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Vážení čtenáři!
Na světě není mnoho jistot, ale jedna i nadále 

zůstává: Tomáš Hübschman stále kope první ligu� 

I s čtyřicítkou na krku vstupuje neúnavný defen-

zivní záložník do další sezony, v níž 4� září oslaví je-

denačtyřicáté narozeniny� A rozhodně není v kabině 

Severočechů jen do počtu, naopak patří mezi její 

nepostradatelné muže, nejen coby hrající ikona, ale 

i jasná autorita pro mladší spoluhráče� Muž, který 

prošel všemi mládežnickými reprezentačními kate-

goriemi a v A-týmu nasbíral v letech 2001 až 2014 

osmapadesát startů, v Gólu o svých fotbalových 

plánech říká: „Nechci úplně specifikovat, jestli to 

bude opravdu moje poslední sezona� Už to nyní roz-

děluji na půl sezony� Uvidíme, co bude v zimě!“   

Zatímco Tomáš přišel do Jablonce po deseti le-

tech v ukrajinském Šachtaru Doněck v létě 2014 

„dohrát“ kariéru, ze severu Čech naopak vyrazil 

do zahraničí Tomáš Břečka� Jenže rok před vypr-

šením kontraktu v Kasimpase narazil na tvrdou tu-

reckou realitu, kdy mu vedení klubu zcela nečekaně 

oznámilo, aby si hledal nové působiště� Jak se s touto 

situací osmadvacetiletý stoper vyrovnává, prozradil 

v naší rubrice Můj týden: „Přiznávám, jsem z toho 

všeho trochu nervózní� Mojí prioritou je zůstat v za-

hraničí, nechtěl bych se zatím vracet do Česka�“

Nový klub si snadno našel Gabriel Jesus� Nebo si 

klub našel Gabriela Jesuse? Ať je to jakkoliv, brazil-

ský útočník vyměnil jednu prestižní adresu za dru-

hou – ze Citizens zamířil do Arsenalu� Nejen o tom, 

proč se rok před koncem smlouvy vydal z Man-

chesteru do Londýna, si přečtěte v rubrice Profilu 

hvězdy: Našli Kanonýři spasitele?

Užívejte si letní dny, Gól si dá také krátkou dovo-

lenou a s dalším gólovým počtením se k vám vypraví-

me 19� července!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

„MÁM PŘIDĚLENÉHO TRENÉRA“
„Přiznávám, že moje nynější situace není ideální� Jak se všechno seběhlo? Na konci května mi 

vedení oznámilo, že se mnou nepočítá� S tím, že si můžu hledat nové angažmá� Po návratu z dovo-

lené jsem si šel pro program, abych se s vedením viděl osobně� Jen mi zopakovali to, co po tele-

fonu� Netrénuju s prvním týmem, dokonce nemůžu ani s béčkem� Mám přiděleného trenéra a fy-

zioterapeuta� Individuální plán si plním poctivě, nicméně moc dobře vím, že je to něco jiného než 

klasická příprava s týmem� Čekám, jestli se někdo ozve� Co mám zprávy od agenta, zatím toho 

příliš není� Vždycky je to o domluvě� Uvidíme, kdo se mi ozve, nebo jestli vůbec někdo� Každopádně 

rád bych zůstal ještě v zahraničí� Ani ne tak v Turecku, spíš jinde v Evropě�

 V TURECKÉ SUPERLIZE ODEHRÁL ČESKÝ STOPER PO SVÉM PŘÍCHODU 
 V LEDNU 2020 CELKEM 60 UTKÁNÍ S JEDNÍM VSTŘELENÝM GÓLEM. 

 NA SVÉ PRVNÍ ZAHRANIČNÍ ANGAŽMÁ 
 ZAMÍŘIL TOMÁŠ BŘEČKA Z JABLONCE. 

Fotbalový týden Tomáše Břečky

„Rád bych zůstal 
v zahraničí!“

Uvízl v nepříjemné situaci. Fotbalovému obrán-
ci TOMÁŠI BŘEČKOVI hrozí, že bude na podzim 
bez angažmá. Na konci května totiž prožil šok. 
Vedení Kasimpasy mu sdělilo, že s ním dál nepo-
čítá a že si může hledat nový klub. Stejná slova 
mu ředitel tureckého klubu zopakoval po dovo-
lené. Jenže záležitost má háček - nadále platnou 
smlouvu s tureckým klubem, která bývalému 
stoperu Jablonce vyprší až za rok...

 I KDYŽ MÁ TOMÁŠ BŘEČKA V KASIMPASE SMLOUVU JEŠTĚ NA JEDEN 
 ROK, DALŠÍ ZÁPASY V TOMTO TURECKÉM KUBU UŽ ZŘEJMĚ NEPŘIDÁ. 

  Pekhart 
skončil v Legii
Reprezentant Tomáš Pekhart skončil 
po dvou a půl letech v Legii Varšava, 
nejúspěšnějším klubu historie polské 
ligy� Třiatřicetiletý útočník pomohl Legii 
ke dvěma mistrovským titulům a v sezo-
ně 2020/2021 se stal nejlepším střelcem 
Ekstraklasy� Vedení klubu už na začátku 
června informovalo, že odmítl nabídku 
na prodloužení smlouvy a pravděpo-
dobně odejde� Nyní je jeho konec potvr-
zený� V první celé sezoně po příchodu ze 
španělského druholigového Las Palmas 
se stal s 22 góly králem střelců polské 
ligy a byl vyhlášen nejlepším útočníkem 
a cizincem soutěže� Uplynulý ročník mu 
ale zdaleka tolik nevyšel a nedařilo se 
ani Legii, která skončila desátá� Český 
forvard dal v lize devět branek a přiblížil 
se ke vstupu do prestižního Klubu ligo-
vých kanonýrů týdeníku GÓL� K vstupní 
hranici 100 gólů mu scházejí čtyři trefy�

  Falta jde 
hostovat do Brna
Devětadvacetiletý univerzál Šimon Falta 
odešel z mistrovské Plzně na roční hos-
tování k prvoligovému nováčkovi z Brna� 
„Jsme nesmírně rádi, že v Šimonově 
osobě získáváme zkušeného a kvalitního 
hráče, využitelného na více pozicích v zá-
loze, primárně na levém kraji,“ říká tre-
nér Brna Richard Dostálek� Ve Zbrojovce 
se potká i s bývalými spoluhráči� „Moc 
se těším na novou výzvu a na spolupráci 
jak s novými hráči, tak s těmi, které znám 
z minulých angažmá� Hlavně to jsou klu-
ci ze Sigmy Texlík (Texl), Hláďa (Hladík) 
a Hlave (Hlavica)� Hrával jsem i s Řízkem 
(Řezníčkem), znám i další kluky� Nejdu 
do neznámého prostředí,“ konstatuje 
olomoucký odchovanec, který v Sigmě 
strávil většinu kariéry�  Do Plzně přišel 
v lednu minulého roku� Jarní část uply-
nulé sezony hostoval v Ostravě� Dosud 
v české lize odehrál 186 utkání, v nichž 
dal 16 branek� Na podzim 2017 nastoupil 
dvakrát za český národní tým�

  Jovovič je 
po roce zpátky
Záložník Vladimir Jovovič se po roční 

pauze vrátil do Jablonce, kde působil 

v letech 2017 až 2021� Černohorský 

reprezentant strávil minulou sezonu 

v klubu Sutjeska Nikšič� „Jsem rád, že 

jsem zpátky v Jablonci� Nečekal jsem, 

že to bude tak rychle, ale přemýšlel 

jsem o tom, že se do Jablonce někdy 

vrátím� Měl jsem ještě nějaké možnosti, 

ale když šlo o Jablonec, tak jsem moc 

nerozmýšlel� Tady jsem doma, znám to 

tu a znám i český fotbal,“ říká sedma-

dvacetiletý středopolař, který během 

čtyř sezon odehrál v české lize 103 zá-

pasů a vstřelil 15 branek�

  „Ševci“ lovili 
ve Slezsku
První letní posilou fotbalistů Zlína se stal 

stoper nebo defenzivní záložník Joss 

Didiba� Čtyřiadvacetiletý Kamerunec 

zamířil do dvanáctého týmu uplynulé 

ligové sezony z Opavy a podepsal tří-

letou smlouvu� Stejný kontrakt dostal 

i navrátilec z Karviné Lukáš Bartošák, 

jenž se na zlínské Letné znovu představí 

po dvou letech�  „O Didibu jsme se zají-

mali již v minulosti a jsem velmi rád, že se 

nám nyní podařilo vše dotáhnout� Zkuše-

nosti v mládí získával v italských klubech 

Perugia a Juventus Turín, takže v tomto 

hráči vidíme velký potenciál,“ říká zlínský 

generální manažer Zdeněk Grygera� Di-

diba odehrál v nejvyšší soutěži 27 utkání� 

V minulé sezoně druhé ligy pomohl Opavě 

k účasti v baráži, Slezané ale proti Bohe-

mians 1905 neuspěli� Ve zlínské sestavě 

by měl nahradit ve středu pole Cheicka 

Condeho, který přestoupil do týmu švý-

carského mistra FC Curych� Bartošák se 

do Zlína vrací po dvou letech v Karviné, 

se kterou letos sestoupil do druhé ligy� 

Jedenatřicetiletý majitel jednoho repre-

zentačního startu nastupoval za „Šev-

ce“ už mezi lety 2017 až 2020 a zahrál si 

s nimi i Evropskou ligu�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���



6 7

„PŘIZNÁVÁM, JSEM Z TOHO NERVÓZNÍ“
Začátky soutěží se ale blíží, brzy začnou pohárová předkola� Jestli mám obavy z černého 

scénáře? Pokud by se nenašel zájemce, musel bych se prostě smířit s tím, že na podzim budu 

jen trénovat� Přiznávám, jsem z toho všeho trochu nervózní� Každým dnem víc� Jak jsem řekl, 

mojí prioritou je zůstat v zahraničí, nechtěl bych se zatím vracet do Česka� To ale neznamená, 

že bych tento krok odmítal� Prostě uvidíme� Věc se má tak, že Kasimpasa mě neuvolní ve statusu 

volného hráče� Mám s tureckým klubem ještě rok platnou smlouvu, budou si za mě nárokovat 

nějakou částku� Myslím, že je všechno otevřené� Nejsem sice zadarmo, ale zase to není tak, že 

by zájemce musel platit přehnanou částku�

„ANGAŽMÁ V KASIMPASE MĚ POSUNULO“
V Kasimpase jsem odehrál dvě a půl sezony� Je pro mě prvním zahraničním angažmá, které 

mě významně posunulo fotbalově� Stejně tak i po životní stránce� Turecká první liga je diamet-

rálně odlišná od nejvyšší české soutěže� V Turecku se nehraje tolik týmově jako v Česku� I proto 

jsem se naučil být víc sobec� Moc mě těší, že jsem se naučil hodně dobře anglicky, v klubu se 

totiž komunikuje především tímto jazykem� Mám i solidní základy turečtiny� Celkově jsem se 

osamostatnil� Člověku hodně dá a pomůže mu, když se musí o sebe v cizině sám postarat a pro-

sadit se� Teď věřím, že brzy začnu novou životní a fotbalovou kapitolu�“ 

„MOHLI MI TO ŘÍCT NAROVINU DŘÍV“
Nejsem zapšklý� Jen mě mrzí, že mi to mohli říct narovinu dřív� V zimě jsme na tom byli špat-

ně, byli jsme na sestup, nepovedly se mně dva zápasy� Ředitel mi po nich řekl, že se mnou dál 

počítají, že se všechno zlomí� Jenže na jaře jsem přestal hrát, respektive jsem nastupoval jen 

sporadicky� Když někdo vypadl kvůli zranění nebo kartám� Přestože mi záskok vždy vyšel, příště 

jsem stejně nehrál nebo mě trenér ani nenominoval� Prý kvůli omezené kótě cizinců� Dva týdny 

před koncem sezony jsem navštívil ředitele znovu, abych se dozvěděl, jak chtějí situaci řešit, 

jaké se mnou mají plány� Zopakoval mi, že jsme skvělí kamarádi, že mě neplánuje uvolnit nebo 

vyhodit� A za čtrnáct dnů mi vedení oznámilo, že se mnou dál nepočítá�

TOMÁŠ BŘEČKA * Narozen: 12� května 1994 * Výška: 185 cm * Váha: 80 kg * Fotbalový 

post: obránce * Stav: svobodný * Hráčská kariéra: FC Morkovice (2000-2005), 1� FC Slo-

vácko (2005-2018), FK Jablonec (2018-2020), Kasimpasa (2020-?) * Česká liga: 98 zápasů/ 

3 góly * Turecká liga: 60/1 * Největší úspěchy: postup do základní skupiny Evropské ligy 

(2018), člen reprezentačního výběru ČR do 21 let

 V KASIMPASE PŮSOBIL TOMÁŠ BŘEČKA S DAVIDEM PAVELKOU. 
 JEHO BÝVALÝ PARŤÁK JIŽ PŮSOBÍ VE SPARTĚ, ALE 
 TOMÁŠ BY JEŠTĚ RÁD ZŮSTAL V ZAHRANIČÍ. 

 SLOVÁCKO, JABLONEC A KASIMPASA – TO JSOU DOSAVADNÍ 
 PRVOLIGOVÉ ADRESY TOMÁŠE BŘEČKY. KTERÁ BUDE DALŠÍ? 

  Slavia si 
odkoupila Valentu
Záložník Matěj Valenta se vrací 

do pražské Slavie� Úřadující ligový 

vicemistr zpětně odkoupil dvaadva-

cetiletého středopolaře z Českých 

Budějovic a podepsal s ním smlouvu 

do června 2026� „Matěj udělal v posled-

ní sezoně obrovský posun� Jsme moc 

rádi, že máme v týmu velkého slávis-

tu, jemuž navíc v aklimatizaci pomůže 

znalost prostředí i trenérů, kteří jeho 

potenciál ještě rozvinou,“ říká spor-

tovní ředitel Slavie Jiří Bílek� Valenta 

je odchovancem vršovického klubu, 

v jehož dresu v srpnu 2018 debutoval 

v nejvyšší soutěži� Poté hostoval v dru-

holigovém Ústí nad Labem a předloni 

přestoupil do Českých Budějovic� Sou-

částí dohody byla klauzule o zpětném 

odkupu za výhodnějších podmínek, 

což nyní Slavia využila� Český mládež-

nický reprezentant má v lize na kontě 

41 startů a dva vstřelené góly�

  Madsen 
opouští Eden
Fotbalisty pražské Slavie už po roce 

opouští dánský záložník Mads Emil 

Madsen� Čtyřiadvacetiletý středopo-

lař, který měl v Edenu ještě tři a půl 

roku smlouvu, přestoupil do dánského 

Aahusu a v novém působišti podepsal 

čtyřletý kontrakt� Slávistický trenér 

Jindřich Trpišovský v něm viděl při jeho 

loňském příchodu velký potenciál, bý-

valý dánský mládežnický reprezentant 

se ale v pražském celku neprosadil� 

V uplynulé ligové sezoně si připsal 12 

startů bez vstřelené branky a v závěru 

ročníku už vůbec nenastupoval� Proti 

bývalému klubu LASK Linec v březno-

vém osmifinále Evropské konferenční 

ligy zaznamenal asistenci, jediný sou-

těžní gól v dresu úřadujícího českého 

vicemistra dal v prosinci v domácím 

poháru proti Zlínu�  DAVID ROZEHNAL 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

ČERVENEC
5. ČERVENCE

1896 Jan Novák 1924 2/1

1905 František Svoboda
1926-
1937

43/22

1980 David Rozehnal
2004-
2009

60/1

1990 Ondřej Vaněk
2013-
2015

8/0 

1992 Ladislav Krejčí I 2012-? 41/5

1993 Lukáš Pokorný 2016 1/0

7. ČERVENCE

1982 Jan Laštůvka
2011-
2013

3/0

8. ČERVENCE

1938 Vojtech Masný
1964-
1967

3/0

1968 Roman Vonášek
1994-
1999

8/0

1995 Marek Havlík 2020 1/0

10. ČERVENCE

1939 Antonín Kramerius
1967-
1970

3/0

11. ČERVENCE

1923 František Havránek - - - - - - - -

1947 Jaroslav Pollák
1968-
1980

49/1
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  Bajza se dohodl s „Votroky“
Fotbalisty Hradce Králové posílil brankář Pavol Bajza� Třicetiletý 
slovenský gólman přestoupil k „Votrokům“ a podepsal s nimi dvou-
letou smlouvu� V jarní části uplynulé sezony hostoval v Karviné, s níž 
sestoupil do druhé ligy� V české nejvyšší soutěži má na kontě 24 
startů� V minulosti působil v italských klubech Parmě a Crotone, 
dánském Vejle či Olympiakosu Nikósie� „Naskytla se nám možnost 
doplnit brankářský post o kvalitní posilu� Je to zkušený gólman 
s perfektními parametry, líbil se i našemu trenérovi Tomáši Poštul-
kovi�  Máme nyní tři kvalitní gólmany, kteří se musí poprat o to, kdo 
bude chytat,“ říká sportovní ředitel Jiří Sabou�

  Ščasný přebírá nováčka
Trenér Michal Ščasný povede na Slovensku už čtvrtý klub� Po Seni-
ci, Trnavě a naposledy Nitře se dohodl na roční spolupráci s nováč-
kem nejvyšší soutěže Banskou Bystricou� Třiačtyřicetiletý kouč, syn 
bývalého trenéra Sparty, Teplic či Viktorie Žižkov Zdeňka Ščasné-
ho, měl i jinou nabídku, ale rozhodl se pro Duklu� „Byl jsem v Česku 
u rodičů, když přišla konkrétní nabídka z Banské Bystrice� Řešil jsem 
už trenérské angažmá na Kypru� Nakonec jsem souhlasil s nabídkou 
Dukly a dohodli jsme se,“ vysvětluje svoje angažmá� Na lavičce na-
hradí Stanislava Vargu� „Chci odvést dobrou práci� Jde o tradiční 
klub, v minulosti byl na vysoké úrovni v lize i evropských pohárech� 
Tento klub má tradici, výborné zázemí,“ dodává�

 PAVOL BAJZA 

  Koscelník přestoupil do Rapidu
Obránce či záložník Martin Koscelník přestoupil z Liberce do Ra-
pidu Vídeň� Sedmadvacetiletý slovenský reprezentant podepsal 
s rakouským celkem smlouvu do roku 2025� „Jednal jsem i s další-
mi kluby, ale po debatách s vedením Rapidu jsem okamžitě věděl, 
že tam chci přestoupit� Rapid je největší klub v Rakousku a chci 
přispět k tomu, abychom byli co nejúspěšnější ve všech soutěžích� 
Mám velkou radost, že budu nosit dres týmu, který je rekordma-
nem v počtu titulů Rakouska,“ říká univerzál Slovanu, který během 
čtyř sezon v jeho dresu odehrál 96 ligových zápasů a dal tři góly� 
Za reprezentaci nastoupil v 11 utkáních a vstřelil jednu branku�

  Káčer se vydal za Guĺou
Fotbalisty Plzně po dvou sezonách opouští záložník Miroslav Káčer� 
Šestadvacetiletý slovenský středopolař zamířil z týmu českého 
ligového mistra do Dunajské Stredy, kde bude rok hostovat� Sou-
částí dohody je i opce� Do Plzně přišel ze Žiliny předloni v létě a v se-
zoně 2020/2021 zasáhl za Viktorii do 24 ligových zápasů� V uplynu-
lém ročníku nastupoval hlavně v úvodu při velké marodce, poté už 
do základní sestavy nepatřil� Celkem v dresu Viktorie odehrál 49 
soutěžních duelů, ve kterých vstřelil tři branky� V Dunajské Stredě 
se znovu potká s trenérem Adriánem Guĺou, který ho vedl v Plzni 
a také v Žilině� „Náš kádr je nyní velmi široký a s Mirem jsme se do-
mluvili, že pro něj bude hostování tou nejlepší variantou� V Dunajské 
Stredě by měl patřit k důležitým hráčům,“ říká generální ředitel 
a majitel klubu Adolf Šádek�

STALO SE���

  Na Letné končí Nita a Krejčí starší
V kádru fotbalistů Sparty už nebudou pokračovat rumunský bran-
kář Florin Nita a bývalý reprezentant Ladislav Krejčí starší� Stejně 
jako Filip Havelka a Matěj Hanousek si mohou hledat jiné angažmá� 
Letenský celek tuto čtveřici vyřadil před odjezdem na soustředění 
do Rakouska� Nita přišel do Sparty na začátku roku 2018 z buku-
rešťského klubu FCSB� Zpočátku byl volbou číslo jedna, pak dělal 
náhradníka Milanu Hečovi� Nyní dal nový trenér Brian Priske důvěru 
Hečovi, Dominiku Holcovi a Vojtěchu Vorlovi, další gólman František 
Kotek míří na hostování do Táborska� Jedenačtyřicetinásobný re-
prezentant Krejčí se vrátil do Sparty předloni v srpnu po čtyřech 
letech strávených v Boloni� V uplynulé sezoně zasáhl do 15 ligových 
zápasů, nyní se však opět potýká se zdravotními problémy� V nomi-
naci na soustředění v Korutanech, během nějž odehraje Sparta tři 
přípravná utkání, je 28 hráčů do pole a tři brankáři� Doma zůstali 
zranění Ondřej Čelůstka, Václav Drchal a Vojtěch Patrák�

  Iráčan Duskí do Slovácka
Fotbalisty Slovácka posílil irácký reprezentant Mirčás Duskí� Dva-
advacetiletý levý bek či záložník přišel do čtvrtého týmu uplynulé 
ligové sezony jako volný hráč a v novém působišti podepsal smlouvu 
na tři roky� „Je to mladý perspektivní hráč na levou stranu� Věřím, 
že jsme se v něm nemýlili a že nám to vrátí,“ prohlašuje sportovní 
ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski� Rodák z Hannoveru má zároveň 
také německé občanství, naposledy působil ve Wackeru Innsbruck� 
Předtím hrál v nižších německých soutěžích� Na začátku června se 
představil za iráckou reprezentaci na asijském poháru do 23 let� 

 FLORIN NITA 

 LUKÁŠ SADÍLEK 

  Křišťan zamířil na Stínadla
Záložník Jakub Křišťan přestoupil ze Slavie do Teplic� Pražané mo-
hou devatenáctiletého středopolaře zpětně odkoupit� Slávistic-
ký odchovanec prošel v Edenu všemi mládežnickými kategoriemi, 
v jednom soutěžním utkání si už zahrál i za A-tým� Poslední rok 
a půl hostoval v druholigové Vlašimi� Člen reprezentační „dvacít-
ky“ si letos připsal také jeden start za národní mužstvo do 21 let� 
„Ve Vlašimi se prezentoval velmi dobře, což jsme mohli vidět i při 
vzájemném barážovém dvojzápase� Jsme moc rádi, že se nám ho 
povedlo přivést na přestup do našeho klubu,“ pochvaluje si teplický 
sportovní ředitel Štěpán Vachoušek� 

  Sadílek už patří Spartě
Středopolař Lukáš Sadílek je definitivně fotbalistou Sparty, s kte-
rou už od června trénoval a nastoupil za ni i ve dvou přípravných 
zápasech� Pražané se na podmínkách přestupu šestadvacetileté-
ho záložníka domluvili se Slováckem� Naopak na roční hostování 
do Slovácka odešel ze Sparty Michal Trávník� Sadílek v minulé se-
zoně pomohl Slovácku k zisku MOL Cupu, přípravu na nový roč-
ník však už uherskohradišťský klub začal bez něj� „Lukáš Sadílek 
se na hřišti prezentuje vysokou intenzitou pohybu a hry, což je 
aspekt, který nám v minulé sezoně scházel� Nebojí se hrát kolmo 
na výše postavené spoluhráče, je připravený a aktivní ve všech 
fázích hry, je silný v napadání rozehrávky soupeře a při dostupo-
vání k protihráčům, rychle reaguje na změnu situace,“ říká spor-
tovní ředitel Sparty Tomáš Rosický� Lukáš Sadílek dosud v první 
lize odehrál 161 zápasů, vstřelil 16 gólů a zaznamenal 20 asistencí� 
Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi� O dva roky starší 
Trávník už za Slovácko hrával, vrací se po sedmi letech� Do Sparty 
přestoupil v roce 2019 z Jablonce, ale na Letné se příliš neprosa-
dil� Minulou sezonu strávil pětinásobný reprezentant na hostová-
ní v Kasimpase, turecký klub ale opci neuplatnil� Celkem v české 
lize ve 213 duelech zaznamenal 20 branek a 35 asistencí� 

STALO SE���

 MIROSLAV KÁČER 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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Silný ročník
nedominoval

V poslední době jsme se kvůli červnové unikátní akci 

„Kanonýři v Kroměříži“ častěji potkávali s dlouhole-

tým kustodem českého národního týmu Jiřím Šímou, 

který před nástupem do strahovských svazových slu-

žeb pracoval v pražské Spartě. Na Letné toho před 

nástupem nového majitele Petra Macha hodně prožil 

a pochopitelně nepřestal sledovat sparťanské týmy 

i po svém „odejití“ z nejslavnějšího tuzemského klu-

bu včetně těch mládežnických. Mnohokrát se nechal 

slyšet, že pokud Sparta nevyužije obrovský potenciál 

silného ročníku 1992, tak to bude neodpustitelné.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Nebylo divu, že letenští mladíci tvořili kostru reprezentačního cel-

ku do 19 let mistrovství Evropy v roce 2011 v Rumunsku, zvlášť když 

ho vedl Jaroslav Hřebík, který šéfoval strahovskému tréninkovému 

centru� Jeho svěřenci se probojovali až do finále, kde jim scházelo pět 

minut, aby se stali evropskými šampiony na úkor favorizovaných Špa-

nělů, kterým nakonec podlehli v prodloužení 2:3� Ze sparťanů si finá-

lový duel zahráli Jakub Brabec, Pavel Kadeřábek, Adam Jánoš, Roman 

Polom, Jiří Skalák a Ladislav Krejčí� Na Letnou později přestoupili další 

stříbrní vicemistři brankář Tomáš Koubek z Hradce Králové a nejlepší 

střelec stříbrné „devatenáctky“ Tomáš Přikryl z olomoucké Sigmy� Kdy-

by si na jaře nezlomil nohu, určitě by v závěrečné nominaci nechyběl ani 

Martin Frýdek, který se nestihl do šampionátu včas uzdravit� Nesmíme 

zapomenout i na stejně starého, lépe řečeno mladého útočníka Václava 

Kadlece, který už byl v kádru národního týmu, takže se s ním nepočítalo� 

Znovu jsem si na tuto frekventovanou repliku vzpomněl o víkendu, 

když Sparta před odjezdem na soustředění do rakouských Korutan 

oznámila, že nepočítá se čtveřicí hráčů, mezi nimiž figuruje i Ladislav 

Krejčí starší� K úterním kulatým třicátinám to nebyl asi ten nejlepší 

dárek pro nejvýraznějšího protagonistu zmíněného ročníku, který dal 

o sobě nejen vědět při samotném šampionátu, ale jako první si odbyl 

premiéru v „áčku“ o rok později v listopadu v Olomouci proti Sloven-

sku� Už předtím se zabydlel v základní sestavě svého klubu, ale jeho  

vrstevníci a parťáci s výjimkou Pavla Kadeřábka, který „Krejdu“ nako-

nec trumfl i v počtu reprezentačních startů, podobně vydlážděnou 

cestu neměli� Stoper Jakub Brabec to musel vzít na Letnou oklikou 

přes několik hostování podobně jako Jiří Skalák, který se ale v týmu 

nezabydlel� Univerzála Martina Frýdka Sparta pustila do Liberce, aby si 

ho potom odkoupila zpátky� Vitální středopolař Adam Jánoš prakticky 

žádnou šanci v rudém dresu nedostal� Romana Poloma zradily opakova-

né zdravotní problémy, které mu postupně ukončily kariéru�

Tím pádem se ani nevytvořila perspektivní osa, která by i v dospě-

lém věku válcovala tuzemskou konkurenci jako tomu bývalo s železnou 

pravidelností v juniorských letech� Dvaadvacetiletý trojlístek Brabec-

-Kadeřábek-Krejčí pomohl v roce 2014 k poslednímu mistrovskému 

titulu Sparty� Ale žádnou prorokovanou hegemonii to neodstartova-

lo, naopak postupně všichni zmizeli z letenské adresy do zahraničních 

klubů� Zatímco Kadeřábek se zabydlel v bundesligovém Hoffenheimu, 

a pokud dodrží prodloužený kontrakt, tak v něm stráví rovných deset 

let, dvěma dalším se takhle nevedlo� Brabec vystřídal belgický Genk, 

turecký Rizespor, vrátil se domů, ale i když Letná byla jeho první vol-

bou, nakonec skončil v Plzni� Odtud se vydal loni v létě do Arisu Soluň, 

kde fotbalově ožil a profituje z toho i reprezentace, která v něm našla 

spolehlivého šéfa v nově praktikovaném systému na tři stopery� Čer-

stvý třicátník Krejčí takovou světlou přítomnost, natož pak blízkou 

budoucnost bohužel nemá��� 

Ofsajdy bude hlídat 

poloautomat

„Systém je připravený a my taky� 
Všechny testy proběhly k naší naprosté 
spokojenosti,“ říká šéf komise rozhodčích 
FIFA Pierluigi Collina� 

Každý stadion v Kataru bude mít pod 
střechou dvanáct kamer a fotbalisté 
budou padesátkrát za sekundu snímáni 
prostřednictvím 29 bodů� V kombinaci 
se senzorem v míči poté nasbíraná data 
vyhodnotí umělá inteligence a vytvoří 3D 
animaci� V případě ofsajdu upozorní video-
rozhodčího a diváci ji uvidí na velkoploš-
né obrazovce na stadionu� Celý proces 
posuzování bude podle Colliny mnohem 
rychlejší a přesnější než dosud� Konečné 
rozhodnutí by mělo padnout do 25 sekund� 
„Doteď i s nejlepší technikou to trvá v prů-
měru 70 sekund,“ dodává� FIFA potvrdila, 
že nová technologie bude nasazena na MS 
při každém zápase� Jako testy posloužily 
prosincový Arabský pohár v Kataru nebo 
lednové mistrovství světa klubů�  

 ŠÉF ROZHODČÍCH FIFA 
 PIERLUIGI COLLINA. 

 LADISLAV KREJČÍ UŽ JE PRO SPARTU 
 NEPOTŘEBNÝ A HLEDÁ SI NOVÉ ANGAŽMÁ. 

 JAKUB BRABEC NYNÍ PROŽÍVÁ SKVĚLÉ FOTBALOVÉ OBDOBÍ. DAŘÍ SE MU V ANGAŽMÁ 
 V ARISU SOLUŇ A STAL SE I HLAVNÍM PILÍŘEM ZADNÍCH ŘAD ČESKÉ REPREZENTACE. 

Mezinárodní fotbalová federace 

podle očekávání nasadí na mistrov-

ství světa v Kataru poloautomatic-

ký systém upozorňující na posta-

vení mimo hru. Za posledních sedm 

měsíců FIFA technologii opakovaně 

zkoušela a nyní ji schválila. Díky no-

vince počítač upozorní na ofsajd vi-

deorozhodčího a ten poté rozhodne.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE
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Poslední dny zasloužené dovolené před návratem do Lon-

dýna si zpestřili parťáci z West Hamu a české reprezen-

tace Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem víkendovou 

návštěvou karlovarského filmového festivalu�

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Domluvili jsme se, že si zavoláme, až se bude v sobotu odpoledne 
vracet zpátky do Prahy z prvního přípravného utkání s Viktorkou 
Žižkov. Jenže opakovaně měl jablonecký kapitán a veterán TOMÁŠ 
HÜBSCHMAN obsazený mobil. Probíral totiž s novým koučem Seve-
ročechů Davidem Horejšem čerstvé dojmy ze zápasu, v němž jejich 
tým nečekaně podlehl třetiligovému soupeři 1:2…  

Tomáš 
Hübschman: 

„Nechávám si
otevřená
vrátka…“

Tomáš 
Hübschman: 

„Nechávám si
otevřená
vrátka…“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Tak jak jste viděl přípravnou premiéru?

„Nehráli jsme v kompletním složení, někteří kluci jsou na marodce, 

dalším dal trenér volno� Nenastoupil ještě Vlado (Jovovič), ani mla-

dý Sejk� Sestava se protočila, ale někteří stopeři odehráli celý zápas, 

protože Štěpánek je zraněný� Černák musel odehrát také vše, pro-

tože „Smejky“ (Tomáš Smejkal) si přisedl nohu a udělal si něco s kole-

nem� My ostatní jsme odkopali poločas�“

 Trenér Horejš si stěžoval, že oba inkasované góly byly vel-

mi laciné…

„První jsem neviděl, protože jsem se v tu dobu rozcvičoval na spod-

ním plácku� Druhý byl hloupý, padl ze standardky, kdy zůstal hráč úpl-

ně sám na pěti šesti metrech od branky, takže pohodlně bez souboje 

hlavičkoval� Buď tam musí být gólman, nebo obrana�“

 Jaký čeká Jablonec nejbližší herní program?

„V sobotu máme Varnsdorf a 13� července jedeme do Itálie na sou-

středění, kde budeme mít herní prověrky se třemi „S“ – Sassuolem, 

Salernitanou a Spezií� Do těchto zápasů nás ale čeká ještě hodně prá-

ce, když se na to podívám optikou našeho zápasu s Viktorkou�“

 V minulé sezoně, až ve 40 letech, jste zažil, jaké to je hrát 

o sestup. Co to s vámi dělalo?

„Nebyla to žádná příjemná zkušenost� A ani to nebude příjemná 

vzpomínka na minulý ligový ročník� Začátek sezony byl nejdřív pohá-

rově neúspěšný, ale pak úspěšný� Z předkola Evropské ligy jsme se sice 

nedostali přes Celtic Glasgow, ale přes Žilinu jsme postoupili do skupi-

ny Evropské konferenční ligy� V ní to pak nebyl žádný propadák, do po-

sledního kola jsme bojovali o postup, což se nakonec nepovedlo� Ale  

neodehráli jsme žádný zápas, ve kterém bychom podali špatný vý-

kon a uhráli špatný výsledek�“

 V ÚVODU PŘÍPRAVY NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZONU MUSEL TOMÁŠ HÜBSCHMAN 
 SE SVÝMI SPOLUHRÁČI SKOUSNOUT PORÁŽKU 1:2 OD ŽIŽKOVA. 

 ČTYŘICETILETÝ STŘEDOPOLAŘ LONI V LIZE NASKOČIL 
 DO 25 ZÁPASŮ A POMOHL JABLONCI UDRŽET SE V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

„S Bohemkou jsme si 
vypili kalich hořkosti 

až do dna…“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fkjablonec�cz
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 JABLONECKÝ DRES TOMÁŠ HÜBSCHMAN OBLÉKÁ NEPŘETRŽITĚ 
 OD ČERVENCE 2014, KDY NA SEVER ČECH ZAMÍŘIL Z UKRAJINSKÉHO ŠACHŤARU DONĚCK. 

 Evropská podzimní mise ostře kontrastovala s domácí li-

gou!

„Mezitím nám bohužel utíkala liga, na podzim jsme dokázali jen 

třikrát vyhrát – v prvním kole s Ostravou, pak na Bohemce a potom 

doma s Karvinou�  Nebylo to nic přesvědčivého, gólů jsme na podzim 

taky moc nedali� Bavili jsme se o tom, že jakmile skončí pro nás pohá-

rová Evropa, tak se soustředíme už jen na ligu a MOL Cup, že zápasů 

bude o trochu míň� Že na začátku jara poskočíme z dolního pásma 

do toho středního� Jenže se nám tenhle krok za celé jaro nepodařil� 

Měli jsme hrozně moc remíz, někdy jsme o výhry přišli až v samém 

závěru, a hrozně málo vstřelených branek� Čím víc se to stupňovalo 

ke konci sezony, tak byla čím dál větší křeč� Dostali jsme se z toho za-

plaťpánbůh až na konci nadstavby�“

 V nadstavbové části jste prožili pořádnou výsledkovou 

houpačku a dohrávali jste ji už bez trenéra Petra Rady…

„Hned v jejím prvním kole doma s Pardubicemi jsme prohráli, to 

byl pro všechny ohromný šok, ovlivnilo to vyloučení, takže jsme hráli 

skoro celou druhou půli o deseti� Chyběla nám vnitřní síla, aby oslabe-

ní tým spíš stmelilo a nakoplo� Bezbrankovou remízu jsme neudrželi, 

padli jsme 0:2 a naše situace se ještě zhoršila� Potom skončil „Radič“ 

(trenér Petr Rada), i když si nemyslím, že byl hlavní příčinou našich 

špatných výsledků� Za ty jsme mohli my, co jsme byli na hřišti� Řeše-

ní, která jsme na něm dělali, prostě trenér od lajny neovlivní� Může 

ovlivnit jen sestavu, kdo kde bude hrát, na hřišti to pak už mají jen 

fotbalisté ve svých nohách i hlavách� Mančaft převzali „Vagi“ (Jiří 

Vágner) s Tomášem Čížkem, zvítězili jsme v Teplicích a doma s Karvi-

nou� Končili jsme ve Zlíně, kde nám stačil bod, abychom se v lize udrželi 

a vyhnuli se baráži�“

 Zachránit jste se mohli už v předposledním kole doma 

s „Klokany“, ale dostali jste vyrovnávací gól ve čtvrté nastavené 

minutě…

„To bylo úplné vyvrcholení mizerné sezony… Byli jsme jen vteřiny 

od toho, abychom vyhráli, tím se udrželi a mohli jet do Zlína úplně 

v klidu� V závěru se seběhla řada chyb a špatných rozhodnutí� Ne úpl-

 RODÁK Z HLAVNÍHO MĚSTA V ČESKÉ LIZE 
 ZA SPARTU A JABLONEC DOSUD ODEHRÁL 316 ZÁPASŮ. 

ROZHOVORROZHOVOR
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když má někdo z hráčů dobrou nabídku a klub na tom může vydělat, tak 

tenhle krok musí udělat� Nejsme v pozici, že bychom mohli fotbalisty 

předržovat, i oni se chtějí posouvat výš, jít za lepším� Vedení klubu i my 

jsme věřili, že to na sebe po jejich odchodu vezme někdo jiný� Měli jsme 

se s tím vypořádat líp, i když je těžké z měsíce na měsíc nahradit Marti-

na Doležala, který byl v Jablonci osm let� Taky mu nějakou dobu trvalo, 

než se zabydlel a začal dávat branky� Měl dobré sezony, kdy nás jeho 

góly táhly nahoru, ale i horší, kdy tolik branek nedával�“ 

 Musel jste se hodně rozmýšlet, jestli ještě přidáte další 

rok?

„Neřekl bych, že jsem se nějak dlouho rozmýšlel� Asi jako z každého 

to ze mě po posledním zápase spadlo� Byl jsem rád, že je to za námi, 

že po dlouhých měsících, kdy jsme se točili v kruhu pro křečka, přišlo 

povzbuzení, že jsme to aspoň dotáhli k záchraně� Že jsme nemuseli 

do baráže, která bývá ošidná� Letos ji ale oba prvoligové mančafty 

Bohemka a Teplice zvládly� V závěru sezony jsem nastupoval pravidel-

ně, cítil jsem se ne úplně špatně, takže spíš šlo o to, jestli klub bude 

chtít a jakou bude mít strategii do příští sezonu� Po ohlášení nového 

trenéra, když jsme už věděli, kdo přijde, jsme si s Davidem Horejšem 

volali� Projevil zájem, abych pokračoval, já jsem také chtěl, protože 

jsem určitě nechtěl končit po takové bídné sezoně… A doufám, že se 

to nebude v té nadcházející opakovat!“ 

 Naznačil vám, co od vás očekává, případně na jaký post 

v sestavě s vámi počítá?

„Na to je ještě brzy� Nejsem slepý, vidím svůj věk, svoje možnos-

ti� Vždycky záleží na trenérovi, co od toho očekává� Nemám problém 

s žádnou pozicí, takhle jsme to měli dané i s trenérem Radou� Jde mi 

vždycky o to, aby byl tým úspěšný� Jestli u toho budu na hřišti, na la-

vičce nebo na tribuně mi nevadí� Dokážu se s tím srovnat a přijmout 

jakoukoliv pozici�“ 

 SVŮJ JEDINÝ LIGOVÝ GÓL V UPLYNULÉ SEZONĚ VSTŘELIL TOMÁŠ HÜBSCHMAN 
 V 19. KOLE DO SÍTĚ SLOVÁCKA, PORÁŽKU 1:2 ALE NEODVRÁTIL. 

ně povedený výkop gólmana bez jakéhokoliv souboje, podskočený ba-

lon Jardou Zeleným a průnikovka, kterou nezachytil „Surza“ (Tomáš 

Surzyn), po níž „Klokani“ vyrovnali… V tu chvíli jsme si kalich hořkosti 

vypili až do dna� Nejen my, ale i všichni fanoušci a lidé z jabloneckého 

klubu� Pomohlo nám jen to, že Teplice nevyhrály v Karviné, kde dostaly 

vyrovnávací gól v poslední minutě� Tím pádem nám stačil ve Zlíně k zá-

chraně udělat bod� Nedovedu si představit, že v situaci, v jaké jsme se 

v tu dobu nacházeli, bychom museli ve Zlíně vyhrát� Není vůbec jed-

noduché jet k jakémukoliv soupeři a mít v hlavách, že musíš vyhrát, že 

remíza ti nestačí�“ 

 Potřebný bod jistoty jste ze Zlína přivezli. Vojtěch Kubis-

ta mi říkal, že zpáteční cesta domů vypadala, jako kdybyste získali 

mistrovský titul!

„Asi z každého z nás to spadlo, přišla úleva� Celé jaro jsme se bavili, 

že je to pořád hratelné dostat se do střední skupiny, když zvládneme 

tři čtyři zápasy v řadě� Jenže pořád nepřicházely, remizovalo se, nebo 

prohrálo� Dali jsme nejmíň branek ze všech ligových mančaftů, jen 

26 v 35 zápasech, to bylo hrozně málo a odrazilo se to také na tom, kde 

jsme se v tabulce pohybovali�“ 

 I když se Jablonec už na podzim trápil v koncovce, v zimě 

odešli oba hrotoví útočníci Doležal a Čvančara do polského Zagle-

bie Lubin, resp. pražské Sparty…

„Už loni v létě nás opustil Ivan Schranz, který dal čtrnáct gólů, 

„Doly“ (Martin Doležal) jich vstřelil také tolik, takže nám dohromady 

zmizelo 28 branek� Do toho se přimotal odchod Tomáše Čvančary, kte-

rý vstřelil na podzim pět gólů v lize a čtyři v pohárech a dostal nabídku 

ze Sparty� „Dolymu“ to naopak na podzim tolik nepadalo, což bylo také 

dané tím, co jsme mu my ostatní připravili� Když se nedaří celému týmu, 

tak je pro koncové hráče těžké, aby si sami šance vytvářeli� Čvanča-

ra měl možnost jít do Sparty, „Doly“ do Polska� Jsme regionální klub, 

 JISTOTU SETRVÁNÍ MEZI ČESKOU ELITOU UKOŘISTILA PARTA OKOLO 
 TOMÁŠE HÜBSCHMANA AŽ V POSLEDNÍM UTKÁNÍ DÍKY REMÍZE 1:1 SE ZLÍNEM. 
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ligové sezoně je to skoro nemožné� Všechny tyhle aktivity mi zároveň 

umožnily, že jsem se nemusel sám někde fyzicky v lese tréninkově udr-

žovat� Baví to také mnohem víc�“

 Je náplň letní přípravy Davida Horejše jiná, než byla během 

jabloneckého angažmá Petra Rady?

„Každý trenér má něco, na co se zaměřuje, co je pro něj důležitější� 

Nejsou všichni stejní� Těžko vyhodnotíš, jestli je to správně, nebo ne� 

To se ukáže až pak na hřišti, hodnotíte to až zpětně podle výsledků� 

Spousta tréninků je herních, jsou náročné, protože jsou ve větší inten-

zitě, než tomu bylo předtím� Je to pořád fotbal, snažíme se nacvičit 

něco do defenzívy, abychom byli pevní dozadu� Nebo naopak abychom 

dali víc gólů než v minulé sezoně� Lehce se to řekne, pěkně se to ukáže 

na papíře, ale musí se to přenést na hřiště� Udělat nějakou synchroni-

zaci, automatismy hráčů, aby pochopili, jak se mají po hřišti pohybovat, 

jak docílit, aby branku dali nebo nedostali� To je ta nejsložitější část�“ 

 Bude nadcházející sezona vaše poslední, nebo si necháváte 

otevřená zadní vrátka?

„Nechám si jako vždycky otevřená vrátka… Nechci úplně specifiko-

vat, jestli to bude opravdu moje poslední sezona� Už to nyní rozděluji 

na půl sezony� Uvidíme, co bude v zimě!“

 NEJSTARŠÍ HRÁČ NEJVYŠŠÍ ČESKÉ SOUTĚŽE BRZY 
 VSTOUPÍ DO SVÉ 23. SEZONY V PROFESIONÁLNÍM FOTBALU. 

 V létě tým opustili zkušení hráči-reprezentanti Václav Pi-

lař a Jaroslav Zelený. Přišli naopak mladí hráči, kterým byste klidně 

mohl dělat tátu! Když jste začínal kariéru, hrál jste s někým, kdo 

měl od vás tak velký věkový rozdíl?

„Jako mladý jsem měl také spoustu spoluhráčů, kteří toho měli 

ve své kariéře už hodně za sebou� Takhle velký věkový rozdíl tam ale 

nebyl� Hrál jsem ve Spartě stoperskou dvojici s Jirkou Novotným, měl 

jsem možnost trénovat a hrát s Jirkou Němcem, Vencou Němečkem, 

Míšou Horňákem, Horstem Sieglem, tedy s oporami ze staré sparťan-

ské éry, na které jsem se jako kluk chodil na Letnou dívat a podával jim 

balony� Byl jsem rád, že jsem se s nimi mohl potkat na hřišti� Včetně 

Petra Kouby to byli všechno kluci, kterým jsem fandil na EURO 1996 

v Anglii� Bylo mi patnáct let a nedokázal jsem si představit, že s nimi 

za pár roků budu sedět v jedné šatně a budeme spolu hrát za jeden 

tým! Byly to tehdy pro mě neocenitelné zkušenosti� Věřím, že podobný 

přínos a obohacení do další kariéry můžu přinést mladým klukům, kteří 

teď v létě do Jablonce přišli – Venca Sejk, Pavel Šulc, Maťo Polidar�“

 Vaší dceři je šestnáct, co kdyby se zakoukala do nějakého 

mladého fotbalisty nebo on do ní?

„To se samozřejmě může stát� Beru to v klidu� Má svůj rozum, ví, co 

chce, a za tím si jde� Pokud se jí bude líbit nějaký fotbalista a bude s ním 

chodit, bránit ji v tom nebudu� Myslím si, že fotbalový život prožívala 

v naší rodině odmala, ví, co to obnáší a jak to vypadá� Tyhle věci víc, než 

se mnou, pochopitelně konzultuje se svojí mámou…“

 Jak jste strávil letošní dovolenou?

„Nikde jsme nebyli, dcera chodila do školy až do 16� června a my jsme 

dvacátého začínali letní přípravu� Moc času někam vyrazit nebylo� Prv-

ní týden dovolené jsem úplně vypnul, nedělal jsem skoro nic, jen jsem se 

snažil vyřídit věci, které jsem během sezony trochu ignoroval� Potom 

jsem šel na jeden charitativní fotbálek staré gardy a tam jsem zjistil, 

že úplně z toho vypadnout nemůžu, že by to nebylo dobré� Tak jsem se 

začal nějakým stylem udržovat a hýbat� Byl jsem během dovolené dva-

krát na tenise� Starší kluci chodí středa-pátek-neděle na hokej do Ří-

čan, tak jsem s nimi zapojil� Od pátku do neděle je hodně exhibičních 

fotbalů, které jsem hrál za nejrůznější týmy� Je to dobrá věc, pobaví 

to lidi, i mně to dává radost, že se stejně jako oni potkám se staršími 

fotbalisty, kteří už třeba nejsou aktivní� Nebo s bývalými spoluhráči ze 

Sparty nebo z reprezentace a dlouho jsem se s nimi neviděl� V běžící 

 TOMÁŠ HÜBSCHMAN VĚŘÍ, ŽE SE JABLONCI V NOVÉM 
 LIGOVÉM ROČNÍKU ZÁCHRANÁŘSKÉ STAROSTI VYHNOU. 

Tomáš Hübschman
Narozen: 4� září 1981 * Výška: 180 cm * Váha: 74 kg * Stav: že-

natý, manželka Jana, dcera Michaela (16), syn Tomáš (13) * Fot-

balový post: stoper, defenzivní záložník * Hráčská kariéra: 

Sparta Praha (1988-1999), FC Zlín (1999), Sparta Praha (2000), 

FK Jablonec (2000-2001), Sparta Praha (2001-2004), Šachtar 

Doněck (Ukrajina, 2004-2014), FK Jablonec (2014-?) * Repre-

zentace: 58 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: bronz z EURO 

2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku 

a na Ukrajině, mistr Evropy hráčů do 21 let (2002), čtvrté mís-

to na ME hráčů do 18 let v Německu (2000), postup do osmifi-

nále MS hráčů do 20 let v Argentině (2001), vítěz Evropské ligy 

(2009), čtvrtfinalista Ligy mistrů (2011), mistr české ligy (2003), 

mistr ukrajinské ligy (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014), vítěz Poháru ČMFS (2004), vítěz Ukrajinského poháru 

(2008, 2011, 2012), vítěz ankety Talent roku (2002), držitel stří-

brného odznaku Klubu ligových šampionů týdeníku GÓL (2018)

ROZHOVORROZHOVOR
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 DRES ŠACHŤARU OBLÉKAL TOMÁŠ HÜBSCHMAN V LETECH 2004 AŽ 2014 
 A S MANČAFTEM Z DONĚCKU 8x OVLÁDL UKRAJINSKOU LIGU A 4x UKRAJINSKÝ POHÁR. 

 Asi nikdo v Jablonci by si nechtěl zopakovat záchranář-

skou šichtu!

„Měli bychom chytit hned začátek ligy, vloni mu předcházela 

předkola evropských pohárů, což není nic jednoduchého, jak co se 

se týče fotbalu, tak cestování, odpočinku atd� Doufám, že se budeme 

v nové sezoně držet výš než v té loňské�“

 Jste s někým ze Šachtaru, kde jste strávil deset nejú-

spěšnějších let kariéry, v pravidelném kontaktu, když Ukrajina 

čelí od února ruské agresi?

„Válčí se tam od doby, kdy jsem v roce 2014 z Doněcku odešel� 

Pořád to mělo nějaké fáze, které se vyvíjely� Od února je všechno 

ještě intenzivnější, válkou utrpěla větší část území Ukrajiny než 

předtím� Jsem pořád v kontaktu s dvěma kluky, se kterými jsem 

v Šachtaru kopal� Vůbec se nehrála ukrajinská liga, chtěli by zahájit 

novou sezonu, ale kde? Pohároví účastníci odehrají svoje domácí zá-

pasy v zahraničí, třeba v Polsku� Není to dobré pro lidi, pro fotbal, 

pro nikoho, ani pro nás� Nejen pro Česko, ale i pro celou Evropu� 

Je to šílené, třeba Mariupol je sto kilometrů od Doněcku a teď to 

vypadá, že z města, které si já pamatuji, skoro nic nezůstalo…Pová-

lečná obnova bude trvat hodně dlouho� Materiálně se dá narovnat 

cokoliv, ale mezilidské vztahy se narovnávají hrozně těžce� My se 

Slováky jsme úkaz, jak se mají dva blízké sousední národy domluvit 

a rozejít bez jakéhokoliv konfliktu�“ 

„Nesmíme si 
zase nechat utéct 

začátek ligy!“

 S NÁRODNÍM TÝMEM SI ZAHRÁL NA DVOU EVROPSKÝCH ŠAMPIONÁTECH 
 (2004 A 20012) A ZA REPREZENTACI CELKEM ODEHRÁL 58 UTKÁNÍ. 

ROZHOVORROZHOVOR
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  Richarlison posílil „Kohouty“
Fotbalisty Tottenhamu posílil útočník Richarlison� Pětadvacetiletý 
brazilský reprezentant přestoupil z Evertonu a se čtvrtým týmem 
uplynulé sezony Premier League podepsal smlouvu do roku 2027� 
Podle britských médií zaplatí „Kohouti“ za novou posilu okolo 60 mi-
lionů liber (1,73 miliardy korun)� Richarlison si dosud v Premier Lea-
gue připsal v barvách Watfordu a Evertonu 173 startů a 48 vstře-
lených gólů� Za brazilské reprezentační „áčko“ zatím nastoupil 
k 36 zápasům s bilancí 14 branek�

  Vitinha zamířil do PSG
První letní posilou francouzského mistra Paris St� Germain je por-
tugalský záložník Vitinha z Porta� Dvaadvacetiletý reprezentant 
je odchovancem Porta, s nímž v minulé sezoně získal ligový titul 
i domácí pohár stejně jako v ročníku 2019/2020� Podle médií byla 
jeho cena 40 milionů eur (zhruba miliarda korun)� Za Porto odehrál 
59 zápasů a dal čtyři góly� Sezonu 2020/2021 strávil na hostování 
v Premier League v dresu Wolverhamptonu� Za národní tým na-
stoupil třikrát, před necelým měsícem i proti českému týmu v Li-
sabonu v Lize národů�

  Volný Mchitarjan zakotvil v Interu
Italský vicemistr Inter Milán posílil zkušený arménský záložník Hen-
rich Mchitarjan, který v květnu slavil titul s AS Řím v Evropské kon-
ferenční lize� Do milánského klubu přišel po vypršení smlouvy, před-
tím v Římě strávil třiatřicetiletý fotbalista tři sezony� Hrával také 
v Doněcku, Dortmundu, Manchesteru United a Arsenalu� Inter, 
který v posledním kole minulé sezony prohrál souboj o titul s mi-
lánským AC, získal také kamerunského brankáře Andrého Onanu 
z Ajaxu� Už před nimi přivítal zpátky belgického útočníka Romelua 
Lukakua po ročním angažmá v Chelsea�

 SALAH ZŮSTANE NA ANFIELDU. 

 RICHARLISON NOVĚ KOHOUTEM. 

  Salah prodloužil s Liverpoolem
Fotbalový kanonýr Muhammad Salah prodloužil smlouvu s Li-
verpoolem� Podle Sky Sports se egyptský reprezentant dohodl 
na prodloužení do roku 2025 s týdenním platem 350 tisíc liber 
(přes deset milionů korun), což by z něj dělalo nejlépe placeného 
hráče v klubové historii� „Cítím se skvěle a těším se na vyhrávání 
trofejí s klubem� Prodloužení smlouvy chvíli trvalo, ale teď už je 
vše za námi a soustředím se na budoucnost� V posledních pěti šes-
ti letech jde klub nahoru� V minulé sezoně jsme byli blízko čtyřem 
trofejím, ale bohužel v posledních týdnech jsme o dvě z nich při-
šli,“ prohlašuje třicetiletý forvard, který v uplynulém ročníku 
vstřelil 31 gólů a Liverpoolu pomohl k Anglickému a Ligovému po-
háru� Svěřenci trenéra Jürgena Kloppa bojovali o tzv� „quadruple“, 
v Premier League však skončili o bod za obhájcem titulu Manches-
terem City a ve finále Ligy mistrů podlehli Realu Madrid�

  Lille povede Fonseca
Fotbalisty Lille bude trénovat Portugalec Paulo Fonseca� Devěta-
čtyřicetiletý kouč podepsal s francouzským mistrem z předmi-
nulé sezony dvouletý kontrakt� Nahradí Jocelyna Gourvenneca, 
který byl před dvěma týdny po jedné sezoně odvolán� Lille v roč-
níku po nečekaném zisku ligového titulu obsadilo v tabulce až de-
sáté místo� K trénování se Fonseca vrací po roční pauze� Do loň-
ského června vedl dva roky AS Řím, předtím působil v Šachtaru 
Doněck, Portu či dalších portugalských klubech Ferreira a Braga� 
Se Šachtarem se stal třikrát ukrajinským mistrem, s Bragou vy-
hrál národní pohár�

AKTUÁLNĚ
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  Sampaoli dal vale Marseille!
Přípravu fotbalistů Marseille na novou sezonu francouzské ligy 
zkomplikoval nečekaný odchod trenéra Jorgeho Sampaoliho� Dvaa-
šedesátiletý Argentinec se rozhodl po 16 měsících ve funkci odejít 
po vzájemné dohodě� Podle listu L‘Equipe nebyl spokojen s tím, jak 
vedení Olympique přistoupilo k letnímu posilování mužstva� Hráčů 
Marseille ujal v únoru 2021 a v uplynulé sezoně klub dovedl ke dru-
hému místu v lize za Paris Saint-Germain� Před novým ročníkem 
požadoval posílení kádru, zatím ale vítěz Ligy mistrů z roku 1993 
na přestupním trhu žádnou velkou posilu nezískal�

  Minamino se stěhuje do Monaka
Japonský středopolař Takumi Minamino přestoupil z Liverpoolu 
do Monaka a klubu z francouzské ligy se upsal na čtyři roky� Mo-
nako za sedmadvacetiletého záložníka údajně zaplatilo 15 milionů 
eur (asi 371 milionů korun)� Za Liverpool po přestupu ze Salcburku 
odehrál 55 zápasů a nastřílel v nich 14 gólů� V roce 2020 s ním slavil 
titul v Premier League a v poslední sezoně se radoval ze zisku trofe-
jí v obou domácích pohárech� V nabitém týmu Jürgena Kloppa měl 
ale problémy propracovat se stabilně do sestavy�

  Tolisso se vrátil do Lyonu
Francouzský reprezentační záložník Corentin Tolisso se po konci 
v Bayernu vrátil do Lyonu, odkud v roce 2017 za tehdejší bundesli-
govou rekordní sumu do mnichovského klubu přestoupil� V Olym-
pique podepsal sedmadvacetiletý středopolař a mistr světa z roku 
2018 smlouvu na pět let� Před pěti lety z francouzského klubu ode-
šel do Bayernu za 41,5 milionu eur� Angažmá v týmu německého 
mistra mu ale kazily zdravotní problémy a prodloužení smlouvy se 
nedočkal� S Bayernem slavil pětkrát bundesligový titul, dva Němec-
ké poháry a v roce 2020 i triumf v Lize mistrů�

 DYBALA OPUSTIL STAROU DÁMU. 

 TOLISSO SE VRATÁL DO FRANCIE. 

  Rozchody se „Starou dámou“
Juventus potvrdil odchody Paula Dybaly, Federica Bernardeschi-
ho a Álvara Moraty� Zatímco prvním dvěma hráčům turínský klub 
neprodloužil smlouvu a s jejich koncem po sezoně se už počítalo, 
Morata se vrátí po vypršení hostování do Atlétika Madrid� Ju-
ventus na něj neuplatnil opci ve výši 35 milionů eur (asi 865 mi-
lionů korun) a španělský reprezentační útočník po dvou letech 
„Starou dámu“ znovu opustí� V turínském velkoklubu působil už 
v letech 2014-2016� Podle italských médií by se ale devětadvace-
tiletý kanonýr mohl do Juventusu opět vrátit, pokud by španěl-
ský celek slevil ze svých finančních požadavků� Osmadvacetiletý 
Dybala hrál v Turíně od června 2015 a zastával i funkci kapitána� 
S týmem získal pět titulů a v ročníku 2016/2017 s ním postoupil 
do finále Ligy mistrů� Stejně starý Bernardeschi vyhrál s Juven-
tusem za pět let tři ligové tituly�

  Lokomotiv převzal Zinnbauer
Novým trenérem fotbalistů Lokomotivu Moskva se stal Josef 
Zinnbauer� Německý kouč na lavičce nahradil krajana Marvina 
Comppera� Naposledy vedl v sezoně 2020/2021 jihoafrické Orlan-
do Pirates� Před tím trénoval St� Gallen a Hamburk� V Lokomotivu 
se už nepotká s českým útočníkem Janem Kuchtou, který odešel 
na hostování do pražské Sparty� Compper se Lokomotivu ujal jako 
dočasný trenér v březnu poté, co hlavní kouč Markus Gisdol z klu-
bu odešel kvůli ruské invazi na Ukrajinu� I nadále by měl u týmu pů-
sobit jako asistent�
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  Další prodej vstupenek na MS
Na podzimní mistrovství světa v Kataru se dosud prodalo 1,8 mi-
lionu vstupenek� Oznámila to Mezinárodní federace fotbalových 
asociací (FIFA)� Příští týden uvolní do prodeje další lístky, které se 
budou prodávat systémem „kdo dřív přijde“� Kapacita turnaje je ko-
lem tří milionů� Dvě třetiny vstupenek jsou k dispozici široké veřej-
nosti, zbytek náleží členským federacím FIFA či sponzorům� V první 
dvou vlnách prodeje lístků registrovali organizátoři zájem o zhru-
ba 40 milionů vstupenek� Nejlevnější vyjde na 250 katarských rialů 
(přes 1600 korun)� Světový šampionát se bude hrát v netypickém 
termínu od 21� listopadu do 18� prosince� 

  Přeložené mistrovství 
Afriky kvůli horku…
Až v lednu 2024, půl roku po plánovaném termínu, se uskuteční mis-
trovství Afriky� Ke změně sáhla Africká konfederace CAF kvůli vy-
sokým teplotám, které v pořadatelské zemi Pobřeží slonoviny v létě 
panují� „Po řadě konzultací jsme se rozhodli neriskovat,“ říká před-
seda CAF Patrice Motsepe� Očekává se však, že tento krok opět 
vyvolá nevoli mezi předními evropskými kluby, které budou otá-
let s uvolňováním hráčů� Tak tomu bylo i letos, kdy měl šampionát 
v Kamerunu podobný osud� Nejprve se měl hrát v létě 2021, pak ho 
CAF rovněž kvůli očekávaným nepříznivým klimatickým podmínkám 
přesunula na leden téhož roku� Další posunutí termínu o rok si pak 
vyžádal pandemie COVID-19� Předchozí turnaj se v roce 2019 hrál 
v Egyptě v létě� Do té doby byl obvyklý zimní termín�

 FERNANDINHO DOHRAJE V BRAZÍLII. 

 KOUČ MOTTA KONČÍ VE SPEZII. 

  Fernandinho je doma v Brazílii
Bývalý kapitán Manchesteru City Fernandinho se po vypršení 
kontraktu v anglickém velkoklubu vrátil domů do Brazílie� Sed-
matřicetiletý záložník podepsal dvouletou smlouvu s klubem 
Athletico Paranaense, v němž před dvaceti lety zahájil profesio-
nální kariéru� „Měl jsem hodně nabídek u různých klubů, z Brazílie 
i z ciziny� Nejrozumnější bylo vrátit se domů a udělat maximum pro 
Athletiko� Splním si tím sen a ukončím kariéru jako hráč pouhých 
tří klubů: dvou v Evropě a jednoho v Brazílii,“ konstatuje� Za tým 
z města Curitiba hrál v letech 2002-2005� Poté odešel do Šach-
taru Doněck, kde se během osmi let vypracoval mezi opory týmu� 
V roce 2013 se přesunul do Manchesteru City, s nímž za devět let 
získal mimo jiné pět mistrovských titulů, včetně letošního rozluč-
kového� Kapitánem City se stal po odchodu Davida Silvy v roce 
2020� V dresu brazilské reprezentace odehrál 53 zápasů� V roce 
2019 vyhrál Copu Américu a startoval na dvou mistrovstvích svě-
ta, které pro něj ale skončily zklamáním� Na domácím šampionátu 
2014 byl jedním z nejkritizovanějších hráčů po semifinálovém de-
baklu 1:7 s Německem a o čtyři roky později v Rusku si při čtvrtfi-
nálové porážce 1:2 s Belgií vstřelil vlastní gól�

  Záchrana mu nepomohla
Navzdory záchraně v Serii A mění Spezia trenéra� Bývalý repre-
zentační záložník Thiago Motta převzal tým loni v létě a podepsal 
smlouvu na tři roky, nyní se s vedením klubu dohodl na ukončení 
spolupráce� Vystřídat by ho měl Luca Gotti, který v prosinci skon-
čil v Udinese� Spezia zakončila minulý ročník italské ligy na 16� mís-
tě� Z 38 zápasů vyhrála pod vedením devětatřicetiletého kouče 
Motty deset�
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  „Straky“ stále zbrojí
Newcastle získal nizozemského obránce Svena Botmana z Lille� 
Dvaadvacetiletý mládežnický reprezentant, který měl v Lille 
zásadní podíl na zisku loňského francouzského titulu, podepsal 
v anglickém klubu smlouvu na pět let� Lille získá podle médií od-
stupné 37 milionů eur (asi 915 milionů korun)� Pro Newcastle je 
třetí letní posilou� Už dříve „Straky“ získaly brankáře Nicka Popea 
a obránce Matta Targetta�

  Favre zpátky v Nice
Trenér Lucien Favre se po necelých čtyřech letech vrátil k fotba-
listům Nice� Na lavičce pátého celku uplynulého ročníku Ligue 1 
nahradil Christophea Galtiera� Favre vedl Nice poprvé v letech 
2016 až 2018� Poté čtyřiašedesátiletý Švýcar odešel do Dortmun-
du, kde dostal výpověď v prosinci 2020 po sérii špatných výsled-
ků� Od té doby byl bez trenérského angažmá�

  Ortega dvojkou v „Citizens“
Manchester City přivedl jako brankářskou dvojku k Brazilci Eder-
sonovi devětadvacetiletého Němce Stefana Ortegu, který neza-
chránil Bielefeld od pádu do druhé bundesligy� V hvězdném klubu 
trenéra Pepa Guardioly podepsal smlouvu na tři roky� „Tak tohle 
je fantastický posun,“ radoval se gólman, jemuž v Arminii skončila 
po sezoně smlouva� V první či druhé německé lize odchytal za Bie-
lefeld a Mnichov 1860 celkem 237 zápasů�

 STRAKY ULOVILY BOTMANA. 

 NICE ANGAŽUJE FAVREHO. 

  Potřetí na lavičce Bilbaa
Ernesto Valverde se stal potřetí v kariéře trenérem fotbalistů 
Athleticu Bilbao� Osmapadesátiletý rekordman v počtu odkoučo-
vaných utkání (306) na lavičce baskického klubu se do Bilbaa vrací 
po pěti letech� V Bilbau působil v 90� letech jako hráč a na přelomu 
století v roli kouče juniorských týmů� Jako hlavní trenér dostal 
poprvé šanci v sezoně 2002/2003, nejvýraznější stopu ale zane-
chal při druhém angažmá mezi lety 2013 a 2017� Pod jeho vede-
ním získalo Bilbao španělský Superpohár a zahrálo si Ligu mistrů� 
Následně vyhrál dva španělské tituly s Barcelonou, od ledna 2020 
byl ale bez angažmá� Jeho jmenování je prvním výrazným krokem 
nového prezidenta Athleticu Jona Uriarteho�

  V Serii A play off o titul
Italská liga jako první z elitních soutěží v Evropě zavádí play off pro 
případ, že po základní části nasbírají první i druhý tým stejný počet 
bodů� Novinka bude platit od nadcházející sezony, italská federace 
o tom rozhodla poté, co dostala souhlas klubů Serie A� Pokud první 
a druhý celek budou po závěrečném kole bodově nastejno, odehra-
jí rozhodující zápas� V případě, že po 90 minutách skončí remízou, 
bude hned následovat penaltový rozstřel� V minulé sezoně rozhodlo 
o italském titulu až poslední kolo� Milánští rivalové AC a Inter shod-
ně vyhráli, ale i kdyby AC se Sassuolem jen remizoval, při bodové 
shodě by díky lepší vzájemné bilanci slavil titul� Vítězstvím si nicmé-
ně pojistil triumf před Interem s dvoubodovým náskokem�
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V dresu Citizens během pěti let nastřílel 95 gólů a nasbíral jedenáct 
cenných trofejí včetně čtyř pohárů pro vítěze anglické Premier Lea-
gue. Nezpochybnitelným útočníkem číslo jedna se však nikdy nestal, 
a tak rok před vypršením smlouvy odchází za velkou výzvou do Arse-
nalu, který zoufale hledá spolehlivého kanonýra. Stane se GABRIEL 
JESUS spasitelem londýnského giganta?

Gabriel Jesus

Našli
Kanonýři
spasitele?

Gabriel Jesus

Našli
Kanonýři
spasitele?

Foto: arsenal�com
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Kanonýři v posledních letech marně vzpomínají na zašlou slávu� Eli-

ta Premier League se jim výrazně vzdálila a zisk titulu je pro Arsenal 

v konkurenci Manchesteru City, Liverpoolu či Chelsea momentálně 

utopií� Předsezónním cílem svěřenců trenéra Artety tak tradičně bývá 

umístění do čtvrté příčky znamenající účast v Lize mistrů a s ním spo-

jený tučný příspěvek do klubové kasy� Jenže také v tomto úsilí selhávají,  

milionářskou soutěž si naposledy zahráli v roce 2017 a loni dokonce byli 

úplně bez evropských pohárů� V uplynulé sezoně to dlouho vypadalo, že 

by se do Champions League kvalifikovat mohli, v závěru ročníku však od-

padli, nechali si čtvrté místo vyfouknout úhlavními rivaly z Tottenhamu 

a musí tedy vzít zavděk Evropskou ligou, v níž budou patřit mezi hlavní 

favority na celkové vítězství� Při svém tažení za ziskem trofeje, kterou 

poprvé a naposledy ukořistil v roce 1994 v tehdejším Poháru vítězů po-

hárů, bude Arsenal spoléhat na schopnosti brazilského forvarda Gab-

riela Jesuse, jenž se stal novou ofenzivní zbraní ambiciózního mančaftu� 

Po příchodu Erlinga Haalanda z Dortmundu za 60 milionů eur na Etihad 

Stadium bylo jasné, že útočníkem číslo jedna bude u Citizens právě 

hvězdný Nor a Jesus by nedostával tolik příležitostí, kolik by si předsta-

voval� A to nechtěl brazilský forvard před blížícím se mistrovství světa 

v Kataru dopustit a odešel za novou výzvou do severního Londýna�

OSLAVA POCTOU MATCE
Z favely mezi fotbalovou smetánku� Tradiční příběh mnoha jiho-

amerických fotbalistů platí i v případě Gabriela Jesuse� Slavnou se 

stala jeho fotka z roku 2014, kdy jako bosý, vyhublý mladíček maloval 

na ulici výzdobu s brazilskou tématikou před mistrovstvím světa, kte-

ré hostila právě kolébka fotbalu� O čtyři roky později již jako forvard 

Manchesteru City nastoupil v základní sestavě „Kanárků“ na světovém 

šampionátu v Rusku, kde Brazílie vypadla ve čtvrtfinále s Belgií� Kopat 

do míče se naučil ve favele Jardim Peri z okraje São Paula, kde vyrůstal 

jako nejmladší ze čtyř sourozenců vychovávaných matkou Verou Luci-

ou, která pracovala jako uklízečka a do dnešního dne zůstává - společ-

ně s přítelkyní Raiane Limou a jejich čerstvě narozenou dcerou Helenou 

- jednou z nejdůležitějších osob v jeho životě� Právě jí je věnována jeho 

tradiční gólová oslava pojmenovaná „Alô-mãe“ (v češtině „Ahoj mami“), 

kdy Jesus předvádí gesto, jako by telefonoval� A nacvičené jej už má 

pořádně, pěknou řádku branek během své kariéry již nastřílel… 

POSEDLÝ FOTBALEM
Své první góly Gabriel Jesus sázel do sítí protihráčů na prašných 

hřištích v ulicích favely Jardim Peri a divoké bitvy jej nejen zocelily, ale 

také v něm zažehly vášeň pro hru, jež trvá do dnešních dní� „Hráči tam 

 V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ V BŘEZNU 2019 V PRAŽSKÉM EDENU 
 DVĚMA GÓLY ZAŘÍDIL TRIUMF BRAZÍLIE NAD ČESKEM 3:1. 

 S TROFEJÍ PRO MISTRA ANGLIE SE BĚHEM ANGAŽMÁ 
 V MANCHESTERU CITY POLASKAL HNED ČTYŘIKRÁT. 

 ZE SKROMNÝCH POMĚRŮ SE ODRAZIL K VELKÉ KARIÉŘE. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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jdou do zákroků, aby vám zlomili nohu� Občas jsem hrál tři nebo čtyři 

zápasy v jeden den� Nemohl jsem se fotbalu nabažit, i když jsem čas-

to končil v křečích� Ale to je fotbal� Nemyslím na nic jiného, nechodím 

pařit� Pro mě je vše jen o tréninku a hraní� Myslím, že jsem fotbalem 

posedlý,“ přiznává Jesus, který se po pouličních bitvách úspěšně vrh-

nul také na organizovaný fotbal, a když za amatérský Associação At-

lética Anhanguera nastřílel ve 48 zápasech 54 gólů, přetáhl jej v roce 

2013 do svých mládežnických týmů slavný Palmeiras� V jeho výběru 

do 17 let překonal gólové rekordy (37 branek ve 27 zápasech) a brzy 

se prostřílel do A-týmu, jemuž v roce 2015 pomohl k zisku brazilského 

poháru a o rok později k vysněnému ligovému titulu, na který slavný 

mančaft ze São Paula čekal dlouhých 22 let� Za své parádní výkony 

si tehdy devatenáctiletý mladík vysloužil cenu pro nejlepšího hráče 

brazilské ligy a vydal se hledat fotbalové štěstí do Evropy, když jej vy-

koupil Manchester City�

ZOCELENÝ FAVELOU
Drsné začátky v Jardim Peri jsou v něm hluboce zakořeněny 

a ovlivnily styl, kterým se na zeleném pažitu prezentuje� „Na hřišti 

jsem bojovník� Rád hraju agresivně, od mala jsem nastupoval se star-

šími a proti silným obráncům� Nebojím se tvrdých zákroků, chci vy-

hrávat a bojuju, abychom to dokázali,“ popisuje svůj styl Gabriel Je-

sus� Nejen kvůli střílení branek, ale právě pro jeho velkou pracovitost, 

ochotu agresivně napadat po ztrátě míče, obrovskou touhu po ví-

tězství a také schopnosti nastupovat na jakékoliv pozici v útoku si jej 

do týmu vybral Pep Guardiola, pod jehož vedením se úspěšně adap-

toval na náročnou Premier League a naučil se vítězit - vždyť s Citi-

zens během pěti let čtyřikrát ovládl Premier League a Ligový pohár, 

k tomu přidal také triumf v FA Cupu a dvě vítězství v Superpoháru� 

K úspěchům svému mančaftu pomohl necelou stovkou gólů (95 gólů 

a 46 asistencí) a často se trefoval v důležitých zápasech proti silným 

soupeřům - v uplynulé sezoně například v semifinále Ligy mistrů proti 

Realu Madrid či v lize proti Arsenalu, Chelsea nebo v klíčovém dubno-

vém mači s rivaly o titul z Liverpoolu�

SHLEDÁNÍ S ARTETOU
Do Arsenalu si jej vybral kouč Mikel Arteta, jenž s šikovným forvar-

dem pracoval již dříve při svém angažmá v Manchesteru City, kde půso-

bil v roli asistenta trenéra, a ví, co může od rodáka ze São Paula očeká-

vat� Po únorovém úprku snajpra Aubameyanga do Barcelony a letnímu 

odchodu Lacazetteho do Lyonu potřeboval útok Kanonýrů nutně posí-

lit a bude to právě Gabriel Jesus, na jehož ramena spadne hlavní břímě 

střílení gólů� Od Artety dostane velkou porci důvěry a místo v základní 

sestavě, což může jeho výkonům jen prospět� Do útoku Arsenalu přine-

se Jesus rychlost, sílu, výtečný pohyb, techniku, ochotu tvrdě makat 

a také zkušenost s prací v prostředí plném úspěchů� A právě vítězná 

mentalita je na Emirates Stadium v posledních letech výrazně nedo-

statkovým zbožím… V pětadvaceti letech má navíc ty nejlepší fotba-

lové roky před sebou, pomůže vytáhnout Arsenal zpět na výsluní? 

 VE DVANÁCTI VZÁJEMNÝCH DUELECH S ARSENALEM TŘIKRÁT SKÓROVAL. 
 OD NOVÉ SEZONY UŽ BUDE GABRIEL JESUS VÁLČIT ZA KANONÝRY. 

 GÓLEM A ASISTENCÍ POMOHL KANÁRKŮM K FINÁLOVÉ VÝHŘE 
 NAD PERU 3:1 A CELKOVÉMU TRIUMFU NA COPA AMÉRICA 2019. 

Gabriel Jesus
Celé jméno: Gabriel Fernando de Jesus * Narozen: 3� dubna 

1997, São Paulo * Výška: 175 cm * Pozice: útočník * Klub: Arse-

nal * Číslo dresu: 9 * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly, asisten-

ce): 2015-2017 Palmeiras 52 / 21 / 6, 2017-2022 Manchester City 

233 / 95 / 46, 2022-? Arsenal 0 / 0 / 0; národní tým 2016-? Brazílie 

55 / 19 / 13
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Jan Navrátil: „Je to pro nás
všechny velká zkušenost!“

Svěřenkyně trenéra Jana Navrátila podlehly i v dalších dvou utkáních 
základní skupiny domácího mistrovství Evropy hráček do 19 let Španělsku 
a Itálii. Český kouč ale věří, že jak tři zápasy proti elitním týmům, tak celý 
turnaj bude pro jeho svěřenkyně velkou zkušeností. 

 KOUČ JAN NAVRÁTIL BĚHEM DUELU 
 JEHO SVĚŘENKYŇ SE ŠPANĚLSKEM. 

 ČESKÝ TÝM PODLEHL SVÝM SOUPEŘKÁM 
 VE VŠECH TŘECH UTKÁNÍCH V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ. 

 Výsledky nechme stranou, dá se účast v turnaji hodnotit 

především jako velká zkušenost pro samotné hráčky?

„Určitě� Musím poděkovat všem lidem, kteří se postarali o to, aby 

EURO u nás bylo� Je to pro nás pro všechny velká zkušenost a právě 

holky si z toho musí vzít nejvíc, protože zažily něco, co žádná z nich 

dosud nezažila� A možná ani nezažijí, ale přál bych jim, aby je to ještě 

znovu potkalo� Tři takové zápasy během pár dní jsou pro ně obrov-

ská zkušenost�“

MISTROVSTVÍ EVROPY HRÁČEK DO 19 LET

ČESKO - ŠPANĚLSKO 0:5 (0:2)

Branky: 23� Elexpuru, 37� Fiamma, 47� Pinedo, 69� a 76� Moral� Rozhodčí: Lisiecka-Sek 
(Polsko) - Eidinzonaite (Litva), Kume (Albánie)� Diváci: 2525�

Česko: Fuchsová - Pražienková, Ohlídalová, Jelínková, Huvarová (55� Pavlíčková) - 
Pouvová (55� Bendová), Jonášová - Ducháčková, Tenkrátová (46� Černá), Střížová 
(46� Thanhová) - Švíbková (81� Hlouchová)�

Španělsko: Font - Valle, Lloris (46� Martinez), Mingueza - Laborde, Vignola (60� Moral), 
Elexpuru, Pinedo (77� Cano), Fiamma (60� Bartel) - Uria (70� Álvarez), Baradad�

ITÁLIE - ČESKO 4:0 (2:0)

Branky: 3� a 59� Arcangeli, 20� Beccari, 90�+4 Della Peruta� ŽK: Pfattner - Tenkrátová, 
Pavlíčková� Rozhodčí: Pesu (Rumunsko) - Pastoreková (Slovensko), Demosthenous 
(Kypr)�

Itálie: Beretta - Battistini, Passeri, Robustellini, Pellinghelli (64� Peruta) - Pfattner 
(86� Berti), Ferrara, Pavan (78� Massimino) - Corelli (46� Cesarini), Beccari, Arcangeli�

Česko: Beránková - Huvarová, Ohlídalová (62� Trčková), Jelínková, Pavlíčková - Pou-
vová (52� Tenkrátová), Jonášová (81� Kochanová) - Ducháčková, Černá, Hlouchová 
(46� Bendová) - Švíbková (46� Střížová)�

TABULKA SKUPINY A

1� Španělsko 3 2 1 0 9:2 7

2� Francie 3 1 2 0 6:3 5

3� Itálie 3 1 1 1 7:5 4

4� ČESKO 3 0 0 3 0:12 0

Foto: gol�cz – Pavel Jiřík ml�

Foto: gol�cz – Pavel Jiřík ml�
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 JAN NAVRÁTIL: „PROHRÁT S ELITOU 
 EVROPY NENÍ ŽÁDNÁ OSTUDA.“ www.fotbal.cz

 V ZÁVĚREČNÉM KLÁNÍ ZVÍTĚZILY ITALKY NAD ČESKÝMI HRÁČKAMI 4:0. 

 ČESKÉ REPREZENTANTKY A JEJICH REALIZAČNÍ TÝM 
 SE LOUČÍ S EVROPSKÝM ŠAMPIONÁTEM PO ZÁKLADNÍ SKUPINĚ.  VE DRUHÉM ZÁPASE PADLY MLADÉ ČEŠKY SE ŠPANĚLKAMI 0:5. 

 Nebyly hráčky v nějaké depresi kvůli výsledkům ve skupině?

„Ne, vůbec ne� Naopak si myslím, že je to ještě víc motivuje� Bál 

jsem se, že nám budou ve třetím zápase během pár dní ubývat síly 

ještě rychleji, ale nakonec jsme se až do devadesáté minuty snažili, co 

jsme mohli� Myslím, že holky stoprocentně věří v to, co po nich chce-

me, a já doufám, že jim to pomůže� Prohrát s elitou Evropy není žádná 

ostuda�“

 Jakou budoucnost podle vás budou mít hráčky z tohoto 

týmu? Některé po turnaji v týmu skončí...

„To je asi otázka spíš na pana Radu, který trénuje A mužstvo (úsměv)� 

Ale v kádru je stále ještě několik hráček ročníku 2004, které budou nej-

spíš pokračovat v devatenáctce, a těm to pomůže obrovsky� Hráčky 

ročníku 2003 to mají těžké, protože se přesunou do kategorie dospě-

lých, což na reprezentační úrovni nebude jednoduché, ale určitě tam 

pár kandidátek, které by mohli v A týmu zkusit, je� Ale to už je na tre-

nérovi A mužstva�“ 

Foto: gol�cz – Pavel Jiřík ml�

Foto: gol�cz – Pavel Jiřík ml�

Foto: gol�cz – Pavel Jiřík ml�

Foto: gol�cz – Pavel Jiřík ml�
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 O TROFEJE PRO NEJLEPŠÍ BOJOVALO VE FINÁLOVÉM TURNAJI DD CUPU DVANÁCT CELKŮ. 

DD Cup: 19. ročník ovládly 
na Strahově Dlažkovice 

Dvanáct finalistů, týmů z dětských domovů z celé republiky, odehrálo 
29. června Národní finále fotbalového Turnaje dětských domovů (DD Cup) - 
O pohár české fotbalové reprezentace. Finále se uskutečnilo na pražském 
Stadionu Evžena Rošického.

 OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ TÝM SI NA STRAHOVĚ 
 VYBOJOVAL TÝM DĚTSKÉHO DOMOVA Z DLAŽKOVIC. 

 ÚČASTNÍCI FINÁLE JIŽ 19. ROČNÍKU DD CUPU. 

www.fotbal.cz

O pohár české fotbalové reprezentace bojovaly Dlažkovice, Dol-

ní Lánov, Duchcov, Frýdek Místek, Horní Slavkov a Cheb, Kašperské 

Hory, Nový Jičín, Ostrava-Vizina, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klá-

novice, Tachov a Unhošť�

„Sportování dětí v dětských domovech je specifické a často je pod-

míněno nejen finančními, ale i lidskými možnostmi jednotlivých dět-

ských domovů� Jsem proto moc ráda, že fotbalová asociace může děti 

i dětské domovy v tomto směru podpořit a přispět tak k jejich pravi-

delnému sportování� Každý rok se zapojují i partneři a podporují děti 

materiálně, což je skvělé� Zvláště, když se finále odehrálo na velkém 

stadiónu a za dětmi přišli i skvělí fotbaloví hosté, trenéři reprezentač-

ních týmů a fotbalisté� To je pro tyhle děti velký zážitek,“ uvedla Micha-

ela Veselá, manažerka sociálních projektů FAČR�

Děti přišel mezi jinými pozdravit i kouč reprezentačního týmu U21 

a vicemistr Evropy z roku 1996 Jan Suchopárek�

„Byl to turnaj mezi kapkami deště, ale kluci i holky to ustáli výborně 

a vydrželi v tempu a nadšení až do konce� Byla tam vidět obrovská ra-

dost ze sportu, který máme všichni rádi,“ uvedl reprezentační trenér 

po vyhlášení výsledků� 

KVALIFIKAČNÍ TURNAJE

FC Baník Ostrava – 16� 5� * SK Slavia Praha – 25� 5�
FK Teplice – 7� 6� * Prokopávka Plzeň 9� 6�

NÁRODNÍ FINÁLE

29� 6� Stadion Evžena Rošického

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
O POHÁR ČESKÉ FOTBALOVÉ REPREZENTACE

1� Dlažkovice * 2� Frýdek Místek * 3� Cheb a Horní Slavkov 
4� Nový Jičín * 5� Unhošť * 6� Praha - Klánovice * 7� Praha - Dolní Počernice 

8� Tachov * 9� Dolní Lánov * 10� Ostrava - Vizina * 11� Duchcov * 12� Kašperské Hory

INDIVIDUÁLNÍ CENY

Nejlepší střelec: Daniel Husák (Unhošť) - 10 branek
Nejlepší brankář: Rudolf Čonka (Duchcov)    

Nejlepší hráčka turnaje: Julie Magdalena Šťastná (Praha Dolní Počernice)

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