká cvičená. 

O víkendu jsem třeba běžel devět kilometrů. Měním vzdálenos-

ti i intenzitu. Nechci běhat jen dlouhé tratě, ale i kratší ve větší 

rychlosti.“

 KVŮLI MALÉMU VYTÍŽENÍ SI MATĚJ VYDRA LETOS V DRESU BURNLEY PŘÍLIŠ 
 RADOSTI NEUŽIL. KDYŽ UŽ ALE DOSTAL ŠANCI, UKÁZAL, ŽE STŘÍLET GÓLY STÁLE UMÍ! 

 NEDOSTATEK HERNÍ PRAXE V KLUBU MRZEL MATĚJE VYDRU O TO VÍC, ŽE JEJ STÁL MÍSTO 
 V SESTAVĚ NÁRODNÍHO TÝMU, JEHOŽ KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ NA NĚJ HODNĚ SPOLÉHAL. 

„Nechci pořád 
běhat doma 

na běžícím pásu.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 POPRVÉ V LIZE NASTOUPIL OD ZAČÁTKU V 26. KOLE PROTI SOUTHAMPTONU A PARÁDNÍ TREFOU ROZHODL O VÍTĚZSTVÍ BURNLEY 2:1. 

 Je pro vás složité udržovat se ve fyzické kondici sám?

„Fotbal je kolektivní sport, jsme zvyklí být spolu v týmu. Toto 

období mi připomíná čas dovolené, když máme po sezoně volno. 

Musíme se udržovat a připravovat na tu další. Nyní je to ale horší 

v tom, že jsme v menší karanténě. Kdybych mohl odletět do Čech, 

kde je moje prostředí, můj domov, mohl bych si jít třeba zatréno-

vat s kamarády. Tady můžu jenom sám, což není ideální. V okolí 

ani nejsou žádné běžecké stezky. Ani s přítelkyní si vlastně nemů-

žeme zaběhat, máme totiž malou dcerku, narodila se těsně před 

Vánoci. Jeden z nás běhá, druhý tahá kočár.“

 Užíváte si role otce?

„Je to nádherný pocit. Když jsem přišel z tréninku a Vanesa se 

na mě začala usmívat, okamžitě jsem zapomněl na všechno ne-

gativní. Neřešil jsem, jestli se mi trénink povedl, nebo ne. Je skvě-

lé, že mám obě holky v Anglii. Být tu sám, asi bych se odstřelil. 

Čekat, jestli se anglická liga rozjede, nebo ne...“

 Věříte, že se dohraje?

„Kluby a televizní stanice tlačí, aby se dohrála. Záleží, kdy pan-

demie ustoupí. Je složité a těžké odhadovat. Pokud se zase začne 

hrát, tak pochopitelně jen za zavřenými dveřmi, bez diváků. Te-

levize budou vysílat každý zápas, aby všichni fanoušci viděli svůj 

oblíbený mančaft.“

 Tlak klubů na dohrání je logický, finanční ztráty by byly 

fatální...

„Jde o strašný balík peněz. Pokud by se soutěž nedohrála, 

ztráty by byly opravdu obrovské. Kluby samozřejmě o tyto peníze 

nechtějí přijít. Jedná se o hodně nepříjemnou situaci. Nikdo neví, 

jak by se řešilo pořadí v tabulce, kdyby se už nehrálo. Například 

Liverpool má po třiceti letech titul na dosah, může ho slavit za dvě 

kola. Myslím, že všechny kluby ligu budou chtít dohrát.“

 V Anglii se nyní vede velká diskuze ohledně snižování 

platů hráčů působících v klubech Premier League. Bude se 

krátit centrálním rozhodnutím, nebo si procenta určí každý 

klub zvlášť?

 V NEDÁVNO SKONČENÉ KVALIFIKACI O POSTUP NA EURO NASTOUPIL 
 MATĚJ VYDRA K ÚVODNÍMU DUELU VE WEMBLEY, KDE ČEŠI PADLI S ANGLIÍ 0:5. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Na nákupy chodím většinou já, nosím roušku i rukavice. Najel 

jsem na český režim, chci být co nejlépe ochráněn.“

 Podcenili situaci v Anglii?

„Do politiky se nechci plést. Opatření se možná mohla vyhlásit 

dřív. Ale nikdo neví, jestli by to bylo dobře, nebo špatně.“

 Na začátku března jste po delší době dostal příležitost, 

vstřelil jste dva góly. Mrzí vás o to víc současný stav?

„Když to řeknu sobecky, moji konkurenti Ashley Barbes a Jay 

Rodriguez byli minimálně na několik týdnů mimo hru. Takže se 

pro mě otevíralo okénko, že bych mohl nastoupit i proti Manches-

teru City a Watfordu. Pak by se vidělo, jestli by mě trenér Šilhavý 

pozval na reprezentační sraz. Pokud by se mi povedl... Vypadalo 

to, že konec sezony pro mě bude příznivější. Ovšem zdraví je nej-

důležitější. Začne se hrát, ale až to bude pro všechny bezpečné.“

ROZHOVORROZHOVOR

 ČESKÝ FORVARD STŘÍLÍ ÚVODNÍ BRANKU UTKÁNÍ, V NĚMŽ NASMĚROVAL BURNLEY K VÍTĚZSTVÍ 3:0 NAD BOURNEMOUTHEM. 

„Kapitán Burnley nás informoval, že vedení Premier League se 

bavilo s kluby o třicetiprocentním snížení mezd. Do hry ale vstou-

pila PFA (pozn. - Player Football Association), která zastupuje 

práva hráčů. Takový postup nechce. Každopádně bude třeba zá-

ležitost brzy rozlousknout.“

 Jak se ke snižování platů stavíte?

„My hráči bychom klidně třicet procent dali. Ale chceme mít 

jistotu. Aby bylo kontrolované, kam peníze půjdou. Že těch třicet 

procent půjde na správnou věc, přesně tam, kam má. A ne, že se 

finance někam rozutečou. Pokud bude všechno transparentní, 

řekne se, že finance jdou na charitu nebo na potřebné prostředky, 

není žádný problém.“

 V Česku se ochranná opatření proti šíření koronaviru 

zavedla poměrně brzo. Jak jste přijímal, že v Anglii byl přístup 

k této věci liknavý?

„Česko se snažilo zastavit šíření daleko dřív. V Anglii se sice vě-

dělo, co se děje v Itálii, ale jelo se normálně dál. Všechno bylo ote-

vřené, chodilo se dál na velké akce. Teď situace kolem koronaviru 

nevypadá v Británii růžově.“

 Jaká jsou nyní na Ostrovech opatření?

„Co se týká obchodů, dodržuje se maximální počet lidí, kteří 

smí dovnitř. Musejí se dodržovat rozestupy. Ale že by byly povin-

né roušky a rukavice, to zase ne. S přítelkyní se snažíme chránit. 

 SKVĚLÉ VÝKONY OKOŘENĚNÉ DVĚMA ZÁSAHY VE TŘECH DUELECH VYNESLY 
 MATĚJI VYDROVI V HLASOVÁNÍ FANOUŠKŮ OCENĚNÍ PRO KLUBOVÉHO HRÁČE MĚSÍCE. 

Matěj Vydra
Narozen: 1. května 1992 * Výška: 182 cm * Váha: 76 kg * Stav: svo-
bodný, přítelkyně Šárka, dcera Vanesa (3,5 měsíce)
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: TJ Chotěboř (1999-
2003), Vysočina Jihlava (2003-2009), Baník Ostrava (2010), Udine-
se Calcio (Itálie, 2010-2011), Club Bruggy (Belgie, 2011), Udinese 
Calcio (2012), Watford FC (Anglie, 2012-2013), West Bromwich 
Albion (Anglie, 2013-2014), Watford FC (2014-2015), Reading FC 
(Anglie, 2015-2016), Derby County (Anglie, 2016-2018), Burnley 
(Anglie, 2018-?) * Reprezentace: 25 zápasů, 5 gólů
Největší úspěchy: nejlepší hráč druhé anglické ligy (2012), vítěz 
ankety Talent roku (2013)

„Nebudu říkat, 
že jsem nepochyboval.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 SVOU ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ TREFU VSTŘELIL MATĚJ VYDRA 
 V BŘEZNU 2016 PŘI REMÍZE 1:1 V PŘÁTELSKÉM DUELU SE ŠVÉDSKEM. 

 Při dlouhém čekání na šanci, nezapochyboval jste, jestli 

vůbec ještě nějakou od trenéra dostanete?

„Čekání na gól bylo sakra dlouhé, stejně i na samotné hraní. 

Nebudu říkat, že jsem nepochyboval. Napadaly mě otázky, jestli 

v sobě ještě něco mám, nebo ve mně už všechno vyhořelo. Jestli 

není něco špatně. Ale dočkal jsem se, odehrál jsem sedmdesát 

minut proti Southamptonu, podařilo se mi dát gól. Příště jsem 

hrál zase od začátku a opět jsem skóroval. Situace se obrátila 

k lepšímu, cítil jsem jiskru, velkou vzpruhu. Škoda, že přišla pan-

demie, mohlo být všechno jinak.“

 S týmem jste se dotáhli do středu tabulky, máte dokonce 

šanci na umístění na pohárové příčce. Má na to Burnley?

„Uvidíme, co se stane okolo Manchesteru City. Jestli mu po-

tvrdí zákaz startu v evropských pohárech v následujících dvou 

sezonách. Pokud ano, uvolnila by se navíc jedna pohárová příč-

ka. Stát se může cokoli. Pokud se začne hrát, bude záležet hodně 

na rozjezdu, který bude po měsíční pauze složitý. Když ho nechyt-

nete, budete mít problém. Na druhou stranu je určitě příjemné, že 

máme devětatřicet bodů a jsme zachráněni.“ 

 Pohádkovou sezonu zažívá Liverpool. Co na jeho domi-

nanci říkáte?

„Je famózní, co Liverpool předvádí. Má obrovskou sílu, titul si 

určitě zaslouží. Skvěle hrál už minulou sezonu, City s ním ale do-

kázalo držet krok. Teď všechny zválcoval. Dát Manchesteru City 

pětadvacet bodů v rámci anglické ligy je neuvěřitelné.“ 

„Čekání na gól 
bylo sakra dlouhé.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.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/
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Jurij Medveděv: „Dvakrát týdně 
trénujeme v šestkách…“

V kádru nejpopulárnějšího slovenského klubu se to cizinci jen hemží, 
patří mezi ně i pravý obránce JURIJ MEDVEDĚV. Třiadvacetiletý čes-
ký bek kazašského původu se trvale zabydlel v základní sestavě bra-
tislavského Slovanu, se kterým nedávno prodloužil končící kontrakt. 
I když „belasí“ po odehrané základní části ligu jasně vedou, není jas-
né, ani jisté, jestli dokráčejí k obhajobě mistrovského titulu…

 NA ZÁPASY TEĎ JURIJ MEDVEDĚV MUSÍ KVŮLI PANDEMII KORONAVIRU ZAPOMENOUT. 

 V SOLUNI SE LONI V SRPNU JURIJ MEDVEDĚV OCITL V OBJETÍ JÁSAJÍCÍCH SPOLUHRÁČŮ POTÉ, 
 CO ŽIVOTNÍM GÓLEM POMOHL SLOVANU POSTOUPIT DO ZÁKLADNÍ SKUPINY EVROPSKÉ LIGY. 

 VÁCLAV TICHÝ  BRATISLAVA/PRAHA 

 Sezona začala propadákem v předkole Ligy mistrů s čer-

nohorským Nikšičem. Ale potom se nečekaně vše obrátilo na-

ruby. Postup do skupiny Evropské ligy i razantní cesta za obha-

jobou titulu…

„Je to moje nejlepší sezona. Zahrát si skupinu Evropské ligy, 

kterou jsme měli hodně nabitou, byla ohromná fotbalová zku-

šenost. Povedlo se nám hned úvodní utkání s Besiktasem, které 

jsme vyhráli 4:2. Ale nejkvalitnější týmový výkon jsme, myslím, 

podali doma s Wolverhamptonem. Vedli jsme 1:0, inkasovali jsme 

dost laciný vyrovnávací gól a nakonec jsme s „Vlky“ prohráli 1:2 

z penalty. Slovan musí vyhrát v lize každý zápas, což není lehké, 

ani když přijedou Michalovce nebo Nitra. Nyní už máme svůj do-

mov, na Národní stadion chodí od pěti do sedmi tisíc fanoušků 

a soupeři už zase mají respekt, když jedou do Bratislavy. Předtím, 

když se ještě hrálo na starých Pasienkách, ho neměli.“

 Do skupinové fáze jste pomohl „belasým“ parádní trefou 

na PAOK Soluň!

„Byl to můj životní gól, který nám navíc vystřelil postup. Málo-

kdo nám dával šanci, že řeckého mistra vyřadíme, navíc v bouřli-

vé odvetě v Soluni. Rána mi sedla a trefil jsem se přesně tak, jak 

jsem si představoval. Nebylo to žádné ukopnutí, které skončilo 

nečekaně v brance.“

 Na začátku jara jste nehrál, z jakého důvodu?

„Zranil jsem se na herním soustředění v Turecku. Píchlo mě 

v zádech v posilovně, ale moc jsem tomu nevěnoval pozornost a dál 

trénoval. Jenže bolest se stupňovala a musel jsem vysadit, protože 

se ukázalo, že mám zánět. Proto jsem po dohodě s trenérem vyne-

chal úvodní zápasy a doháněl místo toho tréninkové manko.“ 

„Soupeři už zase jezdí 
na Slovan s respektem!“

Foto: Miro Gasidlo / skslovan.com

Foto: Miro Gasidlo / skslovan.com

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V zimě odešel do Sportingu Lisabon slovinský kanonýr 

Andraž Šporar. Bylo to na ofenzívě týmu znát?

„Je to kvalitní útočník, vždyť v minulé sezoně dal ve slovenské 

lize 29 gólů a vyrovnal její historický rekord. Dával branky i v Ev-

ropské lize. Bylo jasné, že nám bude chybět, snad ho noví útočníci, 

kteří v zimě do Slovanu přišli, brzy nahradí.“  

 Se Slovanem jste se letos dohodl na pokračování spolu-

práce…

„Smlouva mi končila letos v prosinci, prodloužil jsem ji o tři 

a půl roku. Měl jsem v zimě nabídku z druholigového anglického 

Barnsley, oba kluby jednaly o přestupu, ale se Slovanem nedošlo 

k dohodě o mém uvolnění. Pak za mnou přišel prezident Slovanu 

pan Kmotrík s nabídkou na prodloužení kontraktu a domluvili jsme 

se. Byl jsem rád, že mám fotbalovou budoucnost vyřešenou.“ 

 Váš spoluhráč i krajan Erik Daniel chce získat slovenské 

občanství, neuvažujete o stejném kroku?

„Nějaké informace se objevily, ale byly to jen šumy, které se ne-

zakládaly na pravdě. Nemám k tomu žádný pádný důvod.“

 Neláká vás třeba Michal Bílek do reprezentace rodného 

Kazachstánu?

„Někdy před rokem mě kontaktoval jeho slovenský asistent Mi-

chal Hipp, jestli bych o něčem takovém neuvažoval. Jenže to bych 

se musel vzdát českého občanství, a to pro mě vůbec nepřipadá 

v úvahu. Tím také tahle hypotetická debata skončila.“

 Co třeba návrat do Plzně? Její nový trenér Adrián Guľa 

vás jistě dobře zná…

„Ze slovenské ligy si mě asi pamatuje, ale v tomto směru žádné 

kontakty nejsou.“

 ČESKÝ BEK LETOS V LEDNU PODEPSAL VE SLOVANU NOVÝ KONTRAKT S PLATNOSTÍ DO 30. ČERVNA 2023. 
 JURIJ MEDVEDĚV PŘEKONAL NÁSLEDKY ZRANĚNÍ ZE ZIMNÍ PŘÍPRAVY 
 V TURECKU A UŽ OPĚT HRAJE V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SLOVANU. 

Foto: Miro Gasidlo / skslovan.com

Foto: Miro Gasidlo / skslovan.com

https://www.fotbal.cz/
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 Dohraje se nadstavba slovenské ligy, kterou Slovan po zá-

kladní části vede o deset bodů?

„Pořád vzhledem k prodloužení sezony, když je odložené červ-

nové EURO, existuje šance, že by se mohla nadstavba dohrát. Ale 

jestli se to doopravdy povede, je těžké odhadnout. V Belgii měli do-

hrávat poslední kolo a pak nadstavbu, ale ligu ukončili a zůstane 

v platnosti aktuální tabulka. Všechno se i na Slovensku bude odví-

jet od toho, jestli pandemie koronaviru začne ustupovat.“

 Co říkáte událostem v Žilině, kde tamní klub, který je 

na druhém místě, vstoupil do likvidace a dal patnácti hráčům 

výpovědi?

„Byl jsem samozřejmě překvapený, tenhle krok bych spíš čekal 

od některého z klubů z dolní šestky tabulky. Od žilinských kluků 

vím, že jim vedení chtělo snížit o osmdesát procent základní platy. 

To je hodně velký škrt, který by dost z hráčů finančně neutáhlo, 

protože polovina z nich má hypotéky.“

 Jak v současné době Slovan trénuje?

„Od kondičního trenéra se den dopředu dozvíme, co máme 

dělat. Máme k tomu i hodinky, podle kterých je možné přes GPS 

náš trénink sledovat. Minulý týden už to bylo lepší, protože v úte-

rý a v pátek se po šesti hráčích scházíme v tréninkovém centru 

na Pasienkách. Dopředu víme, v jaký čas máme dorazit, abychom 

se s těmi, co trénovali před námi, nepotkali. Mělo by to takhle dál 

pokračovat. Děláme věci s míčem, přihrávky, sprinty. Je to zábav-

nější i pestřejší, než jen běhat sám. Jezdíval jsem předtím kvůli 

tomu do parku, do kterého to mám autem deset až patnáct minut.“

 Jak vypadá život v Bratislavě v období pandemie korona-

viru?

„Když vypukla, tak bylo na bratislavských ulicích ticho, tu a tam 

šel jeden nebo dva lidi. Teď už jich potkávám víc a to samé platí 

i o autech.“

 A co víkendy, které máte bez fotbalových povinností?

„Minulý víkend i nyní jsme si udělali s přítelkyní celodenní výlet 

do okolí Bratislavy. Je to pro nás změna, nejsme jen pořád doma. 

I když já jsem jezdíval běhat do parku a nyní mám dvakrát v týdnu 

tréninky na Pasienkách. Scházíme se občas i s dvojicemi přátel. 

Se spoluhráči moc v kontaktu mimo tréninky nejsem. Ve Slovanu 

je většina zahraničních fotbalistů, kteří tady mají svoje rodiny a žijí 

si vlastním životem. Když jsem chodil běhat, tak jsem měl za par-

ťáka jednoho kluka z Nitry.“

 JURIJ MEDVEDĚV REPREZENTOVAL ČESKOU REPUBLIKU VE VÝBĚRECH DO 18 A 19 LET. 
 I PŘES NABÍDKY RODÁK Z KAZACHSTÁNU O ZMĚNĚ OBČANSTVÍ NEUVAŽUJE. 

 POKUD SE SEZONA NA SLOVENSKU ROZEBĚHNE, ZOPAKUJE SI JURIJ MEDVEDĚV VE SLOVANU LIGOVÝ TRIUMF 
 Z LOŇSKÉHO ROČNÍKU? BRATISLAVSKÝ TÝM MÁ NA ČELE TABULKY SLIBNÝ NÁSKOK DESETI BODŮ. 

ROZHOVORROZHOVOR

„V zimě jsem měl 
nabídku z anglického 

Barnsley…“

Jurij Medveděv
Narozen: 18. června 1996 * Výška: 180 cm * Váha: 78 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Simona * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: TJ Sušice (2003-2009), Viktoria Plzeň (2009-
2015), Baník Sokolov (2015-2017), FK Senica (Slovensko, 2017), 
Slovan Bratislava (Slovensko, 2018), FK Senica (Slovensko, 2018), 
Slovan Bratislava (Slovensko, 2018-?) 
Největší úspěchy: postup do skupinové fáze Evropské ligy (2019), 
slovenský mistr (2019)

 Jste v kontaktu s rodinou v Čechách?

„Každý den si píšeme, jsme na WhatsAppu nebo něco natočí-

me videokamerou. Bohužel v tuhle dobu nepřipadá v úvahu, že 

bychom se viděli. Kdybych odjel domů do Česka, musel bych jít 

na dva týdny do karantény a při návratu zpátky na Slovensko by 

mě čekalo totéž…“ 

Foto: Miro Gasidlo / skslovan.com

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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https://www.fotbal.cz/
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Milan Máčala: dvě dekády 
v arabském fotbale

Když kývl na první fotbalovou nabídku z arabského světa, určitě MILA-
NA MÁČALU tehdy nenapadlo, že zde stráví více jak dvacet let a bude zde 
úspěšně působit prakticky do konce svoji aktivní trenérské kariéry. Kdyby 
na všech tamních štacích u klubů či reprezentačních výběrů neměl požado-
vané výsledky, sotva by takové dlouhověkosti v této oblasti dosáhl.  Nechme 
českého trenéra chronologicky glosovat tyto dvě unikátní dekády…

 MILAN MÁČALA PŘEBÍRÁ V OMÁNU JAKO PRVNÍ TRENÉR ŘÁD ZA ROZVOJ SPORTU A KULTURY II. STUPNĚ. 

 NA STADIONU V HLAVNÍM MĚSTĚ MEXIKA V ČERVENCI 1999 COBY TRENÉR 
 SAÚDSKÉ ARÁBIE PŘED UTKÁNÍM KONFEDERAČNÍHO POHÁRU FIFA. 

„Skončil jsem o půl roku dřív u československé reprezentace, 

na svazu byla nabídka z Kuvajtu. Od roku 1994 jsem vzal kuvajt-

ský klub KAZMA a tím začal můj život v arabském světě. Bylo to 

ale moje druhé zahraniční angažmá. O deset let dřív jsem šel 

trénovat na Kypr, kam měl původně namířeno kamarád Evžen 

Hadamczik. Nabídku zvažoval, měl ale zdravotní problémy, navíc 

se bojkotovala olympiáda v Los Angeles, což ho strašně sebralo, 

protože tam s olympijským týmem postoupil. Chtěl buď do Ra-

kouska, protože uměl velmi dobře německy, ale to nevyšlo, nebo 

na Kypr. Pak mi zavolal, že na Kypr nejde, abych se o to zajímal. 

Vzal jsem to, dostal jsem se do klubu Salamina Larnaka. Byl 

tvořený uprchlíky, kteří po rozdělení ostrova nechtěně muse-

li opustit Famagustu v turecké části.  V Salamině jsem působil 

dva roky, drželi jsme se v horní polovině tabulky. Odcházel jsem 

bohatší o zkušenosti pracovat ve skromných a složitých podmín-

kách s lidmi, kteří milovali svůj klub.

KUVAJT: TRIUMFY V LIZE I V GULF CUPU
Přiletěl jsem do Kuvajtu, viděl hlavní hřiště, tři tréninková a zů-

stal. Stal jsem se trenérem klubu Kazma. Uměl jsem trochu ně-

mecky, rusky, začal s angličtinou. Stalo se, co nikdo nečekal. Při-

šel jsem, mužstvo bylo v polovině tabulky a my vyhráli hned první 

rok ligu. A kdyby jen to, vyhráli jsme i klubový Gulf cup. A to jsme 

tam jeli v jedenácti lidech bez doprovodu a na poslední zápas jsme 

museli zavolat jednoho hráče, aby nás bylo jedenáct... Hrálo se 

v Emirátech, v Al Ainu. Vyhráli jsme čtyřikrát 1:0, měli nejlepšího 

hráče i střelce. V průběhu dalších dvou let se nám podařilo opako-

vaně vyhrát ligu, Emírův pohár i Pohár předsedy vlády.

Cesta k reprezentaci Kuvajtu vedla přes úspěchy s Kazmou 

a znalosti z ligových zápasů. V letech 1996 a 1998 jsme vyhráli 

s reprezentací Gulf cup. Co se tehdy dělo v Kuvajtu, na to nikdy ne-

zapomenu. Vyhráli oba dva ročníky, v roce 1996 v Ománu i v roce 

1998 v Bahrajnu. Celý Kuvajt byl na nohou a venku, mladí, staří, 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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děti. Jeli jsme z letiště na stadion Kazmy čtyři hodiny. Říkal jsem 

šejkovi: „Co se děje? Vždyť to není mistrovství Asie!“ Odpověděl mi: 

„Uvědom si, že tu byla invaze. První důvod se radovat je, že jsme 

dali světu na vědomí, že existujeme. Že jsme svobodní, to je druhý 

důvod k radosti. Vše skončilo přijetím u emíra a předsedy vlády. 

ZÁSKOK NA KONFEDERAČNÍM POHÁRU FIFA
V té době jsem se dostal ke kurióznímu krátkému angažmá. 

V roce 1997 přijel fotbalový prezident Spojených arabských emi-

rátů do Kuvajtu. Zavolali mě na federaci, že Emiráty vyhodili 

brazilského trenéra a nutně potřebuji trenéra na Konfederační 

pohár FIFA v Rijádu. Bránil jsem se, že to mužstvo vůbec ne-

znám, ale marně. Během večera mě přesvědčili, že by bylo dob-

ré, abych do Emirátů šel, že je to bratrská země, která potřebuje 

pomoc. Nakonec jsem kývl, ve skupině jsme se střetli s českou 

reprezentací, takže jsem potkal i pár svých bývalých svěřenců 

v roli soupeřů. Skončili jsme předposlední, poslední byla Saúd-

ská Arábie. 

Vrátil jsem se zpět do Kuvajtu. Definitivní konec kuvajtského 

angažmá přišel po asijských olympijských hrách v Thajsku, které 

byly úspěšné. Hráli jsme finále fotbalového turnaje, a i když jsme 

prohráli z Iránem, byl to bezesporu úspěch. Působeni u klubu 

Kazma a později i u národního mužstva Kuvajtu bylo úspěšné, 

měli jsme jedno z nejlepších mužstev v Gulfu, což do budoucna 

mělo váhu. Skončil jsem tam po šesti letech, všechno odstěhoval 

domů a odletěl do Česka.

PRESTIŽNÍ NABÍDKA ZE SAÚDSKÉ ARÁBIE 
Byl jsem doma měsíc a ozvala se Saúdská Arábie, abych hned 

přiletěl. Blížil se Konfederační pohár v Mexiku. Nadmořská výška 

3000 metrů, super mužstva Německo, Brazílie, Bolívie, USA a do-

mácí Mexiko.

První přípravný kemp jsme zvolili v Saúdské Arábii v pohoří 

Abha. Pak jsme byli 14 dnů v Kalifornii, ale zápasy jsme museli 

jezdit hrát do Los Angeles. Přátelská utkání s Kanadou a s Bolí-

vií vypadala dobře. Na turnaji jsme postoupili přes Egypt, vyhráli 

jsme 5:1 a málem to skončilo rvačkou. Probojovali jsme se do fi-

nálové skupiny, byly potom neskutečné oslavy, protože Egypt byl 

uznávaný jako nejsilnější soupeř z celého regionu. Do finálové 

skupiny postoupily týmy USA, Mexika, Brazílie a Saúdské Arábie.

Ve finálové skupině jsme hráli nejdřív s Brazílií, poločas byl 1:2 

a měli jsme šanci vyrovnat. Doplatili jsme na nechuť hrát v kopač-

kách s kolíky. Někteří hráči si je ani nevzali, vlezli na mokrý tráv-

ník, měli radost, že mohou dělat skluzy, Brazilci tančili, my pa-

dali… „Kanárci“ nás cvičili, za druhou půli jsme dostali šest gólů, 

skončili ve skupině čtvrtí. Po turnaji jsem tohle angažmá ukončil 

prohrou 1:4 s Japonskem v Libanonu na Asia cupu. 

V OMÁNU NA DVOU ŽIDLÍCH
Přes roční angažmá v dubajském klubu Al Nasr, kdy jsme vy-

hráli Pohár federace, jsem přijal nabídku převzít zodpovědnost 

za reprezentaci Ománu a současně i za olympijské mužstvo. Po-

dařilo se nám vybudovat během čtyřletého působeni velmi kva-

litní mužstvo.

Omán vždy býval většinou ve spodní polovině tabulky, ať už 

na klubové či reprezentační úrovni. Měl jeden bezvadný stadion - 

SULTAN QABUS - nic víc. Odehrál jsem tam snad 70 zápasů. Měl 

jsem na starost olympijský výběr i „áčko“, osm kluků se prolínalo 

oběma týmy. Absolvovali jsme úspěšnou kvalifikaci na olympijský 

turnaj 2004 v Athénách, na který jsme o jediný gól bohužel ne-

postoupili… Pak se hrál Gulf cup a my skončili ve finále v Kataru 

druzí. Zápas skončil remízou, kopaly se penalty. Bylo samozřej-

mě určeno, kdo je bude kopat. Našemu gólmanovi Ali Habšimu, 

který potom sedm let působil v Anglii, jsem důrazně řekl, ať jde 

kopat penaltu jako úplně poslední. Za stavu 1:1 na penalty dvě 

další chytil a vedli jsme 3:1. Vzal si balon a šel kopat, že soupe-

ře dorazí. Jenže nedal, nechytil už žádný další pokutový kop, oni 

všechno proměnili a my už nedali nic! V tu chvíli vám vůbec nejde 

na rozum, jak je možné se sami připravit o první velký historický 

triumf… Aliho stejně jako další mladé hráče bez zkušeností ale 

s odstupem času chápu. 

Během angažmá v Ománu jsem dostal šanci ročního hostování 

v Emirátech ve velmi úspěšném klubu Al Ain. Francouzský trenér 

Bruno Metsu s ním vyhrál ligu a asijský klubový pohár, v domácím 

poháru skončil druhý. Byl těžký úkol to zopakoval, ale málem se 

to povedlo. Vyhráli jsme President cup, v lize jsme skončili druzí 

a v asijském poháru jsme prohráli až ve finále.

Za dva roky jsme hráli s Ománem finále znovu, tentokrát v Emi-

rátech, prohráli jsme 0:1. Za bezbrankového stavu šel z půlky náš 

hráč sám na gólmana, nedal a hned z protiútoku jsme dostali gól. 

A zápas vzápětí skončil…Po prvním finále jsem dostal řád za zá-

sluhy jako vůbec první fotbalový trenér v Ománu Za rozvoj sportu 

a kultury v zemi II. stupně.

Během ročního působeni v mém bývalém kuvajtském klubu 

Kazma se nám podařilo opět vyhrát Emírův pohár.

S BAHRAJNEM KROK 
OD POSTUPU NA MS 2010

Další výzvou byla reprezentace Bahrajnu a opět v kombinaci 

spolu s olympijským týmem, kterému se víc věnoval můj asistent 

Ivan Hucko. Byly tam skromné podmínky, ale mladý šejk měl vel-

ké cíle. Rok předtím neuspěli v mezikontinentální baráži s Trinida-

dem-Tobago. Tam uhráli remízu, ale odvetu doma prohráli po gólu 

z rohu, i když snad šest hráčů mělo kolem 190 cm… Hráli jsme přá-

 SE SLAVNÝM ITALSKÝM KOUČEM 
 GIOVANNIM TRAPATTONIM PŘI SOUSTŘEDĚNÍ V RAKOUSKU. 

 AUDIENCE U KUVAJTSKÉHO EMÍRA PO VÍTĚZSTVÍ V GULF CUPU. 

Milan Máčala
Narozen: 4. července 1943 * Hráčská kariéra: TJ Gottwaldov 
(1964-1968), Škoda Plzeň (1968-1969), TJ Vítkovice (1969-1971), 
Sigma Olomouc (1972-1976)
Trenérská kariéra: Sigma Olomouc (1976-1982), Slavia Praha 
(1982-1984), Salamina Larnaka (Kypr, 1984-1986), Baník Ostrava 
(1986-1990), reprezentace Československa (1990-1993), Kazma 
SC (Kuvajt, 1994-1996), reprezentace Kuvajtu (1994-1997), re-
prezentace Spojených arabských emirátů (1997), reprezentace 
Kuvajtu (1998), reprezentace Saúdské Arábie (1999-2000), Al 
Nasr (SAE, 1999-2001), reprezentace Ománu (2001-2004), Al Ain 
(SAE, 2005), reprezentace Ománu (2006-2007), reprezentace Ba-
hrajnu (2007-2010), Kazma SC (Kuvajt, 2010-2012), Al Ahlí (Katar, 
2012-2015) * Největší úspěchy: účast v mezikontinentální baráži 
o postup na MS 2010, čtvrté místo na Konfederačním poháru FIFA 
(1999), finalista asijské Ligy mistrů (2005), vítěz Gulf Cupu národ-
ních týmů (1996, 1998), vítěz Emír cupu (2011), vítěz President cupu 
(2005), druhé místo na Gulf Cupu národních týmů (2004, 2006), 
druhé místo na asijských olympijských hrách (1999), druhé mís-
to v Asia cupu (2005), vítěz klubového Gulf cupu (1995, 1997), vítěz 
kuvajtské ligy (1994, 1996), druhé místo v lize SAE (2004), druhé 
místo v čs. lize (1989, 1990), vítěz ankety Trenér roku (1989, 1990)
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teláky, sehráli čtrnáct zápasů kvalifikace, to bylo nekonečné. Po-

slední zápas, abychom se dostali do play off, byl v Rijádu se Saúd-

skou Arábií, kterému přihlíželo 70 tisíc diváků. V samém závěru se 

zrodil neskutečný fotbalový moment. Domácí dali ve druhé minutě 

nastaveného času gól, propukly šílené oslavy, ale my jsme o minutu 

později vyrovnali a postoupili! Nastal vrchol fotbalové blaženosti.

V mezikontinentální baráži narazil Bahrajn tentokrát na Nový 

Zéland. Měli jsme doma v Manama drtivou převahu, dvakrát bě-

želi sami na gólmana, ale skončilo to 0:0. Cestovali jsme na Nový 

Zéland k odvetě do Wellingtonu. Když jsme přilétali, byl to přímo 

horor. Měli jsme velké letadlo a báli se, že neproletí mezi skala-

mi. Piloti museli upouštět palivo, abychom vůbec přistáli. Přiletěli 

jsme o dvě a půl hodiny později, nebylo už kde trénovat, museli 

jsme sehnat přenosné lampy, abychom si posvítili…

Náš stoper, který měl nejvíc zkušenosti a hrál venku, udělal 

v 46. minutě hrubku při rohu, dostali jsme z ní gól. Ve druhém po-

ločase odpískal rozhodčí penaltu pro nás, všichni po zkušenosti 

z minulé kvalifikace se báli na ni jít. On na ni šel, i když nebyl ur-

čený, možná chtěl napravit svoji předchozí chybu. Jenže ji nedal, 

a přitom remíza by nám stačila k postupu na světový šampionát 

v roce 2010 do Jihoafrické republiky, pokud by domácí ve zbývají-

cím čase do konce nevstřelili gól. Postup na mistrovství světa by 

byl pro takovou malou zemičku neuvěřitelný úspěch. Dlouhá cesta 

zpátky byla snad nejsmutnější, co jsem kdy zažil…

Asie je obrovský světadíl a když hrajete kvalifikaci, tak vás če-

kají neuvěřitelně dlouhé letecké přesuny. Do Japonska trvá let 

12 hodin, na Nový Zéland a do Austrálii ještě víc, 14 hodin. A to se 

hrálo v neděli v Austrálii a ve středu doma s Jemenem! S Japon-

skem jsem hrál dohromady šestkrát, třikrát doma a třikrát venku. 

Proto jsem říkal, proč by se nemohla hrát celosvětová kvalifika-

ce?! Jsou to hrozně dlouhé a únavné zájezdy, stačí něco podcenit 

a už se vezete.

Třeba právě Japonci cestovali do Bahrajnu. Neletěli do Bahraj-

nu, zamířili do Dubaje, kde věřili, že budou mít lepší podmínky. 

Přijeli k nám až na zápas a prohráli. Podcenili aklimatizaci a také 

časové posuny.

MUSÍTE RESPEKTOVAT 
ZÁKONY I NÁBOŽENSTVÍ

Bez podpory mé manželky a celé rodiny bych nemohl takhle 

dlouho v arabském světě trenérsky působit. Měl jsem taky štěs-

tí na asistenty, které jsem si vybral. Nejdéle jsem spolupracoval 

s Ivanem Huckem, v Ománu byl se mnou Jarda Gürtler, později 

Jarda Horák. Nemůžu zapomenout ani na Romana Hanuse, který 

byl v Kuvajtu prvním hráčem od nás. Musíte mít k sobě i někoho 

místního, kdo vám nejen, když je potřeba, překládá, ale i kryje 

záda a zná zdejší zázemí i zvyklosti.

Omán je nádherná, zajímavá země, nejezdí se tam nakupovat, 

není zde velké bohatství. Má krásné moře, pláže, ostrovy, hory. 

V Emirátech je všechno postavené na komerční bázi, je to turis-

tická destinace se spoustou hotelů a obchodních center. Saúdská 

Arábie je úplně jiná, Mekka, Medina, život se tam postupně mění. 

Stadiony mají nádherné, je zde velký zájem o fotbal, na který cho-

dí také v tomto regionu největší návštěvy. Všude, kde jako trenér 

pracuješ, musíš respektovat zákony země, náboženství a kulturu. 

Není problém zjistit si z kalendáře, kdy jsou svátky a kdy je čas 

modlení. Podle toho si také nastavíte tréninky. Při ramadánu se 

trénuje v deset večer. Fotbalová federace respektuje časy modle-

ní, rozhodčí také. V poločase je třeba něco sdělit, ale hráči potře-

bují čas na modlení. Jako trenér si musím najít nejvhodnější oka-

mžik, mít v hlavě srovnané, co po první půli chci hráčům v kabině 

říct, aby to zvládli.

V KATARU BUDE VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
O příštím mistrovství světa v roce 2022 v Kataru se toho mnoho 

řeklo a napsalo. Je to zvláštní rozhodnutí FIFA, že přisoudila po-

řadatelství této malé, ale zároveň nesmírně bohaté zemi. Jeho za-

bezpečení bude perfektní, o tom jsem přesvědčený. Stadiony, kte-

ré pro šampionát postaví, po jeho skončení rozeberou a převezou 

do Afriky. Pro fotbalové fanoušky bude vše prakticky na jednom 

místě nebo v minimálních vzdálenostech, neboť v jednom městě 

mohou vidět všechny zápasy. V hotelech bude vše k dispozici, ale 

venku v rámci tamních zákonů a pravidel. V listopadu už nejsou 

v Kataru taková vedra jako v létě, termínový posun byl chytrým 

a také asi nevyhnutelným krokem, byť se uvažovalo o obřím vy-

užití klimatizace.

Nejsem si ale jistý, jestli mistrovství světa 2022 bude znamenat 

i průlom arabských týmů. Tyhle země mají vysoký životní stan-

dard, takže hráčům schází potřebná motivace. Mají zde výborné 

podmínky, a proto se jim třeba na rozdíl od afrických fotbalistů ne-

chce chodit do Evropy. Když jsem přišel do Ománu, nebyl ani jeden 

hráč v zahraničí. Když jsem odcházel, byli venku všichni. Ale kro-

mě zmíněného brankáře Aliho Habšiho všichni zůstali v arabském 

světě mezi svými - v Emirátech, v Kataru, v Saúdské Arábii. Vice 

odvahy bylo mezi hráči Bahrajnu, dva hráli v Sionu a jeden v Belgii. 

Ten, když pak přijel na sraz reprezentace, tak si stěžoval, že v klu-

bu dostává každý den pokutu. Jednou, že přijde pozdě na trénink, 

podruhé, že si neuklidí špinavé věci, nemá vyčištěné kopačky a že 

on tohle nikdy nedělal… Ještě jednu limitující věc bych zmínil. Je-

jich špatnou životosprávu. Není problémem alkohol. Arabští fot-

balisté nikdy nepůjdou spát před půlnocí. Mají karafu čaje, zkříží si 

nohy, vzpomínají a společně se smějí do tří nebo čtyř hodin ráno…

Profesionální fotbal je pro ně zatím velmi tvrdým chlebíčkem. Mají 

bezesporu talent, ale jen talent je málo.  

Kuvajt, Omán i Bahrajn byly dobře fungující národní mužstva. 

V Ománu i Bahrajnu to bylo díky kvalitnímu propojeni s olympij-

ským týmem, díky šanci pracovat s mužstvem delší dobu. 

Vyhrál jsem jako trenér hodně zápasů, ale dost jich i prohrál. 

Pořád jsem hledal motivaci, cíl. Tím nejvyšším byl postup na mis-

trovství světa, který nevyšel, i když jsme k němu měli strašně 

blízko. Trenérská práce je nesmírně náročná, v zahraničí ještě víc. 

Zájem je jen o úspěšné trenéry. Vždy jsem si uvědomoval, že jsem 

reprezentantem našeho fotbalu i naší země.“ 

 REPREZENTACE BAHRAJNU MĚLA PŘED MEZIKONTINENTÁLNÍ BARÁŽÍ 
 S NOVÝM ZÉLANDEM O POSTUP NA MS 2010 V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE 
 TRÉNINKOVÝ KEMP V RAKOUSKU. SEHRÁLA ZDE PŘÍPRAVNÝ DUEL 
 S INTEREM MILÁN, KTERÝ TEHDY VEDL JOSÉ MOURINHO. 

 REALIZAČNÍ TÝM MILANA MÁČALY U REPREZENTACE OMÁNU 
 PŘED UTKÁNÍM V JAPONSKU, ÚPLNĚ VPRAVO JEHO ASISTENT JAROSLAV GÜRTLER. 

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

Udrží Bayern 
klíčovou 
oporu?

Ač povoláním obránce, kteří nebývají tolik v centru pozornosti 
jako jejich týmoví kolegové pověřeni střílením gólů, na kontě má 
rekordních šest vítězství v anketě o rakouského fotbalistu roku. 
K tomu osmkrát vyhrál německou bundesligu a v sedmadvaceti 
letech je právě na vrcholu svých sil. Stráví ale DAVID ALABA (27) 
své nejlepší roky v mnichovském Bayernu?

David Alaba

Udrží Bayern 
klíčovou 
oporu?
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Bavorský gigant je tradičním vládcem německého fotbalu 

a v posledních letech si v bundeslize užívá naprostou dominan-

ci, vždyť v aktuálně přerušené sezoně útočí na zisk osmého ti-

tulu v řadě. A velkou oporou zadních řad slavného mančaftu je 

při tomto snažení právě David Alaba. Sedmadvacetiletý rodák 

z Vídně poprvé zažil mistrovské oslavy v dresu Bayernu před 

deseti lety, celkem s ním ukořistil osm titulů, triumf v Lize mis-

trů a v současném kádru je po Thomasi Müllerovi služebně dru-

hým nejstarším borcem! 

MNICHOV MILUJE, ALE… 
Ačkoliv je Alaba podle svých slov v klubu i městě spokojený, 

nejen německá média už delší dobu spekulují, že by se nebránil 

nové výzvě a Bayern opustil. „Mnichov je můj druhý domov. Mi-

luji lidi a celkovou atmosféru města, opravdu se zde cítím jako 

doma,“ prohlásil Alaba nedávno v rozhovoru pro módní blog 

Hypebeast. To však neznamená, že by dres Bayernu nemohl 

vysvléknout. Již dříve připustil, že by mohl odejít. „Uvidíme, co 

přinese budoucnost. V současnosti o tom příliš nepřemýšlím, 

ale umím si představit, že bych hrál i jinde,“ přiznal pro The 

Times. To úplně nezní jako slova hráče, který je stoprocentně 

přesvědčen o svém setrvání v klubu. Mají se fanoušci začít bát 

odchodu velké opory? 

TAH HVĚZDNÝM AGENTEM 
Leccos naznačuje fakt, že se Alaba příliš nehrne do prodlou-

žení smlouvy, která mu v Bayernu vyprší na konci příští sezony. 

Navíc v poslední době se svým otcem - agentem jedná o tom, aby 

jej nově zastupoval slavný a kontroverzní izraelský agent Pini 

Zahavi, který byl strůjcem slavného přestupu Neymara z Barce-

lony do Paris St. Germain v roce 2017 za astronomických 222 mi- 

lionů eur. Stejný krok, jaký nyní činí Alaba, udělal před dvěma 

roky Robert Lewandowski, když se snažil vynutit si odchod 

do Realu Madrid. Po sérii tvrdých jednání sice bossové Bayernu 

polského kanonýra podstatně vylepšenou smlouvou nakonec 

přesvědčili, aby v Mnichově zůstal, podobně náročná jednání je 

ale nejspíše budou v blízké budoucnosti čekat právě také s Ala-

bou. Přesvědčí Alabu, aby v Mnichově setrval?

HODNĚ NETRADIČNÍ RODINKA
Rakouské hlavní město je kosmopolitní metropolí a rodina 

Davida Alaby je toho skvělým příkladem. Jeho otec George, ni-

gerijský princ z Ogere, přijel do Vídně v roce 1984 studovat eko-

nomii, stal se prvním rakouským vojákem tmavé pleti a násled-

ně populárním hudebníkem, který se živí jako DJ a jako agent 

svého syna. Jeho matka Gina je pak zdravotní sestra původem 

z Filipín, kde byla zvolena královnou krásy. „Když se David za-

čal zajímat o fotbal, nikdy jsme nepředpokládali, že by mohl toho 

tolik dosáhnout. Je těžké něco takového plánovat, jediné, co mů-

žete udělat, je zkusit podpořit děti v tom, co milují. Podpořit je, 

následovat je a uvidíte, co se stane. Stejně to bylo i s jeho sestrou 

Rose Mary,“ hovoří George o svých dětech, které udělaly díru 

do světa. Sestra Davida Alaby se po vzoru otce věnuje hudbě a je 

v Rakousku populární zpěvačkou. 

BAYERN NA TŘETÍ POKUS
S fotbalem David Alaba začal v lokálním klubu Aspern, 

kde všechny spoluhráče výrazně převyšoval a v deseti odešel 

do slavné vídeňské Austrie. V dubnu 2008 byl jako patnáctiletý 

jmenován na lavičku náhradníků k ligovému mači, o pár měsíců 

později se stěhoval do Mnichova, který za talentovaného beka 

zaplatil 200 tisíc eur. „Vždycky jsem Bayern nenáviděl,“ přiznal 

později Alaba, který nejprve přestup do Bavorska dvakrát odmítl 

a souhlasil až s třetí nabídkou, kterou mu německý gigant před-

ložil. „Mnichovští hráči měli vždycky nejlepší tréninkovou výba-

vu, přijeli v nejlepších autobusech a všechno vyhráli.“ Jako posi-

lu pro Bayern si jej vyhlédl skaut Werner Kern na turnaji mladíků 

v Manchesteru, který o Alabovi prohlásil: „David je výjimečný 

talent s excelentním přístupem. Myslím, že to může dotáhnout 

daleko.“ Asi se nemýlil, že?
 STŘÍLENÍ BRANEK NENÍ JEHO NÁPLNÍ PRÁCE, PŘESTO SI V BUNDESLIZE UDĚLAL NA PAŽBĚ UŽ 22 ZÁŘEZŮ. 

 SPOLEČNĚ S JEROMEM BOATENGEM VYTVOŘIL STABILNÍ STOPERSKOU DVOJICI, 
 KTERÁ VÝRAZNĚ PŘISPĚLA K TOMU, ŽE BAYERN LETOS INKASOVAL NEJMÉNĚ BRANEK V LIZE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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REKORDMAN V KLUBU I REPRE
V bavorském týmu Alaba nejprve nastupoval za mládežnic-

ké týmy a rezervu, v průběhu sezony 2009/10 se pak v 17 letech, 

7 měsících a 8 dnech stal nejmladším debutantem v historii  

A-týmu Bayernu, když si jej z juniorky vytáhl Louis van Gaal. 

A nástup do akce měl skvělý - v poháru proti Fürthu (6:2) po jed-

né minutě na hřišti a svým druhým dotykem s míčem připravil 

trefu pro Francka Ribéryho. O pět dní později si odbyl premiéru 

v Lize mistrů, když naskočil v základní sestavě do odvetného os-

mifinálového mače proti Fiorentině. Tentokrát se po zápase sice 

z vítězství neradoval, Bayern však navzdory porážce 2:3 postoupil 

do čtvrtfinále. V něm proti Manchesteru United si Alaba nezahrál, 

naskočil ale do semifinále proti Lyonu a pomohl Bayernu do finá-

le, které nakonec mnichovský mančaft prohrál 0:2 s milánským 

Interem. V průlomovém ročníku se také stal nejmladším rakous-

kým reprezentantem historie a na jeho konci oslavil svůj premi-

érový bundesligový titul. „Van Gaal mi hodně věřil. Brzy mě hodil 

do studené vody a já jsem mu za to dodnes vděčný. Byl to trenér, 

který byl hodně odvážný. Do týmu zapracoval Thomase Müllera, 

Holgera Badstubera a mě. Měl skvělý fotbalový instinkt, na kaž-

dém tréninku bylo cítit, jaký má plán a že ví, čeho chce dosáhnout,“ 

popisuje Alaba své začátky pod slavným nizozemským trenérem.     

KARTY ZHATILY FINÁLE, 
PAK PŘIŠEL TRIUMF! 

V průběhu následující sezony 2010/11 si Alaba odskočil sbírat 

bundesligové zkušenosti na hostování do Hoffenheimu a Bayern 

nedobrovolně zahájil dvouletý titulový půst, kdy mu ligové vav-

říny dvakrát po sobě vyfoukli rivalové z dortmundské Borussie 

pod vedením Jürgena Kloppa. Trenér Hoffenheimu Marco Pez-

zaiuoli neviděl v Alabovi jenom beka a využíval jej napříč záložní 

řadou - v jejím středu i na obou krajích. Po návratu do Mnichova 

se rakouský mladík napevno zabydlel v základní sestavě Bayernu, 

ovšem ve výsledku prožil smolnou sezonu - v bundeslize skončil 

mnichovský gigant o osm bodů za Dortmundem, v Lize mistrů se 

sice prokousal do finále, v něm ovšem Alaba nesměl kvůli trestu 

za karty hrát a bavorský velkoklub na vlastním stadionu nestačil 

na londýnskou Chelsea, které podlehl v penaltovém rozstřelu. 

„Bylo to bolestivé. Nemohl jsem pomoci týmu, obzvláště v ta-

kovém zápase, finále Ligy mistrů, které jsme nakonec prohráli. 

Krátce po zápase jsem ale cítil, že máme speciální tým a v příští 

sezoně můžeme něčeho dosáhnout. Byli jsme lepší než Chel-

sea a zasloužili jsme si vyhrát. V přípravě na další sezonu jsem 

u každého z našeho týmu cítil obrovský hlad po úspěchu. Všichni 

jsme tomu dali těch pár procent navíc a v roce 2013 jsme napsali 

neuvěřitelný kus historie,“ vzpomíná Alaba na bolestnou zkuše-

nost, která však ve výsledku jemu samotnému i celému Bayernu 

výrazně pomohla. Ambiciózní mančaft pod taktovkou zkušeného 

trenéra Juupa Heynckese vyhrál senzační treble, které okořenil 

triumfem v Lize mistrů nad rivaly z Dortmundu.

David Alaba
Jméno: David Olatukunbo Alaba * Narozen: 24. června 1992, 
Vídeň * Výška: 180 cm * Pozice: obránce * Klub: Bayern Mni-
chov * Číslo dresu: 27 * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly): 2009-? 
Bayern Mnichov 372 / 30, 2011 Hoffenheim (host.) 18 / 2; národní 
tým 2009-? Rakousko 72 / 14

 TŘÍLETOU SPOLUPRÁCI SE ŠPANĚLSKÝM KOUČEM 
 GUARDIOLOU SI ALABA NEMŮŽE VYNACHVÁLIT. 

 PŘI DEBUTU V DRESU BAYERNU SE BLÝSKL ASISTENCÍ NA GÓL FRANCKA RIBÉRYHO. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V ROCE 2013 UKOŘISTIL BAYERN CENNÝ TRIPLE, KDYŽ OVLÁDL BUNDESLIGU, NĚMECKÝ POHÁR A LIGU MISTRŮ. 
 V RAKOUSKÉ REPREZENTACI ALABA 
 ČASTO NASTUPUJE NA POZICI OFENZIVNÍHO ZÁLOŽNÍKA. 

UNIVERZÁL ZÁŘÍ NA STOPERU
Po historickém úspěchu přišla éra španělského kouče Guar-

dioly, který s Bayernem vyhrál tři bundesligové tituly a dvakrát 

ovládl německý pohár. Alaba na současného lodivoda Man-

chesteru City nedá dopustit, právě on jej využíval nejen v záloze 

a na kraji obrany, ale občas také na pozici stopera. „Má neuvě-

řitelný talent. Může hrát kdekoliv. Je rychlý, skvělý v zakládání 

útoků a vždy je soustředěný na sto procent. Bezpochyby může 

být jedním z nejlepších stoperů světa,“ chválil svého svěřence 

kdysi Guardiola. A právě v srdci obrany Bayernu exceloval Alaba 

v letošní sezoně, kam se přesunul na začátku listopadu po vy-

hazovu Nika Kovače, když se trenérských otěží ujal jeho býva-

lý asistent Hans Flick. „Stále čerpám z toho, co mě Pep naučil. 

Na stoperu se snažím hrát tak, abych využíval svých předností, 

jako jsou má rychlost a přihrávky,“ vyprávěl Alaba po čtyřbran-

kové kanonádě nad Düsseldorfem. To se mu také daří a celý tým 

benefituje z jeho skvělého čtení hry, rychlosti, výtečné poziční 

hry i přesného rozdělování balonů. 

JEN ŠEST FAULŮ
V bundeslize letos Alaba nastoupil do dvaceti duelů, v nichž cel-

kem jen šestkrát fauloval a neobdržel ani jednu kartu! Přesnost 

přihrávek měl vynikajících 91,6% a vyhrál 63,6% soubojů, do kte-

rých se zapojil. Na stopera parádní vizitka. Není proto divu, že jej 

Flick chválí, kudy chodí: „Jsem šťastný, protože David vede defen-

zívu svým příkladem, skvěle ji organizuje a neustále dává potřeb-

né instrukce svým spoluhráčům.“ 

Alaba tak vyspěl v jednu z vůdčích osobností Bayernu a v klíčo-

vého borce, jehož případná ztráta by mnichovský celek velmi bo-

lela. Udrží jej vedení ve svých řadách? 

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


4948 INZERCEINZERCE Úterý 7.4.2020
14/2020

Úterý 7.4.2020
14/2020

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR
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V červnu žádné 
reprezentační zápasy

UEFA odložila kvůli pandemii nového typu koronaviru všechny červnové me-
zistátní zápasy. Hrát se mimo jiné mělo play off o postup na EURO 2020, které 
bylo už dříve přesunuté na příští rok. Většina národních týmů včetně české re-
prezentace dosud neměla na červen určené konkrétní soupeře.

 ZA FAČR SE VIDEOKONFERENCE GENERÁLNÍCH SEKRETÁŘŮ ČLENSKÝCH SVAZŮ UEFA ZÚČASTNIL JAN PAULY. 

 ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ ZÁPAS SEHRÁLI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ 
 LONI V LISTOPADU V BULHARSKU. KDY BUDOU MOCI PŘIDAT DALŠÍ? 

UEFA po videokonferenci s generálními sekretáři všech 55 

členských svazů také prodloužila přerušení všech svých soutěží 

včetně evropských pohárů - Ligy mistrů a Evropské ligy, a to až 

do dalšího oznámení. Výkonný výbor UEFA pak úplně zrušil květ-

nové mistrovství Evropy hráčů do 17 let a červencové EURO hrá-

ček do 19 let. 

Na červen byl původně před dvěma týdny přeložen březno-

vý reprezentační termín. Český celek se měl představit v USA 

ve dvou přípravných zápasech s Mexikem a Hondurasem. Na čer-

ven dosud národní tým neměl určený zápasový program podobně 

jako většina členských zemí UEFA. Jasno bylo o složení play off 

o EURO 2020 podle Ligy národů, kterého se účastní 16 týmů. 

S odložením šampionátu byla také zrušena přípravná utkání 

v Itálii a s Rakouskem, která měli čeští reprezentanti naplánovaná 

jako poslední dvě prověrky před mistrovstvím Evropy. Není jasné, 

jak UEFA s červnovým termínem naloží. Na podzim už by totiž měl 

začít nový ročník Ligy národů. 

Fotbalové poháry - Liga mistrů a Evropská liga - se zastavi-

ly v průběhu osmifinále. UEFA uvedla, že brzy plánuje stanovit 

nové termíny, kdy by se klubové soutěže mohly dohrát. Zatímco  

evropské šampionáty hráčů do 17 let a hráček do 19 let UEFA úpl-

ně zrušila, finálové turnaje devatenáctek a hráček do 17 let zatím 

jen odložila, neboť jsou kvalifikací na mistrovství světa. Odloženo 

bylo také finále futsalové Ligy mistrů. „Musím říct, že UEFA odvádí 

v tomto směru opravdu skvělou práci a chová se v současné situaci 

jako správný lídr. S kolegy jsme prakticky v každodenním kontaktu, 

další jednání ve skupině generálních sekretářů nás čeká v druhé 

půlce dubna,“ konstatuje generální sekretář FAČR Jan Pauly. 
www.fotbal.cz
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Akademie fungují z domova

Nouzový stav v Česku, vyvolaný pandemií koronaviru COVID-19, zastavil 
život i v regionálních fotbalových akademiích pro hráče ve věku 14 a 15 let. 
Příprava talentů pokračuje v rámci možností z domova, protože jsou za-
vřené školy, internáty i sportoviště. Mladí fotbalisté dostávají od trenérů 
podobně jako od učitelů vypracované tréninkové plány, které plní.

 ŠÉF FOTBALOVÝCH AKADEMIÍ KAREL POBORSKÝ SE DO PROJEKTU COBY BÝVALÝ 
 REPREZENTANT AKTIVNĚ ZAPOJUJE. NYNÍ VŠAK AKADEMIE MUSELY NAJET NA DOMÁCÍ REŽIM. 

 REGIONÁLNÍ FOTBALOVÉ AKADEMIE FAČR V SOUČASNOSTI FUNGUJÍ V OSMI KRAJÍCH. 

„Cvičení mají natočená na videu a podle nich se kluci připravu-

jí. Někteří z nich mají k dispozici i GPS vesty. Moc jich nemáme, 

jen pár kusů, ale jsme rádi i za ně. Naměřené hodnoty po běhu 

nebo cvičení se pak elektronickou cestou dostanou k trenérům 

a ti je můžou vyhodnocovat,“ vysvětluje ředitel projektu, bývalý 

dlouholetý reprezentant Karel Poborský a doplňuje, že naplno 

probíhá také anglická olympiáda, v níž mladí fotbalisté soutě-

ží v jazykových schopnostech a ti nejúspěšnější se mohou těšit 

na zahraniční výjezd. 

V předchozích letech se podařilo zrealizovat návštěvu Pav-

la Nedvěda v Turíně a v jeho bývalém působišti Manchesteru 

United. „Tak snad až všechna tahle opatření skončí a hrozba 

nákazy v Evropě pomine, tak se takového zážitku zase dočkají 

i další,“ přeje si.

Akademie fungují v osmi krajích a zaměstnáno v nich je dohro-

mady 85 trenérů. I oni museli vzhledem k práci v režimu home of-

fice přistoupit na snížení příjmu na 60 procent v rámci úsporných 

opatření FAČR. „Jsme na tom všichni stejně, včetně nás na cent-

rále v Praze. Musíme vnímat realitu, která je teď kolem nás. Aso-

ciace na ni musela reagovat,“ konstatuje Karel Poborský. 

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