
Reportérka v akci
Je skvělé být součástí SYNOT 

ligy, říká Miss Chlebovská

Souboj plejerů
Fotbalová elita si to mezi sebou 
rozdala v dovednostních soutěžích

Bony a Edin
Jak česká nejvyšší 
soutěž vychovala 

superhvězdy 
Manchesteru City

Moje 11
Tomáš Řepka určil 
jedenáctku nejlepších 
spoluhráčů

„Kdyby mi někdo řekl, že skončím ve dvaačtyřiceti, 
tak si budu ťukat na čelo“
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Legendární brankář     Jaromír BLAŽEK    přepisoval na začátku jara historické tabulky
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„Dřív jsem chodil na fotbal párkrát 
za sezónu. Ale co chodíme spolu, 
nevynechali jsme jediný zápas.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

TIPNI SI NA VÝSLEDEK
ZÁPASU A VYHRAJ!

2x PŮLLITR

2x OTVÍRÁK 2x PONOŽKY

2x NÁRAMEK

KAŽDOU NEDĚLI PŘI TELEVIZNÍM UTKÁNÍ
SOUTĚŽÍTE O TYTO CENY:

Akce platí na nedělní televizní utkání jarní části Synot ligy 
(21. 2. – 31. 5. 2015). Pravidla na www.gambrinus.cz

6 GAMBÁČŮ S KÁMOŠI = TIPOVACÍ LÍSTEK
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POZDRAV K NEBI. Fotbalisté Příbrami věnovali vedoucí gól, který vstřelili při prvním jarním utkání na Letné, náhle zesnulému otci 
fotbalisty Tomáše Pilíka. Právě tento hráč zahrával přímý volný kop, který si do branky srazil Pavel Kadeřábek.
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jaro 2015 se může stát historickým 
milníkem pro český profesionální fot-
bal, neboť dlouho připravovaný pro-
jekt, nesprávně někdy označovaný jako 
osamostatnění ligy, dojde snad svého 
naplnění.
 Rád bych hned na úvod zdůraznil, 
že v žádném případě nejde o odtržení 
ligového fotbalu od Fotbalové aso-
ciace ČR, jak bývá někdy nesprávně 
interpretováno. Jednak to ani není 
možné, protože Fotbalová asociace ČR 
je a vždy bude vrcholnou autoritou za-
stupující fotbal v České republice, a ze-
jména o to nemá nikdo zájem, neboť LFA 
od počátku svého působení prezentuje 
partnerství s FAČR, deklarované nejen 
podepsaným Memorandem o vzájem-
né podpoře a spolupráci.
 To, k čemu ligové kluby reprezen-
tované LFA směřují, je změna 
organizačního uspořádání UVNITŘ 
Fotbalové asociace, o čemž svědčí nut-
nost  uzavření Rámcové smlouvy mezi 
LFA a FAČR a zároveň se připravuje 
i dílčí úprava stanov asociace. Je tedy 
evidentní, že FAČR je zde v určující 
pozici, což by liga v případě „odtržení“ 
zřejmě řešila zcela jinak.
 V čem tedy spočívá zmiňovaná 
změna organizačního uspořádání? 
Na úvod je třeba zmínit, že se jedná 
o naprosto žádoucí krok, který je běžný 
ve všech nejen rozvinutých, ale i roz-
víjejících se zahraničních fotbalových 
asociacích. Nejde tedy o žádný český 
experiment, naopak se zpožděním 
řady let doháníme stav, který je již 
v Evropě masově rozšířen. Ligový fot-
bal už dávno přestal být sportem, ale 
stal se tvrdým šoubyznysem s globál-
ním rozsahem, jenž stírá hranice, dra-
maticky jej ovlivňují masmédia a nové 
technologie. A tento fotbalový byz-
nys není možné dlouhodobě a hlavně 
úspěšně rozvíjet v organizační struktuře 
občanského sdružení všeobjímající 
fotbalové asociace, která je primárně 
založena na výsledcích složitých vo-
leb a politických kompromisů a ze 
své defi nice naopak není založena 
za účelem dosahování ekonomického 

zisku. V nových podmínkách musí být 
fotbal řízen v efektivní manažerské 
struktuře, jež je primárně orientovaná 
na výkon a kde o úspěchu rozhodují 
jednoznačně měřitelné parametry, 
jako je hodnota kontraktu o market-
ingových právech, počet fanoušků 
a to už nejen na samotném stadionu, 
ale rovněž na sociálních sítích a pro 
někoho možná bohužel i u televizních 
obrazovek. 
 Kruciální změnou je tedy především 
omezení vlivu složitě volených struk-
tur a jejich nahrazení vlastníky klubů, 
případně jejich investory, kteří do li-
gového fotbalu transferují zásadní 
fi nanční částky. Byť profesionální li-
gové kluby tvoří pouhý zlomek celkové 
základny národní asociace, měřeno 
počtem členů, ale vytváří většinové 
povědomí o fotbale v naší zemi, což 
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 Dušan Svoboda,
 předseda Ligové 
 fotbalové asociace

Vážení přátelé,

Úvodní slovo 
Dušana Svobody
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LIGOVÁ FOTBALOVÁ 
ASOCIACE VYHLÍŽÍ 
VSTUP DO SVÉ NOVÉ ETAPY

LFA a Fotbalová asociace ČR si mezi 
sebou vyjednaly možný text koordi-
nační rámcové smlouvy o spolupráci 
a kluby daly jasný signál, že mají zá-
jem o provedení navrhovaných změn. 
Chybí tedy už jen politické rozhodnutí 
a vůle celý proces dokončit. 

Od nové sezony 2015/2016 by tak čes-
ký ligový fotbal vstoupil do nové etapy 
s vyšší mírou autonomie. Profesionální 
kluby začínají vyjednávat i o správ-
ném nastavení vnitřních struktur 
Ligové fotbalové asociace, aby došlo 
ke správnému naplnění záměru všech 
zainteresovaných klubů, mezi které se 
jednoznačně řadí i kluby Fotbalové 
národní ligy. Ačkoliv to byli především 
majitelé ekonomicky silných celků 
SYNOT ligy, kteří dali nejsilnější im-
puls v probíhajícím vyjednávání, kluby 
druhé nejvyšší soutěže byly od začát-
ku součástí celého projektu. Fotbalová 
národní liga stojí na pomezí mezi 
amatérským a profesionálním fotba-
lem a některé její týmy jen s obtížemi 
plní náročná licenční kritéria profe-
sionálního klubu. Přesto je role klubů 
FNL pro celou pyramidu českého klu-
bového fotbalu nezastupitelná. Tvoří 
totiž nenahraditelné spojení mezi ryze 

amatérskými a ryze profesionálními 
kluby, její zánik by způsobil propastný 
rozdíl mezi těmito dvěma světy a do-
šlo by k zásadnímu rozkolu českého 
fotbalu a faktickému uzavření pro-
stupnosti současné pyramidy soutěží.
Probíhající diskuse kolem Juniorské 
ligy a nového nastavení mládežnic-
kých soutěží se opírá o současný for-
mát druhé nejvyšší soutěže, neboť nej-
větší procento hráčů mládeže začíná 
profesionální kariéru právě v klubech 
FNL. Komplex mládežnických soutěží 
a nejvyšší řízení českého fotbalu by 
na toto měly pamatovat a klubům FNL 
pomoci vytvářet vhodné podmínky 
pro dokončení výchovy mladých čes-
kých hráčů.

Léto 2015 očekává nástup význam-
ných změn v českém ligovém fotba-
le. Ligová fotbalová asociace může 
pokračovat v načatých korekcích pro 
zatraktivnění současného soutěžního 
modelu. Termínová listina SYNOT ligy 
chce pevně zakotvit hrací dny Poháru 
FAČR (Poháru České pošty), který by 
se od léta měl hrát v jednotných ter-
mínech. Objevilo se i několik verzí 
zcela nového pojetí této zatím divácky 
neatraktivní soutěže. To jen dokazuje, 

že český fotbal prochází seberefl exí 
a snaží se nalézt nové, pro diváky za-
jímavější formáty.

Projekt mládežnických akademií, kte-
rý připravuje FAČR pro ligové klu-
by, nabírá konkrétní obrysy, a ačko-
liv je diskuse někdy vyhrocená, vede 
ke konstruktivním závěrům a pozitiv-
ním posunům. Zásadní otázkou je nyní 
pouze role FAČR – zda má být výkon-
nou silou projektu, nebo má svými 
nastaveními dotlačit k činům samot-
né kluby. Anglický model, kde kluby 
nemají až takový zájem vychovávat 
vlastní mládež a první celoroční mlá-
dežnická soutěž začíná až v katego-
rii U18, by nebyl vhodným formátem 
pro české kluby, které jsou na výchově 
vlastních hráčů doslova závislé.

Hráčům se každopádně zlepšuje pro-
středí a péče o jejich výkony, neboť 
brzy vstoupí v platnost nové standar-
dy pro profesionální hráčskou smlou-
vu, které hráčům garantují jistou jed-
notnost smluvních ustanovení napříč 
kluby. Přestože nejde o přímou jed-
notnost smluv, zároveň klubům navy-
šují povinnosti v oblasti péče o hráče, 
zejména o zdravotní složku.

ZÁSADNÍM TÉMATEM PRO LIGOVOU FOTBALOVOU ASOCIACI 
JSOU V SOUČASNOSTI VRCHOLÍCÍ JEDNÁNÍ O OSAMOSTATNĚNÍ 
NEJVYŠŠÍCH LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ. 

Ligové shromáždění Fotbalové asoci-
ace ČR na svém zasedání 24. února 
odhlasovalo záměr osamostatnění 
profesionálních soutěží. Je připrave-
na smlouva mezi Ligovou fotbalo-
vou asociací a FAČR, o které se bude 
v příštích týdnech jednat. Podle mís-
topředsedy FAČR za ligu Dušana 
Svobody by k osamostatnění mohlo 
dojít ještě před začátkem příští sezo-
ny.
 „Dnes proběhl důležitý krok k osa-
mostatnění profesionálních soutěží. 
Ligové shromáždění schválilo záměr 
reformy, tedy převod kompetencí 
z FAČR na LFA. Rovněž schválilo ná-
vrh smlouvy a pověřilo mě, abych vedl 
jednání s ostatními představiteli FAČR,“ 
řekl na tiskové konferenci Svoboda, 
který je zároveň předsedou Ligové 
fotbalové asociace.
 „Jedná se o tom už dlouho, ale 
dneškem je to na dobré cestě a nevi-
dím žádné konfl iktní body. Je to hlav-
ně o nalezení optimálního režimu 
fungování, aby byly všechny strany 
spokojené,“ vysvětlil Svoboda.
 Osamostatnění bude muset ještě 
schválit Výkonný výbor FAČR, pokud 

by muselo dojít k úpravě stanov, tak 
i valná hromada FAČR. „Pokud půjde 
všechno podle předpokladů, tak by 
od nové sezony už mohly být profe-
sionální soutěže samostatné,“ dodal 
Svoboda.

Nyní směrem k FAČR jedná o třech 
stěžejních oblastech:

  Přenechání kompetencí k řízení 
soutěží.

  Jakým způsobem budou na řízení 
soutěží dohlížet jednotlivé komise.

  Řešení fi nančních vazeb mezi 
ligou a fotbalovou asociací.

Únorové hlasování v rámci Ligového 
shromáždění bylo jen formálním po-
tvrzením dohody, kterou kluby učinily 
při lednové schůzce s vedením FAČR, 
kde otázku samostatnosti dlouho ře-
šily. Už tehdy se záměrem souhlasilo 
všech 16 prvoligových celků.
 Osamostatnění by znamenalo 
především to, že řízení profesionál-
ních soutěží by se z FAČR přesunulo 
na LFA. Rovněž by pod ligu měly pa-
třit některé komise, především pak ta 

disciplinární. Naopak komise rozhod-
čích by určitě zůstala pod FAČR. „To 
vzhledem k UEFA a FIFA ani jinak ne-
jde. My bychom mohli maximálně mít 
možnost delegovat do komise svého 
člena,“ doplnil Svoboda.
 Velkým tématem osamostatnění 
je především nakládání s příjmy z te-
levizních práv. V tomto případě se ale 
minimálně do léta 2018 nic nezmě-
ní, jelikož běží platné smlouvy mezi 
marketingovou společností STES, za-
stupující FAČR, a majitelem práv. 
 Nové nastavení a zapojení LFA 
do příjmů z práv by tak bylo možné 
od 1. července 2018. 
 „Reforma není o tom, že by si 
profesionální fotbal chtěl uzurpo-
vat moc, vliv, prostředky a peníze 
na úkor výkonnostního fotbalu. Nemá 
smysl si něco nalhávat. Náš fotbal 
ekonomicky nefunguje dobře, bez 
angažovanosti akcionářů a vlastní-
ků klubů by se na takové úrovni ani 
nedal dělat. S tím nejsme spokojení. 
Osamostatnění je krok ke zlepšení. 
Pokud se bude dařit ligovému fotbalu, 
o to více se bude dařit FAČR a dalším 
složkám,“ řekl Svoboda.

KLÍČOVÉ LIGOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR

LFA
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Alespoň do léta. Tehdy totiž brankář, 
jenž získal sedm mistrovských titulů, 
hodlá defi nitivně opustit prostor mezi 
tyčemi. „Úplně nejlepší by bylo loučit 
se na Letné. Před vyprodaným stadio-
nem. V dresu Sparty či Jihlavy,“ svěřil 
se dvaačtyřicetiletý veterán.

Hovoříme spolu krátce poté, co jste 
se stal nejstarším hráčem SYNOT 
ligy. Vzpomenete si na svůj první 
ligový zápas?
Tak na to se zapomenout nedá, to 
jsem hrál v dresu Slavie ve Vítkovicích. 
Zápas tehdy skončil 1:1. 

Co vám z toho zápasu utkvělo 
v paměti?
Asi to, že jsem se s tím popasoval dob-
ře. Sice jsme nevyhráli, ale co si pa-
matuju, tak jsem podal dobrej výkon. 

Byl jste tehdy nervózní?
Jako prase samozřejmě. (smích) Ani 
pořádně nevím, co to bylo za rok. Bylo 
mi tak osmnáct devatenáct. 

Když se teď vydáme časem a vrátíme 
se k utkání na Bohemce, kde jste 
se stal rekordmanem ligy, byl jste 
nervózní podobně?
Možná ano. Určitě to nebylo dané tím, 
že by to byl zápas na nějaký rekord. 
Spíš to bylo tím, že jsem dlouho ne-
chytal mistrovské utkání. Takže možná 
trošku nervozita, spíš ale větší očeká-
vání, jestli jsem v pohodě. Vše ze mě 
v podstatě spadlo nástupem na hřiště.

Přemýšlel kluk, který tenkrát nas-
toupil za Slavii, o tom, že bude mít 
takhle dlouhou kariéru? 
Ne, to nejde takhle přemýšlet. Kdy-
by mi tehdy někdo řekl, že skončím 
ve dvaačtyřiceti, tak si budu ťukat 
na čelo. To nejde naplánovat.

Při focení do magazínu SYNOT ligy 
jste pózoval s dresy bývalých klubů. 

A nebylo jich málo. Vybaví se vám vz-
pomínky, když ty dresy vidíte?
Spoustu těch klubů jsem vlastně pro-
šel narychlo. Ve Slavii chytal někdo jiný. 
Lepší, zkušenější. Chodil jsem ze Slavie 
tři roky po sobě po hostováních. Po-
prvé jsem byl v Českých Budějovicích, 
podruhé ve Viktorce Žižkov, třetí hosto-
vání jsem měl na Bohemce. Pak jsem 
se vrátil, byl jsem rok a půl ve Slavii 
a potom šel do Bohemky na přestup.

Vaše ligová kariéra je úctyhodná. 
Zakusil jste i zahraniční angažmá 
v Norimberku. Nelitujete, že jste 

„venku“ nestrávil více času?
Říkám, že každej člověk to má nějak 
dané. Já jsem měl dané asi to, že si 
zahraničí moc neužiju. Je mi trošku líto, 
že jsem tam nezůstal, že jsem nevydr-
žel déle. Něco to dalo mně i rodině. Je 
pravda, že jsem téměř celý fotbalový 
život strávil tady v české lize. Na jednu 
stranu mě to mrzí, na druhou má člo-
věk jiné zážitky.

Asi největší úspěchy jste zažil 
ve Spartě. Je to klub, který je pro vás 
stěžejní?
V srdci mi Sparta určitě zůstala nejvíc. 
Díky Spartě jsem dosáhnul největších 
úspěchů, jak mistrovských titulů, tak 
Ligy mistrů, Poháru UEFA. Dostal jsem 
se do nároďáku, byl jsem na mistrov-
ství Evropy i světa. To všechno bylo 
v období, kdy jsem byl ve Spartě, tak-
že v tomhle je Sparta pro mě asi nej-
víc. Na druhé místo bych zařadil Bo-
hemku, ze které jsem přestoupil právě 
do Sparty. 

Jak moc se liga změnila za tu dobu, 
co jste chytal na začátku a co chytáte 
teď?
Prostředí, stadiony se zlepšily nebo se 
změnily k lepšímu. Všechny musí spl-
ňovat určitá kritéria, abyste na nich 
mohli hrát ligu. Na druhou stranu si 
myslím, že dříve chodilo více lidí. 

JE SYMBOLEM SAMOSTATNÉ ČESKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE. 
V SYNOT LIZE NASTOUPIL K UTKÁNÍM V SEDMI RŮZNÝCH 
KLUBECH, ODCHYTAL PŘES TŘICET TISÍC MINUT A HNED 
NA ZAČÁTKU JARNÍ ČÁSTI AKTUÁLNÍ SEZONY SE STAL 
NEJSTARŠÍM HRÁČEM V HISTORII NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. 
GÓLMAN JAROMÍR BLAŽEK JE ZOSOBNĚNÍM LIGOVÉ 
DLOUHOLETOSTI A ODDANOSTI. VĚTŠÍ LEGENDA SE 
PO TRÁVNÍCÍCH SYNOT LIGY ZŘEJMĚ NEPOHYBUJE. 
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Pamatuju si společnou českosloven-
skou soutěž. Bylo neskutečné, když 
hrála Slavia na Slovanu nebo Sparta 
v Brně, to se nedá srovnat.

Jací jsou dnes vaši protivníci? 
Mám na mysli útočníky. Jsou lepší, 
rychlejší?
Určitě jsou všichni rychlejší. Jsou 
na tom lépe, ale to je doba. Dříve 
zase hrála v lize opravdu velká jmé-
na. Člověk nepochyboval o tom, že 
jsou to dobří fotbalisti, ať to byl Pavel 
Nedvěd, Pavel Kuka, Horst Siegl, nebo 
Jozef Chovanec. Ve Slavii se také sešla 
kvalitní parta, která udělala titul. Tam 
byl Karel Poborský, Patrik Berger, Vlá-
ďa Šmicer.

Na kterou sezonu osobně vz-
pomínáte nejvíce?
Řekl bych, že jsme se taková dobrá 
parta sešli na Bohemce za trené-
ra Petržely. Dodnes se s těmi kluky 
z týmu scházíme. S některými se zná-
me celé rodiny.
 
Jsou hráči, kteří vám během vaší 
kariéry nejvíce povahově i lidsky 
sedli?
Vypíchnout se to dá těžko. Nevzpomí-
nám si, že bych měl s někým nějaké 
větší problémy. Nebyl jsem ten typ, že 
bych stál stranou. Určitě kluci z Bo-
hemky. Máme k sobě blízko, jak mimo 
fotbal, tak i když jsme spolu hráli. Jsme 
schopní se několikrát za rok vidět, jez-
díme na chalupy, dříve jsme společně 
trávili i dovolené.
 
Řešili jsme týmy, spoluhráče, ale co 
trenéři? Který vám toho v kariéře 
nejvíc dal?
Nebyl by to asi jeden. Když vzpomenu, 
tak úplně nejvíc mi dal – a to se mnou 
spousta lidí nebude souhlasit – trenér 
Petržela. Spousta lidí má na něj svůj 
názor. On mě ale na Slavii v podsta-
tě vytáhl z dorostu do áčka. Pak mě 
zachránil ze Slavie, když mě chtěl 
do Bohemky, takže mi pomohl  vlast-
ně dvakrát. I když to pod ním nebylo 
nic jednoduchého. Na druhou stranu 
si myslím, že kdyby to zakusilo pár 
mladejch hráčů dneska, možná by 
začali trochu víc makat.

Bylo to specifi cké?
Před těmi patnácti lety se běhalo tak, 
až se zvracelo. Na jednu stranu je to 
strašný, ale člověk aspoň najde svoje 
hranice. 

O brankářích se říká, že mají tak 
trochu svůj vlastní svět, že jsou 

taková samostatná jednotka. Jaký 
jste vy?
Nejsem takový. Rád se bavím, rád 
jsem mezi lidmi. Svůj svět nemám, 
i když mi to žena občas říká. (smích) 
My máme svůj svět akorát v současné 
době. Všechno spěje k tomu, že gól-
mani mají speciální tréninky, dělají 
specifi cké věci. Jsme trochu oddělený 
od mančaftu.

Jsou dnes tréninky pro gólmany 
náročnější, než tomu bylo dříve?
Náročné to bylo vždycky, když se-
bou člověk hází, mlátí. Akorát teď se 
k tomu přidalo ještě i to, že gólman 
musí fungovat jako stoper, jako hráč. 
Dnes nestačí postavit se do brány. 
Provádíme i speciální tréninky, které 
jsou zaměřené právě na tenhle aspekt 
hry. 

Dnes jste gólman, který rozdává 
zkušenosti. V minulosti tomu bylo 
jinak. Předáváte něco právě z dob 
minulých?
Nejblíž jsem spolupracoval s trené-
ry brankářů. Téměř od všech jsem si 
něco vzal, nelze zmínit jedno jméno.

Tak já to zkusím. Co třeba
 Jan Stejskal?
Je pravda, že jsme spolu spolupraco-
vali dlouho. Začalo to ve Slavii, teh-
dy byl jednička, udělal titul. A pak 
i ve Spartě a nároďáku.

Znamenalo pro vás něco, když jste 
ho při prvním jarním duelu této se-
zony přeskočil v počtu vychytaných 
nul?
Ještě jsem s ním nemluvil, na to se 
teprve chystám. Omluvil jsem se mu 
v televizi. (smích) Vím, jaký je a že to 
bere s nadhledem, ale už se těším, až 
mu zavolám a trochu si do něj rejpnu.

—

S Y N O T  L I G A —

 „Říkám, že každej člověk to 
 má nějak dané. Já jsem měl 
 dané asi to, že si zahraničí 
 moc neužiju. Je mi trošku líto, 
 že jsem tam nezůstal, že jsem 
 nevydržel déle.“ 

SYNOT LIGA   MAGAZÍN 17
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Byl to dobrý pocit být druhý v historii 
v počtu nul, a ještě ho překonat?
On měl ten počet nul, když končil snad 
ve třiceti letech. Stihl to dřív než já. Sta-
tistiky jsou hezký, ale já ani nevím, kolik 
mám odehraných zápasů. Tohle si ne-
pamatuju. Až skončím, tak si to někam 
napíšu, abych si to pamatoval.

Nejste ten typ, který má v hlavě 
konkrétní situace?
Ne. Zápas mě zajímá jen předtím, než 
ho hraju, to je v podstatě týden. Po něm 
se to snažím zahodit. 

Dnes oblékáte dres Jihlavy. Je to tedy 
poslední tým, ve kterém budete chytat 
ligu?
Je to určitě poslední tým. Přestupní ter-
mín už skončil, takže nějaký transfer už 
asi nestihnu. (smích)

Jste Jihlavě vděčný za to, že zde 
můžete zakončit kariéru?
Jihlavu beru tak, že mi prodloužila fotba-
lový život. Ano, jsem za to vděčný. Jsem 
rád, že jsem tady odvedl nějakou práci. 

Když se podíváte na svou práci v lize, 
můžete si říct: udělal jsem to dobře?
Byl bych spokojený, i kdybyste se mě 
takhle zeptal před dvěma roky. Nemy-
slím na špatné věci, raději myslím na to, 
co bylo hezký. Náš trenér mi říkal: Člo-
věče, kde tys mohl bejt, kdybys ještě 
zhubnul. Já už ale nikam nepotřebuju, 
už jsem všude byl.

To je pravda, úspěchů máte poměrně 
dost. Je některý k vypíchnutí?
Určitě první mistrovský titul na Spartě. 
A potom veškeré úspěchy s nároďá-
kem, hlavně na Euru v Portugalsku.

Co přijde po fotbalovém životě? 
Máte to v hlavě, nebo to vůbec 
neřešíte?
Řeším to. Je možné, že mi v hlavě 
přeskočí a budu podnikat. Myslím si 
ale, že devadesát procent fotbalistů 
s podnikáním dopadlo špatně, takže 
se do toho nehrnu, jadernej fyzik taky 
nejsem. Chtěl bych dělat prostě to, co 
mi jde nejlíp. To, co mě živilo celý ži-
vot. Můžu někomu něco předat za tu 

kariéru, co jsem posbíral. Nejspíš bych 
tedy chtěl pokračovat v tom, že bych 
trénoval gólmany.

Bude to tady v Jihlavě? 
Netuším. V pátek mám závěrečky na B 
licenci. Chtěl bych se tomu věnovat 
v co nejkratší době. Chci se přihlásit 
na licenci, abych mohl fungovat jako 
asistent trenéra v ligovém mužstvu. 
Můžu být  tady, nebo někde jinde. Za-
tím jsem se tady v Jihlavě o tom s nikým 
nebavil, ani jsem to nijak neřešil.

Je to vlastně poslední půlrok vaší 
fotbalové kariéry…
Chtěl bych, aby to tak bylo, a řekl jsem 
to tak. Doufám tedy, že to tak bude.
Co ještě chcete za ten půlrok stihnout?
Potvrdit věkový rekord a pak už by měl 
chytat Honza Hanuš.

Jak by se chtěl hráč loučit s fotbalo-
vou kariérou? 
Mám v hlavě sen. Takové to nemožné, 
co se nikdy nestane. Úplně nejlepší by 
bylo loučit se na Letné. Před vyproda-
ným stadionem. Jedno, jestli v dresu 
Sparty, nebo Jihlavy. Tak, jak se mi to 
povedlo, když jsem odcházel ze Sparty 
do Norimberku. To byl sen. To se asi už 
v životě nebude opakovat.

Jaké člověk v tom okamžiku zažívá 
pocity?
Neměl jsem mrazení, ale stažený ža-
ludek. Kdyby se mě v té chvíli někdo 
na něco zeptal, tak se rozbrečím. Ne-
mohl jsem mluvit, nevydal bych ze 
sebe ani slovo. 

Je něco ve vaší kariéře, co byste dnes 
udělal jinak?
Ježíš, to je věcí. Kdyby mě někdo vrá-
til o dvacet let zpátky, tak jsem možná 
dál než Čechíno. (smích) Co se člověk 
za život nadělal kravin. Pak se vrátíte 
zpátky a řeknete si, že já místo disko-
téky nešel trénovat. Na druhou stranu 
bych si neprožil to, co jsem prožil, takže 
ty kraviny k tomu patří. Ale říkám, něco 
bych určitě vrátil.
 
Jaký budete mít pocit, až skončí 
aktuální fotbalový ročník?
Fakt nevím. Chtěl bych bejt veselej, 
ale až bude po zápase v Boleslavi, tak 
zjistím, že už to asi nepůjde.
 
Bojíte se třeba toho okamžiku, že 
se druhý den probudíte a řeknete si, 
tak a co teď?
To se může docela dobře stát. Můžu 
být bez práce. Třeba budu muset 
na pracák, aby za mě platili aspoň 
sociálku a zdravotku.  

 „Mám v hlavě sen. Takové to nemožné, 
 co se nikdy nestane. Úplně nejlepší by 
 bylo loučit se na Letné. Před vyprodaným 
 stadionem. Jedno, jestli v dresu Sparty, nebo 
 Jihlavy. Tak, jak se mi to povedlo, když jsem 
 odcházel ze Sparty do Norimberku. To byl 
 sen. To se asi už v životě nebude opakovat.“ 

—

S Y N O T  L I G A —

SYNOT LIGA   MAGAZÍN 19

rozhovorToP



SYNOT LIGA   MAGAZÍN18

Byl to dobrý pocit být druhý v historii 
v počtu nul, a ještě ho překonat?
On měl ten počet nul, když končil snad 
ve třiceti letech. Stihl to dřív než já. Sta-
tistiky jsou hezký, ale já ani nevím, kolik 
mám odehraných zápasů. Tohle si ne-
pamatuju. Až skončím, tak si to někam 
napíšu, abych si to pamatoval.

Nejste ten typ, který má v hlavě 
konkrétní situace?
Ne. Zápas mě zajímá jen předtím, než 
ho hraju, to je v podstatě týden. Po něm 
se to snažím zahodit. 

Dnes oblékáte dres Jihlavy. Je to tedy 
poslední tým, ve kterém budete chytat 
ligu?
Je to určitě poslední tým. Přestupní ter-
mín už skončil, takže nějaký transfer už 
asi nestihnu. (smích)

Jste Jihlavě vděčný za to, že zde 
můžete zakončit kariéru?
Jihlavu beru tak, že mi prodloužila fotba-
lový život. Ano, jsem za to vděčný. Jsem 
rád, že jsem tady odvedl nějakou práci. 

Když se podíváte na svou práci v lize, 
můžete si říct: udělal jsem to dobře?
Byl bych spokojený, i kdybyste se mě 
takhle zeptal před dvěma roky. Nemy-
slím na špatné věci, raději myslím na to, 
co bylo hezký. Náš trenér mi říkal: Člo-
věče, kde tys mohl bejt, kdybys ještě 
zhubnul. Já už ale nikam nepotřebuju, 
už jsem všude byl.

To je pravda, úspěchů máte poměrně 
dost. Je některý k vypíchnutí?
Určitě první mistrovský titul na Spartě. 
A potom veškeré úspěchy s nároďá-
kem, hlavně na Euru v Portugalsku.

Co přijde po fotbalovém životě? 
Máte to v hlavě, nebo to vůbec 
neřešíte?
Řeším to. Je možné, že mi v hlavě 
přeskočí a budu podnikat. Myslím si 
ale, že devadesát procent fotbalistů 
s podnikáním dopadlo špatně, takže 
se do toho nehrnu, jadernej fyzik taky 
nejsem. Chtěl bych dělat prostě to, co 
mi jde nejlíp. To, co mě živilo celý ži-
vot. Můžu někomu něco předat za tu 

kariéru, co jsem posbíral. Nejspíš bych 
tedy chtěl pokračovat v tom, že bych 
trénoval gólmany.

Bude to tady v Jihlavě? 
Netuším. V pátek mám závěrečky na B 
licenci. Chtěl bych se tomu věnovat 
v co nejkratší době. Chci se přihlásit 
na licenci, abych mohl fungovat jako 
asistent trenéra v ligovém mužstvu. 
Můžu být  tady, nebo někde jinde. Za-
tím jsem se tady v Jihlavě o tom s nikým 
nebavil, ani jsem to nijak neřešil.

Je to vlastně poslední půlrok vaší 
fotbalové kariéry…
Chtěl bych, aby to tak bylo, a řekl jsem 
to tak. Doufám tedy, že to tak bude.
Co ještě chcete za ten půlrok stihnout?
Potvrdit věkový rekord a pak už by měl 
chytat Honza Hanuš.

Jak by se chtěl hráč loučit s fotbalo-
vou kariérou? 
Mám v hlavě sen. Takové to nemožné, 
co se nikdy nestane. Úplně nejlepší by 
bylo loučit se na Letné. Před vyproda-
ným stadionem. Jedno, jestli v dresu 
Sparty, nebo Jihlavy. Tak, jak se mi to 
povedlo, když jsem odcházel ze Sparty 
do Norimberku. To byl sen. To se asi už 
v životě nebude opakovat.

Jaké člověk v tom okamžiku zažívá 
pocity?
Neměl jsem mrazení, ale stažený ža-
ludek. Kdyby se mě v té chvíli někdo 
na něco zeptal, tak se rozbrečím. Ne-
mohl jsem mluvit, nevydal bych ze 
sebe ani slovo. 

Je něco ve vaší kariéře, co byste dnes 
udělal jinak?
Ježíš, to je věcí. Kdyby mě někdo vrá-
til o dvacet let zpátky, tak jsem možná 
dál než Čechíno. (smích) Co se člověk 
za život nadělal kravin. Pak se vrátíte 
zpátky a řeknete si, že já místo disko-
téky nešel trénovat. Na druhou stranu 
bych si neprožil to, co jsem prožil, takže 
ty kraviny k tomu patří. Ale říkám, něco 
bych určitě vrátil.
 
Jaký budete mít pocit, až skončí 
aktuální fotbalový ročník?
Fakt nevím. Chtěl bych bejt veselej, 
ale až bude po zápase v Boleslavi, tak 
zjistím, že už to asi nepůjde.
 
Bojíte se třeba toho okamžiku, že 
se druhý den probudíte a řeknete si, 
tak a co teď?
To se může docela dobře stát. Můžu 
být bez práce. Třeba budu muset 
na pracák, aby za mě platili aspoň 
sociálku a zdravotku.  

 „Mám v hlavě sen. Takové to nemožné, 
 co se nikdy nestane. Úplně nejlepší by 
 bylo loučit se na Letné. Před vyprodaným 
 stadionem. Jedno, jestli v dresu Sparty, nebo 
 Jihlavy. Tak, jak se mi to povedlo, když jsem 
 odcházel ze Sparty do Norimberku. To byl 
 sen. To se asi už v životě nebude opakovat.“ 

—

S Y N O T  L I G A —

SYNOT LIGA   MAGAZÍN 19

rozhovorToP



SYNOT LIGA   MAGAZÍN20

SYNOT LIGA ODCHÁZENÍ

SYNOT LIGA   MAGAZÍN 21

FOTBALOVÉ
ODCHÁZENÍ. 
V ZIMĚ SYNOT LIGU 
OPUSTILA VELKÁ JMÉNA
JAKO BY JEDNA FOTBALOVÁ GENERACE ZAMÁVALA ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI A ULOŽILA SE 
K VĚČNÉMU SPÁNKU. ZIMNÍ PŘESTÁVKA OBVYKLE MÍCHÁ SE SOUPISKAMI VŠECH TÝMŮ. 
KLUBY POSILUJÍ, NEJTALENTOVANĚJŠÍ HRÁČI ODCHÁZEJÍ ZA LEPŠÍM ANGAŽMÁ A CELKY 
DOPLŇUJÍ DŮLEŽITÉ MEZERY NOVÝMI POSTAVAMI.

Unoviců doufají, že se vyhrají 
ke stejné formě, jakou měli jejich 
předchůdci. K zimní přestávce 

ale patří i konce dlouhých cest a pří-
běhů. Také v letošní pauze ukončily 
angažmá persony, na něž bude fotbal 
dlouho vzpomínat.
 Jednou z končících ikon se stal 
Václav Koloušek. Tvořivému záložní-
kovi již bylo 38 let, a tak se rozhodl, 
že s fotbalem na vysoké úrovni skončí. 
V Jihlavě, kde nastupoval od roku 2012, 
přešel k juniorskému týmu, u kterého 
bude působit na pozici asistenta tre-
néra. 

Mimo to se chystá dojíždět do 120 ki-
lometrů vzdáleného rakouského měs-
tečka Weitra. Tamní SV hraje pátou ra-
kouskou ligu a dvojnásobný mistr české 
ligy z let 2001 a 2002 tak může být svý-
mi zkušenostmi stále přínosem.
 Rakousko si Koloušek nevybral ná-
hodou. I když mohl jít dohrát kariéru 
do některého týmu v nižších patrech 
českého fotbalu, k jižním sousedům 
má dobrý vztah. Mezi lety 2006 a 2011 
hrával za innsbrucký Wacker a Wiener 
Neustadt. 
 Do prvního působiště si jej teh-
dy vybral trenér František Straka. 

Ve Wiener Neustadtu Koloušek pomohl 
v první sezoně k postupu z druhé ligy 
do elitní Bundesligy.
 S profesionální kariérou končí 
i Marek Kulič, nastupující naposle-
dy za Hradec Králové. Útočník od-
chází s nálepkou cestovatele, kte-
rý ale za hranicemi nikdy nehrál. 
Devětatřicetiletý Kulič se nejvíce pro-
sadil v Mladé Boleslavi, odkud si ho 
v zimní pauze sezony 2006/2007 
vytáhla pražská Sparta. S tou hned 
na jaře získal mistrovský titul, svůj jedi-
ný v kariéře.
 Kulič odehrál i dvanáct zápasů 
v reprezentačním dresu. Jeho nejvý-
znamnější zásah v národním týmu 
byl vítězný gól proti Slovensku v kva-
lifi kaci na Euro 2008 (Česko tehdy, 
17. listopadu 2007, vyhrálo 3:1). 
 Po sparťanském angažmá se vrátil 
v roce 2009 do Mladé Boleslavi, v led-
nu 2014 pak přestoupil do druholigové-
ho Hradce Králové, kde začínal s vel-
kým fotbalem a kterému hned pomohl 
do SYNOT ligy. Nyní se Kulič nechal sly-
šet, že bude hrát za Živanice, kde tým 
vede manažer Jiří Novák, u něhož začí-
nal s bohatou kariérou.
 Konec Petra Švancary rozesmutní 
mnoho fanoušků napříč celým fotba-
lovým spektrem. Fotbalový bavič skon-
čil po zimní části v Příbrami a doufal 
v rozumnou nabídku z českého pro-
středí. Když ale nepřišla, uznal, že 
na nejvyšší soutěž už nemá, a ukon-
čil profesionální kariéru. I on, stejně 
jako Václav Koloušek, bude dojíždět 

Kulič odehrál i dvanáct zápasů 
 v reprezentačním dresu. Jeho 
 nejvýznamnější zásah v národním  
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do Rakouska, kde bude hrát čtvrtou 
ligu za Waidhofen.
 Když se sedmatřicetiletý útoč-
ník, jemuž se přezdívá Mercedes, 
rozhodl pro konec kariéry, vyhlásil, 
že uspořádá velký rozlučkový zá-
pas. Na 27. června plánuje utkání 
hvězd nejen z fotbalového světa. 
Oslovil i některé hráče zámořské 
hokejové NHL. „Mám přislíbenou 
účast Voráčka, Pavelce, Tlustého, 
Smoleňáka a tak dále. Ta jména se 
ještě budou stupňovat. Jarda Jágr 
teda nebude, ale jinak by měla přijet 
většina známých kluků z NHL, k nim 
určitě Radim Bičánek nebo Honza 
Hruška,“ uvedl po ohlášení konce ka-
riéry.
 S fotbalem nadobro skončil 
Ondřej Herzán, jenž si jméno vytvo-
řil hlavně v Itálii, kam v roce 2006 
odešel ze Sparty. Vrátil se až vloni, 
když podepsal Českým Budějovicím, 

kterým pomohl do SYNOT ligy a stal 
se důležitou součástí jihočeského 
celku. Třiatřicetiletý Herzán se chce 
hlavně věnovat rodině, s níž bydlí 
v Pardubicích.
 Záložník původem z Broumova 
v Královéhradeckém kraji vyhrál 
českou nejvyšší soutěž se Spartou, 
největší stopu u nás ale zanechal 
v Jablonci, odkud do hlavního města 
později přestoupil. V italském Lecce 
hrál rok pod trenérem Zemanem, 
poté přestoupil do Hellasu Verona, 
v té době třetiligového celku (dnes 
benátský tým hraje Serii A).
 Jablonec přijde o svého pat-
rona Luboše Loučku. Ten skončil 
v nabitém kádru severočeského 
celku a bude hrát za tým páté ně-
mecké ligy z Neugersdorfu. V týmu, 
který sídlí v městečku přilepeném 
na Šluknovský výběžek, se potká 
s bývalými hráči Liberce – Janem 

Nezmarem a Jiřím Štajnerem. 
Největší kariérní úspěch 32letého 
záložníka je výhra v Českém po-
háru v roce 2013. Tehdy Jablonec 
v penaltovém rozstřelu překonal 
Mladou Boleslav. Jedním z exekuto-
rů byl i Loučka, svůj pokus proměnil.
 Z mládežnických týmů Chrudimi 
a Pardubic se Loučka v roce 1994 
dostal do pražské Sparty. Té pat-
řil až do roku 2004, do A-týmu se 
ale moc neprosazoval, hrál hlav-
ně v béčku. Po krátkém hostová-
ní v Opavě přestoupil v létě 2004 
do Jablonce, aby jej Sparta o rok 
později koupila zpět.
Loučkovi ale nebyl úspěch v Praze 
souzený, a tak se po nepovedené 
sezoně vrátil do Jablonce nejpr-
ve na hostování, v lednu 2008 pak 
na sever Čech definitivně přestoupil. 
Celkově za Jablonec odehrál deset 
sezon.

NEJVĚTŠÍ KARIÉRNÍ 
ÚSPĚCH 32LETÉHO 
ZÁLOŽNÍKA JE VÝHRA 
V ČESKÉM POHÁRU 
V ROCE 2013. 
TEHDY JABLONEC 
V PENALTOVÉM 
ROZSTŘELU 
PŘEKONAL MLADOU 
BOLESLAV. JEDNÍM 
Z EXEKUTORŮ BYL 
I LOUČKA, SVŮJ 
POKUS PROMĚNIL.
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BYLA TO FINÁLOVÁ BITVA TĚCH NEJLEPŠÍCH, KTERÉ VYBRALI SAMI FANOUŠCI SYNOT LIGY. 
V LISTOPADU MINULÉHO ROKU SE VE ZBUZANECH U PRAHY ODEHRÁL PRVNÍ ROČNÍK 
DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ HRÁČŮ ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. KDO MĚL NEJTVRDŠÍ STŘELU? 
KDO SE MOHL POCHLUBIT NEJPŘESNĚJŠÍ MUŠKOU, KDO OVLÁDL SLALOM S MÍČEM 
NA RYCHLOST A KTERÝ GÓLMAN SI NEJLÉPE PORADIL S CHYTÁNÍM PŘÍMÝCH VOLNÝCH KOPŮ?

DOVEDNOSTNÍ 
DISCIPLÍNY 
OVLÁDLI 
VŮCH, ŠVENGER, 
JUHAR A ROMERA

SYNOT LIGA   MAGAZÍN26

Elitou SYNOT ligy se v těchto dis-
ciplínách stali Romera, Juhar, Vůch 
a Švenger.
 „Mám rád dovednostní soutěže, kte-
ré nejsou vidět při zápasech. Jsem rád, 
že se Souboj plejerů uskutečnil. Alespoň 
jsme mohli lidem ukázat něco, co při zá-
pasech nemůžeme. A jestli jsem si věřil? 
Věřím si vždycky. Kdybych si nevěřil, tak 
tu nejsem,“ usmíval se po bitvě mezi sla-
lomovými kužely záložník Teplic Egon 
Vůch. Právě on se stal s časem 13,29 
sekundy vítězem této kategorie. Nechal 
za sebou Lukáše Masopusta z Jihlavy 
a Tiémoka Konatého ze Sparty.
 Egon Vůch se tak může pyšnit pří-
vlastkem nejtechničtější hráč SYNOT 
ligy, a to i bez předchozího tréninku. 
 „Netrénoval jsem na tuhle disciplínu. 
Jsem rád, že jsem si to mohl zkusit tady 
alespoň na tu chvilku. Pořádně jsem ne-
věděl, co mě čeká. Věděl jsem jenom, že 
půjde o deset kuželů tam a zpátky. Jsme 
profíci a musíme si umět poradit,“ řekl 
Vůch. 
Krátce po něm se do vřavy vydali nej-
přesnější střelci. Z trojice Pavel Zavadil, 
Davor Kukec a José Antonio Romera 
se radoval právě posledně jmenovaný. 
Jablonecký fotbalista zasáhl z deseti 
pokusů břevno branky hned čtyřikrát 
a předčil své soky.
 „Jsem spokojený. Dal jsem o jeden 
zásah víc než Pavel Zavadil. Každého 

potěší, když vyhraje. Byl jsem čtyřikrát 
úspěšný, což je fantastické. Speciálně 
jsem se nepřipravoval. Jednou jsme 
to zkoušeli se spoluhráči na tréninku 
v Jablonci a vybral se ten, kdo se trefi l 
nejčastěji. Soupeřů tady ve Zbuzanech 
jsem se nebál. Věděl jsem, že to bude 
těžké, protože jsou to techničtí a výborní 
hráči. Měl jsem víc štěstí, které je velmi 
důležité,“ svěřil se španělský hráč a nej-
přesnější střelec SYNOT ligy.
 Přesnost je jedna věc, rychlost 
druhá. Fanoušky české nejvyšší sou-
těže také zajímalo, kdo má nejtvrdší 
ránu. A ve fi nále se sešla skuteč-
ně kvalitní sestava „šuterů“. Martin 
Juhar ze Slavie, Jiří Fleišman z Liberce 
a Admir Ljevakovič z Teplic. Výsledek? 
Neskutečně těsný. Juhar 125,72 kilo-
metru za hodinu, Ljevakovič 125,02. 
Tedy triumf slovenského ranaře 
z Edenu.
 „Myslím si, že je to dobrá akce. 
Poměříte síly s takovými soupeři, 
a navíc v takové netradiční disciplí-
ně, kdy člověk prokáže rychlost střely. 
Změří to i speciální přístroj, takže to 
bylo super,“ usmíval se Juhar, který 
má nejtvrdší střelu v SYNOT lize.

„Jsem rád, že jsem teď vyhrál. Záleží 
také na tom, jak to trefíte, protože 
senzory to snímají v různých výškách 
a ta rychlost je potom mylná. Nejlepší 
to je tak půl metru nad zemí. Jsem 

spokojený, že se taková akce zorga-
nizovala,“ dodal levonohý záložník. 
 Jako poslední přišli na řadu bran-
káři. Proti triu Milan Švenger, Milan 
Heča, Filip Rada se postavilo všech 
devět hráčů z předchozích disciplín. 
Následovaly přímé volné kopy, kaž-
dý z hráčů měl jeden pokus. Nejméně 
inkasovaných branek si na své kon-
to připsal brankář Bohemky Milan 
Švenger. Z devíti střel jich lapil hned 
sedm. 
 „Všichni jsme soutěživí. Tyto akce 
jsou pro všechny příjemné. Bude dobře, 
když jich bude víc a víc. V televizi nebo 
z tribuny to kolikrát vypadá, že se ně-
které střely dají chytit, ale nedají. Lidé 
nevidí, jak ty balony dneska plavou, jak 
zrychlují a pohybují se všelijak. Když se 
to hezky trefí, brankář má velké problé-
my,“ konstatoval Švenger.
 Do velkého fi nále se dostal díky fa-
nouškům, ovšem v přípravě na něj měl 
velkou oporu. Jeho trenér Martin Vaniak 
byl v minulosti vyhlášen mistrem světa 
v chytání přímých volných kopů.
 „Kluci v týmu si mě dobírali, že 
musím vyhrá t, když je můj trenér 
mistr světa v chytání přímých kopů. 
Občas si z něj děláme srandu kvůli 
tomu autu, které vyhrál, ale nikdy ho 
nedostal. ptal jsem se ho, jestli mě 
sem tím autem nepřiveze,“ smál se 
gólman „klokanů“.

—
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TVRDOST STŘELY  
 Hráč km/h
1. Martin Juhar 125,72
2. Admir Ljevakovič 125,02
3. Jiří Fleišman 118,47

SLALOM S MÍČEM 
 Hráč Čas (s)
1. Egon Vůch 13:29
2. Lukáš Masopust 14:32
3. Tiémoko Konaté 15:53

PŘESNOST STŘELY
 Hráč Břevna
1. Jose Antonio Romera 4
2. Pavel Zavadil 3
3. Davor Kukec 2

PŘÍMÉ KOPY  
 Hráč Obdržené góly
1. Milan Švenger 2
2. Milan Heča 3
3. Filip Rada 5

SOUBOJ PLEJERŮ
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UŽ PŘI ZKUŠEBNÍM POKUSU SE MARTIN JUHAR OPŘEL DO MÍČE A SVÝM 
SOUPEŘŮM DAL JASNĚ NAJEVO, ŽE SI JDE ZA VÍTĚZSTVÍM. SLÁVISTICKÝ VELVYSLANEC 
NA SOUBOJI PLEJERŮ USPĚL V MINIDUELU S TEPLICKÝM ADMIREM LJEVAKOVIČEM 
A SE 125,72 KM/H MÁ NEJTVRDŠÍ STŘELU SYNOT LIGY.

JUHAR:
STŘELU JSEM SI MĚŘIL 
NAPOSLEDY 
V DEVATENÁCTI

SYNOT LIGA   MAGAZÍN28

Měli by se vás po triumfu v tvrdosti 
střely soupeři bát?
To nevím. Tady záleží na tom, jak to trefíte, 
protože senzory to snímají v různých výš-
kách a ta rychlost je potom mylná. Rozdíl 
oproti zápasu je v tom, že jste odkázán je-
nom sám na sebe. 

Kdy to tedy bylo podle vás ideální?
Nejlepší to je tak půl metru nad zemí.

Už jste si někdy tvrdost střely měřil?
Někdy v devatenácti na reprezentaci, ale 
výsledek už si nepamatuji.

Absolvoval jste první ročník Souboje 
plejerů. Jak se vám tohle vzájemné 
měření sil líbilo?
Myslím si, že to je dobrá akce. Poměříte 
síly s takovými soupeři, a navíc v takové 
netradiční disciplíně, při které prokážete 
rychlost střely. Jsem rád, že mě fanoušci 
nominovali, i když jsem byl překvapený.

—
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ROMERA:
ČTYŘI DO BŘEVNA? 
JSEM SPOKOJENÝ

Šel jste na řadu jako poslední. 
S vědomím, že se musíte trefi t 
čtyřikrát, abyste překonal 
vedoucího Pavla Zavadila. 
Znervózňovalo vás to?
Nebál jsem se. Věděl jsem, že to bude 
těžké, protože Pavel Zavadil či Davor 
Kukec jsou techničtí a výborní hráči.

Trefi l jste se hned na první pokus, 
ale poté jste se zasekl a míče 
létaly mimo. Vítězství jste si 
zajistil posledními třemi pokusy. 
To je stylové.
Měl jsem víc štěstí, které je velmi důle-
žité. Na konečný výsledek si tedy roz-
hodně nemůžu stěžovat. Mám radost.

Vaše skóre bylo čtyři trefená břevna 
z deseti pokusů. Jste tedy spokojený?
Dal jsem o jeden zásah víc než 
Pavel Zavadil, takže spokojený jsem. 
Každého potěší, když vyhraje. Ano, 
užívám si to. Jde hlavně o zábavu, 
ale jsem rád, že se mi podařilo vy-
hrát.

Trénoval jste na tuto 
dovednostní disciplínu?
Jednou jsme to zkoušeli se spoluhrá-
či na tréninku a já se trefil nejvíckrát. 
I proto jsem byl klubem nominován 
do finálního hlasování.

NEJPŘESNĚJŠÍM STŘELCEM SOUBOJE PLEJERŮ SE STAL 
JABLONECKÝ ŠPANĚL JOSÉ ANTONIO ROMERA. 

RODÁK Z XIRIVELLY SE TREFIL CELKEM ČTYŘIKRÁT,
 ALE POSTARAL SE O POŘÁDNÉ DRAMA. 

O TRIUMFU ROZHODL AŽ POSLEDNÍMI
 TŘEMI POKUSY.
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SOUPEŘŮM DAL JASNĚ NAJEVO, ŽE SI JDE ZA VÍTĚZSTVÍM. SLÁVISTICKÝ VELVYSLANEC 
NA SOUBOJI PLEJERŮ USPĚL V MINIDUELU S TEPLICKÝM ADMIREM LJEVAKOVIČEM 
A SE 125,72 KM/H MÁ NEJTVRDŠÍ STŘELU SYNOT LIGY.

JUHAR:
STŘELU JSEM SI MĚŘIL 
NAPOSLEDY 
V DEVATENÁCTI
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Měli by se vás po triumfu v tvrdosti 
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měření sil líbilo?
Myslím si, že to je dobrá akce. Poměříte 
síly s takovými soupeři, a navíc v takové 
netradiční disciplíně, při které prokážete 
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Jak tuto ojedinělou akci hodnotíte?
Určitě pozitivně. Viděl jsem kluky, které 
nevídám denně, a myslím si, že se tu sešla 
dobrá parta. Jsem rád, že jsem tu mohl být.

Fotbal je o gólech a týmovém 
úspěchu. Jaký máte názor
na podobné dovednostní soutěže?
Mám rád dovednostní soutěže, které 
nejsou vidět při zápasech. Jsem rád, že 
něco takového je, protože můžeme lidem 
ukázat něco, co při zápasech nemůžeme.

Věřil jste si?
Věřím si vždycky. Kdybych si nevěřil, tak tu 
nejsem. 

Zakládáte si
na své rychlosti?
Říká se, že jsem rychlý, tak doufám, že to je 
pravda. Jestli opravdu jsem, to se ale uvidí 
až časem.

Finalisty vybírali fanoušci. 
Potěšila vás jejich důvěra?
Vím, že to byla dobrá práce našeho 
tiskového mluvčího Martina Kovaříka, 
který to dobře propagoval. Minimálně 
poloviční podíl na tom má on. Jsem jedině 
rád, že mě lidi zvolili. Je vidět, že jsem 
aspoň oblíbený.

Měl jste nějaký speciální trénink?
Právě že neměl. Jsem rád, že jsem si to 
mohl zkusit tady alespoň na tu chvilku. 
Pořádně jsem nevěděl, co mě čeká. Věděl 
jsem jenom, že půjde o deset kuželů tam 
a zpátky. Jsme ale profíci, musíme si umět 
poradit.
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VŮCH:
JSEM RÁD, ŽE
JSEM TU MOHL BÝT
RYCHLOSTNÍ SLALOM S MÍČEM ODSTARTOVAL A NA PRVNÍM 
MÍSTĚ BYL TAKÉ PO KONEČNÉM SOUČTU VÝSLEDNÝCH ČASŮ. 
EGON VŮCH TAK ZÍSKAL PRO TEPLICE, VE KTERÝCH NYNÍ 
HOSTUJE Z PLZNĚ, JEDINÝ TRIUMF V SOUBOJI PLEJERŮ, 
KTERÝ HODNOTIL VELMI POZITIVNĚ. ZÁLOŽNÍK 
SEVEROČESKÉHO CELKU TUŠIL, ŽE SI NA NĚM JEHO 
SPOLUHRÁČI SMLSNOU A BUDE TERČEM VTÍPKŮ.

—

S Y N O T  L I G A —

ŠVENGER:
VŠICHNI JSME SOUTĚŽIVÍ
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Zúčastnil jste se Souboje plejerů, 
kde jste vyhrál brankářskou 
disciplínu v chytání přímých kopů. 
Martin Vaniak je dokonce mistrem 
světa. Nedobíral si vás?
Ani ne. Spíš kluci si mě dobírali, že musím 

vyhrát, když je můj trenér mistr světa 
v chytání přímých kopů. Občas 

si z něj děláme srandu kvůli 
tomu autu, které vyhrál, 

ale nikdy ho nedostal. 
Já jsem se ho ptal, 

jestli mě sem tím 
autem nepři-

veze. 

Věnujete se přímým 
kopům nějak speciálně?
To už spíš ze srandy po tré-
ninku, kdy se s klukama 
o něco vsadíme. Při běž-
ném tréninku se tohle moc 
neděje.

Na Souboji plejerů jste čelil deseti 
přímým kopům. Je velký rozdíl 
chytat přímé kopy v této situaci 
a při zápasech?
V této situaci má hráč trochu výhodu, 
protože přece jenom to je dvaadvacet 
metrů, což z klidného balonu není nic 
těžkého trefi t. Zvlášť když dnešní míče 
tak létají.

Když se hráč dobře trefí,
tak je skoro nemožné přímý kop 
chytit, že ano?
Je to pravda. V televizi nebo z tribuny to 
kolikrát vypadá, že se to dá chytit, ale 
nedá. Lidi nevidí, jak ty balony dneska 
plavou, jak zrychlují a pohybují se vše-
lijak. Když se to hezky trefí, brankář má 
velké problémy.

Svou disciplínu v Souboji plejerů 
jste ovládl. Jak celou akci 
hodnotíte?
Před reprezentační pauzou je to pěkné 
zpestření. Pro nás hráče i fanoušky to je 
dobrá věc.

Jaké to je jednou začas soutěžit 
za sebe, a ne za tým? 
Rozdíl v tom není. Všichni jsme soutěži-
ví. Tyto akce jsou pro všechny příjemné. 
Bude dobře, když jich bude víc a víc.

O fi nalistech rozhodovali fanoušci. 
Těší vás jejich důvěra?
Asi to je tím, že jsem typ člověka, který je 
víc vidět. Abych řekl pravdu, potěšilo mě 
to. Vážím si toho.

Při tréninkových kopech jste vykřikl, 
že Martin Juhar kopat nemá. 
Bylo to kvůli jeho tvrdé ráně?
To ne. Juhyho znám ze Sparty a on mi 
říkal, že mi dá gól i ze zkušebního kopu. 
To je spíš takové popichování. Užili jsme 
si to.

PROKÁZAL NEJVĚTŠÍ SCHOPNOSTI ZE TŘÍ NOMINOVANÝCH 
GÓLMANŮ. BRANKÁŘ BOHEMKY MILAN ŠVENGER OVLÁDL 
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Tabulka PODZIM

Vývoj tabulky PODZIM

Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. FC Viktoria Plzeň 16 12 2 2 33:12 38

2. AC Sparta Praha 16 12 1 3 26:7 37

3. FK Baumit Jablonec 16 10 3 3 30:14 33

4. FK Mladá Boleslav 16 8 2 6 21:12 26

5. FC Baník Ostrava 16 6 4 6 12:20 22

6. FK Teplice 16 5 6 5 24:20 21

7. 1.FC Slovácko 16 6 3 7 25:24 21

8. SK Slavia Praha 16 5 5 6 21:22 20

9. FK Dukla Praha 16 5 5 6 18:24 20

10. 1.FK Příbram 16 5 4 7 19:24 19

11. FC Vysočina Jihlava 16 5 3 8 15:22 18

12. SK Dynamo Č.Budějovice 16 4 6 6 15:30 18

13. Bohemians Praha 1905 16 5 2 9 20:26 17

14. FC Zbrojovka Brno 16 4 4 8 17:24 16

15. FC Slovan Liberec 16 2 9 5 19:18 15

16. FC Hradec Králové 16 2 5 9 12:28 11
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POŘADÍ

KOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
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5.
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7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TÝMY

HRÁČI NEJLEPŠÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝKONY 
V JEDNOTLIVÝCH ZÁPASECH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

71����������%
Držení míče

JAB – CEB

5 125 162 2996
Nejméně faulů

PRI – HKR SPA – OVA PLZ – TEP(m) (m)

665
Přesné přihrávky

SPA – OVA

134
Útoky

MBL – DUK
28

Střely

PLZ – OVA
14

Rohy

PLZ – OVA JAB – CEB

87%
Úspěšnost přihrávek

DUK – SPA
SLA – SPA

PLZ – DUK 
PLZ – OVA

REKORDY
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vzdálenost

OVA - MBL

TEP - LIB

Jakub
Navrátil

Tomáš 
Ďubek
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498

Úspěšné 
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Vzdálenost 
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PLZ - SPA
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Tabulka PODZIM

Vývoj tabulky PODZIM

Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. FC Viktoria Plzeň 16 12 2 2 33:12 38

2. AC Sparta Praha 16 12 1 3 26:7 37

3. FK Baumit Jablonec 16 10 3 3 30:14 33

4. FK Mladá Boleslav 16 8 2 6 21:12 26

5. FC Baník Ostrava 16 6 4 6 12:20 22

6. FK Teplice 16 5 6 5 24:20 21

7. 1.FC Slovácko 16 6 3 7 25:24 21

8. SK Slavia Praha 16 5 5 6 21:22 20

9. FK Dukla Praha 16 5 5 6 18:24 20

10. 1.FK Příbram 16 5 4 7 19:24 19

11. FC Vysočina Jihlava 16 5 3 8 15:22 18

12. SK Dynamo Č.Budějovice 16 4 6 6 15:30 18

13. Bohemians Praha 1905 16 5 2 9 20:26 17

14. FC Zbrojovka Brno 16 4 4 8 17:24 16

15. FC Slovan Liberec 16 2 9 5 19:18 15

16. FC Hradec Králové 16 2 5 9 12:28 11

Výhry

12

12

10

8

6

5

6

5

5

5

5

4

5

4

2

2

ProhryProhry

2

3

3

6

6

5

7

6

6

7

8

6

9

8

55

9

Body

38

37

33

26

22

21

21

20

20

1919

18

1818

17

16

15

11

POŘADÍ

KOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TÝMY

HRÁČI NEJLEPŠÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝKONY 
V JEDNOTLIVÝCH ZÁPASECH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

71����������%
Držení míče

JAB – CEB

5 125 162 2996
Nejméně faulů

PRI – HKR SPA – OVA PLZ – TEP(m) (m)

665
Přesné přihrávky

SPA – OVA

134
Útoky

MBL – DUK
28

Střely

PLZ – OVA
14

Rohy

PLZ – OVA JAB – CEB

87%
Úspěšnost přihrávek

DUK – SPA
SLA – SPA

PLZ – DUK 
PLZ – OVA

REKORDY

SYNOT LIGA   MAGAZÍN 35

Naběhaná vzdálenost Vzdálenost ve sprintu
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PRŮMĚR NA ZÁPAS

Ø 2,6
CELKEM

327

Góly po kolech DOMÁCÍ HOSTÉ

KO
LO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

15

22
19

22

22
13

16
20

20

19

19

22
23

28

23

24
7

15

13

16

19

10

15

18

20

8

11

13

7

14

6

8

7

6

3

3

13

13

5

4

11

11

9

6

6

14

NEJVÍCE BRANEK

33
NEJMÉNĚ BRANEK

12

Góly po klubech DOMA VENKU

33
26

30
21

12
24
25

21
18

19
15
15

20
17

19
12

16

14

17

17

7

19

17

14

11

11

6

9

11

11

11

8

8 17

12

13

4

5

5

8

7

7

8

9

6

9

6

8

4

PLZ 

SPA 

JAB 

MBL 

OVA 

TEP 

SLO 

SLA 

DUK 

PRI 

JIH 

CEB 

BOH 

BNO 

LIB 

HKR

DOMA VENKU

4
NEJVÍCE BRANEK NEJMÉNĚ BRANEK

19 6
NEJVÍCE BRANEK NEJMÉNĚ BRANEK

17

BRANKY

7 9

PRŮMĚR NA ZÁPAS

NEJMÉNĚ BRANEK

33

30
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STŘELCI
TOP 

STŘELCI

Libor Došek
David Lafata
Jakub Řezníček
Milan Škoda
Bořek Dočkal
Josef Šural
Tomáš Wágner
Jean-David Beauguel
Aidin Mahmutovič
Filip Novák
Pavel Dvořák

SLO
SPA
PRI
SLA
SPA
LIB
MBL
DUK
PLZ
JAB
HKR

1.
2.
3.
4.
5.

9.

11
10
9
8
7
7
7
7
6
6
6

STŘELY 
NA BRANKU

David Lafata
Josef Šural 
Jakub Řezníček
Milan Škoda
Libor Došek
Alves Nivaldo
Bořek Dočkal
Luboš Kalouda
Stanislav Tecl
Pavel Dvořák

SPA
LIB
PRI
SLA
SLO
TEP
SPA
SLO
PLZ
HKR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

23
22
21
20
18
17
16
16
16
16

 

PLZ 7 5 5 7 5 4 33

SPA 1 4 2 10 8 1 26

JAB 2 6 4 7 3 8 30

MBL 4 6 2 3 4 2 21

OVA 1 4 2 0 1 4 12

TEP 2 5 2 6 5 4 24

SLO 4 4 3 5 4 5 25

SLA 2 4 2 2 4 7 21

DUK 4 3 5 2 2 2 18

PRI 0 4 4 3 7 1 19

JIH 1 1 3 3 3 4 15

CBU 4 3 1 1 4 2 15

BOH 2 0 2 5 5 6 20

BNO 3 1 5 2 3 3 17

LIB 1 1 4 5 4 4 19

HKR 3 0 2 4 3 0 12

CELKEM 41 51 48 65 65 57 327

KDY 
PADALY GÓLY

CELKEM 
TÝM

1-15
MIN.

16-30
MIN.

31–45
MIN.

46–60
MIN.

61–75
MIN.

76–90
MIN.

POMĚR GÓLŮ 
DLE POZIC

ÚTOČNÍCI
ZÁLOŽNÍCI
OBRÁNCI
VLASTNÍ GÓLY

141
119
59
8

327

index
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PENALTY
CELKEM

NEPROMĚNILI

PROMĚNĚNO NEJVÍCE NEJMÉNĚBĚHEM
KOLA

30 27 3 0

Penalty po týmech
PROMĚNĚNO NEPROMĚNĚNO

67
CELKEM

45
CELKEM

23
CELKEM

33
CELKEM

22
CELKEM

11
CELKEM

PENALTU NEZAHRÁVALI:

NEPROMĚNĚNO

PROMĚNĚNOČasy penalt v zápase

Rozhodčí - odpískané penalty

9. kolo
David Lafata

SPA–SLA

11. kolo
Ondřej Vaněk

MBL–PLZ

16. kolo
Josef Jindřišek

BOH–SLO

6. 8.
16.

14.

  1.–15.  
 

   16.–30.  
 

    31.–45.                       46.–60.  
 

61
.–

75
. 

 
 

   
 7

6.
–9

0.

10
13

20
2024

13
%

4 3 2
1

HRUBEŠ BÍLEK
PATÁK
HOUDEK
PECHANEC

ANDRELEÁNU
PŘÍHODA
KOVAŘÍK
KRÁLOVEC

FRANĚK, JÍLEK, NENADÁL, OREL, ZELINKA, LERCH

46-60
MIN.

61-75
MIN.

75-90
MIN.

16-30
MIN.

31-45
MIN.

1-15
MIN.

KARTY

SYNOT LIGA   MAGAZÍN 39

NEJMÉNĚ
BĚHEM 
PODZIMU

522 25
KARTY PODLE KOL
   

1. 9.5. 13.2. 10.6. 14.3. 11.7. 15.4. 12.8. 16.

31 25 31 37 41 45 36 33 39 20 36 29 33 24 33 29

0

0

1

4
3

1

1
5

2

1

2

0
1

0

2
2

44
43

4
3 Baéz 8 Kukoľ 2

CELKEM NEJVÍCE

KARTY 
PO KLUBECH

PLZ 26 0

SPA 23 1

JAB 18 0

MBL 42 0

OVA 31 2

TEP 44 3

SLO 43 1

SLA 38 1

DUK 35 2

PRI 29 3

JIH 26 4

CEB 43 2

BOH 25 0

BNO 22 3

LIB 42 1

HKR 34 2

  /   /   /   /   /   /  
PLZ 0/0 2/0 5/0 3/0 5/0 11/0 
SPA 2/0 1/0 4/0 2/0 6/0 8/1 
JAB 0/0 0/0 4/0 1/0 3/0 10/0 
MBL 3/0 4/0 4/0 10/0 10/0 11/0 
OVA 1/0 1/0 9/1 6/0 1/0 13/1 
TEP 3/0 6/0 5/0 9/1 9/1 12/1 
SLO 0/0 12/0 6/0 9/1 11/0 5/0 
SLA 3/0 3/0 2/0 4/0 12/0 14/1 
DUK 3/0 4/0 13/0 4/0 5/2 6/0 
PRI 0/0 2/1 3/1 7/0 8/0 9/1 
JIH 2/0 2/0 6/0 7/2 2/1 7/1 
CEB 6/1 6/1 9/0 3/0 8/0 11/0 
BOH 2/0 4/0 5/0 3/0 5/0 7/0 
BNO 2/0 3/0 8/0 1/1 4/1 4/1 
LIB 6/0 3/0 7/0 6/1 8/0 12/0 
HKR 1/0 2/0 6/0 9/0 7/0 9/0 
CELKEM 34/1 55/2 96/2 84/6 104/5 149/9 

KDY PADALY KARTY
ŽK ČK

index
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ZÁPASY

index

Podle počtu gólů

Nejvíce karet

Nejvíce faulů

Top 10

6 39

5

10
9

6:0

4:1

3:2

5:1

4:1

2:3

2:4

4:1

1:4

2:4

4:1

4:1

4:2

2:3

2:3

5:1

6:0

4:1

2:3

42 4147 43 40

210
144
137
134
131
130
130
125
125
118

   

   

   

HRÁČI
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index

POČET HRÁČŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI

CIZINCI DLE TÝMŮ

PRŮMĚRNÝ VĚK

ZASTOUPENÍ 
KONTINENTŮ (STÁTY)

26366 25 24

11 10 9 8
6 5

28 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 23 23

4 3 2
7

23 22 21 20CELKEM

NEJČASTĚJI ZASTOUPENÉ 
ZAHRANIČNÍ ZEMĚ

Slovensko 37
Bosna a H. 10
Francie 5
Srbsko 4

CIZINCŮ 
CELKEM

94

Evropa 16
Afrika 8
Amerika 3
Asie 1

ZEMÍ
CELKEM

28
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FITNESS
Celková naběhaná vzdálenost (m)

1 917 029
1 909 069
1 906 436
1 906 080
1 901 728
1 901 706
1 899 293
1 898 720
1 883 922
1 883 436
1 870 048
1 861 441
1 851 633
1 850 004
1 846 267
1 845 168

Maratonec
NEJVĚTŠÍ NABĚHANÁ VZDÁLENOST

Marek
HANOUSEK
197 315 m

12 332 mprůměr
na kolo

 DALŠÍ POŘADÍ CELKEM (m) Ø KOLO (m)

2. Ščuk MBL 187 874 11 742

3. Hrošovský PLZ 185 196 11 575

4. Zmrhal SLA 184 971 11 561

5. Jindřišek BOH 184 220 11 514

6. Hnaníček PRI 183837 11 490

7. Krob TEP 183710 11 482

8. Greguš OVA 183241 12 216

9. Costa SPA 182808 11 426

10. Romera JAB 181548 11 347

Sprinter
NEJVĚTŠÍ NABĚHANÁ VZDÁLENOST 

VE SPRINTU (>25 KM/H)

Jan
KOPIC
4972 m

311 mprůměr
na kolo

 DALŠÍ POŘADÍ CELKEM (m) Ø KOLO (m)

2. Diviš SLO 4 761 317

3. Vůch TEP 4 432 295

4. Pilík PRI 4 322 270

5. Costa SPA 4 275 267

6. Fleišman LIB 4 130 258

7. Rossi JAB 4 045 270

8. Sýkora BNO 3 954 282

9. Kadeřábek SPA 3 947 247

10. Ďuriš MBL 3 947 263

Chance index plejmejkři
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RŮZNÉ
index

7 461

34

6177

182 71,8 %

91,7 %

85,1 %
Vychytané nuly Série bez gólu (min.)

Odebrané míče

Úspěšnost přihrávekAsistenceChance index plejmejkři

Vyhrané obr. souboje Úspěšnost v obr. soubojích

Procentuální úspěšnost 

Matúš
Kozáčik

Pavel 
Košťál

Mario 
Holek

Patrik 
Hrošovský

Marek 
Matějovský

Patrizio
Stronati

Marek 
Kysela

David 
Bičík

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

NAHRAVAČI

Matúš Kozáčik 
Marek Boháč
Tomáš Grigar
Jan Hanuš

6
6
5
5

PLZ
PRI
TEP
JIH

Vlastimil Hrubý
Marek Boháč
Jan Hanuš
David Bičík

356
354
342
337

JAB
PRI
JIH
SPA

Pavel Novák
Adrian Rolko
David Jablonský
Jiří Bílek

31
28
28
26

CEB
HKR
TEP
SLA

Tomáš Hořava
Jakub Brabec
Lukáš Vácha
Lukáš Mareček

88,6 %
88,2 %
87,4 %
86,5 %

PLZ
SPA
SPA
SPA

Martin Zeman
Alves Nivaldo

5
5

PRI
TEP

Bořek Dočkal
Tomáš Ďubek
Jan Kopic
Patrik Hrošovský

150
149
148
147

SPA
LIB
JAB
PLZ 

Jiří Krejčí
David Jablonský
Lukáš Štětina
Jiří Pimpara

160
160
160
155

JIH
TEP
DUK
LIB

Patrizio Stronati
Luděk Pernica
Michal Frydrych
Pavel Košťál

70,5 %
70,1 %
67,9 %
67,9 %

OVA 
JAB
OVA 
BNO

Aleš Hruška
Ondřej Kolář
Karel Hrubeš
Tomáš Grigar

81,5 %
78,3 %
73 %
71,8 %

MBL
LIB
SLA
TEP

David Bičík
Aleš Hruška
Jiří Pavlenka
Vlastimil Hrubý

 min. 10 zápasů

Daniel Kolář PLZ  4
Jaroslav Diviš SLO  4
Martin Doležal JAB  4
Ladislav Krejčí SPA  4

 min. 10 zápasů

 min. 10 zápasů
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FITNESS
Celková naběhaná vzdálenost (m)

1 917 029
1 909 069
1 906 436
1 906 080
1 901 728
1 901 706
1 899 293
1 898 720
1 883 922
1 883 436
1 870 048
1 861 441
1 851 633
1 850 004
1 846 267
1 845 168

Maratonec
NEJVĚTŠÍ NABĚHANÁ VZDÁLENOST

Marek
HANOUSEK
197 315 m

12 332 mprůměr
na kolo

 DALŠÍ POŘADÍ CELKEM (m) Ø KOLO (m)

2. Ščuk MBL 187 874 11 742

3. Hrošovský PLZ 185 196 11 575

4. Zmrhal SLA 184 971 11 561

5. Jindřišek BOH 184 220 11 514

6. Hnaníček PRI 183837 11 490

7. Krob TEP 183710 11 482

8. Greguš OVA 183241 12 216

9. Costa SPA 182808 11 426

10. Romera JAB 181548 11 347

Sprinter
NEJVĚTŠÍ NABĚHANÁ VZDÁLENOST 

VE SPRINTU (>25 KM/H)

Jan
KOPIC
4972 m

311 mprůměr
na kolo

 DALŠÍ POŘADÍ CELKEM (m) Ø KOLO (m)

2. Diviš SLO 4 761 317

3. Vůch TEP 4 432 295

4. Pilík PRI 4 322 270

5. Costa SPA 4 275 267

6. Fleišman LIB 4 130 258

7. Rossi JAB 4 045 270

8. Sýkora BNO 3 954 282

9. Kadeřábek SPA 3 947 247

10. Ďuriš MBL 3 947 263

Chance index plejmejkři
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Nyní je neofi ciální ženskou tváří 
SYNOT ligy. Pro mediálního part-
nera iSport.cz připravuje reportá-

že z české nejvyšší soutěže. I díky vzta-
hu s českým reprezentantem Pavlem 
Kadeřábkem má všechny předpoklady 
k tomu, aby tuto roli vykonávala více než 
dobře.  

Není mnoho žen, které by se ve fotba-
lovém prostředí pohybovaly tak často 
jako vy. Kde vznikl váš vztah k fotbalu? 
Začalo to úplně odmalička, můj tatínek 
je totiž fotbalový rozhodčí. Samozřejmě 
začínal jako fotbalista, i když někde 
v pralesní lize, a fotbal ho natolik zaujal, 
že si udělal licenci a stal se rozhodčím. 
Víkendy jsme tak s mamkou a sestrou 
trávily na jeho zápasech.

Patřily jste mezi tiché, 
nebo hlučné fanynky?
Vypadalo to zhruba tak, že tam byla 
skupinka lidí, kteří povzbuzovali jeden či 
druhý tým, a pak tam byla skupinka tří 
lidí, mamka, já a ségra, kteří povzbuzo-
vali rozhodčího. (smích) 

Jak malé holky vnímají, že místo pane-
nek tráví čas na fotbalovém hřišti?
Když jsme bydleli v Třemešné, měli jsme 
průlezky hned u fotbalového hřiště, tak-

že jsem to střídala. Nepřišlo mi na tom 
nic divného, když v tom vyrůstáte, je 
to přirozené. Na základní škole jsem 
byla dokonce dvakrát na tréninku. 
Přiznávám, že to nebylo kvůli tomu, 
že by mě to až tak bavilo, ale kvůli 
jednomu klukovi. (smích) Byl to bran-
kář. 

Co všechno jste 
na tom tréninku zkoušela?
Trefi t se do balonu. (smích) Pak něja-
ké kličky. A také jsem střílela na bran-
ku.

Víkendy s fotbalem jsou tedy pro 
vás přirozená záležitost?
Je to tak. Buď pracovně, nebo soukro-
mě. 

V poslední době vás vídáme v roli 
sportovní moderátorky, ať už to bylo 
v rámci studia Ligy mistrů televize 
Prima COOL, či nyní na webu iSport.
cz. Kde tenhle příběh začal?
Prvotní kontakt byl, když jsme byli s ro-
dinou na dovolené. Napsala agentura 
Česká Miss, jestli bych nechtěla spolu-
pracovat s Prima COOL na Lize mistrů. 
Až posléze jsem se dozvěděla, že to 
bylo přes Libora Boučka. Protože věděl, 
že mám fotbal ráda, navrhl mě. Pro mě 

to byla nabídka snů. Nikdy jsem si ne-
myslela, že bych mohla jezdit na zápa-
sy Ligy mistrů. Následovala spolupráce 
s iSport.cz. Tam byli nadšení z toho, že 
bych něco takového chtěla dělat, a na-
opak. Přišla vzájemná dohoda. Že to 
je fotbal, a navíc SYNOT liga, je pro 
mě skvělé. Liga mistrů je úžasná, ale 
já jsem chtěla něco domácího. Chtěla 
jsem vědět, jak to funguje i na domá-
cích zápasech. 

Dá se Liga mistrů, 
jak jste ji poznala, v něčem srovnat 
se SYNOT ligou?
U obou platí, že u některých hráčů je vi-
dět vášeň a zapálení do hry. A je jedno, 
jestli ten hráč hraje Ligu mistrů, nebo 
SYNOT ligu. Vidíš na nich, že chtějí být 
na hřišti. 

Musela jste si před startem své 
role moderátorky doplnit fotbalové 
znalosti?
Učím se každý den a při každém zápa-
se, na který jedu. Setkám se s různými 
lidmi, kteří mě něčím obohatí, pokaždé 
zjistím něco nového. Že bych ale trávila 
pět hodin denně studiem fotbalu, to ne. 
Ráda se podívám na fotbalový zápas, 
ráda sleduju fotbalové weby, výsledky, 
ale není to násilím.
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ROZHOVOR

SOUČÁSTÍ
SYNOT LIGY,

JE SKVĚLÉ BÝT

ŘÍKÁ ČESKÁ MISS TEREZA CHLEBOVSKÁ
V ROCE 2012 SE STALA ČESKOU MISS. V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH OVŠEM MŮŽETE JEJÍ 

PŘÍTOMNOST VYPOZOROVAT PŘEDEVŠÍM V OKOLÍ FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ.
 TEREZA CHLEBOVSKÁ MÁ K TOMUTO PROSTŘEDÍ VZTAH UŽ OD DĚTSTVÍ, 

KDY SPOLEČNĚ SE SESTROU A MATKOU POVZBUZOVALA SVÉHO OTCE,
 KTERÝ NEJPRVE JAKO FOTBALISTA, POZDĚJI JAKO ROZHODČÍ

 BRÁZDIL HRACÍ PLOCHY. 
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Jak moc pro vás bylo zajímavé 
dostat se do fotbalového zákulisí?
Obrovsky. Byla jsem zvyklá na zápasy 
pralesní ligy a najednou jsem sledova-
la utkání, kde bylo osmnáct tisíc lidí. To 
je úplně o něčem jiném. Pamatuju si, že 
když někdo vstřelil gól, hrozně jsem čekala 
na opakování toho gólu. Byla jsem zvyklá 
z televize, ale nic se nedělo. (smích) Zákulisí 
je strašně zajímavé. Vidíš, jak probíhá 
rozcvičení, regenerace. Máš šanci bavit 
se s kustody, fyzioterapeuty. Dostaneš se 
do kabiny, mluvíš s hráči i trenéry. Je důle-
žité vidět, co vše se za fotbalem odehrává.

Jak na vás reagují hráči, 
když s nimi přijdete udělat rozhovor?
Upřímně. Musím říct, že jsou slušní a milí. 
Zatím jsem se nesetkala s tím, že by mi ně-
kdo z nich nechtěl dát rozhovor. Naopak 
se mi snaží vyjít vstříc. A tak jako já, to be-
rou profesionálně. 

Zažila jste někdy problém kvůli tomu, 
že máte doma sparťana?
Občas to bylo docela nepříjemné. Asi se 
není na jednu stranu čemu divit, ale lidé 
nepochopí to, že chci udělat hezkou re-
portáž o jejich týmu. Mají mě zaškatul-
kovanou jako partnerku sparťana. Neumí 
od toho odhlédnout.

Jak vás Pavel ve vaší práci podporuje?
Skutečně mě podporuje. Společně sle-
dujeme moje reportáže, které jsou před 
dokončením. Říká mi, co by tam zlepšil, co 
se povedlo. Zákulisní informace mi nepře-
dává, protože se na ně neptám. Je i tako-
vý, že když se mu něco nelíbí, tak to řekne, 
což je dobře. Já jsem také kritická. Když 

nehraje dobře, řeknu mu to. Většinou ale 
hraje dobře. (smích) Musím to zaklepat.

Je nějaký hráč, se kterým byste 
chtěla dělat rozhovor?
S Pavlem už jsme ho dělali. (smích) 
Mně se líbí spousta hráčů ze zahra-
ničí. Líbí se mi, jak hraje Gareth Bale. 
Udělat rozhovor s ním musí být super. 
S Messim také. A třeba, to řeknu, by se 
mi líbilo dělat rozhovor s Cristianem 
Ronaldem, protože je to typ hráče, 
který se líbí Pavlovi. Kdybych s ním dě-
lala rozhovor, tak bych to měla doma 
dobrý. (smích)

Chcete se v roli moderátorky posou-
vat vpřed i do budoucna?
Rozhodně. Když jsem byla malá, uspo-
řádala jsem miss základní školy, tak-
že jsem byla nejen organizátorka, ale 
sama jsem to i moderovala. Také jsem 
si kromě princezen a uklízeček hrála 
na moderátorku zpráv. Spojení mo-
derátorství a fotbalu je pro mě ideální, 
ráda bych se v tom zlepšovala. Člověk 
by na sobě měl neustále pracovat. 

Otevřela vám tato práce jiné 
obzory?
Ano. Začala jsem se pohybovat někde 
úplně jinde. Do té doby jsem absolvo-
vala akce typu přehlídky, focení. Mám 
to ráda a určitě se tomu nevyhýbám, 
nicméně jsem díky fotbalu poznala 
nové lidi, informace. Velmi mi to vy-
hovuje, protože se většinou v tomto 
prostředí setkávám s muži, s nimiž se 
mi pracuje velmi dobře. Jste takoví, že 
věci neřešíte a jste v pohodě. My ženy 

máme neustále potřebu něco řešit. 
Když se mi nepovede jeden záběr, tak 
se tím zaobírám. Kameraman jen řek-
ne, v klidu, natočíme to znova. 

Trpíte nervozitou před kamerou?
Trpím. Na druhou stranu vím, že když 
točím reportáž, tak mám několik po-
kusů. U přímého přenosu jsem ner-
vózní, i když mi spousta lidí říká, že 
na mně nervozita není vidět. Dokážu 
být nervózní i z maličkostí.

Stala jste se ženskou neoficiální 
tváří SYNOT ligy, jak si to užíváte?
Jsem velmi ráda. Vidím progres. Tím, 
že to je fotbal a SYNOT liga, jsem 
nadšená. Fotbal pro mě není prá-
ce. Ano, pracuju ve fotbale, ale je to 
zábava a koníček. Když vidíš, že se 
spousta lidí snaží SYNOT ligu budo-
vat a udělat z ní kvalitní soutěž, je 
skvělé být s nimi u toho. 

Věnujete se profesně fotbalu,
ve volném čase hodně cvičíte, 
běháte. Sport je pro vás asi logicky 
důležitou součástí života.
Určitě. Sport, nejen fotbal, mě pro-
vází odmalička. Hrála jsem závodně 
volejbal, dostala jsem se až do ju-
niorské extraligy. Pak se sešlo pár 
věcí dohromady, zdravotní problé-
my, do toho jsem maturovala, tan-
čila, zpívala. Bylo toho hodně, proto 
jsem volejbal opustila. Taťka tehdy 
hodně trpěl, protože věděl, že fotba-
lista ze mě nebude, tak ve mně viděl 
volejbalový talent. Musel se smířit 
s tím, že to nedopadne. Říká, že kdy-
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bych měla vousy, tak jsem jeho kopie. 
Myslím, že mě tak i bere. Neříkám, že 
jsem pro něj chlap, ale tak trochu si mě 
vychoval. Sport jsem si později našla 
jinde. Snažím se pětkrát do týdne cvičit 
nebo běhám.

Je pro vás tedy sport relax?
Droga?
Není to jen jedno, nebo druhé, je to 
spojení obou těchto slov. Sport je něco, 
co mě obrovsky nabíjí. Na druhou stra-
nu jsou dny, kdy se mi absolutně ne-
chce. To je pak i o překonávání sama 
sebe. Když se mi ale chce, tak se cítím 
dvakrát tak dobře. 

Trpíte syndromem většiny 
sportovních nadšenců, 
že když dva dny 
nemáte pohyb, jste 
nepříjemná a bez 
nálady?
Přesně tak, jsem 
naštvaná a ne-
příjemná. Je 
pravda, 

že když přijedu domů na Moravu, je 
z toho mamka taková nervózní, proto-
že si chci jít aspoň zaběhat ven, chybí 
mi to. A ona mě spíš drží doma, ať si 
odpočinu. 

Co ve vás při fotbale vyvolá největší 
emoce?
Rozdělím si to. V soukromí je to vět-
šinou tak, že se zdvihnu ze sedadla, 
když na Pavla někdo neodpíská ně-
jakou špatnost, ale i když útočí nebo 
brání. Pokud sleduju zápas, kde ne-
hraje, tak mě vyvedou z klidu samo-
zřejmě góly, někdy i neproměněné 
šance.

Jak vaši vášeň pro fotbal vní-
mají kamarádky?

Moc kamarádek, které by 
si zapnuly fotbal, nemám. 

Ale když jdu na zápas, 
tak si k sobě seženu 

partnerku, která 
se na ten fotbal 

se mnou 
koukne. 

ROZHOVOR
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Jak moc pro vás bylo zajímavé 
dostat se do fotbalového zákulisí?
Obrovsky. Byla jsem zvyklá na zápasy 
pralesní ligy a najednou jsem sledova-
la utkání, kde bylo osmnáct tisíc lidí. To 
je úplně o něčem jiném. Pamatuju si, že 
když někdo vstřelil gól, hrozně jsem čekala 
na opakování toho gólu. Byla jsem zvyklá 
z televize, ale nic se nedělo. (smích) Zákulisí 
je strašně zajímavé. Vidíš, jak probíhá 
rozcvičení, regenerace. Máš šanci bavit 
se s kustody, fyzioterapeuty. Dostaneš se 
do kabiny, mluvíš s hráči i trenéry. Je důle-
žité vidět, co vše se za fotbalem odehrává.

Jak na vás reagují hráči, 
když s nimi přijdete udělat rozhovor?
Upřímně. Musím říct, že jsou slušní a milí. 
Zatím jsem se nesetkala s tím, že by mi ně-
kdo z nich nechtěl dát rozhovor. Naopak 
se mi snaží vyjít vstříc. A tak jako já, to be-
rou profesionálně. 

Zažila jste někdy problém kvůli tomu, 
že máte doma sparťana?
Občas to bylo docela nepříjemné. Asi se 
není na jednu stranu čemu divit, ale lidé 
nepochopí to, že chci udělat hezkou re-
portáž o jejich týmu. Mají mě zaškatul-
kovanou jako partnerku sparťana. Neumí 
od toho odhlédnout.

Jak vás Pavel ve vaší práci podporuje?
Skutečně mě podporuje. Společně sle-
dujeme moje reportáže, které jsou před 
dokončením. Říká mi, co by tam zlepšil, co 
se povedlo. Zákulisní informace mi nepře-
dává, protože se na ně neptám. Je i tako-
vý, že když se mu něco nelíbí, tak to řekne, 
což je dobře. Já jsem také kritická. Když 

nehraje dobře, řeknu mu to. Většinou ale 
hraje dobře. (smích) Musím to zaklepat.

Je nějaký hráč, se kterým byste 
chtěla dělat rozhovor?
S Pavlem už jsme ho dělali. (smích) 
Mně se líbí spousta hráčů ze zahra-
ničí. Líbí se mi, jak hraje Gareth Bale. 
Udělat rozhovor s ním musí být super. 
S Messim také. A třeba, to řeknu, by se 
mi líbilo dělat rozhovor s Cristianem 
Ronaldem, protože je to typ hráče, 
který se líbí Pavlovi. Kdybych s ním dě-
lala rozhovor, tak bych to měla doma 
dobrý. (smích)

Chcete se v roli moderátorky posou-
vat vpřed i do budoucna?
Rozhodně. Když jsem byla malá, uspo-
řádala jsem miss základní školy, tak-
že jsem byla nejen organizátorka, ale 
sama jsem to i moderovala. Také jsem 
si kromě princezen a uklízeček hrála 
na moderátorku zpráv. Spojení mo-
derátorství a fotbalu je pro mě ideální, 
ráda bych se v tom zlepšovala. Člověk 
by na sobě měl neustále pracovat. 

Otevřela vám tato práce jiné 
obzory?
Ano. Začala jsem se pohybovat někde 
úplně jinde. Do té doby jsem absolvo-
vala akce typu přehlídky, focení. Mám 
to ráda a určitě se tomu nevyhýbám, 
nicméně jsem díky fotbalu poznala 
nové lidi, informace. Velmi mi to vy-
hovuje, protože se většinou v tomto 
prostředí setkávám s muži, s nimiž se 
mi pracuje velmi dobře. Jste takoví, že 
věci neřešíte a jste v pohodě. My ženy 

máme neustále potřebu něco řešit. 
Když se mi nepovede jeden záběr, tak 
se tím zaobírám. Kameraman jen řek-
ne, v klidu, natočíme to znova. 

Trpíte nervozitou před kamerou?
Trpím. Na druhou stranu vím, že když 
točím reportáž, tak mám několik po-
kusů. U přímého přenosu jsem ner-
vózní, i když mi spousta lidí říká, že 
na mně nervozita není vidět. Dokážu 
být nervózní i z maličkostí.

Stala jste se ženskou neoficiální 
tváří SYNOT ligy, jak si to užíváte?
Jsem velmi ráda. Vidím progres. Tím, 
že to je fotbal a SYNOT liga, jsem 
nadšená. Fotbal pro mě není prá-
ce. Ano, pracuju ve fotbale, ale je to 
zábava a koníček. Když vidíš, že se 
spousta lidí snaží SYNOT ligu budo-
vat a udělat z ní kvalitní soutěž, je 
skvělé být s nimi u toho. 

Věnujete se profesně fotbalu,
ve volném čase hodně cvičíte, 
běháte. Sport je pro vás asi logicky 
důležitou součástí života.
Určitě. Sport, nejen fotbal, mě pro-
vází odmalička. Hrála jsem závodně 
volejbal, dostala jsem se až do ju-
niorské extraligy. Pak se sešlo pár 
věcí dohromady, zdravotní problé-
my, do toho jsem maturovala, tan-
čila, zpívala. Bylo toho hodně, proto 
jsem volejbal opustila. Taťka tehdy 
hodně trpěl, protože věděl, že fotba-
lista ze mě nebude, tak ve mně viděl 
volejbalový talent. Musel se smířit 
s tím, že to nedopadne. Říká, že kdy-
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Rozdělím si to. V soukromí je to vět-
šinou tak, že se zdvihnu ze sedadla, 
když na Pavla někdo neodpíská ně-
jakou špatnost, ale i když útočí nebo 
brání. Pokud sleduju zápas, kde ne-
hraje, tak mě vyvedou z klidu samo-
zřejmě góly, někdy i neproměněné 
šance.

Jak vaši vášeň pro fotbal vní-
mají kamarádky?

Moc kamarádek, které by 
si zapnuly fotbal, nemám. 

Ale když jdu na zápas, 
tak si k sobě seženu 
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se na ten fotbal 
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SYNOT LIGA TÉMA

BONY A EDIN. 
Z „PLÁCKU“ AŽ NA VRCHOL. 
JAK SYNOT LIGA VYCHOVALA 
FOTBALOVÉ SUPERHVĚZDY
NEUMĚLI ŘEČ, ČIŠELA 
Z NICH NERVOZITA, JEJICH 
TALENT BYL JEŠTĚ HODNĚ 
SKRYTÝ. PŘESTO JIM SYNOT 
LIGA, RESPEKTIVE SPARTA 
A TEPLICE DALY ŠANCI 
VE VELKÉM FOTBALE. Z KLUKŮ, 
KTEŘÍ ŽILI VE VOJENSKÝCH 
PODMÍNKÁCH 
A PŘICESTOVALI DO ČESKÉ 
REPUBLIKY JEN S BATOHEM, 
VYROSTLY FOTBALOVÉ 
SUPERHVĚZDY. BONY 
WILFRIED A EDIN DŽEKO SE 
NA ZAČÁTKU TOHOTO ROKU 
SEŠLI V TÝMU, KTERÝ SE 
PYŠNÍ MOŽNÁ NEJBOHATŠÍMI 
MAJITELI NA SVĚTĚ. ZE 
SPARTY A TEPLIC AŽ 
DO MILIONÁŘSKÉHO 
MANCHESTERU CITY. TO JE 
PŘÍBĚH DVOU ÚTOČNÍKŮ, 
KTEŘÍ DOHROMADY STÁLI 
TÉMĚŘ DVĚ MILIARDY KORUN.

„Když jsme Džeka kupovali ze Željezni-
čaru Sarajevo, dali jsme za něj dva 
a půl milionu korun, a to proti tomu byla 
ještě spousta lidí. Nyní ho prodáme s ta-
kovým ziskem. Za tak krátkou dobu se 
takový obchod povede asi jen jednou 
za život,“ prohlásil při přestupu bosen-
ského forvarda do Wolfsburgu ředitel 
Teplic František Hrdlička. Přesun Edina 
Džeka do německé Bundesligy vyšel 

„vlky“ na 112 milionů korun. 

Ještě předtím Edin Džeko získával os-
truhy právě v české nejvyšší soutěži. 
Na jaře 2006 debutoval, když ve 13 
zápasech dal tři branky. V následují-
cí sezoně 2006/2007 se už trefi l tři-
náctkrát, díky čemuž si vysloužil oce-
nění pro nejlepšího cizince v lize.
 „Když bude čas, určitě se do Tep-
lic přijedu podívat, mám to 350 ki-
lometrů. Bude mi chybět město, spo-
luhráči, trenéři. Jsem rád, že jsem tu 
byl, Teplice mi daly hodně. Budu je 
dál sledovat a fandit jim,“ říkal Džeko 
při svém odchodu. 
Sympatický vytáhlý útočník zane-
chal v českém fotbale důstojnou sto-
pu. Svědčí o tom i neustálé odkazy 
na teplický fotbal při zmínkách o jeho 
současné formě. Z Wolfsburgu totiž 
zamířil do zřejmě nejbohatšího klubu 
současnosti, Manchesteru City.
 „Myslím, že rok a půl v Teplicích 
byl rozhodující v mé kariéře. Bez an-
gažmá v České republice bych se tak 
vysoko zřejmě nedostal. Proto po-
važuju přestup ze Sarajeva do Tep-
lic za klíčový,“ zavzpomínal Džeko 
na působení ve žlutomodrém dresu, 
když nastoupil v Lize mistrů proti Plz-
ni.
 Stejně může hovořit i muž, který 
prošel pražskou Spartou a v lednu 
tohoto roku se stal nejdražším zim-
ním přestupem v Premier League. 
Bony Wilfried už obléká stejný dres 
jako Edin Džeko. Oba si tak mohou 
poklábosit češtinou, kterou se během 
svého angažmá obstojně naučili.
 Usměvavý kluk z Pobřeží slono-
viny začínal na Letné s platem dva-
cet tisíc korun měsíčně a přespával 
na ubytovně. V lednu ho „Citizens“ 
koupili ze Swansea za necelou mili-
ardu korun a jeho týdenní plat se vy-
šplhal na 3,6 milionu korun.

„Nejtěžší bylo naučit se aspoň trochu 
česky, abych rozuměl, chytil se v týmu, 
mohl jít nakoupit. A samozřejmě po-
časí. Když jste zvyklý na třicet stupňů 
a pak hrajete v minus pěti... Ale už je to 
dobré, je tu fajn,“ říkal Bony v rozhovo-
ru pro MF Dnes v prosinci 2009.

„Vzdát to a odejít z Čech? Ne, nikdy jsem 
to nechtěl vzdát a utéct pryč. Byl jsem 
nějakou dobu zraněný a to bych stejně 
nehrál nikde. Jinak jsem zůstával klid-
ný, věřím tomu, že všechno má svůj čas. 
Trvalo to dlouho, než jsem si zvykl, sžil 
se s prostředím. Ale trénoval jsem po-
ctivě a povedlo se,“ usmíval se.
Jeho fotbalová kariéra nabrala po akli-
matizaci ve Spartě směr vzhůru, a to 
raketově. Přestup do nizozemského 
Arnhemu, kde se stal nejlepším střel-
cem klubu. Styl holandské Eredivisie 
mu sedl. A začaly po něm pokukovat 
velké kluby. 
 Nakonec se ozvala Premier League, 
konkrétně Swansea. Dvanáct milionů 
liber Vitesse přesvědčilo, aby svého 
kanonýra pustilo. Mladý Afričan se tak 
dočkal svého snu a naskočil do nejslav-
nější fotbalové soutěže světa.
 Po skvělých výkonech v týmu 
z Walesu se Bony, který se ve Spartě 
pyšnil přívlastkem miláček publika, stal 
velmi lákavým zbožím. Je tedy logické, 
že ho ulovil klub, kde miliony a miliardy 
nejsou problém. Přestupem do Man-
chesteru City se velký Bonyho příběh 
uzavřel. 
 „Vždy jsem chtěl být součástí někte-
rého z největších klubů na světě a jsem 
opravdu hrdý, že se to povedlo. Pomů-
že mi to, abych se stal ještě lepším hrá-
čem a ještě nebezpečnějším střelcem. 
Budu mít po svém boku skvělé hráče, 
což je pro mě výzva do další práce,“ 
svěřil se reprezentant z Pobřeží slono-
viny médiím.
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ctivě a povedlo se,“ usmíval se.
Jeho fotbalová kariéra nabrala po akli-
matizaci ve Spartě směr vzhůru, a to 
raketově. Přestup do nizozemského 
Arnhemu, kde se stal nejlepším střel-
cem klubu. Styl holandské Eredivisie 
mu sedl. A začaly po něm pokukovat 
velké kluby. 
 Nakonec se ozvala Premier League, 
konkrétně Swansea. Dvanáct milionů 
liber Vitesse přesvědčilo, aby svého 
kanonýra pustilo. Mladý Afričan se tak 
dočkal svého snu a naskočil do nejslav-
nější fotbalové soutěže světa.
 Po skvělých výkonech v týmu 
z Walesu se Bony, který se ve Spartě 
pyšnil přívlastkem miláček publika, stal 
velmi lákavým zbožím. Je tedy logické, 
že ho ulovil klub, kde miliony a miliardy 
nejsou problém. Přestupem do Man-
chesteru City se velký Bonyho příběh 
uzavřel. 
 „Vždy jsem chtěl být součástí někte-
rého z největších klubů na světě a jsem 
opravdu hrdý, že se to povedlo. Pomů-
že mi to, abych se stal ještě lepším hrá-
čem a ještě nebezpečnějším střelcem. 
Budu mít po svém boku skvělé hráče, 
což je pro mě výzva do další práce,“ 
svěřil se reprezentant z Pobřeží slono-
viny médiím.
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I proto zaujal skauty Liverpoolu a odjel 
na zkoušku do Anglie. Trenéra Beníteze 
však nepřesvědčil a putoval zpět do své 
vlasti, když přišla nabídka pražské Sparty.

AC Sparta Praha
Na podzim 2007 se tak talentovaný útočník 
připojil k B-týmu úspěšného českého klu-
bu (formou hostování). Po potřebné akli-
matizaci se v létě 2008 zapojil do přípravy 
A-týmu, kde se nějakou dobu rozehrával, 
než se stal členem základní jedenáct-
ky výběru trenéra Jozefa Chovance. Stal 
se pilířem týmu, v evropských pohárech 

vstřelil za Spartu 11 gólů, což 
ho řadí na čtvrté místo his-

torické klubové 

tabulky (spolu s Vratislavem Lokvencem). 
V české lize za Spartu odehrál 59 zápasů 
a vstřelil v nich 22 gólů. V útoku nastupoval 
mj. s Kameruncem Léonardem Kweukem.

V průběhu Evropské ligy 2010/2011 (pod-
zimní skupinová fáze) byl s pěti góly chvíli 
nejlepším střelcem soutěže, čímž vzbudil 
zájem evropských klubů.

Vitesse Arnhem  Sezona 2010/2011
Do klubu nizozemské Eredivisie Vitesse 
Arnhem přestoupil 30. ledna 2011 za část-
ku kolem 100 milionů Kč. Ve své první se-
zoně přispěl k záchraně Arnhemu v lize 
třemi góly během sedmi zápasů.

Sezona 2011/2012
V sezoně 2011/2012 střílel góly a Arnhem 

se pohyboval v horní části tabul-
ky. Nakonec zakončil sezonu s 12 

góly jako nejlepší střelec klu-
bu (v tabulce kanonýrů ni-

zozemské ligy se podělil 
o 10. místo s Glynorem 

Pletem z FC Twente).

Ve Vitesse prodlou-
žil Bony v únoru 2012 

smlouvu až do roku 
2015. Po sezoně 2011/2012 

zájem klubů neochabl, do seznamu zá-
jemců o Bonyho služby se zařadily mj. 
další ruské kluby CSKA Moskva a FK Ru-
bin Kazaň. 

Sezona 2012/2013 
Jeho spoluhráči v nizozemském klubu byli 
třeba český stoper Tomáš Kalas nebo 
nizozemský obránce Patrick van Aan-
holt, oba hráči zde hostovali pro sezonu 
2012/2013 z Chelsea FC.
 
V zimním přestupovém období byl za něj 
anglický prvoligový klub Newcastle Uni-
ted ochotný zaplatit v přepočtu 300 mil. 

Kč. Šestnáctého března 2013 se dvěma 
góly podílel na výhře 4:0 nad Haagem, 
čímž se dostal na 26 gólů ve 24 zápasech 
v sezoně, kterou nakonec zakončil s 31 
vstřelenými góly a stal se nejlepším střel-
cem Eredivisie. Vitesse skončilo s 64 body 
na čtvrtém místě ligové tabulky. Bony byl 
po úspěšné sezoně v Nizozemsku zvolen 
fotbalistou roku.

Swansea City AFC
V červenci 2013 přestoupil za 12 milionů 
liber (cca 50 mil. Kč putovalo do Spar-
ty) do velšského celku Swansea City AFC 
hrajícího anglickou Premier League, což 
byl rekordně vysoký transfer velšského 
klubu. Zde podepsal smlouvu na čty-
ři roky. Při svém debutu v prvním utkání 
třetího předkola Evropské ligy 2013/2014, 
1. srpna 2013, vstřelil dva góly proti švéd-
skému týmu Malmö FF a na jeden přihrál, 
mužstvo Swansea vyhrálo na domácím 
hřišti 4:0. Při své premiéře v Premier Le-
ague, 17. srpna 2013, vstřelil jediný gól 
domácích v utkání s Manchesterem 
United, který zde vyhrál 4:1. Devatenác-
tého září 2013 se gólem podílel na výhře 
3:0 v Evropské lize proti Valencii; 1. ledna 
2014 dvakrát skóroval v ligovém střetnutí 
proti Manchesteru City, ale Swansea City 
prohrálo 2:3; 5. ledna 2014 rozhodl ví-

tězným gólem o výhře 2:1 nad domácím 
Manchesterem United ve třetím kole FA 
Cupu, a tím pádem o postupu do dalšího 
kola. Swansea City vůbec poprvé vyhrá-
lo na Old Tra° ord. Ve své první sezoně 
na Britských ostrovech nasázel celkem 16 
ligových gólů ve 34 zápasech.

Manchester City FC
V lednu 2015 se jej pokusilo zlanařit vícero 
klubů Premier League, např. Liverpool FC, 
Chelsea FC, Manchester City FC. Získal jej 
nakonec Manchester City, který zaplatil 
25 milionů liber (plus případně tři miliony 
liber jako bonus za jeho vytíženost). 

se pilířem týmu, v evropských pohárech 
vstřelil za Spartu 11 gólů, což 

ho řadí na čtvrté místo his-
torické klubové 

ku kolem 100 milionů Kč. Ve své první se-
zoně přispěl k záchraně Arnhemu v lize 
třemi góly během sedmi zápasů.

Sezona 2011/2012
V sezoně 2011/2012 střílel góly a Arnhem 

se pohyboval v horní části tabul-
ky. Nakonec zakončil sezonu s 12 

góly jako nejlepší střelec klu-
bu (v tabulce kanonýrů ni-

zozemské ligy se podělil 
o 10. místo s Glynorem 

Pletem z FC Twente).

Ve Vitesse prodlou-
žil Bony v únoru 2012 

smlouvu až do roku 
2015. Po sezoně 2011/2012 

zájem klubů neochabl, do seznamu zá-
jemců o Bonyho služby se zařadily mj. 
další ruské kluby CSKA Moskva a FK Ru-
bin Kazaň. 

Sezona 2012/2013 
Jeho spoluhráči v nizozemském klubu byli 
třeba český stoper Tomáš Kalas nebo 
nizozemský obránce Patrick van Aan-
holt, oba hráči zde hostovali pro sezonu 
2012/2013 z Chelsea FC.

V zimním přestupovém období byl za něj 
anglický prvoligový klub Newcastle Uni-
ted ochotný zaplatit v přepočtu 300 mil. 
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NARODIL SE VE MĚSTĚ BINGERVILLE, KDE TAKÉ ZAČAL SE SVOJÍ FOTBALOVOU KARIÉROU. JEHO 
FOTBALOVÉ DOSPÍVÁNÍ SE POJÍ S FOTBALOVOU AKADEMIÍ CYRILLE DOMORAUD FOOTBALL 
ACADEMY V BINGERVILLE. V ROCE 2006 UŽ HRÁL MÍSTNÍ PRVNÍ FOTBALOVOU LIGU ZA KLUB 
ISSIA WAZI, KDE BYL NAVZDORY SVÉMU NÍZKÉMU VĚKU NEJLEPŠÍM STŘELCEM TÝMU. V MÍSTNÍM 
POHÁRU (COUPE DE CÔTE D'IVOIRE DE FOOTBALL) SLAVIL VE STEJNÉM ROCE S TÝMEM VÍTĚZSTVÍ.

WILFRIED BONY 
AC SPARTA PRAHA (2007–2011)

ZA CCA 100 MIL. KČ 
DO VITESSE ARNHEM (2011–2013)

—

S Y N O T  L I G A —

V létě 2005 Džeko podepsal čtyřletou 
smlouvu se severočeským klubem FK Tep-
lice. Neobjevil se však hned v prvoligovém 
áčku, nejdříve putoval na hostování do FK 
Ústí nad Labem, kde opět hrál pod tre-
nérem Plíškem. V 15 zápasech druhé ligy 
vstřelil šest gólů a v zimní přestávce se vrá-
til do Teplic.

Na jaře 2006 debutoval v české nejvyš-
ší soutěži, ve 13 zápasech dal tři branky. 
V následující sezoně 2006/2007 se už trefi l 
třináctkrát, díky čemuž si vysloužil oceně-
ní pro nejlepšího cizince v lize. Jeho výkony 
rovněž nezůstaly bez odezvy u zahranič-
ních klubů. V létě 2007 přestoupil z Teplic 
do bundesligového Wolfsburgu za cca čty-
ři miliony eur (112 milionů korun). 

V sezoně 2009/2010 se Džeko stal s 22 góly 
nejlepším střelcem německé Bundesligy; 
28. srpna 2010 se stal nejlepším ligovým 
střelcem Wolfsburgu, když s 59 góly bě-
hem 96 zápasů překonal argentinského 
útočníka Diega Klimowicze, jenž skóroval 
57krát ve 149 zápasech. 

V roce 2011 ho koupil trenér 
Manchesteru City Roberto 

Mancini za 27 milionů liber (32 mili-
onů eur), přičemž na přestupu díky 

programu solidarity Mezinárodní 
fotbalové federace FIFA vydělaly 
i oba severočeské kluby – Teplice 

a Ústí nad Labem (Teplice 6 mil. Kč, Ústí nad 
Labem 2 mil. Kč). Anglický klub a bosenský 
hráč se dohodli na čtyřapůlleté smlouvě. 
Džeko debutoval v zápase proti Wolver-
hamptonu Wanderers 15. ledna 2011, kde si 
připsal asistenci u gólu Yaya Tourého (utká-
ní skončilo vítězstvím Manchesteru City 4:3). 

Reprezentační kariéra
Džeko hrával za různé bosenské mládež-
nické výběry (U-19, U-21).Druhého června 
2007 se poprvé objevil v seniorské repre-
zentaci v zápase proti Turecku. Pro hráče to 
byl památný zápas, neboť vstřelil gól na 2:2 
(Bosna a Hercegovina vyhrála nakonec 3:2). 
V kvalifi kaci na mistrovství světa ve fotbale 
2010 vstřelil devět gólů, což z něj společně 

s anglickým reprezentantem Waynem Ro-
oneym dělalo druhého nejlepšího střelce 
kvalifi kace (oba skončili za desetigólovým 
řeckým útočníkem Theofanisem Gekasem). 

Sedmého září 2012 vstřelil Džeko hattrick 
v prvním kvalifi kačním utkání na MS 2014 
ve Vaduzu proti domácímu Lichtenštejnsku, 
zápas skončil vítězstvím hostů 8:1. Celkem 
v kvalifi kaci na MS 2014 nastřílel deset gólů, 
čímž výrazně přispěl k historicky prvnímu 
postupu Bosny a Hercegoviny na mundial 
(a stal se nejlepším kanonýrem skupiny 
a druhým nejlepším střelcem celé evrop-
ské kvalifi kace za jedenáctigólovým Robi-
nem van Persiem z Nizozemska). 

Zúčastnil se mistrovství světa 2014 v Brazílii. 
Bosna obsadila se třemi body nepostupo-
vé třetí místo v základní skupině F, Džeko 
vstřelil jednu branku v utkání proti Íránu 
(výhra 3:1). 
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NARODIL SE 17. BŘEZNA 1986 V SARAJEVU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ. JEHO OBLÍBENÝM KLUBEM 
BYL ITALSKÝ AC MILÁN, KDE HRÁVAL JEHO FOTBALOVÝ VZOR ANDRIJ ŠEVČENKO. DOMA 
V SARAJEVU MĚL NA ZDI JEHO DRES S ČÍSLEM 7. V LETECH 1996 AŽ 2005 PŮSOBIL V KLUBU FK 
ŽELJEZNIČAR SARAJEVO, KDE SI HO VŠIML ČESKÝ TRENÉR JIŘÍ PLÍŠEK, KTERÝ „ŽELJO“ VEDL 
V SEZONĚ 2004/2005. TEN PŘIVEDL TALENTOVANÉHO ÚTOČNÍKA DO ČESKÉ REPUBLIKY. 

EDIN DŽEKO
 1996–2005 FK ŽELJEZNIČAR SARAJEVO

2005–2007 FK TEPLICE, 
V ROCE 2007 ZA CCA 112 MIL. KČ DO WOLFSBURGU, 

V ROCE 2011 PŘESTUP DO MANCHESTERU CITY 
ZA CCA 32 MILIONŮ EUR

(TEPLICE 6 MIL. KČ, ÚSTÍ NAD LABEM 2 MIL. KČ)

SYNOT LIGA TÉMA

ři miliony eur (112 milionů korun). 

V sezoně 2009/2010 se Džeko stal s 22 góly 
nejlepším střelcem německé Bundesligy; 
28. srpna 2010 se stal nejlepším ligovým 
střelcem Wolfsburgu, když s 59 góly bě-
hem 96 zápasů překonal argentinského 
útočníka Diega Klimowicze, jenž skóroval 
57krát ve 149 zápasech. 

V roce 2011 ho koupil trenér 
Manchesteru City Roberto 

Mancini za 27 milionů liber (32 mili-
onů eur), přičemž na přestupu díky 

programu solidarity Mezinárodní 
fotbalové federace FIFA vydělaly 
i oba severočeské kluby – Teplice 

EDIN DŽEKO
 1996–2005 FK ŽELJEZNIČAR SARAJEVO

2005–2007 FK TEPLICE, 
V ROCE 2007 ZA CCA 112 MIL. KČ DO WOLFSBURGU, 

V ROCE 2011 PŘESTUP DO MANCHESTERU CITY 
ZA CCA 32 MILIONŮ EUR

(TEPLICE 6 MIL. KČ, ÚSTÍ NAD LABEM 2 MIL. KČ)



I proto zaujal skauty Liverpoolu a odjel 
na zkoušku do Anglie. Trenéra Beníteze 
však nepřesvědčil a putoval zpět do své 
vlasti, když přišla nabídka pražské Sparty.

AC Sparta Praha
Na podzim 2007 se tak talentovaný útočník 
připojil k B-týmu úspěšného českého klu-
bu (formou hostování). Po potřebné akli-
matizaci se v létě 2008 zapojil do přípravy 
A-týmu, kde se nějakou dobu rozehrával, 
než se stal členem základní jedenáct-
ky výběru trenéra Jozefa Chovance. Stal 
se pilířem týmu, v evropských pohárech 

vstřelil za Spartu 11 gólů, což 
ho řadí na čtvrté místo his-

torické klubové 

tabulky (spolu s Vratislavem Lokvencem). 
V české lize za Spartu odehrál 59 zápasů 
a vstřelil v nich 22 gólů. V útoku nastupoval 
mj. s Kameruncem Léonardem Kweukem.

V průběhu Evropské ligy 2010/2011 (pod-
zimní skupinová fáze) byl s pěti góly chvíli 
nejlepším střelcem soutěže, čímž vzbudil 
zájem evropských klubů.

Vitesse Arnhem  Sezona 2010/2011
Do klubu nizozemské Eredivisie Vitesse 
Arnhem přestoupil 30. ledna 2011 za část-
ku kolem 100 milionů Kč. Ve své první se-
zoně přispěl k záchraně Arnhemu v lize 
třemi góly během sedmi zápasů.

Sezona 2011/2012
V sezoně 2011/2012 střílel góly a Arnhem 

se pohyboval v horní části tabul-
ky. Nakonec zakončil sezonu s 12 

góly jako nejlepší střelec klu-
bu (v tabulce kanonýrů ni-

zozemské ligy se podělil 
o 10. místo s Glynorem 

Pletem z FC Twente).

Ve Vitesse prodlou-
žil Bony v únoru 2012 

smlouvu až do roku 
2015. Po sezoně 2011/2012 

zájem klubů neochabl, do seznamu zá-
jemců o Bonyho služby se zařadily mj. 
další ruské kluby CSKA Moskva a FK Ru-
bin Kazaň. 

Sezona 2012/2013 
Jeho spoluhráči v nizozemském klubu byli 
třeba český stoper Tomáš Kalas nebo 
nizozemský obránce Patrick van Aan-
holt, oba hráči zde hostovali pro sezonu 
2012/2013 z Chelsea FC.
 
V zimním přestupovém období byl za něj 
anglický prvoligový klub Newcastle Uni-
ted ochotný zaplatit v přepočtu 300 mil. 

Kč. Šestnáctého března 2013 se dvěma 
góly podílel na výhře 4:0 nad Haagem, 
čímž se dostal na 26 gólů ve 24 zápasech 
v sezoně, kterou nakonec zakončil s 31 
vstřelenými góly a stal se nejlepším střel-
cem Eredivisie. Vitesse skončilo s 64 body 
na čtvrtém místě ligové tabulky. Bony byl 
po úspěšné sezoně v Nizozemsku zvolen 
fotbalistou roku.

Swansea City AFC
V červenci 2013 přestoupil za 12 milionů 
liber (cca 50 mil. Kč putovalo do Spar-
ty) do velšského celku Swansea City AFC 
hrajícího anglickou Premier League, což 
byl rekordně vysoký transfer velšského 
klubu. Zde podepsal smlouvu na čty-
ři roky. Při svém debutu v prvním utkání 
třetího předkola Evropské ligy 2013/2014, 
1. srpna 2013, vstřelil dva góly proti švéd-
skému týmu Malmö FF a na jeden přihrál, 
mužstvo Swansea vyhrálo na domácím 
hřišti 4:0. Při své premiéře v Premier Le-
ague, 17. srpna 2013, vstřelil jediný gól 
domácích v utkání s Manchesterem 
United, který zde vyhrál 4:1. Devatenác-
tého září 2013 se gólem podílel na výhře 
3:0 v Evropské lize proti Valencii; 1. ledna 
2014 dvakrát skóroval v ligovém střetnutí 
proti Manchesteru City, ale Swansea City 
prohrálo 2:3; 5. ledna 2014 rozhodl ví-

tězným gólem o výhře 2:1 nad domácím 
Manchesterem United ve třetím kole FA 
Cupu, a tím pádem o postupu do dalšího 
kola. Swansea City vůbec poprvé vyhrá-
lo na Old Tra° ord. Ve své první sezoně 
na Britských ostrovech nasázel celkem 16 
ligových gólů ve 34 zápasech.

Manchester City FC
V lednu 2015 se jej pokusilo zlanařit vícero 
klubů Premier League, např. Liverpool FC, 
Chelsea FC, Manchester City FC. Získal jej 
nakonec Manchester City, který zaplatil 
25 milionů liber (plus případně tři miliony 
liber jako bonus za jeho vytíženost). 

se pilířem týmu, v evropských pohárech 
vstřelil za Spartu 11 gólů, což 

ho řadí na čtvrté místo his-
torické klubové 

ku kolem 100 milionů Kč. Ve své první se-
zoně přispěl k záchraně Arnhemu v lize 
třemi góly během sedmi zápasů.

Sezona 2011/2012
V sezoně 2011/2012 střílel góly a Arnhem 

se pohyboval v horní části tabul-
ky. Nakonec zakončil sezonu s 12 

góly jako nejlepší střelec klu-
bu (v tabulce kanonýrů ni-

zozemské ligy se podělil 
o 10. místo s Glynorem 

Pletem z FC Twente).

Ve Vitesse prodlou-
žil Bony v únoru 2012 

smlouvu až do roku 
2015. Po sezoně 2011/2012 

zájem klubů neochabl, do seznamu zá-
jemců o Bonyho služby se zařadily mj. 
další ruské kluby CSKA Moskva a FK Ru-
bin Kazaň. 

Sezona 2012/2013 
Jeho spoluhráči v nizozemském klubu byli 
třeba český stoper Tomáš Kalas nebo 
nizozemský obránce Patrick van Aan-
holt, oba hráči zde hostovali pro sezonu 
2012/2013 z Chelsea FC.

V zimním přestupovém období byl za něj 
anglický prvoligový klub Newcastle Uni-
ted ochotný zaplatit v přepočtu 300 mil. 
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ACADEMY V BINGERVILLE. V ROCE 2006 UŽ HRÁL MÍSTNÍ PRVNÍ FOTBALOVOU LIGU ZA KLUB 
ISSIA WAZI, KDE BYL NAVZDORY SVÉMU NÍZKÉMU VĚKU NEJLEPŠÍM STŘELCEM TÝMU. V MÍSTNÍM 
POHÁRU (COUPE DE CÔTE D'IVOIRE DE FOOTBALL) SLAVIL VE STEJNÉM ROCE S TÝMEM VÍTĚZSTVÍ.

WILFRIED BONY 
AC SPARTA PRAHA (2007–2011)

ZA CCA 100 MIL. KČ 
DO VITESSE ARNHEM (2011–2013)

—

S Y N O T  L I G A —

V létě 2005 Džeko podepsal čtyřletou 
smlouvu se severočeským klubem FK Tep-
lice. Neobjevil se však hned v prvoligovém 
áčku, nejdříve putoval na hostování do FK 
Ústí nad Labem, kde opět hrál pod tre-
nérem Plíškem. V 15 zápasech druhé ligy 
vstřelil šest gólů a v zimní přestávce se vrá-
til do Teplic.

Na jaře 2006 debutoval v české nejvyš-
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V sezoně 2009/2010 se Džeko stal s 22 góly 
nejlepším střelcem německé Bundesligy; 
28. srpna 2010 se stal nejlepším ligovým 
střelcem Wolfsburgu, když s 59 góly bě-
hem 96 zápasů překonal argentinského 
útočníka Diega Klimowicze, jenž skóroval 
57krát ve 149 zápasech. 

V roce 2011 ho koupil trenér 
Manchesteru City Roberto 

Mancini za 27 milionů liber (32 mili-
onů eur), přičemž na přestupu díky 

programu solidarity Mezinárodní 
fotbalové federace FIFA vydělaly 
i oba severočeské kluby – Teplice 

a Ústí nad Labem (Teplice 6 mil. Kč, Ústí nad 
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hráč se dohodli na čtyřapůlleté smlouvě. 
Džeko debutoval v zápase proti Wolver-
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nem van Persiem z Nizozemska). 
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Bosna obsadila se třemi body nepostupo-
vé třetí místo v základní skupině F, Džeko 
vstřelil jednu branku v utkání proti Íránu 
(výhra 3:1). 
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NARODIL SE 17. BŘEZNA 1986 V SARAJEVU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ. JEHO OBLÍBENÝM KLUBEM 
BYL ITALSKÝ AC MILÁN, KDE HRÁVAL JEHO FOTBALOVÝ VZOR ANDRIJ ŠEVČENKO. DOMA 
V SARAJEVU MĚL NA ZDI JEHO DRES S ČÍSLEM 7. V LETECH 1996 AŽ 2005 PŮSOBIL V KLUBU FK 
ŽELJEZNIČAR SARAJEVO, KDE SI HO VŠIML ČESKÝ TRENÉR JIŘÍ PLÍŠEK, KTERÝ „ŽELJO“ VEDL 
V SEZONĚ 2004/2005. TEN PŘIVEDL TALENTOVANÉHO ÚTOČNÍKA DO ČESKÉ REPUBLIKY. 

EDIN DŽEKO
 1996–2005 FK ŽELJEZNIČAR SARAJEVO

2005–2007 FK TEPLICE, 
V ROCE 2007 ZA CCA 112 MIL. KČ DO WOLFSBURGU, 

V ROCE 2011 PŘESTUP DO MANCHESTERU CITY 
ZA CCA 32 MILIONŮ EUR

(TEPLICE 6 MIL. KČ, ÚSTÍ NAD LABEM 2 MIL. KČ)

SYNOT LIGA TÉMA
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NÁVRAT SNŮ. Útočník Václav Kadlec se těsně před startem jarní části sezóny SYNOT ligy vrátil z německého Frankfurtu 
do pražské Sparty. A v prvních dvou duelech si připsal tři branky. 
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SPARTA VLÁDNE ANKETĚ 
HRÁČ A TRENÉR MĚSÍCE. 
REKORDMANEM JE ALE KOUČ VRBA
S PŘÍCHODEM NOVÉHO GENERÁLNÍHO PARTNERA SE SYNOT LIGA A JEJÍ ANKETA HRÁČ A TRENÉR 
MĚSÍCE DOČKALY NOVÝCH TROFEJÍ. SKLENĚNÉ ARTEFAKTY V NOVÉM DESIGNU PLNÍ OVŠEM 
STEJNOU ROLI. OCEŇUJÍ NEJLEPŠÍ VÝKONY ZA MĚSÍČNÍ KALENDÁŘNÍ OBDOBÍ. 

Jak si od vzniku ankety Ligové fotba-
lové asociace vedly jednotlivé fot-
balové osobnosti? Nejčastějším vítě-
zem je dnes už reprezentační trenér 
Pavel Vrba. Ocenění získal na lavič-
ce plzeňské Viktorie hned pětkrát. 

„Když jsem tuto trofej získal poprvé, 
přinesla mi úspěchy. Věřím, že tomu 
tak bude i u národního týmu. Děkuju 
za ni,“ řekl Vrba na tiskové konferen-
ci, kde podepsal smlouvu jako nový 
kouč reprezentace.
 A jeho slova byla více než pro-
rocká. U české fotbalové reprezen-
tace se mu skutečně daří. Jeho tým je 
v kvalifi kační skupině blízko postupu 
na evropský šampionát ve Francii. 
Pětinásobné vítězství v tradiční an-
ketě SYNOT ligy tak rozhodně nebylo 
náhodné.

Hned za trenérem Vrbou je se čtyř-
mi triumfy kouč Sparty Vítězslav 
Lavička. Letenský stratég je vzhle-
dem k setrvání v tradičním pražském 
klubu na cestě k vyrovnání svého 

„soka“. „Mé vítězství v anketě je oce-
nění práce nás všech. Vážím si ho.“ 
Taková slova zazněla z úst letenské-
ho trenéra téměř při každém předá-
vání ceny.
Skleněné skvosty se od nové sezony 
pyšní novým designem, který zacho-
val základní linie původních trofejí. 
Nejvíce si jich během historie anke-
ty užili na Spartě. Celkem Letenští 
získali deset trofejí. Na druhé příčce 
posbírali sedm ocenění hráči a tre-
nér Plzně. 
 Mezi hráči se k měsíčnímu tri-
umfu nejvíce probojovali útočníci

a záložníci. Prvně jmenovaní pře-
bírali osm trofejí, středopolaři šest. 
Jen jednou se radoval brankář, 
konkrétně Jaromír Blažek z Jihlavy.
 „Člověk si takové ceny váží o to 
víc, že o jeho vítězství rozhodli fa-
noušci. Takže jim je třeba poděko-
vat,“ svěřil se tehdy Jaromír Blažek.
 Ano, právě příznivci SYNOT ligy 
hlasují o vítězi každý měsíc už od za-
čátku ankety. Jejich počet se celko-
vě pohybuje v řádech desetitisíců. 

„Jsme rádi, že se anketa Hráč a trenér 
měsíce stala tradičním a oblíbeným 
prvkem SYNOT ligy. I samotní hráči 
a trenéři si ocenění váží a to je pro 
nás důkaz, že má smysl v těchto 
aktivitách pokračovat,“ konstatoval 
Daniel Hajný, ředitel komunikace 
profesionálních soutěží.

—
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FC VYSOČINA JIHLAVA

Bořek Dočkal

Ladislav Krejčí

Jakub Brabec

AC SPARTA PRAHA

AC SPARTA PRAHA

AC SPARTA PRAHA

Libor Došek

Haris Harba

Aidin Mahmutovič

1.FC SLOVÁCKO

FC VYSOČINA JIHLAVA

1.FC SLOVÁCKO

Milan Škoda

Costa

Tomáš Wágner

SK SLAVIA PRAHA

AC SPARTA PRAHA

FC VIKTORIA PLZEŇ

Jaroslav Šilhavý

Tomáš Bernady

FK BAUMIT JABLONEC

FC BANÍK OSTRAVA

Jaroslav Šilhavý

Vítězslav Lavička

FK BAUMIT JABLONEC

AC SPARTA PRAHA

Vítězslav Lavička
AC SPARTA PRAHA

Petr Rada
FC VYSOČINA JIHLAVA

Zdeněk Ščasný
FK TEPLICE
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FK TEPLICE

Miroslav Beránek
SK SLAVIA PRAHA

Pavel Vrba
FC VIKTORIA PLZEŇ
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Celkem sedmkrát se z ocenění 
radovali záložníci. Jediným hrá-
čem, který získal cenu dvakrát, 

se stal David Vaněček, jenž nyní půso-
bí v prvoligovém Hradci Králové. Mezi 
trenéry se to povedlo Zdenku Frťalovi 
z Varnsdorfu.
 „Pokaždé, když někdo ocení vaši 
práci, je to příjemný pocit. Asi jako kaž-
dý musím vždy poděkovat svým spolu-
hráčům. Bez nich bych toho nedocílil,“ 
říkal v březnu minulého roku útočník 
Hradce Králové David Vaněček. Právě 
on je v historii ankety Ligové fotbalové 
asociace mužem číslo jedna. Nikdo jiný 
vítězství v Hráči měsíce nezopakoval.
Mezi trenéry také najdete jedno jmé-

no, které dokázalo získat hned dvě 
skleněné trofeje. Je jím Zdenko Frťala 
z Varnsdorfu. Žádnému jinému kouči 
se podobný kousek nepodařil.
 „Je to ocenění práce celého týmu, 
kterou neustále vyzdvihuji. Díky ní jsem 
titul trenéra měsíce získal. Kdyby byla 
anketa o tým měsíce, zasloužili by si 
ji vyhrát naši kluci. Rád bych podě-
koval svým rodičům, že mě vychovali 
pro tento svět. Svým hráčům děkuji po 
každém tréninku za to, jak jsou pozi-
tivně naladění. Poděkoval bych nejen 
týmu, ale všem lidem, kteří se o fotbal 
ve Varnsdorfu starají. Zakládáme si na 
kolektivní práci,“ prozradil při posled-
ním ocenění trenér Frťala. 

Nejúspěšnějším klubem je tedy se čtyř-
mi oceněnými Táborsko (hráči Šimák, 
Toma, Džafi č a trenér Nádvorník). 
Hned za ním jsou dva třítrofejové klu-
by – Karviná a Hradec Králové, který 
v této sezoně hraje SYNOT ligu.
Zajímavý je i pohled na oceněné vzhle-
dem k jednotlivým postům. Logickým 
trendem je větší koncentrace trofejí 
u ofenzivních hráčů. Záložníci vyhrá-
li celkem sedmkrát, útočníci čtyřikrát. 
Ovšem i brankáři (2) a obránci (1) mají 
své zástupce. Anketa Ligové fotbalo-
vé asociace byla poprvé vyhlášena 
za měsíc březen 2013, od té doby se 
předalo hned čtrnáct skleněných so-
šek. 

UŽ DVA ROKY SE HRÁČI A TRENÉŘI FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY MOHOU V PŘÍPADĚ DOBRÝCH 
VÝKONŮ TĚŠIT NA ODMĚNU V PODOBĚ OCENĚNÍ V ANKETĚ LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE 
HRÁČ A TRENÉR MĚSÍCE. BĚHEM DVOU KALENDÁŘNÍCH LET SE SKLENĚNÉ TROFEJE NEJČASTĚJI 
VYDALY DO KLUBU MAS TÁBORSKO. CELKEM SEDMKRÁT SE Z OCENĚNÍ RADOVALI ZÁLOŽNÍCI. 
JEDINÝM HRÁČEM, KTERÝ ZÍSKAL CENU DVAKRÁT, SE STAL DAVID VANĚČEK, JENŽ NYNÍ PŮSOBÍ 
V PRVOLIGOVÉM HRADCI KRÁLOVÉ. MEZI TRENÉRY SE TO POVEDLO ZDENKU FRŤALOVI 
Z VARNSDORFU.

TÁBORSKO 
A ZÁLOŽNÍCI. 
CENY FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY
NEJČASTĚJI MÍŘÍ TÍMTO SMĚREM

Fotbalová národní liga – logo, zkrácený manuál
všechna loga je možno využívat přímo z tohoto křivkového pdf

—
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Zdeněk Frťala 
trenér FK Varnsdorf

Daniel Šmejkal 
trenér FK Baník Sokolov

Igor Súkenník 
trenér FK Viktoria Žižkov
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FNL

HRÁČI A TRENÉŘI MĚSÍCE FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY

DLE KLUBŮ A ČETNOSTI

Listopad 2014
Hráč měsíce: Igor Súkenník (Žižkov), záložník
Trenér měsíce: Daniel Šmejkal (Sokolov)

Říjen 2014
Hráč měsíce: Lukáš Budínský (Karviná), záložník
Trenér měsíce: Zdenko Frťala (Varnsdorf)
Září 2014
Hráč měsíce: Adnan Džafi ć (Táborsko), záložník
Trenér měsíce: Leoš Kalvoda (Sigma Olomouc)

Srpen 2014
Hráč měsíce: Josef Květon (Opava), brankář
Trenér měsíce: Marek Kalivoda (Třinec)

Květen 2014
Hráč měsíce: Jaroslav Machovec (ČB), obránce
Trenér měsíce: Luboš Prokopec (Hradec Králové)

Duben 2014
Hráč měsíce: Matěj Fiala (Karviná), záložník
Trenér měsíce: Luboš Urban (České Budějovice)

Březen 2014
Hráč měsíce: David Vaněček (Hradec Králové), útočník
Trenér měsíce: Jiří Krejčí (Pardubice)

Listopad 2013
Hráč měsíce: Jiří Procházka (Most), útočník
Trenér měsíce: Zdenko Frťala (Varnsdorf)

Říjen 2013
Hráč měsíce: Michal Toma (Táborsko), brankář
Trenér měsíce: Jindřich Trpišovský (Žižkov)

Září 2013
Hráč měsíce: David Vaněček (Hradec Králové), útočník
Trenér měsíce: Roman Nádvorník (Táborsko)

Srpen 2013
Hráč měsíce: Lukáš Rešetár (Pardubice), záložník
Trenér měsíce: Milan Duhan (Frýdek-Místek)

Květen 2013
Hráč měsíce: Jan Šimák (Táborsko), záložník
Trenér měsíce: Josef Mazura (Karviná)

Duben 2013
Hráč měsíce: Radim Nepožitek (Znojmo), záložník
Trenér měsíce: Aleš Jindra (Sokolov)

Březen 2013
Hráč měsíce: Marek Heinz (Znojmo), útočník
Trenér měsíce: Oldřich Machala (HFK Olomouc)

Týmy vyznačené červeně již nejsou účastníky FNL

FK Varnsdorf 2
trenér  Zdenko Frťala 
 (11/2013 a 10/2014)

2
hráč Igor Súkenník (11/2014)
trenér Jindřich Trpišovský (10/2013)

FK Viktoria
Žižkov

FK Baník
Sokolov 2

trenér  Aleš Jindra (04/2013)
 Daniel Šmejkal (11/2014)

FC MAS Táborsko 4
hráč Jan Šimák (05/2013)
 Michal Toma (10/2013)
 Adnan Džafi ć (09/2014)
trenér  Roman Nádvorní (09/2013)

MFK OKD Karviná 3
hráč Matěj Fiala (04/2014)
 Lukáš Budínský (10/2014)

trenér  Josef Mazura (05/2013)

FC Hradec
Králové 3

hráč David Vaněček
 (09/2013 a 03/2014)
trenér Luboš Prokopec (05/2014)
 Zdenko Frťala (11/2013 a 10/2014)

FK Pardubice 2
hráč Lukáš Rešetár (08/2013)
trenér Jiří Krejčí (03/2014)

2
hráč Marek Heinz (03/2013)
 Radim Nepožitek (04/2013)

1.SC Znojmo FK SK Dynamo 
České Budějovice 2

hráč Jaroslav Machovec (05/2014)
trenér: Luboš Urban (04/2014)

SK Sigma
Olomouc 1

trenér Leoš Kalvoda (09/ 2014)
1

hráč Josef Květon (08/2014)

SFC Opava MFK
Frýdek-Místek 1

trenér: Milan Duhan (08/2013)

FK Fotbal
Třinec 1

trenér Marek Kalivoda (08/2014)
1

hráč Jiří Procházka (11/2013)

FK Baník Most 
1909 1

trenér: Oldřich Machala (03/2013)

1.HFK Olomouc  

FK
Kolín 00FC Fastav

Zlín 0FC Gra¥  n
Vlašim 

FK Ústí
nad Labem  0
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Celkem sedmkrát se z ocenění 
radovali záložníci. Jediným hrá-
čem, který získal cenu dvakrát, 

se stal David Vaněček, jenž nyní půso-
bí v prvoligovém Hradci Králové. Mezi 
trenéry se to povedlo Zdenku Frťalovi 
z Varnsdorfu.
 „Pokaždé, když někdo ocení vaši 
práci, je to příjemný pocit. Asi jako kaž-
dý musím vždy poděkovat svým spolu-
hráčům. Bez nich bych toho nedocílil,“ 
říkal v březnu minulého roku útočník 
Hradce Králové David Vaněček. Právě 
on je v historii ankety Ligové fotbalové 
asociace mužem číslo jedna. Nikdo jiný 
vítězství v Hráči měsíce nezopakoval.
Mezi trenéry také najdete jedno jmé-

no, které dokázalo získat hned dvě 
skleněné trofeje. Je jím Zdenko Frťala 
z Varnsdorfu. Žádnému jinému kouči 
se podobný kousek nepodařil.
 „Je to ocenění práce celého týmu, 
kterou neustále vyzdvihuji. Díky ní jsem 
titul trenéra měsíce získal. Kdyby byla 
anketa o tým měsíce, zasloužili by si 
ji vyhrát naši kluci. Rád bych podě-
koval svým rodičům, že mě vychovali 
pro tento svět. Svým hráčům děkuji po 
každém tréninku za to, jak jsou pozi-
tivně naladění. Poděkoval bych nejen 
týmu, ale všem lidem, kteří se o fotbal 
ve Varnsdorfu starají. Zakládáme si na 
kolektivní práci,“ prozradil při posled-
ním ocenění trenér Frťala. 

Nejúspěšnějším klubem je tedy se čtyř-
mi oceněnými Táborsko (hráči Šimák, 
Toma, Džafi č a trenér Nádvorník). 
Hned za ním jsou dva třítrofejové klu-
by – Karviná a Hradec Králové, který 
v této sezoně hraje SYNOT ligu.
Zajímavý je i pohled na oceněné vzhle-
dem k jednotlivým postům. Logickým 
trendem je větší koncentrace trofejí 
u ofenzivních hráčů. Záložníci vyhrá-
li celkem sedmkrát, útočníci čtyřikrát. 
Ovšem i brankáři (2) a obránci (1) mají 
své zástupce. Anketa Ligové fotbalo-
vé asociace byla poprvé vyhlášena 
za měsíc březen 2013, od té doby se 
předalo hned čtrnáct skleněných so-
šek. 

UŽ DVA ROKY SE HRÁČI A TRENÉŘI FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY MOHOU V PŘÍPADĚ DOBRÝCH 
VÝKONŮ TĚŠIT NA ODMĚNU V PODOBĚ OCENĚNÍ V ANKETĚ LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE 
HRÁČ A TRENÉR MĚSÍCE. BĚHEM DVOU KALENDÁŘNÍCH LET SE SKLENĚNÉ TROFEJE NEJČASTĚJI 
VYDALY DO KLUBU MAS TÁBORSKO. CELKEM SEDMKRÁT SE Z OCENĚNÍ RADOVALI ZÁLOŽNÍCI. 
JEDINÝM HRÁČEM, KTERÝ ZÍSKAL CENU DVAKRÁT, SE STAL DAVID VANĚČEK, JENŽ NYNÍ PŮSOBÍ 
V PRVOLIGOVÉM HRADCI KRÁLOVÉ. MEZI TRENÉRY SE TO POVEDLO ZDENKU FRŤALOVI 
Z VARNSDORFU.

TÁBORSKO 
A ZÁLOŽNÍCI. 
CENY FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY
NEJČASTĚJI MÍŘÍ TÍMTO SMĚREM

Fotbalová národní liga – logo, zkrácený manuál
všechna loga je možno využívat přímo z tohoto křivkového pdf

—
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Zdeněk Frťala 
trenér FK Varnsdorf

Daniel Šmejkal 
trenér FK Baník Sokolov

Igor Súkenník 
trenér FK Viktoria Žižkov
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FNL

HRÁČI A TRENÉŘI MĚSÍCE FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY

DLE KLUBŮ A ČETNOSTI

Listopad 2014
Hráč měsíce: Igor Súkenník (Žižkov), záložník
Trenér měsíce: Daniel Šmejkal (Sokolov)

Říjen 2014
Hráč měsíce: Lukáš Budínský (Karviná), záložník
Trenér měsíce: Zdenko Frťala (Varnsdorf)
Září 2014
Hráč měsíce: Adnan Džafi ć (Táborsko), záložník
Trenér měsíce: Leoš Kalvoda (Sigma Olomouc)

Srpen 2014
Hráč měsíce: Josef Květon (Opava), brankář
Trenér měsíce: Marek Kalivoda (Třinec)

Květen 2014
Hráč měsíce: Jaroslav Machovec (ČB), obránce
Trenér měsíce: Luboš Prokopec (Hradec Králové)

Duben 2014
Hráč měsíce: Matěj Fiala (Karviná), záložník
Trenér měsíce: Luboš Urban (České Budějovice)

Březen 2014
Hráč měsíce: David Vaněček (Hradec Králové), útočník
Trenér měsíce: Jiří Krejčí (Pardubice)

Listopad 2013
Hráč měsíce: Jiří Procházka (Most), útočník
Trenér měsíce: Zdenko Frťala (Varnsdorf)

Říjen 2013
Hráč měsíce: Michal Toma (Táborsko), brankář
Trenér měsíce: Jindřich Trpišovský (Žižkov)

Září 2013
Hráč měsíce: David Vaněček (Hradec Králové), útočník
Trenér měsíce: Roman Nádvorník (Táborsko)

Srpen 2013
Hráč měsíce: Lukáš Rešetár (Pardubice), záložník
Trenér měsíce: Milan Duhan (Frýdek-Místek)

Květen 2013
Hráč měsíce: Jan Šimák (Táborsko), záložník
Trenér měsíce: Josef Mazura (Karviná)

Duben 2013
Hráč měsíce: Radim Nepožitek (Znojmo), záložník
Trenér měsíce: Aleš Jindra (Sokolov)

Březen 2013
Hráč měsíce: Marek Heinz (Znojmo), útočník
Trenér měsíce: Oldřich Machala (HFK Olomouc)

Týmy vyznačené červeně již nejsou účastníky FNL

FK Varnsdorf 2
trenér  Zdenko Frťala 
 (11/2013 a 10/2014)

2
hráč Igor Súkenník (11/2014)
trenér Jindřich Trpišovský (10/2013)

FK Viktoria
Žižkov

FK Baník
Sokolov 2

trenér  Aleš Jindra (04/2013)
 Daniel Šmejkal (11/2014)

FC MAS Táborsko 4
hráč Jan Šimák (05/2013)
 Michal Toma (10/2013)
 Adnan Džafi ć (09/2014)
trenér  Roman Nádvorní (09/2013)

MFK OKD Karviná 3
hráč Matěj Fiala (04/2014)
 Lukáš Budínský (10/2014)

trenér  Josef Mazura (05/2013)

FC Hradec
Králové 3

hráč David Vaněček
 (09/2013 a 03/2014)
trenér Luboš Prokopec (05/2014)
 Zdenko Frťala (11/2013 a 10/2014)

FK Pardubice 2
hráč Lukáš Rešetár (08/2013)
trenér Jiří Krejčí (03/2014)

2
hráč Marek Heinz (03/2013)
 Radim Nepožitek (04/2013)

1.SC Znojmo FK SK Dynamo 
České Budějovice 2

hráč Jaroslav Machovec (05/2014)
trenér: Luboš Urban (04/2014)

SK Sigma
Olomouc 1

trenér Leoš Kalvoda (09/ 2014)
1

hráč Josef Květon (08/2014)

SFC Opava MFK
Frýdek-Místek 1

trenér: Milan Duhan (08/2013)

FK Fotbal
Třinec 1

trenér Marek Kalivoda (08/2014)
1

hráč Jiří Procházka (11/2013)

FK Baník Most 
1909 1

trenér: Oldřich Machala (03/2013)

1.HFK Olomouc  

FK
Kolín 00FC Fastav

Zlín 0FC Gra¥  n
Vlašim 

FK Ústí
nad Labem  0
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V ZAČÁTCÍCH PREMIÉROVÉ SEZONY JUNIORSKÉ LIGY 2012/2013 BYLY PŘEDSTAVENY OFICIÁLNÍ 
WEBOVÉ STRÁNKY, TROFEJ PRO VÍTĚZE LIGY PLNÉ TALENTŮ A TAKÉ JEJÍ AMBASADOR RADEK 
BEJBL. SE ZAHÁJENÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BYL SPUŠTĚN PROJEKT NESOUCÍ NÁZEV HRÁČ KOLA, 
V NĚMŽ JSOU OCEŇOVÁNI NEJLEPŠÍ HRÁČI VŠECH ODEHRANÝCH KOL JUNIORSKÉ LIGY. DO TÉTO 
DOBY BYLO ROZDÁNO CELKEM 87 OCENĚNÍ. KDO JE ZATÍM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ?

„OCENĚNÍ ZA HRÁČE 
KOLA? SAMOZŘEJMĚ, 
ŽE BY MI MOHLO 
POMOCI, ALE DO 
PRVNÍHO TÝMU 
ROZHODNĚ 
NESPĚCHÁM, 
I KDYŽ VÍM,
ŽE NA NĚJ MÁM.“ 
 CHUKWUDI CHUKWUMA

HRÁČ KOLA:
NEJVÍCE OCENĚNÍ 
ZAMÍŘILO DO MLADÉ 
BOLESLAVI A BRNA

Osmdesát sedm ocenění, sedmdesát 
pět hráčů, osm národností, dvacet 
klubů napříč celou republikou. Vůbec 
první ocenění získal 9. října 2012 tehdy 
útočník pražské Sparty Jakub Dobiáš, 
který dvěma góly pomohl Letenským 
k remíze 2:2 na hřišti Sigmy Olomouc. 
Nejdříve se trefi l krásně z přímého 
kopu, poté srovnával hlavou.
 Nejúspěšnějším týmem je Mladá 
Boleslav, která tak potvrzuje, že se 
pohybuje v nejvyšších patrech tabul-
ky a patří k nejlepším týmům ligy plné 
talentů. Fotbalisté z města automo-
bilů posbírali celkem devět ocenění. 

S osmi „tituly“ jim konkuruje Zbrojovka 
Brno, mistr prvního ročníku Juniorské 
ligy. Třetí místo sdílí týmy Baníku Ost-
rava, Slovanu Liberec a Slavie, jejichž 
hráči získali shodně po šesti oceně-
ních.
 Liga plná talentů mnohdy nabízí 
doslova bláznivé zápasy a hokejové 
výsledky. Není tedy divu, že nejvíce 
oceňováni jsou především ofenzivní 
hráči, v tomto směru kralují útočníci 
(44) a sekundují jim záložníci (31). Cel-
kem sedm ocenění posbírali brankáři 
a jen pět obránci.
 V Juniorské lize září i zahraniční 

hráči. Ocenění hráč kola získali fotba-
listé z osmi různých zemí – kromě Čes-
ké republiky také ze Slovenska, Ra-
kouska, Bosny a Hercegoviny (všichni 
po dvou oceněních), Turecka, Nigérie, 
Demokratické republiky Kongo a Ma-
kedonie (po jednom ocenění).
 Ocenění získali i hráči, kteří nyní 
září v SYNOT lize. Jde například 
o brankáře Ondřeje Koláře z Liberce 
a Jiřího Pavlenku z Ostravy, obránce 
či záložníka Jana Malíka z Brna a Voj-
těcha Kubistu z Jablonce (aktuálně 
na hostování v Jihlavě) nebo o zálož-
níka Aldina Čajiče z Dukly Praha.

# Klub Počet 
ocenění

1. FK Mladá Boleslav 9

2. FC Zbrojovka Brno 8

3. FC Baník Ostrava 6

SK Slavia Praha 6

FC Slovan Liberec 6

6. 1. SC Znojmo FK 5

FK Baumit Jablonec 5

FK Dukla Praha 5

1. FK Příbram 5

FC Hradec Králové 5

11. FK Teplice 4

FC Viktoria Plzeň 4

FC Vysočina Jihlava 4

AC Sparta Praha 4

15. Bohemians Praha 1905 2

FK Varnsdorf 2

1. FC Slovácko 2

FK Třinec 2

SK Sigma Olomouc 2

20. SK Dynamo Č. Budějovice 2

# Hráč Počet 
ocenění

1. Stanislav Klobása 3

Stanislav Vávra 3

3. Oldřich Byrtus 2

Jakub Šašinka 2

Václav Prošek 2

Denis Frimmel 2

Daniel Dydowicz 2

Radek Voltr 2

Radim Jurča 2

Roman Haša 2

# Post Počet 
ocenění

1. Útočník 44

2. Záložník 31

3. Brankář 7

4. Obránce 5

Juniorská liga – logo, zkrácený manuál
všechna loga je možno využívat přímo z tohoto křivkového pdf

„OCENĚNÍ ZA HRÁČE 
KOLA? SAMOZŘEJMĚ, 

CHUKWUMA
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„Jsem moc rád, 
 že jsem toto ocenění 
 získal potřetí, mám 
 z toho velkou radost, 
 ale není to zásluha 
 jen moje. Je to díky 
 klukům, kteří mi 
 vytváří hodně šancí 
 a je na mně, jak 
 s nimi naložím. 
 Přeji si, abychom dál 
 vyhrávali a já a moje 
 rodina byli zdraví, to 
 je teď nejdůležitější!“ 
 Stanislav Klobása 

LIGAJUNIORSKÁ

 jen moje. Je to díky 
 klukům, kteří mi 
 vytváří hodně šancí 
 a je na mně, jak 
 s nimi naložím. 
 Přeji si, abychom dál 
 vyhrávali a já a moje 
 rodina byli zdraví, to 
 je teď nejdůležitější!“ 
 Stanislav Klobása
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V ZAČÁTCÍCH PREMIÉROVÉ SEZONY JUNIORSKÉ LIGY 2012/2013 BYLY PŘEDSTAVENY OFICIÁLNÍ 
WEBOVÉ STRÁNKY, TROFEJ PRO VÍTĚZE LIGY PLNÉ TALENTŮ A TAKÉ JEJÍ AMBASADOR RADEK 
BEJBL. SE ZAHÁJENÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BYL SPUŠTĚN PROJEKT NESOUCÍ NÁZEV HRÁČ KOLA, 
V NĚMŽ JSOU OCEŇOVÁNI NEJLEPŠÍ HRÁČI VŠECH ODEHRANÝCH KOL JUNIORSKÉ LIGY. DO TÉTO 
DOBY BYLO ROZDÁNO CELKEM 87 OCENĚNÍ. KDO JE ZATÍM NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ?

„OCENĚNÍ ZA HRÁČE 
KOLA? SAMOZŘEJMĚ, 
ŽE BY MI MOHLO 
POMOCI, ALE DO 
PRVNÍHO TÝMU 
ROZHODNĚ 
NESPĚCHÁM, 
I KDYŽ VÍM,
ŽE NA NĚJ MÁM.“ 
 CHUKWUDI CHUKWUMA

HRÁČ KOLA:
NEJVÍCE OCENĚNÍ 
ZAMÍŘILO DO MLADÉ 
BOLESLAVI A BRNA

Osmdesát sedm ocenění, sedmdesát 
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3. FC Baník Ostrava 6

SK Slavia Praha 6

FC Slovan Liberec 6

6. 1. SC Znojmo FK 5

FK Baumit Jablonec 5

FK Dukla Praha 5

1. FK Příbram 5

FC Hradec Králové 5

11. FK Teplice 4

FC Viktoria Plzeň 4

FC Vysočina Jihlava 4

AC Sparta Praha 4

15. Bohemians Praha 1905 2

FK Varnsdorf 2

1. FC Slovácko 2

FK Třinec 2

SK Sigma Olomouc 2

20. SK Dynamo Č. Budějovice 2

# Hráč Počet 
ocenění

1. Stanislav Klobása 3

Stanislav Vávra 3

3. Oldřich Byrtus 2

Jakub Šašinka 2

Václav Prošek 2

Denis Frimmel 2

Daniel Dydowicz 2

Radek Voltr 2

Radim Jurča 2

Roman Haša 2

# Post Počet 
ocenění

1. Útočník 44

2. Záložník 31

3. Brankář 7

4. Obránce 5

Juniorská liga – logo, zkrácený manuál
všechna loga je možno využívat přímo z tohoto křivkového pdf

„OCENĚNÍ ZA HRÁČE 
KOLA? SAMOZŘEJMĚ, 

CHUKWUMA

2

2

2

2
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„Jsem moc rád, 
 že jsem toto ocenění 
 získal potřetí, mám 
 z toho velkou radost, 
 ale není to zásluha 
 jen moje. Je to díky 
 klukům, kteří mi 
 vytváří hodně šancí 
 a je na mně, jak 
 s nimi naložím. 
 Přeji si, abychom dál 
 vyhrávali a já a moje 
 rodina byli zdraví, to 
 je teď nejdůležitější!“ 
 Stanislav Klobása 

LIGAJUNIORSKÁ

 jen moje. Je to díky 
 klukům, kteří mi 
 vytváří hodně šancí 
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 Stanislav Klobása
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SYNOT LIGA PŘESTUPY

PŘESTUPOVÉ 
KEJKLE ŘÍDILA 
PŘEDEVŠÍM 
PLZEŇ 
A JABLONEC 
OD PROSINCE DO ÚNORA SE PRVNÍ LIGA SICE UKLÁDÁ 
K ZIMNÍMU SPÁNKU, PŘESTO SE VE FOTBALOVÉM SVĚTĚ 
STANE MNOHO ZÁSADNÍHO. ŘEČ JE O PŘESTUPECH, 
KTERÝCH SE I TENTOKRÁT URODILO VÍC NEŽ DOST. 
V RÁMCI ZIMNÍHO PŘESTUPOVÉHO OBDOBÍ ZMĚNILO 
DRES NĚKOLIK ZVUČNÝCH JMEN SYNOT LIGY, JINÁ 
PRO ZMĚNU ODEŠLA ZKUSIT ŠTĚSTÍ DO ZAHRANIČÍ. 
NEJNÁPADNĚJŠÍM RYSEM VŠAK BYL VYSOKÝ POČET 
CIZINCŮ ČI HRÁČŮ PŮSOBÍCÍCH V ZAHRANIČÍ, KTEŘÍ 
NAOPAK KLUBY NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽE POSÍLILI. 

Sparta premiantem
V zahraničí se nejvíce poohlížela Spar-
ta. Největší posilu týmu, a dost možná 
i celé ligy, se letenskému klubu poda-
řilo dotáhnout až těsně před vypuk-
nutím jarních bojů, když z německého 
Frankfurtu získal na hostování do kon-
ce června útočníka Václava Kadlece, 
který se do české soutěže vrátil po více 
než roce a půl. Ze zahraničí přišel 
i další ofenzivní hráč, třiadvacetiletý 
albánský reprezentant Herolind Sha-
la, jenž předtím oblékal dres norského 
Odds BK a který by měl v rudém dresu 
zastoupit Josefa Hušbauera po jeho 
odchodu do italského Cagliari. „Velký 
zájem o mě měl Standard Lutych. Pak 
tady byly ještě další kluby, ale to už je 
jedno, teď jsem sparťan,“ řekl krátce 
po svém přestupu Shala.

Podstatně blíže to do Prahy měly po-
sily ze sousedního Slovenska. Útočník 
Ivan Schranz z Trnavy a obránce Ju-
raj Chvátal ze Senice přišli do hlavní-
ho města shodně na roční hostování 
s opcí. Velkou neznámou zatím zů-
stává americký reprezentant do dva-
ceti let Fabrice Picault, který do týmu 
úřadujícího mistra přišel z druhé nej-
vyšší americké soutěže NASL z týmu 
Fort Lauderdale Strikers. Sparta se 
ale postarala o rozruch i ryze „český-
mi“ přesuny. To když otázku zraněné-
ho gólmana Bičíka vyřešila půlročním 
angažováním mladoboleslavského 
Miroslava Millera nebo když doplni-
la svou ofenzivní sílu o dalšího hráče 
středočeského klubu, útočníka Jakuba 
Řezníčka.
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Jablonec a Boleslav lovily v Pobaltí
Ambiciózní celek ze severu Čech již 
před sezonou vyhlásil útok na mety 
nejvyšší a nezůstal pozadu ani v zim-
ním přestupovém období. V hledáčku 
jabloneckého vedení se ocitl lotyšský 
reprezentant a útočník Brugg Valerijs 
Šabala. Ten se v zelenobílém dresu 
potkal se svým bývalým spoluhráčem 
ze Skonta Riga Ruslanem Mingazovem. 
O další rozšíření kádru Jablonce se pak 
postarali výhradně hráči z domácí ligy. 
Největším jménem je pravděpodobně 
bývalý záložník Jihlavy Lukáš Masopust, 
který se Jablonci upsal do konce sezony 
2017/2018. 
 Do kádru Baumitu zamířil z Baníku 
Ostrava také Ján Greguš, tým naopak 
opustil mimo jiné útočník Tomáš Jun, 

který se vrátil zpět do Rakouska, kde 
se dohodl s třetiligovým Ritzingem. 
Do Německa pak zamířil zkušený 
obránce a dlouholetá ikona klubu Lu-
boš Loučka.
 V podobných zeměpisných šířkách 
jako Jablonečtí se po posilách po-
rozhlédli v Mladé Boleslavi. Zástupci 
středočeského klubu zamířili o něco 
severněji a z hlavního města Eston-
ska přivedli tamního reprezentanta 
a odchovance Levadie Tallinn Igora 
Subbotina, který v prvním týmu půso-
bil od roku 2009, odehrál zde více než 
sto padesát zápasů a loni v červenci si 
mimo jiné zahrál předkolo Ligy mistrů 
proti pražské Spartě.
 Další zahraniční tváří v týmu Bo-
leslavi je senegalský záložník Gaston 

Xavier Mendy, jenž má za sebou osmi-
letou zkušenost s rumunským fotbalem 
a působil také v portugalské lize v týmu 
Estorilu. „Je to rychlostní hráč na levou 
stranu obrany. Bude osvěžením nejen 
pro náš tým, ale i pro celou ligu,“ zhod-
notil Mendyho příchod kouč Středo-
čechů Karel Jarolím, jenž pro jarní část 
sezony může počítat také se sparťan-
ským záložníkem Kamilem Vackem, 
který bude v modrobílém do konce 
ročníku hostovat.

Baník zažil odchody opor, své cizince 
má však také
Na Bazalech dlouho počítali jen odcho-
dy. Postupně opustili mužstvo obránce 
Jan Baránek, již zmiňovaný Ján Gre-
guš nebo třeba další zadák Patrizio 
Stronati, který posílil vídeňskou Austrii. 
Přesto – nebo snad právě proto – na-
konec i Slezané doplnili tým hráčem ze 
zahraničí. Do konce června 2019 se jim 
podařilo podepsat kontrakt s kolum-
bijským útočníkem Victorem Zapatou, 
jenž v minulosti absolvoval mládežnic-
kou akademii Tottenhamu Hotspur. Pro 
Zapatu jde o první zahraniční angaž-
má kariéry.
 „Baník Ostrava sází na mladé hrá-
če a vytváří jim prostředí, ve kterém se 
mohou rozvíjet a zlepšovat. Proto jsem 
moc rád, že jsem se stal hráčem Ba-
níku,“ chválil si svůj přestup do Ostravy 
Zapata.
 Za zmínku stojí také angažmá tři-
advacetiletého slovenského útočníka 
Patrika Mišáka, který přišel z Trenčína, 
s nímž si loni v létě zahrál také Evrop-
skou ligu.

Slavia a Teplice sází na Maďary
Svérázně přistoupila k zimnímu dopl-
nění kádru pražská Slavia, jejíž posily 
nesou všechny zahraniční stopu. Se-
šívaní opět mohou využít služeb Kap-
verďana Fernanda Nevese, kterému 
skončilo hostování v Příbrami, zajíma-
vou akvizici pak slávisté získali z konku-
renční Sparty. Ta se rozhodla nevyužít 
služeb obránce Simona Deliho, který 
tak putoval do týmu městského konku-
renta. Hráč z Pobřeží slonoviny pode-
psal v Edenu smlouvu na tři a půl roku. 

„Je fyzicky velmi dobře připravený, silný 
v soubojích a ve hře hlavou. Věřím, že 
našemu týmu vydatně pomůže,“ vyjá-
dřil se na Deliho adresu trenér Slavie 
Miroslav Beránek.
 I když se zprvu zdálo, že slávisté 
přestupové námluvy nedotáhnou, na-
konec se jim podařilo získat i dalšího 
zahraničního obránce. Maďarský za-
dák Krisztián Tamás, který patří ital-
skému AC Milán a v průběhu podzimu 
hostoval ve Varese, přichází do Prahy 
na půlroční hostování s možností opce.
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Návrat do Slavie pak hlásí sedma-
dvacetiletý univerzál Michal Švec, jenž 
ve vršovickém týmu odehrál pět ligo-
vých sezon, vyhrál titul a zahrál si také 
Ligu mistrů. Poté zamířil do Heeren-
veenu a naposledy hrál v maďarském 
Győru, kde se také stal mistrem.
 Maďarsko má svého zástupce také 
v týmu Teplic, které angažovaly odcho-
vance Kaposváru a bývalého repre-
zentanta do 21 let Benjámina Balázse, 
jenž v minulé sezoně působil v rezerv-
ním týmu Vitórie Guimaraes. Jinak se 
ale Tepličtí soustředili na tuzemské luhy 
a háje.
 Severočeský tým posílil již v prů-
běhu srpna útočník reprezentační 
jednadvacítky Lukáš Stratil, který se 
neprosadil v nabitém kádru Plzně 
a ve žlutomodrém dresu bude hostovat 
do konce sezony. Stejným směrem za-
mířil univerzál Jakub Hora, jehož pře-
sun do Teplic se stal součástí přestupu 
Aidina Mahmutoviče na západ Čech.

Plzeň šla proti trendu,
vystačí si doma
Právě přestup Aidina Mahmutoviče 
z Teplic do Plzně byl asi největší bom-
ba, co se týče přestupů v rámci SYNOT 
ligy. Ten jako by předznamenal, jakou 
cestou se Viktoria v zimě vydá. Zápa-
dočeši dohodli v průběhu pauzy pouhé 
tři přestupy, ovšem co jméno, to pojem. 

„Plzeň je nejlepší český klub, chci jí po-
moci k titulu,“ prohlásil sebevědomě 
bosenský útočník, který na západ Čech 
zamířil již v průběhu prosince.
 Kromě kanonýra Mahmutoviče 
oblékne modročervený dres Plzně 
také jeho bývalý spoluhráč Egon Vůch 
a v neposlední řadě i obránce fotba-
lových lvíčat Jan Baránek, se kterým 
dvojnásobný český mistr podepsal 
smlouvu do konce sezony 2017/2018. 

„Na Baník nikdy nedám dopustit, v klu-
bu jsem vyrostl a jsem mu vděčný 
za mnohé. V tuto chvíli jsem se však 
rozhodl pro angažmá ve Viktorii Plzeň 
a věřím, že toto řešení bude pro všech-
ny strany správné,“ uvedl Baránek.

Cizinci přišli i do Dukly, Hradce, 
Jihlavy a Bohemians
Námluvy pražské Dukly s ruským CSKA 
Moskva zdá se pokračují. Poté, co se 
začátkem sezony objevil ve žlutočer-
veném dresu obránce Vjačeslav Kara-
vajev, si Na Julisce mohou odškrtnout 
dalšího hráče ruského „armádního“ 
klubu. Útočné řady Dukly posílil útoč-
ník Nikolaj Děrgačev, jenž od roku 2012 
působil v juniorce moskevského klubu. 
Překvapivé posílení z českých řad pak 
obstarala Sparta, která do Dukly uvol-
nila na hostování ofenzivního záložníka 
Tomáše Přikryla.

Augusto Batioja, to je jméno dalšího 
nového hráče ze zahraničí, které-
ho vídáme běhat po českých ligo-
vých trávnících. Čtyřiadvacetiletého 
ekvádorského útočníka již testovala 
Jihlava v průběhu léta, z přestupu 
ale tehdy z administrativních důvo-
dů sešlo a podařilo se ho dotáhnout 
až nyní. Batioja přišel na Vysočinu 
ze srbského týmu Radnički Niš.
 Posilu do ofenzivy získal také 
Hradec Králové, v jehož dresu bude 
půl roku hostovat Alberto Malagón 
Amate neboli Tito. Španělský zálož-
ník, který může nastoupit i na hrotu, 
působil v minulosti například v B-

-týmu Raya Vallecana. Zadní řady 
„votroků“ zase vyztužil slovenský 
obránce Martin Nosek z Ružombe-
roku.
 Na devět pak rozšířil počet ci-
zinců na soupisce pražských Bohe-

mians čtyřiadvacetiletý srbský 
obránce Zoran Gajič, jenž předtím 
působil v klubu BSK Borča.

Zima přinesla i překvapení
Již bez účasti zahraničních tváří se 
v zimním přestupovém období zrodilo 
i několik překvapení. Jedním z nich jistě 
je půlroční hostování sparťana Roma-
na Bednáře v Příbrami, kam z nabité-
ho kádru Jablonce zamířil na stejnou 
dobu také Pavel Moulis.
Zcela nečekaný byl návrat Ericha Brab-
ce. Ten po podzimním konci v týmu 
Bohemians ohlašoval konec vrcholové 
kariéry, nakonec však své rozhodnutí 
ještě přehodnotil a posílil tým Slovanu 
Liberec. Pod Ještědem se sešel se zá-
ložníkem Michalem Breznaníkem, jenž 
sice před touto sezonou zamířil z Li-
berce do Sparty, ale ta jej nyní uvolnila 
zpět do Slovanu na půlroční hostování.

synot liga PřestuPy
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Jan Baránek, již zmiňovaný Ján Gre-
guš nebo třeba další zadák Patrizio 
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Svérázně přistoupila k zimnímu dopl-
nění kádru pražská Slavia, jejíž posily 
nesou všechny zahraniční stopu. Se-
šívaní opět mohou využít služeb Kap-
verďana Fernanda Nevese, kterému 
skončilo hostování v Příbrami, zajíma-
vou akvizici pak slávisté získali z konku-
renční Sparty. Ta se rozhodla nevyužít 
služeb obránce Simona Deliho, který 
tak putoval do týmu městského konku-
renta. Hráč z Pobřeží slonoviny pode-
psal v Edenu smlouvu na tři a půl roku. 

„Je fyzicky velmi dobře připravený, silný 
v soubojích a ve hře hlavou. Věřím, že 
našemu týmu vydatně pomůže,“ vyjá-
dřil se na Deliho adresu trenér Slavie 
Miroslav Beránek.
 I když se zprvu zdálo, že slávisté 
přestupové námluvy nedotáhnou, na-
konec se jim podařilo získat i dalšího 
zahraničního obránce. Maďarský za-
dák Krisztián Tamás, který patří ital-
skému AC Milán a v průběhu podzimu 
hostoval ve Varese, přichází do Prahy 
na půlroční hostování s možností opce.
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Návrat do Slavie pak hlásí sedma-
dvacetiletý univerzál Michal Švec, jenž 
ve vršovickém týmu odehrál pět ligo-
vých sezon, vyhrál titul a zahrál si také 
Ligu mistrů. Poté zamířil do Heeren-
veenu a naposledy hrál v maďarském 
Győru, kde se také stal mistrem.
 Maďarsko má svého zástupce také 
v týmu Teplic, které angažovaly odcho-
vance Kaposváru a bývalého repre-
zentanta do 21 let Benjámina Balázse, 
jenž v minulé sezoně působil v rezerv-
ním týmu Vitórie Guimaraes. Jinak se 
ale Tepličtí soustředili na tuzemské luhy 
a háje.
 Severočeský tým posílil již v prů-
běhu srpna útočník reprezentační 
jednadvacítky Lukáš Stratil, který se 
neprosadil v nabitém kádru Plzně 
a ve žlutomodrém dresu bude hostovat 
do konce sezony. Stejným směrem za-
mířil univerzál Jakub Hora, jehož pře-
sun do Teplic se stal součástí přestupu 
Aidina Mahmutoviče na západ Čech.

Plzeň šla proti trendu,
vystačí si doma
Právě přestup Aidina Mahmutoviče 
z Teplic do Plzně byl asi největší bom-
ba, co se týče přestupů v rámci SYNOT 
ligy. Ten jako by předznamenal, jakou 
cestou se Viktoria v zimě vydá. Zápa-
dočeši dohodli v průběhu pauzy pouhé 
tři přestupy, ovšem co jméno, to pojem. 

„Plzeň je nejlepší český klub, chci jí po-
moci k titulu,“ prohlásil sebevědomě 
bosenský útočník, který na západ Čech 
zamířil již v průběhu prosince.
 Kromě kanonýra Mahmutoviče 
oblékne modročervený dres Plzně 
také jeho bývalý spoluhráč Egon Vůch 
a v neposlední řadě i obránce fotba-
lových lvíčat Jan Baránek, se kterým 
dvojnásobný český mistr podepsal 
smlouvu do konce sezony 2017/2018. 

„Na Baník nikdy nedám dopustit, v klu-
bu jsem vyrostl a jsem mu vděčný 
za mnohé. V tuto chvíli jsem se však 
rozhodl pro angažmá ve Viktorii Plzeň 
a věřím, že toto řešení bude pro všech-
ny strany správné,“ uvedl Baránek.

Cizinci přišli i do Dukly, Hradce, 
Jihlavy a Bohemians
Námluvy pražské Dukly s ruským CSKA 
Moskva zdá se pokračují. Poté, co se 
začátkem sezony objevil ve žlutočer-
veném dresu obránce Vjačeslav Kara-
vajev, si Na Julisce mohou odškrtnout 
dalšího hráče ruského „armádního“ 
klubu. Útočné řady Dukly posílil útoč-
ník Nikolaj Děrgačev, jenž od roku 2012 
působil v juniorce moskevského klubu. 
Překvapivé posílení z českých řad pak 
obstarala Sparta, která do Dukly uvol-
nila na hostování ofenzivního záložníka 
Tomáše Přikryla.

Augusto Batioja, to je jméno dalšího 
nového hráče ze zahraničí, které-
ho vídáme běhat po českých ligo-
vých trávnících. Čtyřiadvacetiletého 
ekvádorského útočníka již testovala 
Jihlava v průběhu léta, z přestupu 
ale tehdy z administrativních důvo-
dů sešlo a podařilo se ho dotáhnout 
až nyní. Batioja přišel na Vysočinu 
ze srbského týmu Radnički Niš.
 Posilu do ofenzivy získal také 
Hradec Králové, v jehož dresu bude 
půl roku hostovat Alberto Malagón 
Amate neboli Tito. Španělský zálož-
ník, který může nastoupit i na hrotu, 
působil v minulosti například v B-

-týmu Raya Vallecana. Zadní řady 
„votroků“ zase vyztužil slovenský 
obránce Martin Nosek z Ružombe-
roku.
 Na devět pak rozšířil počet ci-
zinců na soupisce pražských Bohe-

mians čtyřiadvacetiletý srbský 
obránce Zoran Gajič, jenž předtím 
působil v klubu BSK Borča.

Zima přinesla i překvapení
Již bez účasti zahraničních tváří se 
v zimním přestupovém období zrodilo 
i několik překvapení. Jedním z nich jistě 
je půlroční hostování sparťana Roma-
na Bednáře v Příbrami, kam z nabité-
ho kádru Jablonce zamířil na stejnou 
dobu také Pavel Moulis.
Zcela nečekaný byl návrat Ericha Brab-
ce. Ten po podzimním konci v týmu 
Bohemians ohlašoval konec vrcholové 
kariéry, nakonec však své rozhodnutí 
ještě přehodnotil a posílil tým Slovanu 
Liberec. Pod Ještědem se sešel se zá-
ložníkem Michalem Breznaníkem, jenž 
sice před touto sezonou zamířil z Li-
berce do Sparty, ale ta jej nyní uvolnila 
zpět do Slovanu na půlroční hostování.

synot liga PřestuPy
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ZELENÝ ŽIVOT
ZNOVU KONAL DOBRO 

FOTBAL POMOHL ŠESTILETÉMU KRYŠTOFOVI 
TRPÍCÍMU SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIÍ
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 „Integrace  
 handicapovaných  

 dětí je důležité téma a já 
 jsem ráda, že Zelený život 
 mohl podpořit Kryštůfka, 
 ale třeba i otevřít diskusi 

 k tomuto problému.“ Integrace handicapovaných dětí je 
důležité téma a já jsem ráda, že Zele-
ný život mohl podpořit Kryštůfka, ale 

třeba i  otevřít diskusi k tomuto problé-
mu. Pro děti, které jsou tělesně postiže-
né, je důležité, aby jim bylo umožněno 
žít normální život v kolektivu zdravých 
kamarádů a nebýt v izolaci, kterou je-
jich postižení může způsobovat,“ svěři-
la se Michaela Veselá, projektová ma-
nažerka Zeleného života.
 Co je to spinální muskulární atrofi e? 
Nemoc, jež způsobuje postupné ocha-
bování svalstva a významně zkracuje 
délku života. To je případ i Kryštofa B.
 Chlapec díky vybraným fi nan-
cím může za pomoci asistenta chodit 
do školy pro zdravé děti, ale i sporto-
vat, navštěvovat kroužky a další aktivity 
jako jiné děti. 

 „V případě Kryštofa je skvělé, že má 
kolem sebe lidi, kteří se mu toto sna-
ží umožnit na všech úrovních, doma, 
ve školce, příští rok ve škole. Jsem ráda, 
že k tomu snažení pomohl i Zelený život 
a že fotbal opět mohl pomáhat. Děku-
jeme všem, kteří se zapojili,“ dodala 
Michaela Veselá.
 Podzimní derniéra SYNOT ligy 
v podobě jejího šestnáctého kola tak 
měla zelený nádech. Česká nejvyšší 
soutěž se znovu zahalila do barvy, kte-
rá je typická pro CSR projekt Zelený ži-
vot. 
 „Kryštof je momentálně na vozíku 
a bez asistenta nemůže navštěvovat 
standardní mateřskou či základní ško-
lu. U postižených dětí je to důležitý pr-
vek jejich integrace. Pokud není mož-
né, aby děti chodily do normální školy, 

musí navštěvovat speciální zařízení, 
která navštěvují pouze postižené děti,“ 
prozradila Michaela Veselá.
 „V rámci Zeleného života chceme 
upozornit na téma integrace handi-
capovaných dětí. Ty by měly mít šanci 
chodit do normálních škol a žít normál-
ní život. A to případ Kryštofa a spinální 
muskulární atrofi e rozhodně je,“ dodá-
vá.
 „Těší mě, že se do aktivit Zeleného 
života zapojují všechny celky SYNOT 
ligy. Tento projekt má za úkol uká-
zat, že fotbal dělá spoustu pozitivních 
a užitečných věcí, což další Zelené 
kolo jasně dokazuje. Jsem rád, že jsme 
znovu pomohli těm, kteří třeba neměli 
takové štěstí jako my,“ řekl Dušan Svo-
boda, předseda Ligové fotbalové aso-
ciace. 

ZELENOBÍLÉ ŠÁLY NA PRVOLIGOVÝCH HRÁČÍCH, ZELENÉ STUŽKY NA REALIZAČNÍCH TÝMECH, 
ALE I TELEVIZNÍCH MODERÁTORECH A FANOUŠCÍCH. FAKT, ŽE ŠESTNÁCTÉ KOLO SYNOT LIGY 
BYLO PŘEKŘTĚNO NA ZELENÉ, NEMINUL TÉMĚŘ NIKOHO. CSR PROJEKT LIGOVÉ FOTBALOVÉ 

ASOCIACE NAVÍC S POMOCÍ KLUBŮ POMOHL VYBRAT ČÁSTKU STO TISÍC KORUN, 
DÍKY NÍŽ KRYŠTOF B., KTERÝ TRPÍ SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIÍ, 

ZÍSKAL ASISTENTA, JENŽ MU POMÁHÁ FUNGOVAT
 V MATEŘSKÉ A POZDĚJI I ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
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capovaných dětí. Ty by měly mít šanci 
chodit do normálních škol a žít normál-
ní život. A to případ Kryštofa a spinální 
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vá.
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RADOST SLAVIE. „Červenobílí“ si připsal úspěšný start do ligového jara a ukázali, že po několika letech znovu chtějí bojovat o příčky 
zajišťující pohárovou Evropu. Velmi nápomocen je v tomto ohledu především kanonýr škoda.
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CIZINECKÁ VLNA 
V SYNOT LIZE. 
V TÉTO SEZONĚ SE JEJICH POČET 
VYHOUPL PŘES ČÍSLO 100! 
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—

S Y N O T  L I G A —

SYNOT LIGA CIZINCI

ÚZEMÍ, KAM ČEŠTÍ HRÁČI JEN TAK NĚKOHO NEPUSTÍ? TO UŽ DÁVNO NEPLATÍ! SYNOT LIGA SE 
PROMĚŇUJE V SOUTĚŽ, DO NÍŽ MÍŘÍ STÁLE VÍCE ZAHRANIČNÍCH FOTBALISTŮ. V ZIMĚ DO ČESKÉ 
KOTLINY ZAMÍŘILO CELKEM 21 CIZINCŮ, TO ČESKÁ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ NEPAMATUJE. V SYNOT LIZE 
TAK AKTUÁLNĚ PŮSOBÍ UŽ 106 CIZINCŮ, COŽ JE HISTORICKÝ REKORD. VE KTERÝCH EVROPSKÝCH 
SOUTĚŽÍCH ČESKÉ KLUBY LOVILY?

V evropských ligách nejvíce lovila 
pražská Sparta. První posilou z ev-
ropské soutěže byl albánský zá-
ložník Herolind Shala, který přišel 
jako volný hráč z norského Odds BK. 
Na Letné by měl nahradit Josefa Hu-
šbauera.
 „Nejtěžší pro mě byl asi jazyk, 
který je neuvěřitelně těžký. Postup-
ně se ale zlepšuji a příští týden do-
konce začnu chodit na lekce češtiny,“ 
řekl na tiskové konferenci před no-
vou sezonou Herolind Shala.
 Kromě něho Sparta přivedla 
dva talentované hráče ze Slovenska 

a na poslední chvíli se jí podařilo 
přivést Václava Kadlece. Ten přišel 
na půlroční hostování z bundesligo-
vého Frankfurtu. Sparta tak získala 
vysněnou posilu do útoku.
 „Mluvili jsme spolu po telefonu 
i osobně před silvestrem a nastíni-
li jsme si situaci. Vašek měl zájem 
zabojovat o místo ve Frankfurtu, ale 
kdyby se to nepovedlo, tak kvůli do-
mácímu mistrovství Evropy jedna-
dvacítek chtěl někde pravidel-
ně hrát,“ komentoval jeho 
příchod trenér Sparty 
Vítězslav Lavička.

 Zajímavou tvář získala také 
pražská Slavia. Náročné jedná-
ní s AC Milán skončilo úspěšně 
a v Praze se hlásil maďarský zá-
ložník Krisztián Tamás. Do Edenu 
přichází na půlroční hostování s při-
pravenou tříletou smlouvou.
 Dvě zahraniční posily přivítala 
také Mladá Boleslav. Z rumunské 
ligy přišel Gaston Mendy, kterého 
doplnil estonský útočník Igor Subbo-

tin. Reprezentační forvard se 
v dresu Levadie Tallinn po-

stavil v předkole Ligy mis-
trů pražské Spartě.
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 „Nejtěžší pro mě byl asi jazyk, 
který je neuvěřitelně těžký. Postup-
ně se ale zlepšuji a příští týden do-
konce začnu chodit na lekce češtiny,“ 
řekl na tiskové konferenci před no-
vou sezonou Herolind Shala.
 Kromě něho Sparta přivedla 
dva talentované hráče ze Slovenska 

a na poslední chvíli se jí podařilo 
přivést Václava Kadlece. Ten přišel 
na půlroční hostování z bundesligo-
vého Frankfurtu. Sparta tak získala 
vysněnou posilu do útoku.
 „Mluvili jsme spolu po telefonu 
i osobně před silvestrem a nastíni-
li jsme si situaci. Vašek měl zájem 
zabojovat o místo ve Frankfurtu, ale 
kdyby se to nepovedlo, tak kvůli do-
mácímu mistrovství Evropy jedna-
dvacítek chtěl někde pravidel-
ně hrát,“ komentoval jeho 
příchod trenér Sparty 
Vítězslav Lavička.

 Zajímavou tvář získala také 
pražská Slavia. Náročné jedná-
ní s AC Milán skončilo úspěšně 
a v Praze se hlásil maďarský zá-
ložník Krisztián Tamás. Do Edenu 
přichází na půlroční hostování s při-
pravenou tříletou smlouvou.
 Dvě zahraniční posily přivítala 
také Mladá Boleslav. Z rumunské 
ligy přišel Gaston Mendy, kterého 
doplnil estonský útočník Igor Subbo-

tin. Reprezentační forvard se 
v dresu Levadie Tallinn po-

stavil v předkole Ligy mis-
trů pražské Spartě.
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„Oba hráči, Mendy i Subbotin, měli 
zájem do Mladé Boleslavi jít, což 
nám dělalo radost a dlouhodoběji 
jsme je sledovali. Jsem proto velmi 
rád, že se nám podařilo oba pře-
stupy uskutečnit,“ uvedl na klubo-
vém webu sportovní manažer David 
Jarolím.
 Subbotin nebyl jediným hrá-
čem z Pobaltí, který do české ligy 
přišel. Jablonec přivedl nadějného 
lotyšského útočníka Valerijse Šaba-
lu z belgických Brugg. „Valerijs má 
za sebou delší herní pauzu, když 
se nedokázal prosadit do sestavy 
ve Famagustě. Nicméně v ná-
rodním týmu mezitím 
dál prokazoval své 
kvality,“ věří nové-
mu útočníkovi kouč 
Jaroslav Šilhavý. A 
jeho nový svěře-

nec se mu odvděčil hned v prvním 
utkání, kdy dvěma brankami rozho-
dl duel na Slovácku. „Jsem útočník a 
chci Jablonci pomoci svými góly. Ve 
vápně se cítím jako ryba ve vodě, 
takže věřím, že se na severu Čech 
prosadím,“ řekl Šabala.
 „Šaby má zatím do něho daleko, 
protože Lafy je jen jeden. Ale stej-
ně jako David je to hráč do vápna 
a proti Slovácku to prokázal. Jen ať 
mu to vydrží,“ svěřil se jeho spolu-
hráč stoper Vít Beneš.
 „Už v tréninku vypadal dobře a 
na soustředění v Portugalsku dal 
gól Kodani. Musím jeho výkon na 
Slovácku vyzdvihnout. Na to, jak je 

malý, tak vyhrával souboje se st-
opery. To nám hodně pomáhalo. 
Ale hlavně se dvakrát prosadil, 
což je nádherné,“ popsal Beneš.

Něco navíc by měl do hry Teplic 
vnést maďarský záložník Ben-

jámin Balázs, jenž si v Portu-
galsku zabalil kufry a od-

jel na sever Čech. „Jsem 
moc rád, že jsem za-

mířil do Teplic, chci 
klubu pomoci k ev-
ropským pohárům 
v následující sezo-
ně,“ řekl šikovný zá-
ložník.

 České klu-
by posilovaly také 
na Balkáně. Za-
tímco do chorvat-
ské Rijeky odešel 
útočník Bekim Ba-
laj, z Hajduku Split 
přišel Luka Lučić. 

Talentovaný krajní obránce by měl 
zalepit díru na levé straně obrany 
ostravského Baníku.
 „Slyšel jsem o klubu hodně 
od Davora a Mateje, který také při-
šel letos v zimní přípravě. Vím, že 
Baník je velký klub s obrovskou tra-
dicí, na kterou chce opět navázat. 
Věřím, že pomůžu k tomu, aby měl 
úspěchy,“ přiznal Luka Lučić.
 V Jihlavě si dost slibují od Au-
gusta Batioji, který přišel do Čech 
ze srbského Radnički Niš. Stále 
více se rozšiřuje počet národností. 
Až do sezony 2007/2008 byl vždy 
nadpoloviční počet Slováků, v roce 
2002 to bylo dokonce 83 procent, 
letos je to už jen třetina. Hráči ze 
Slovenska jsou především na de-
fenzivně laděných postech, zatímco 

„exotické“ posily přivádějí kluby vět-
šinou do ofenzivy. Například Tep-
lice mají útok založený především 
na hráčích z Afriky.
 Zatímco ještě v roce 1999 byl 
v průměru jeden cizinec na kaž-
dý klub, letos mají Liberec a Dukla 
v kádru hned 12 zahraničních opor 
a už jen Plzeň, Slovácko, Příbram 
a České Budějovice mají v kabině 
pouze hráče mluvící plynně čes-
ky či slovensky. I jejich trenéři však 
v zimě testovali cizince, které se 
nakonec rozhodli neangažovat.
 Kluby doufají, že se jim povede 
přivést zdarma zahraničního hráče, 
který bude platnou posilou a pří-
padně vyroste ve hvězdu, jako se 
to povedlo Teplicím v případě Edi-
na Džeka a Aidina Mahmutoviče či 
Spartě v případě Wilfrieda Bonyho, 
jenž nyní září v Premier League.
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„SEDL JSEM SI SE SVÝM 
MANAŽEREM A PROBRALI 

JSME TO. JÁ JSEM PROBLÉM 
NEMĚL, CHTĚL JSEM DO 

SLAVIE. TAKŽE PRO MĚ JE 
VELMI DŮLEŽITÉ, ŽE NAKONEC 

VŠECHNO DOBŘE DOPADLO,“ 
KRISZTIÁN TAMÁS

—

S Y N O T  L I G A —
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Celý den zahájila přednáška 
Vernera Ličky, prezidenta Unie 
českých fotbalových trenérů. 

Před třicítkou novinářů mluvil o mo-
derních trendech ve fotbalovém světě. 
Vysvětloval také různé herní systémy 
a za příklad si vzal ukázky ze zápasů 
Německa či Nizozemska na světovém 
šampionátu v Brazílii.
 Po hodině a půl se slova ujal trenér 
Bohemians Praha 1905 Roman Pivarník 
a všem přítomným přiblížil práci trené-
ra před ligovým zápasem. Novinářům 

vysvětloval, jak probíhá videorozbor 
před utkáním a také motivování týmu. 
Ne nadarmo, protože novináře čekal 
vzájemný duel!
 Celkem třiadvacet novinářů bylo 
rozděleno do dvou týmů. Do bílých 
dresů se oblékli svěřenci Vernera Ličky, 
zatímco Roman Pivarník koučoval hrá-
če v červeném.

VÝSLEDEK? 6:3 PRO BÍLÉ.
„Jsem spokojený. Doufám, že takových 
akcí bude víc, protože debata fotba-

lu prospívá,“ chválil organizaci bývalý 
kouč Ostravy, polských klubů či re-
prezentační jednadvacítky. Dokonce 
pochválil své svěřence, kteří v novinář-
ském utkání dokráčeli pro vítězství.
 „Měli jsme dva špičkové hráče, pro-
to jsme vyhráli,“ usmíval se po vítězství 
Lička. Všichni hráči měli o motivaci po-
staráno. Utkání hrané na dvakrát třicet 
minut snímala kamera InStatu, stejně 
jako při ligových zápasech. Všichni žur-
nalisté tak dostali přesný výpis svých 
statistik. 

POCHOPENÍ TRENÉRSKÉ METODIKY, VZÁJEMNÁ DEBATA NAD MODERNÍMI TRENDY, MODELOVÉ 
UTKÁNÍ. NA PRAŽSKÉM STRAHOVĚ PROBĚHLA V LISTOPADU AKCE POD NÁZVEM SYNOT MEDIA 
HOUSE, PŘI KTERÉ VYBRANÍ NOVINÁŘI ABSOLVOVALI PŘEDNÁŠKY VERNERA LIČKY A POTÉ SE 
PROTI SOBĚ POSTAVILI VE VZÁJEMNÉM UTKÁNÍ. DEBATY SE ZÚČASTNIL ZMÍNĚNÝ LIČKA, TRENÉR 
BOHEMIANS ROMAN PIVARNÍK A TAKÉ KOUČ REPREZENTAČNÍ DEVATENÁCTKY PAVEL HOFTYCH.

—

S Y N O T  L I G A —

„Projevila se ta přednáška ze světového 
šampionátu, protože kluci se snažili pl-
nit to, co jsme si řekli. Počínali si dobře, 
rozhodlo to, že jsme měli v týmu dva 
špičkové fotbalisty,“ smál se po utkání 
kouč vítězů Verner Lička.
 Celou akci si dovede předsta-
vit ve větším měřítku. „I to je potřeba 
začlenit do systému. Výborná je aktu-
ální změna, že trenéři nad áčko musí 
mít patnáct bodů. Ty nasbírají prá-
vě na podobných seminářích, které si 
sami vybírají.“

Lička před přítomnými novináři ko-
mentoval i herní vzestup Plzně a Sparty 
v posledních letech. Jaké jsou podle něj 
příčiny? „Podívejte se, Kadeřábek nebo 
Rajtoral byli dobří hráči do zálohy, ale 
neefektivní. Trenéři je tedy posunuli 
na beky, kde mohou ukázat svůj poten-
ciál a kvalitu. Ti hráči myslí ofenzivně. 
Nutno podotknout, že na vze-
stupu Plzně má obrov-
ský podíl Pavel Vrba,“ 
chválí svého kolegu 
Verner Lička.

Na závěr programu se na Strahově 
objevil kouč reprezentační devate-
náctky Pavel Hoftych, který se vrátil 
se svým týmem z Kypru. Před novináři 
srovnával práci klubového a reprezen-
tačního trenéra. 
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„PODÍVEJTE SE, KADEŘÁBEK
NEBO RAJTORAL BYLI DOBŘÍ 
HRÁČI DO ZÁLOHY, ALE 
NEEFEKTIVNÍ. TRENÉŘI JE 
TEDY POSUNULI NA BEKY, 
KDE MOHOU UKÁZAT SVŮJ 
POTENCIÁL A KVALITU. 
TI HRÁČI MYSLÍ OFENZIVNĚ. 
NUTNO PODOTKNOUT, ŽE 
NA VZESTUPU PLZNĚ MÁ 
OBROVSKÝ PODÍL PAVEL 
VRBA,“ KONSTATOVAL 
VERNER LIČKA.

SYNOT LIGA WORKSHOP
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„PODÍVEJTE SE, KADEŘÁBEK
NEBO RAJTORAL BYLI DOBŘÍ 
HRÁČI DO ZÁLOHY, ALE 
NEEFEKTIVNÍ. TRENÉŘI JE 
TEDY POSUNULI NA BEKY, 
KDE MOHOU UKÁZAT SVŮJ 
POTENCIÁL A KVALITU. 
TI HRÁČI MYSLÍ OFENZIVNĚ. 
NUTNO PODOTKNOUT, ŽE 
NA VZESTUPU PLZNĚ MÁ 
OBROVSKÝ PODÍL PAVEL 
VRBA,“ KONSTATOVAL 
VERNER LIČKA.

SYNOT LIGA WORKSHOP
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SPREJ V AKCI. Rozhodčí SYNOT ligy začali v aktuální sezóně používat při své práci novinku. Tím se stal mizící sprej, 
který měl v české nejvyšší soutěži premiéru v září.
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LVÍČATA V TÝMECH SYNOT LIGYFOTBALOVÁ 
LVÍČATA
V SYNOT LIZE

Mladí, hrdí, před 
domácí výzvou

Poznejte fotbalová lvíčata na
www.fotbalovalvicata.cz

—
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SYNOT LIGA LVÍČATASYNOT LIGA LVÍČATA

LVÍČATA V TÝMECH SYNOT LIGY

LVÍČATA V ZAHRANIČÍ

FOTBALOVÁ 
LVÍČATA
V SYNOT LIZE

ŠEDĚ VYZNAČENÍ 
HRÁČI JSOU V ŠIRŠÍ 
NOMINACI

TRÁVNÍK MAREŠ KADLEC, BRABEC, KADEŘÁBEK, KREJČÍ

HOLZER, PAVLENKA, JIRÁSEK HOLEŠ, KOUBEK, ČERMÁK, ŠTÍPEK

HADAŠČOK, COUFAL, FRÝDEK

JUGAS, MALÍK, SÝKORA, BUCHTA, VÁVRA, LUTONSKÝ MASOPUST, KYSELA, FANTIŠ

SKALÁK, KONČAL

BARÁNEK HYBŠ, JÁNOŠ, NERAD

LÜFTNER, TAKÁCS, STRATIL,

KRMENČÍK, HANOUSEK, PŘIKRYL, POLOM LINHART

ZMRHAL, HRUBEŠ, MIKULA

LVÍČATA V ZAHRANIČÍ

MATĚJ
VYDRA

TOMÁŠ
KALAS

ONDŘEJ
PETRÁK



SYNOT LIGA   MAGAZÍN80
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LVÍČATA
V SYNOT LIZE
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PODZIM LVÍČAT
V SYNOT LIZE

18

41 LVÍČAT ZASÁHLO NA 
PODZIM 2014/2015 DO 
BOJŮ V SYNOT LIZE

LVÍČAT 
ASISTOVALO 
NA GÓL

PODZIM LVÍČATLVÍČAT
V SYNOT LIZE

21
LVÍČAT

TÉMĚŘ KAŽDÝ 8. HRÁČ, 
KTERÝ ODEHRÁL BĚHEM 
PODZIMU ALESPOŇ 
MINUTU, JE LVÍČE

KAŽDÝ 10. GÓL 
V SL VSTŘELILO 
LVÍČE

32BRANEK

NASTŘÍLELO
ZA PODZIM

KAŽDOU 7. BRANKU 
PŘIPRAVILO LVÍČE

—
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SYNOT LIGA LVÍČATA

 NOVINKY Z TÝMU    SOUPISKA
 CESTA NA EURO    MEDAILONKY

POZNEJTE BUDOUCNOST ČESKÉ KOPANÉ 
PŘED DOMÁCÍM MISTROVSTVÍM EVROPY

OD 17. DO 30. ČERVNA 2015

KAŽDÉ LVÍČE MÁ VLASTNÍ PŘÍBĚH.   
VŠICHNI VŠAK MAJÍ SPOLEČNÝ CÍL.

WWW.FOTBALOVALVICATA.CZ
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PLZEŇŠTÍ FANS.
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PLZEŇŠTÍ FANS. Fotbalová Plzeň si v domácích utkáních nemůže na zájem diváků stěžovat. Na stadion ve Štruncových sadech 
pravidelně dochází přes deset tisíc fanooušků. 
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SYNOT LIGA WORKSHOP
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MARKETINGOVÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ 
PROFESIONÁLNÍCH 
KLUBŮ?  FANOUŠCI & 

ZASE FANOUŠCI
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SYNOT LIGA WORKSHOP
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MARKETINGOVÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ 
PROFESIONÁLNÍCH 
KLUBŮ?  FANOUŠCI & 

ZASE FANOUŠCI
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  „Cílem všech aktivit,.
  které se v rámci těchto.

  workshopů představují,. 
  je zlepšení celkového. 
  servisu pro fanoušky..

„Cílem všech aktivit, které se v rámci 
těchto workshopů představují, je zlep-
šení celkového servisu pro fanouš-
ky. Kvalitnější a účelnější komunikace 
jejich klubu, lepší péče během utkání, 
ale i zapojení příznivců jednotlivých 
celků do dění v klubech. To jsou hlavní 
body, které mezi sebou zástupci pro-
fesionálních soutěží probírají,“ svěřil se 
Daniel Hajný, ředitel komunikace pro-
fesionálních soutěží.
 Hlavním hostem dvoudenní akce, 
kterou hostily Benice, byl Richard 
Ayers, odborník UEFA na digitální 
marketingovou strategii.
 „UEFA se dlouhodobě snaží pod-
porovat jednotlivé federace i samot-
né kluby v rozvoji na všech frontách. 
Marketing a práce s fanouškem jsou 
pro nás velké téma. Proto jsem ne-
smírně rád, že jsem se mohl zúčastnit 
workshopu českých klubů, předat jim 
svoje poznatky a ukázat, jak pracu-

jí v této oblasti ti nejlepší,“ prozradil 
Richard Ayers.
 Během své téměř dvouhodinové 
prezentace představil několik světově 
úspěšných kampaní. Vyzdvihl práci 
těch nejlepších jak ve fotbalovém svě-
tě, tak třeba i v hokeji či americkém 
fotbale. „Ve sportovním světě v oblasti 
marketingu má každý rozdílné pod-
mínky, především ty fi nanční. Chtěl 
jsem ale tady v Praze ukázat, že nej-
důležitější je nápad,“ dodal zástupce 
UEFA.
 Během prvního dne se marketin-
govým pracovníkům profesionálních 
soutěží představily i další projekty, jež 
měly či mají úspěch. Zástupce hoke-
jové Sparty Jan Rachota prezentoval 
akci „Sparta vzdává hold“. Fotbalový 
Liberec a Jablonec přednášely o pro-
jektu Podještědské derby, který 
na podzim minulého roku společně 
vytvořily.

„Cítíme, že vzájemná spolupráce 
a osvěta jsou pro fotbalové kluby 
nutností. Velice se nám pořádání 
podobných akcí osvědčilo. Děláme 
vše proto, abychom dohnali evrop-
ský trend v oblasti marketingu. Tento 
workshop tomu znovu pomohl,“ řekl 
Martin Malík, obchodní a marketin-
gový ředitel profesionálních soutěží.
 Prostor dostali i partneři profesi-
onálních soutěží, kteří svými projek-
ty cílí stejným směrem jako SYNOT 
liga i Fotbalová národní liga. Tedy 
na příznivce. 
 „Dva dny na workshopu před-
stavovaly takové soustředění lidí, 
kteří se v klubech zabývají mar-
ketingem a komunikací. Vzájemný 
dialog je pro zvyšování kvalit 
SYNOT ligy i Fotbalové národní ligy 
důležitým prvkem,“ dodal ředitel 
komunikace profesionálních soutě-
ží Daniel Hajný.
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LIGOVÁ FOTBALOVÁ ASOCIACE SPOLEČNĚ S MARKETINGOVOU AGENTUROU STES POŘÁDALA 
V ÚNORU TOHOTO ROKU JIŽ TRADIČNÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ PROFESIONÁLNÍCH KLUBŮ, 
KTERÉ SE VE SVÉ ČINNOSTI ZABÝVAJÍ MARKETINGEM A KOMUNIKACÍ. HLAVNÍM TÉMATEM SE 
STALA PRÁCE S FANOUŠKY JEDNOTLIVÝCH CELKŮ, ALE I OBOU PROFESIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ. 
NÁSTROJE V PODOBĚ DIGITÁLNÍHO MARKETINGU ČI PROJEKTŮ, JEŽ MAJÍ NAPOMOCI ZVÝŠENÍ 
NÁVŠTĚVNOSTI NA STADIONECH, PŘEDSTAVILI JAK ODBORNÍCI SVÉHO OBORU, TAK TŘEBA 
I HOSTÉ Z ORGANIZACE UEFA.

SYNOT LIGA WORKSHOP

PROJEKTY SYNOT LIGY
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Fotbal je dlouhodobě nejoblíbe-
nějším sportem, na který sázkaři 
nejčastěji a také nejvíc sází. Podíl 

všech vsazených tiketů, na kterých je 
nějaký fotbalový tip, je u sázkové kan-
celáře CHANCE více než 65 %. Druhý je 
s odstupem hokej s 20 % a třetí je te-
nis, který představuje 10 % všech sázek. 
O zbylá procenta se dělí ostatní sporty 
v čele s basketbalem, házenou či se-
zónními sporty (například biatlon).
 První česká liga je samozřejmě 
nejsázenější. Je to logické, o našich tý-
mech z nejvyšší soutěže mají sázející 
největší přehled a velkou roli hraje i to, 
že se sázkař může zápasu přímo jako 
divák na stadionu zúčastnit a fandit 
svému týmu. 
 Dalším velkým tahákem jsou hlav-
ní evropské ligy. Především německá 
Bundesliga nebo anglická Premier 
League. Hodně se na tiketech také 
objevují zápasy Ligy mistrů, Evropské 
ligy a mezinárodní zápasy. Na druhou 
stranu se najde mnoho sázejících, kte-
ří se specializují na méně známé ligy, 
například druhou francouzskou či švý-
carskou nebo třeba na Finský ligový 
pohár.

Nejsázenější týmy
Nejvíce se sází na týmy, které jsou v zá-
pasech velcí favoriti, takže v současné 
době na Spartu Praha a Viktorii Plzeň, 
na které jde téměř polovina všech sá-
zek na nejvyšší českou ligu. U Premier 
League hrají prim sázky na Chelsea 
a Arsenal, v rámci Bundesligy sázející 
nejvíc věří Bayernu a Dortmundu, na-
vzdory jeho nečekaně slabému podzi-
mu. Hodně také táhnou sázky na Real 

Madrid či Barcelonu a z italských týmů 
mají sázkaři nejraději Juventus a AS 
Řím.

Nejoblíbenější typy sázek
Nejvíce v oblibě jsou sázky na výhru 
domácích, remízu či výhru hostí. Časté 
jsou i sázky na počty gólů v zápase 
nebo na to, že tým vstřelí gól, stejně 
jako sázky na střelce gólů. Na každé 
utkání jsou vypsány desítky různých 
typů sázek, u zásadních utkání jich 
může být i ke dvěma stovkám.  Objevují 
se sázky na počty žlutých a červených 
karet,  počty rohů, který tým první skó-
ruje či bude první střídat. U fotbalo-
vých hvězd se objevují i sázky na počet 
naběhaných kilometrů za utkání.

Na co dnes vsadit kromě výsledků 
jednotlivých utkání?
Na českém poli je samozřejmě zají-
mavá sázka na mistra české ligy, kde 
se fakticky rozhoduje mezi Spartou 
Praha (kurz na zisk titulu je 1,85:1) 
a Viktorií Plzeň (2,00:1). Co se nejlep-
šího střelce ligy týká, zatím má nej-
lépe nakročeno David Lafata (1,85:1) 
a Libor Došek (3,00:1). Sázka na tým, 
který z ligy sestoupí, je prakticky tuto-
vá, Hradec Králové má na sestup kurz 
1,15:1.  
 V Lize mistrů to zatím tak jasné není, 
dva největší favorité mají kurzy po-
měrně vysoké:  Bayern (3,50:1) a Real 
Madrid (3,70:1). Nejlepším střelcem 
se nejspíše stane Lionel Messi (2,00:1) 
nebo Cristiano Ronaldo (3,60:1).
(kurzy uvedené v článku jsou platné 
ke dni uzávěrky, aktuální kurzy jsou 
dostupné na: www.chance.cz) 

Je NárodNím sportem Čechů Fotbal Nebo ledNí hokeJ? Z pohledu kurZového 
sáZeNí Je to JasNé, dva Ze tří tiketů obsahuJí alespoň JedNu Fotbalovou 
sáZku. sáZí se Na výsledek utkáNí, Na střelce, Na poČty karet, rohové kopy  
Nebo Na NaběhaNé kilometry. 

Na Fotbal s áZí 
dvě třetiNy sáZkařů
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LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON? INDIVIDUÁLNÍ VÝKON? 
Chcete ocenit nejlepšího hráče svého Chcete ocenit nejlepšího hráče svého 
mužstva? Pak využijte mužstva? Pak využijte možnost zvolit možnost zvolit 
hráče utkání, a to ve všech duelech hráče utkání, a to ve všech duelech 
SYNOT ligy!

JAK MOHU HLASOVAT?JAK MOHU HLASOVAT?
Prostřednictvím ofi ciální mobilní aplikace SYNOT ligy. Prostřednictvím ofi ciální mobilní aplikace SYNOT ligy. 
Aplikaci si můžete stáhnout v App Store, Google Play Aplikaci si můžete stáhnout v App Store, Google Play 
nebo Windows Store.nebo Windows Store. Pokud už aplikaci máte ve svém telefonu, Pokud už aplikaci máte ve svém telefonu, 

proveďte prosím její aktualizaci.

Zvolte svůj oblíbený 
klub a v 70. minutě 
každého zápasu 

vašeho oblíbeného 
klubu vám přijde 

notifi kace o začátku 
hlasování.

Pokud vám notifi kace 
nepřijde, v menu 

vyberte položku hráč 
utkání a zvolte zápas, 

ve kterém chcete 
hlasovat.

Zvolte zápas, ve Zvolte zápas, ve 
kterém chcete kterém chcete 

hlasovat o hráči hlasovat o hráči 
utkání.utkání.

Vyberte hráče, 
pro které chcete 

hlasovat a stiskněte 
odeslat hlas.

KDY MOHU HLASOVAT?KDY MOHU HLASOVAT?
Hlasování je otevřeno od 70. do 85. minuty zápasu.Hlasování je otevřeno od 70. do 85. minuty zápasu.
Vyhlášení probíhá přímo na stadionu po skončení Vyhlášení probíhá přímo na stadionu po skončení 
zápasu. 

ZVOLTE SI KLUBZVOLTE SI KLUB VYBERTE 
ZÁPAS

HLASUJTEHLASUJTE

WWW.SYNOTLIGA.CZ/HRACUTKANI
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SYNOT LIGA HRÁČ UTKÁNÍ
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FANOUŠCI OD JARNÍ ČÁSTI 
SEZÓNY NOVĚ VOLÍ 
SYNOT HRÁČE UTKÁNÍ
FOTBALOVÁ SYNOT LIGA PŘIPRAVILA OD JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY PRO SVÉ 
PŘÍZNIVCE NOVINKU. FANOUŠCI BUDOU MOCI V KAŽDÉM UTKÁNÍ VOLIT 
NEJLEPŠÍ HRÁČE Z KAŽDÉHO TÝMU. 

„Pro kluby i samotnou SYNOT ligu je fa-
noušek vždy číslo jedna. I proto jsme 
se rozhodli, že jaro zasvětíme prá-
vě příznivcům české nejvyšší soutě-
že. Projekty, které jsme přichystali, se 
přímo dotknou všech, jež sledují a na-
vštěvují boje na ligových trávnících. 
Věřím, že všechny tyto novinky bu-
dou přijaty pozitivně,“ svěřil se Dušan 
Svoboda, předseda Ligové fotbalové 
asociace.

 Hlavním lákadlem od jarní části 
aktuální sezóny je možnost hlasovat 
v každém utkání SYNOT ligy o nejlep-
ší hráče. A to jak na straně domácí-
ho celku tak i hostujícího. Vše se bude 
odehrávat v rámci mobilní aplikace 
SYNOT ligy, která je volně ke stažení 
pro všechny mobilní platformy. 
 „Hlasování je zahájeno vždy v se-
dmdesáté minutě utkání a potrvá 
do osmdesáté páté minuty. Cenu ob-

drží hráč s nejvíce hlasy z týmů domá-
cích i hostí. Důležité je, aby si aplikaci 
všichni fanoušci před pátečním star-
tem aktualizovali,“ řekl Daniel Hajný, 
ředitel komunikace profesionálních 
soutěží.
 Partnerem ankety SYNOT Hráč 
utkání se stala Česká televize, která 
spojila síly s českou nejvyšší soutěží 
a v rámci svých přímých přenosů bude 
vítěze korunovat před svými kamerami.
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TOMÁŠ ŘEPKA (obránce)

STATISTIKY V SYNOT LIZE
Kluby:  Baník Ostrava, Sparta Praha,
  České Budějovice
Počet utkání: 281
Počet odehraných minut: 24 715 
Počet gólů: 11
Počet asistencí: 4
Počet žlutých karet: 81
Počet červených karet: 4

SVOU PŘÍTOMNOSTÍ NA LIGOVÝCH TRÁVNÍCÍCH VŽDY PŘITAHOVAL POZORNOST, 
AŤ UŽ SKVĚLÝMI VÝKONY NA HŘIŠTI, ČI VÝSTŘELKY A VÝBUCHY. TOMÁŠ ŘEPKA, 
MIMO JINÉ BÝVALÝ KAPITÁN SPARTY, VYBRAL NEJLEPŠÍ JEDENÁCTKU SPOLUHRÁČŮ, 
SE KTERÝMI SE ZA SVOU KARIÉRU POTKAL.

BRANKÁŘ
Jaromír Blažek – Pro mě to je jedno-
značná volba. Bez komentáře. Je to nej-

lepší gólman posledních deseti 
let. Jsme plus minus stejně 

staří a vnímali jsme to 
tak i na hřišti. Dokázali 
jsme si vynadat. Mě to 
vždycky bavilo. Sice 
to lidi sledovali, ale 
my si po zápase 
plácli a řekli si, děd-
ku, nemáme to za-
potřebí. 

PRAVÝ OBRÁNCE
Zdeněk Pospěch 

- Asi nejlepší, kte-
rého jsem zažil. To 
byla úžasná motoro-

vá myš. Nahoru, dolů. 
Na beka byl strašně 
ofenzivní. Dobře se mi 
s ním hrálo, i když jen 
chvíli. Byl to zodpověd-

ný fotbalista, opravdu 
hodně.
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STOPEŘI
Roman Hubník – Hubňa je teď stoper, 
který nedostává v Plzni tolik prostoru, 
jak by se čekalo. Ale když hrál se mnou, 
byl výborný. Vletěl do všeho. Měl úžas-
nou hlavu. Možná neměl tak konstruk-
tivní rozehrávku, ale tou stopeři nikdy 
neoplývali, ani já ne.

Karel Rada – Hrál v Plzni i ve Slavii a já 
se s ním potkal v národním týmu. Byl 
to úžasný parťák a zodpovědný stoper. 
Měl jsem možnost s ním hrát na mist-
rovství Evropy v roce 2000. Zkušený 
kluk.

LEVÝ OBRÁNCE
Michal Kadlec – Mladý šikovný kluk. 
V národním týmu ho dávají na stope-
ra, nechápu proč. Pan Vrba k tomu asi 
má důvody. Strašně rychlý, ofenzivní. 
Zastal spoustu prostoru. Nádherná 
levá noha, čistý nákop. Byl úžasný.

PRAVÝ ZÁLOŽNÍK
Jan Šimák – Asi by to měl být on. 
Hodně lidí o něm teď už neví, ale pro 

mě je nepochopitelná věc, že tenhle 
kluk hraje ČFL. Asi k tomu má svoje 
důvody. Když jsem se vrátil na Spartu, 
tak tam tenhle kluk byl. Vnímal jsem 
ho už v Německu. Krásně se na něj 
koukalo, když vzal balon. Hrál přímo-
čaře jeden na jednoho, nebál se toho. 
Měl skvělou střelu, paradoxně i skvě-
lý fyzický fond, aniž by to někdo tušil. 
Pohodář i do kabiny. Na první pohled 
vypadal jako mouchy snězte si mě, 
sólokapr, ale byl do kolektivu. To se mi 
na něm hrozně líbilo.

STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍCI
Pavel Horváth – Toho nesmím opo-
menout, byl úžasný záložník. Do ka-
biny, fotbalista, sranda. Tenhle kluk 
měl úplně všechno. 

Marek Matějovský – Měl to asi taky 
těžké. Když do Anglie přicházel, já jsem 
odcházel. Nebo jsme tam možná ten 
rok spolu byli. Reading hrál v té době 
druhou ligu. Úžasný fotbalista v tom, 
že má hlavu nahoře. Přemýšlí, možná 
někdy na jeho škodu, až moc dopředu. 

Situace vidí dřív a spoluhráči ho občas 
nechápou. Myšlenku má rychlejší než 
ostatní. Teď ho sleduju a udělal ob-
rovský krok dopředu. Je pro mužstvo. 
Velmi inteligentní fotbalista.

LEVÝ ZÁLOŽNÍK
Lumír Mistr – To byl nedoceněný 
fotbalista. Měl velké zdravotní pro-
blémy s koleny, ale byl to fotbalis-
ta od pánaboha. Tedy na to, jak se 
tehdy fungovalo mimo hřiště. Byla 
radost na něj koukat. Kdybych byl di-
vák, chodil bych jen na něj.

ÚTOČNÍCI
Vratislav Lokvenc – To byl hráč 
do nepohody. Když nám to nešlo, tak 
jak byl velký a mohutný, vždycky to 
dokázal nějak zpracovat a dát gól. 
Nastřílel jich opravdu hodně. Střelec, 
úžasný.

Horst Siegl – Vráťův kolega, ikona, 
legenda legend. Když to nešlo, tak 
jemu jedinému to šlo. Ten dal gól 
vždycky. 

JEDENÁCTKAMOJE
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TOMÁŠ ŘEPKA (obránce)

STATISTIKY V SYNOT LIZE
Kluby:  Baník Ostrava, Sparta Praha,
  České Budějovice
Počet utkání: 281
Počet odehraných minut: 24 715 
Počet gólů: 11
Počet asistencí: 4
Počet žlutých karet: 81
Počet červených karet: 4

SVOU PŘÍTOMNOSTÍ NA LIGOVÝCH TRÁVNÍCÍCH VŽDY PŘITAHOVAL POZORNOST, 
AŤ UŽ SKVĚLÝMI VÝKONY NA HŘIŠTI, ČI VÝSTŘELKY A VÝBUCHY. TOMÁŠ ŘEPKA, 
MIMO JINÉ BÝVALÝ KAPITÁN SPARTY, VYBRAL NEJLEPŠÍ JEDENÁCTKU SPOLUHRÁČŮ, 
SE KTERÝMI SE ZA SVOU KARIÉRU POTKAL.

BRANKÁŘ
Jaromír Blažek – Pro mě to je jedno-
značná volba. Bez komentáře. Je to nej-

lepší gólman posledních deseti 
let. Jsme plus minus stejně 

staří a vnímali jsme to 
tak i na hřišti. Dokázali 
jsme si vynadat. Mě to 
vždycky bavilo. Sice 
to lidi sledovali, ale 
my si po zápase 
plácli a řekli si, děd-
ku, nemáme to za-
potřebí. 

PRAVÝ OBRÁNCE
Zdeněk Pospěch 

- Asi nejlepší, kte-
rého jsem zažil. To 
byla úžasná motoro-

vá myš. Nahoru, dolů. 
Na beka byl strašně 
ofenzivní. Dobře se mi 
s ním hrálo, i když jen 
chvíli. Byl to zodpověd-

ný fotbalista, opravdu 
hodně.
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V  překrásné oblasti Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích je v plném proudu zimní 
lyžařská sezóna. Milovníci lyžování se 
zde skutečně mají na co těšit.
Ski areál SYNOT Kyčerka totiž nabízí 
celkem 2 440 metrů sjezdových tratí 
s 9 vleky, které jsou schopny odbavit 
až 6 450 osob za hodinu. Na své si zde 
přijdou celé rodiny, včetně nejmenších, 
kterým je určen dětský park se sjez-
dovkami. Zájemcům je pochopitelně 
k dispozici půjčovna lyží a snowboar-
dů, běžek i sněžnic, ski servis i zkušený 
instruktor.  
 „Pro zájemce o výlety na hře-
benovku je připravena speciálně 
upravená rolba nebo sněžný vůz. 
V kombinaci s průvodcem a výle-
tem na sněžnicích tak zájemci mo-
hou absolvovat jedinečný zážitek, 
který jinde v Beskydech nenajdou. 
Samozřejmostí je bezplatné parková-
ní a možnost občerstvení přímo u ly-
žařského svahu v iglú či udírně,“ do-
plnila tisková mluvčí skupiny SYNOT, 
Magda Pekařová. 
 Jako každý rok, tak i letos je pro 
malé i velké lyžaře připraven bohatý 
doprovodný program – např. lyžařské 
závody pro děti i dospělé, dětský kar-
neval, testování lyží různých značek, 
zábavné párty, tematické akce, ani-
mační programy a mnoho dalších. 

„Jako tradičně, i letos je velký zájem 
o ubytování v penzionu, stylových va-
lašských chalupách i apartmánech. 
Vzhledem k tomu, že se zima vyda-
řila, evidujeme také velkou poptáv-
ku po školních lyžařských pobytech. 
Ubytovací kapacity jsou však v letošní 
sezóně mírně limitovány.   Část z nich 

totiž dlouhodobě zaplnil přibližně se-
dmdesátičlenný fi lmový štáb, který si 
toto krásné prostředí vybral pro natá-
čení nového českého seriálu,“ doplnila 
Magda Pekařová.
 Kyčerka láká nejen upravenými 
sjezdovkami a přírodou. Ski areál le-

mují také nádherná dřevořezbářská 
díla či nová Kaple svatého Huberta. 
A na své si přijdou i gurmáni, kte-
ré čekají tradiční valašské speciality 
a další lahůdky poctivé české kuchyně 
v hospodě Kyčerka, která byla vyhlá-
šena nejlepší valašskou hospodou. 
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SKVĚLÉ 
LYŽOVÁNÍ 
V SRDCI VALAŠSKA!
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DOSTANEME VÁS DO HRY

„Dřív mě zajímali kluci v kotli. 
Teď nespustím oči z kluků na hřišti.”
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