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po deseti měsících příprav jsme 
opět na startu významné fotbalové 
události. Dnes začíná kvalifi kační cy-
klus o postup na EURO 2012, které 
se uskuteční v Polsku a na Ukrajině. 
Ještě teď máme před očima světový 
šampionát v Jihoafrické republice, 
i to, jak nám postup unikl. Je potře-
ba se poučit, abychom neopakovali 
stejné chyby. 

Historická zkušenost by mohla ho-
vořit v náš prospěch – od vzniku 
samostatné České republiky naše 
reprezentace pokaždé na evropský 
šampionát postoupila. Navíc dva-
krát odtud odvezla medaili.

Navázat na tyto úspěchy znamená 
uspět ve skupině proti Lichtenštejn-
sku, Litvě, Skotsku a úřadujícím mi-
strům světa Španělům. Jak známo, 
přímo postupuje jen vítěz, a pak 
jediný z devíti týmů z druhých míst. 
Ostatní druzí jdou do play –off. Je 
tedy jasné, že půjde o každý bod, 
každý vstřelený gól.

Národní tým se na den přesně 
po pěti letech vrací do Olomouce. 
Za tu dobu se tady na stadionu 
hodně změnilo. Posledním důka-
zem je zcela nová tribuna, která 
zvýšila kapacitu i komfort diváků.

V Olomouci nacházela česká repre-
zentace výborné prostředí a fan-
dící diváky. Není divu, že všechny 
zápasy na tomto stadionu vyhrála. 
Věřím, že vše zůstane nezměněno 
i po utkání s Litvou.

Přeji Vám krásný sportovní zážitek. 

Váš Ivan Hašek
předseda ČMFS

Vážení sportovní přátelé,

Českomoravský fotbalový svaz
Diskařská 100 
160 17 Praha 6 – Strahov 
tel.: +420 233 029 111 
fax: +420 233 353 107
www.fotbal.cz

založen: 1901 
vstup do FIFA: 1907 
vstup do UEFA: 1954

MS: 9x – 2x stříbro (1934, 1962), 
1x čtvrtfi nále (1990)
ME: 7x – 1x zlato (1976), 1x stříbro 
(1996), 3x bronz (1960, 1980, 
2004)
OH: 6x – 1x zlato (1980), 1x stříbro 
(1964)

Předseda: JUDr. Ivan Hašek
Místopředsedové: 
Dalibor Kučera, JUDr. Jindřich 
Rajchl, Ing. Miroslav Kříž

Generální sekretář: 
Mgr. Rudolf Řepka
Ředitel PR: Ing. Petr Svěcený

Hráči: profesionálové 1709, dospělí 
426 721, mládež 280 010, 
ženy 14 429, dívky 3 852, 
futsal 51 064
Trenéři: 11 569
Rozhodčí: 3 856
Kluby: fotbal 4 148, futsal 2 426

SLOVO ÚVODEM
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Závody pro profesionály i začátečníky

Trasy pro všechny:

marathony I fitness jízdy I dětské závody

Ilustrační foto
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Brankář Petr ČECH
Datum narození: 20. 5. 1982
Výška (cm): 196
Váha (kg): 85
Starty: 74 Góly: 0
Klub: Chelsea FC (Anglie)
Předchozí kluby:

Stade Rennes (Francie, 2002–2004), AC Sparta Praha (2001–2002), 
Chmel Blšany (1999–2001), Viktoria Plzeň (1989–1999).

První reprezentační start: 12. 2. 2002, ČR – Maďarsko 2:0

Záložník Tomáš HÜBSCHMAN
Datum narození: 4. 9. 1981
Výška (cm): 180
Váha (kg): 74
Starty: 29 Góly: 0
Klub: Šachtar Doněck (Ukrajina)
Předchozí kluby:

AC Sparta Praha (2001–2004), FK Jablonec (2000–2001), 
AC Sparta Praha (1990–2000).

První reprezentační start: 10. 11. 2001, Belgie – ČR 1:0

Brankář Jan LAŠTŮVKA
Datum narození: 7. 7. 1982
Výška (cm): 191
Váha (kg): 87
Starty: 0 Góly: 0
Klub: FK Dněpr Dněpropetrovsk (Ukrajina)
Předchozí kluby:

FC Baník Ostrava (2000–2004), Shakhtar Donetsk (Ukrajina, 2004–2006), 
Fulham FC (Anglie, 2006–2007), VfL Bochum 1848 (Německo, 2007–2008), 
West Ham United FC (Anglie, 2008–2009).

První reprezentační start: 

Obránce Roman HUBNÍK
Datum narození: 6. 6. 1984
Výška (cm): 190
Váha (kg): 83
Starty: 8 Góly: 1
Klub: Hertha Berlín (Německo) 
Předchozí kluby:

AC Sparta Praha (2009–2010), FK Moskva (Rusko, 2007–2009), 
Sigma Olomouc (1994–2007).

První reprezentační start: 5. 6. 2009, ČR – Malta 1:0

Obránce Zdeněk POSPĚCH
Datum narození: 14. 12. 1978
Výška (cm): 174
Váha (kg): 72
Starty: 19 Góly: 2
Klub: FC Kodaň (Dánsko)
Předchozí kluby:
AC Sparta Praha (2005–2008), Baník Ostrava (2001–2005), SFC Opava 
(1999–2001), Železárny Třinec (1998–1999), SFC Opava (1998), Dukla 
Hranice (1997–1998), Ostroj/Kaučuk Opava (1991–1997), Sokol Kylešovice 
(1985–1991).

První reprezentační start: 17. 8. 2005, Švédsko – ČR 2:1

Obránce Marek SUCHÝ
Datum narození: 29. 3. 1985
Výška (cm): 182
Váha (kg): 76
Starty: 0 Góly: 0
Klub: FC Spartak Moskva (Rusko)
Předchozí kluby:

SK Slavia Praha (2005–2010).

První reprezentační start:  

Záložník Mario HOLEK  
Datum narození: 28. 10. 1986
Výška (cm): 185
Váha (kg): 75
Starty: 5 Góly: 0
Klub: FK Dněpr Dněpropetrovsk (Ukrajina)
Předchozí kluby:

1. FC Brno (2005–2008).

První reprezentační start: 18. 11. 2009, ČR – Ázerbajdžán 0:2

Záložník Jan POLÁK 
Datum narození: 14. 3. 1981
Výška (cm): 181
Váha (kg): 77
Starty: 51 Góly: 7
Klub: RSC Anderlecht (Belgie)
Předchozí kluby:

1. FC Nürnberg (Německo, 2005–2007), 
FC Slovan Liberec (2002–2005),
1. FC Brno (1991–2002).

První reprezentační start: 28. 4. 1999, Polsko – ČR 2:1

Obránce Jan RAJNOCH 
Datum narození: 30. 9. 1981
Výška (cm): 186
Váha (kg): 78
Starty: 8 Góly: 0
Klub: MKE Ankaragücü (Turecko)
Předchozí kluby:
FK Mladá Boleslav (2009–2010), FC Energie Cottbus (Německo, 2009), 
FK Mladá Boleslav (2006–2009), 1. FC Slovácko (2004–2006), 
Bohemians 1905 (2003–2004), SC Xaverov Horní Počernice (2002–2003), 
AC Sparta Praha (2002), FK Mladá Boleslav (2001–2002).

První reprezentační start: 3. 9. 2005, Rumunsko – ČR 2:0

Záložník Daniel PUDIL
Datum narození: 27. 9. 1985
Výška (cm): 183
Váha (kg): 74
Starty: 73 Góly: 19
Klub: KRC Genk (Belgie)
Předchozí kluby:

FC Slovan Liberec (2005–2008), Chmel Blšany (2004),
AC Sparta Praha (1991–2003).

První reprezentační start: 7. 2. 2007, Belgie – ČR 0:2

Záložník Jaroslav PLAŠIL
Datum narození: 5. 1. 1982
Výška (cm): 183
Váha (kg): 71
Starty: 56 Góly: 4
Klub: Girondins Bordeaux (Francie)
Předchozí kluby:
CA Osasuna (Španělsko, 2007–2009), AS Monaco (Francie, 2003–2007), 
US Créteil (Francie, 2003), AS Monaco (Francie, 1999–2003), SK Hradec 
Králové (1993–1999), Spartak Rychnov n. Kn. (1992–1993), Sokol Černíkovice 
(1987–1992).

První reprezentační start: 31. 3. 2004, Irsko – ČR 2:1

Obránce Michal KADLEC
Datum narození: 13. 12. 1984
Výška (cm): 185
Váha (kg): 75
Starty: 16 Góly: 1
Klub: Bayer 04 Leverkusen (Německo)
Předchozí kluby:

AC Sparta Praha (2004–2008), 1. FC Synot/ 1. FC Slovácko (2000–2004), 
Slovácká Slavia/FC Synot (1998–2000), 1. FC Kaiserslautern 
(Německo, 1993–1998), SV Avsenborn (Německo, 1991–1993).

První reprezentační start: 17. 11. 2007, ČR – Slovensko 3:1
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Útočník Roman BEDNÁŘ
Datum narození: 26. 3. 1983
Výška (cm): 188
Váha (kg): 84
Starty: 4 Góly: 1
Klub: West Bromwich Albion (Anglie)
Předchozí kluby:

Heart of Midlothian (Skotsko, 2005–2007), 
FK Mladá Boleslav (2002–2005).

První reprezentační start: 16. 8. 2006, ČR – Srbsko 1:3

Útočník Martin FENIN 
Datum narození: 16. 4. 1987
Výška (cm): 181
Váha (kg): 77
Starty: 13 Góly: 3
Klub: Eintracht Frankfurt (Německo)
Předchozí kluby:

FK Teplice (2003–2008).

První reprezentační start: 22. 8. 2007, Rakousko – ČR 1:1

Útočník Tomáš NECID
Datum narození: 13. 8. 1989
Výška (cm): 190
Váha (kg): 83
Starty: 16 Góly: 6
Klub: CSKA Moskva (Rusko)
Předchozí kluby:

Slavia Praha (2008), FK Jablonec (2008), Slavia Praha (2001–2007), 
Sokol Stodůlky (1995–2001).

První reprezentační start: 19. 11. 2008, San Marino – ČR 0:3

Záložník Jiří ŠTAJNER
Datum narození: 27. 5. 1976
Výška (cm): 179
Váha (kg): 78
Starty: 33 Góly: 4
Klub: FC Slovan Liberec
Předchozí kluby:
Hannover 96 (Německo, 2005–2010), AC Sparta Praha (2004), Hannover 96 
(Německo, 2002–2004), Slovan Liberec (2000–2002), MUS Most 
(1998–2000), FK Louňovice (1997–1998), Dynamo České Budějovice 
(1996–1997), Slavia Praha (1990–1996), TJ Senohraby (1985–1990).

První reprezentační start: 12. 2. 2002, ČR – Maďarsko 2:0

Záložník Tomáš ROSICKÝ 
Datum narození: 4. 10. 1980
Výška (cm): 175
Váha (kg): 67
Starty: 73 Góly: 19
Klub: Arsenal FC (Anglie)
Předchozí kluby:

Borussia Dortmund (Německo, 2001–2006), Sparta Praha (1988–2000), 
ČKD Kompresory Praha (1986–1988).

První reprezentační start: 23. 2. 2000, Irsko – ČR 3:2

Trenér Michal BÍLEK
Datum narození: 13. dubna 1965 
Hráčská kariéra:
AC Sparta Praha (1982/83, 1986/90, 1992/93, 
1996/98),
RH Cheb (1983–1985), 
Real Betis Sevilla (1990–1992), 
Viktoria Žižkov (1993–1996),
FK Teplice (1998–2000).
Celkem v lize: 430 Góly: 74
Největší úspěchy: 
Fotbalista roku 1989.
Čtvrtfi nalista MS 1990.
Šestinásobný mistr země.
Bilance v reprezentaci: 35 utkání – 11 gólů.
Trenérská kariéra: 
FK Teplice 2001,
CS Cartagines (Kostarika) 2001/02,
Reprezentace ČR do 19 let 2002/03,
FK Chmel Blšany 2003/06,
FC Viktoria Plzeň 2006,
AC Sparta Praha 2006/2008,
MFK Ružomberok 2008/09,
Asistent trenéra ČR A 2009.
Největší úspěchy: 
Bronzová medaile z ME U–19 v roce 2003,
Double se Spartou Praha v roce 2007.

Realizační tým: 

Vladimír Šmicer (manažer národního týmu), 

Michal Bílek (hlavní trenér), 

František Komňacký (asistent trenéra), 

Luděk Klusáček (asistent trenéra), 

Jan Stejskal (asistent trenéra), 

Jaroslav Dudl (vedoucí mužstva), 

Petr Svěcený (tiskový mluvčí), 

Petr Krejčí (lékař), 

Petr Novák (lékař), 

Bronislav Schreier (fyzioterapeut), 

Martin Janoušek (fyzioterapeut), 

Eduard Poustka (masér), 

Jiří Vít (masér), 

Jaroslav John (kustod), 

Jiří Šíma (kustod)

Útočník Milan BAROŠ
Datum narození: 28. 10. 1981
Výška (cm): 184
Váha (kg): 78
Starty: 77 Góly: 38
Klub: Galatasaray SK (Turecko)
Předchozí kluby:

Portsmouth FC (Anglie, 2008), Olympique Lyon (Francie, 2007), Aston Villa 
(Anglie, 2005–2007), FC Liverpool (Anglie, 2001–2005), Baník Ostrava (1993–
2001), FK Rožnov p. R. (1991–1993), FC Vigantice (1987–1991).

První reprezentační start: 25. 4. 2001, ČR – Belgie 1:1
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Česká republika
 JMÉNO  PŘIJMENÍ  NAROZEN KLUB    ČR „A“

Brankáři
Petr Čech 20. 5. 1982  FC Chelsea            74/0
Jan Laštůvka 7. 7. 1982  Dněpr Dněpropetrovsk   0/0

Obránci
Roman Hubník 6. 6. 1984  Hertha Berlín          8/1
Michal Kadlec 13. 12. 1984  Bayer Leverkusen      16/1
Zdeněk Pospěch 14. 12. 1978  FC Kodaň              19/2
Jan Rajnoch 30. 9. 1981  Ankaragücü            8/0
Marek Suchý 27. 5. 1976  Spartak Moskva         0/0

Záložníci
Mario Holek 28. 10. 1986  Dněpr Dněpropetrovsk   5/0
Tomáš Hübschman 4. 9. 1981  Šachtar Doněck        29/0
Jaroslav Plašil 5. 1. 1982  Girondins Bordeaux    56/4
Jan Polák 14. 3. 1981  RSC Anderlecht        51/7
Daniel Pudil 27. 9. 1985  KRC Genk              14/2
Tomáš Rosický 4. 10. 1980  Arsenal FC            73/19
Jiří Štajner 27. 5. 1976  FC Slovan Liberec     33/4

Útočníci
Milan Baroš 28. 10. 1981  Galatasaray Istanbul  78/38
Roman Bednář 26. 3. 1983  West Bromwich Albion   4/1
Martin Fenin 16. 4. 1987  Eintracht Frankfurt   13/3
Tomáš Necid 13. 8. 1989 CSKA Moskva 16/6

Trenér
Michal Bílek 13. 4. 1965

 JMÉNO  PŘIJMENÍ  NAROZEN KLUB    Litva „A“
Brankáři

Giedrius Arlauskis 1. 12. 1987  Kazaň 3/0
Paulius Grybauskas 2. 6. 1984  Něftči Baku  5/0
Žydrunas Karčemarskas 24. 5. 1983  Gaziantepspor 44/0

Obránci
Tadas Kijanskas 6. 9. 1985  Bialystok 2/0
Andrijus Skerla 29. 5. 1977  Bialystok 75/1
Arunas Klimavičius 15. 10. 1982  Novosibirsk 26/2
Ramunas Radavičius 20. 1. 1981  Ekranas Panavežys 1/0
Marius Stankevičius 15. 7. 1981  Sampdoria Janov 50/4
Marius Žaliukas 10. 11. 1983  Hearts 21/0

Záložníci
Deividas Šemberas 8. 9. 1978  CSKA Moskva 67/0
Deividas Česnauskis 30. 6. 1981  Aris Soluň 37/4
Edgaras Česnauskis 5. 10. 1984  Dynamo Moskva 25/1
Dominykas Galkevičius 16. 10. 1986  Ekranas Panavežys 1/0
Kestutis Ivaškevičius 17. 6. 1985  Bnei Jehuda 8/0
Vytautas Lukna 14. 8. 1984  Arsenal Kyjev 6/0
Saulius Mikoliunas 2. 5. 1984  Arsenal Kyjev 34/2
Linas Pilibaitis 5. 5. 1985  Györ 16/0
Mindaugas Panka 1. 5. 1984  Widzew Lodž 4/0

Útočníci
Darvydas Šernas 22 .7. 1984  Widzew Lodž 9/1
Ričardas Beniušis 23. 5. 1980  Suduva 23/2
Tomas Danilevičius 18. 7. 1978  Livorno 59/19
Robertas Poškus 5. 5. 1979  Inter Baku 42/8
Andrijus Velička 5. 4. 1979  Glasgow Rangers 20/2

Trenér
Raimondas Žutautas

Litva

Hlavní rozhodčí: Alon Yefet (Izrael), Asistenti rozhodčího: Shmuel Shteif, Shabtai Nahmias, 4.rozhodčí: Asaf Kenan, 
Delegát rozhodčích: Milovan Nikolič (Slovinsko), Delegát UEFA: George Courtney (Anglie).



Litva ještě na velký úspěch čeká
Po Lotyšsku, se kterým si čeští re-
prezentanti poradili v generálce 
v poměru 4:1, je v dnešním ostrém 
startu kvalifi kace čeká další ze 
zástupců pobaltských republik –
Litva. Hrdý národ, který až roce 
1990 získal na Sovětském sva-
zu zpět svou nezávislost, zatím 
na výraznější fotbalový úspěch 
čeká. A Litevci by se rádi dočkali 
právě nyní.

Dlouhá doba temna

Historie litevského fotbalu se začala 
psát již v roce 1923, kdy hráči v tra-
dičních zeleno–žlutých dresech pod-
lehli Estonsku 0:5. Přes letité datum 
utkání Litevci stále píší první listy své 
pomyslné fotbalové kroniky. V roce 
1940 byla totiž celá země obsazena 
tehdejším Sovětským svazem, násled-
ně se přes litevské území opakovaně 

přehnala válečná fronta. Po skonče-
ní druhé světové války se Litva stala 
součástí SSSR. Na samostatnost si 
země na břehu Blatského moře mu-
sela počkat až do roku 1990. 

Několikrát krůček 
od úspěchu
Země se ihned začlenila do struktur 
FIFA i UEFA a pravidelně se účastní 

všech kvalifi kačních klání. Několikrát 
stál třímilionový národ jen krůček 
od postupu na velkou akci, ale v kva-
lifi kačních bojích EURA 1996 a MS 
1998 skončili Litevci shodně na třetí 
příčce. V kvalifi kaci na pro Čechy tak 
úspěšné EURO 2004 dokonce doká-
zali remizovat v Německu nebo doma 
porazit Skotsko, přesto se také v tom-
to případě radovali jiní.

Slavné výsledky Litevců

V novodobé historii si litevský fotbal 
připsal hned několik výsledků, na kte-
ré mohou být sportovní nadšenci této 
malé země po právu hrdí. Vedle zmi-
ňované remízy v Německu a domá-
cího skalpu Skotsko je to například 
remíza v Neapoli s tehdy úřadujícími 
světovými šampióny z Itálie a přede-
vším pak domácí vítězství nad Ru-
munskem ze září 2008. 

Na Čechy v plné síle
Na dvojutkání se Skotskem a Českem 
oznámil trenér Raimondas Žutautas 
nominaci, ve které nechybí žádná 
z klíčových opor včetně střelce z ital-
ského Livorna Tomase Danilevičiuse. 
Ve třiadvacetičlenné litevské nomina-
ci jsou jen tři hráči z domácí ligy. Zbý-
vajících dvacet hráčů nastupuje v za-
hraničí, především v Polsku, Rusku, 
ale i v Itálii, kde kromě Danilevičiuse 
působí i další z opor Marius Stanke-
vičius, jenž obléká dres Sampdorie 
Janov.     

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE
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Litevský národní tým
Hlavní trenér: Raimondas Žutautas

Kapitán: Tomas Danilevičius

Nejvíce startů v historii: Andrius Skerla (75)

Nejlepší střelec v historii: Tomas Danilevičius (19)

Na žebříčku FIFA: 49

První mezinárodní zápas: Litva – Estonsko 0:5 (24. června 1923)

Největší vítězství: Litva – Estonsko 7:0 (20. října 1995)

Největší porážka: Egypt – Litva 10:0 (1. června 1924)
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Už více než dva roky dělí Českou 
republiku a Litvu od poslední vzá-
jemného souboje. Na konci května 
2008 v předposledním přípravném 
utkání před evropským šampioná-
tem v Rakousku a ve Švýcarsku si 
český výběr poradil s pobaltským 
soupeřem 2:0. Vítězství svěřenců 
Karla Brücknera zařídil kanonýr Jan 
Koller, který dal oba góly.

Soupeř šance nevyužil

Český tým byl od počátečních mi-
nut aktivnější, ale minimálně v prv-
ní půlhodině dokázal soupeř držet 
krok. Litevci dokonce mohli vstřelit 

branku, ale útočník Poškus ve dvou 
šancích branku netrefi l a po Gry-
gerově minele zachránil tým před 
vlastním gólem refl exivním zákro-
kem brankář Čech.

Jan Koller opět navyšoval 
brankový účet
I nadále bylo ale více vzruchu před li-
tevskou brankou. Skóre se však dlou-
ho neměnilo, když spousta akcí čes-
kého celku zůstala nevyužita. Až šest 
minut před přestávkou dal po per-
fektním Grygerově centru Koller svůj 
53. gól v národním týmu. Klasicky 
zblízka, nechytatelnou hlavičkou.

Uklidnění po změně stran
Po změně stran český výběr jedno-
značně ovládl hru a nabídl bezmála 
15 tisícům diváků v ochozech stadio-
nu v Edenu parádní kombinační fotbal 
s mnoha šancemi. Škoda jenom, že 
proměnil už pouze jednu. Byl to zno-
vu Koller, kdo v 63. minutě překonal 
litevského brankáře střelou z hranice 
pokutového území.

Šampionát bez fanfár

V samotné generálce na turnaj nej-
lepších evropských týmů porazili Češi 
na Letné Skotsko 3:1 a do alpských 
republik je provázel optimismus pří-
znivců. Ten ještě narostl po úvodním 
vítězství 1:0 proti pořádajícím Švýca-
rům a ani následná porážka 1:3 s Por-
tugalskem nevystavila českému týmu 
stopku. V utkání s Tureckem však Češi 
nedotáhli výborně rozehranou partii 
a po porážce 2:3 se s turnajem museli 
rozloučit.     

Česká republika – Litva 2:0 (1:0) – Přípravné utkání, 27. 5. 2008
Branky: 39. a 63. Koller.
Rozhodčí: Hriňák – Somolányi, Sluk (všichni SR). Počet diváků: 14 220.

Sestava ČR: Čech – Grygera, Ujfaluši (75. Kováč), Rozehnal, Jankulovski 
(64. Kadlec) – Jarolím (83. Matějovský), Polák (46. Galásek), Plašil 
(79. Skácel) – Vlček, Baroš (46. Svěrkoš) – Koller. Trenér: Brückner.

Sestava Litvy: Karčemarskas – Alunderis, Skerla, Dedura, Klimavičius – 
Stankevičius (69. Jokšas), Šemberas (59. Žvirgždauskas), Kučys (46. Kša-
navičius, 77. Kalonas), Česnauskis (75. Jankauskas) – Danilevičius, Poškus 
(60. Papečkys). Trenér: Liubinskas.

V posledním měření sil 
střílel pouze Jan Koller



TOMÁŠ ROSICKÝ



Michal Kadlec: 
Na start kvalifi kace se strašně těším
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Pohádkový start sezony prožívá Mi-
chal Kadlec. Obránce německého 
Leverkusenu přispěl dvěma bran-
kami k postupu svého celku do zá-
kladní skupiny Evropské ligy, čer-
veno-černí si navíc odvezli tři body 
v ligové premiéře ze hřiště Dort-
mundu. Šestadvacetiletý fotbalista 
byl také celých devadesát minut 
na hřišti při vítězství českého národ-
ního týmu v přípravném zápase proti 
Lotyšsku. „Ostrý start nás ale čeká 
až nyní v Olomouci. A já věřím, že to 
zvládneme,“ říká před startem kva-
lifi kačního maratonu odchovanec 
slováckého fotbalu. Natěšení na re-
prezentační start mu nemohla zkazit 
ani ligová porážka jeho Leverkusenu 
v souboji s M‘gladbachem.

Úvod do sezony vyšel velmi dobře. 
Pomohl jste k vítězství reprezentace 
proti Lotyšsku, Leverkusen odstarto-
val vítězně v evropských pohárech 
i v domácích soutěžích. Až poslední 
ligové kolo se nepovedlo podle před-
stav…
I přes domácí ligovou porážku je to ur-
čitě hodně příjemný začátek. Minulá 

sezona mi i vlivem zranění tolik nevy-
šla, o to více jsem se snažil připravit 
se v létě na další ročník. Naštěstí se 
mi vyhýbala zranění, nevynechal jsem 
ani jediný trénink. Cítím se velmi dob-
ře a pak už je to hlavně v hlavě. Dou-
fám, že vítězná série potrvá na všech 
frontách co nejdéle. 

Předkolo Evropské ligy vyšlo klubu 
i Vám osobně. Dvě branky nestří-
lí obránce každý den. Musel jste 
do klubové pokladny hodně přispět?
Na ten zápas budu vzpomínat hodně 
rád. Branka hned v první minutě mně 
i týmu hodně pomohla, druhý gól už 
byl bonusem navíc. Co se týče při-
spívání do klubové pokladny – to mě 
mine. Němci nemají zavedený typický 
český systém, kdy se přispívá za gól, 
první start v týmu, kapitánskou pásku 
nebo třeba svatbu či narození dítěte. 
Ale po takovém zápase by člověk sa-
mozřejmě zaplatil i rád.

Mohl jste si dokonce připsat hat- 
trick, penaltu však nakonec zahrál 
Michael Ballack. Nechtěl jsem se 
exekuce ujmout sám?

Určitě chtěl, hned po odpískání jsem 
se k míči hrnul. Přeci jen v seniorech 
jsem ještě hattricku nedosáhnul 
a bůh ví, jestli se mi to někdy pove-
de. Michael mě ale poprosil, zda 
bych mu penaltu nepřenechal, moc 
si přál uvést se domácím fanouškům 
brankou. Už jsem za to od něj dostal 
šampaňské, tak uvidíme, s čím ještě 
přijde (úsměv). 

Michael Ballack je vůbec výraznou 
osobností německého fotbalu. Jak 
na Vás působí?
Je to každopádně velký fotbalista, 
navíc pohodový parťák do kabiny. Je 
na něj vyvíjen obrovský tlak, prakticky 
na každém tréninku je několik tele-
vizních štábů především kvůli němu. 
Není to pro něj jednoduché, ale pere 
se s tím statečně. Týmu se navíc daří, 
to všechno přece jen ulehčuje. 

Leverkusen je i díky jeho příchodu opět 
jedním z favoritů německé bundesligy. 
Jak hodnotíte ambice týmu Vy?
Každý rok jsou ty cíle stejné. Chtěli by-
chom udržet pozici v TOP5, ideálně se 
dostat do TOP3. Úvod nám vyšel, ale 



sezona bude ještě hodně dlouhá. Nás 
navíc čeká vedle ligové soutěže také 
Evropská liga i německý pohár. Uspět 
budeme chtít na všech frontách, síly 
na to určitě máme. 

Klub však již pravidelně v podzimní 
části atakuje nejvyšší příčky, aby 
se na jaře tabulkou spíše propadal. 
V čem je problém?
Kdybychom to věděli, vyhrávali by-
chom pravidelně titul (úsměv). Byly 
také sezony, kdy to bylo naopak 
a klub po zpackaném podzimu na-
háněl na jaře pohárové příčky. My 
jsme v každém případě zase o rok 
zkušenější a to by mělo být na našich 
výkonech znát. Rádi bychom opět 
atakovali příčky zajišťující start v Lize 
mistrů. 

Německo boduje díky 
fanouškům

Při odchodu ze Sparty bylo Německo 
Vaší vysněnou destinací. Teď začíná-
te třetí sezonu. Panuje stále spoko-
jenost?
Ta se odvíjí především od sportovní vý-
konnosti. První rok bylo v tomto ohle-
du vše v pohodě, druhý rok se vinou 
zranění tolik nepovedl. Teď věřím, že 

to bude opět rok úspěšný. Co se týče 
života mimo fotbal, je samozřejmě 
vše v naprostém pořádku. Němci jsou 
proti všeobecně přijímanému názoru 
v Čechách velmi milí a přátelští, panu-
je zde příjemná atmosféra. 

V čem vidíte největší rozdíl mezi 
bundesligou a Gambrinus ligou?
Německá soutěž je určitě výše stran 
kvality, ačkoliv také česká liga může 
nabídnout spoustu zajímavých zápa-
sů. Hlavní rozdíl ale určitě tvoří fa-
noušci. Na celou soutěž bylo vykoupe-
no přes půl milionu permanentek, to 
mluví samo za sebe. Hlad po fotbale 
je i díky výkonům německé reprezen-
tace na MS obrovský. 

Můžete jít v klidu do restaurace, 
aniž by Vás obletovali fanoušci? 
Určitě, není to žádná divočina. Sem 
tam někdo přijde pro podpis nebo jen 
pozdravit, ale není to nic, co by nás 
obtěžovalo. Hůře je na tom určitě Mi-
chael Ballack (úsměv).

Němčinu jste měl vynikající už při 
příchodu. Poznají ještě místní, že ne-
jste rodilý Němec?
Doufám, že už by s tím měli trošku 
problémy (úsměv). Hodně mi pomoh-
lo, že prvních několik tříd na základní 
škole jsem absolvoval zde, takže pří-

REPRE INTERVIEW
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zvuk mám asi správný. Samozřejmě 
ještě chvílemi hledám slovíčka, ale je 
to pořád lepší a lepší. 

A co další jazyky? Neučíte se třeba 
s výhledem na další možné angaž-
má anglicky?
Učím se vlastně při kontaktu s ka-
binou. Anglicky komunikuji třeba se 
Samim Hyypiou nebo s Dánem Jör-
gensenem. V minulé sezoně jsme 
navíc s několika spoluhráči navštěvo-
vali kurzy španělštiny, takže i v tom-
to jazyce jsem schopen alespoň 
pozdravit a říct si o kafe. Ale určitě 
to nedělám s vyhlídkou budoucího 
angažmá, prostě bych si chtěl trošku 
rozšířit obzor. 

V klubu jste si vytvořil pevnou pozici. 
Dá se říci, že je tak pevná jako třeba 
v posledním období ve Spartě?
Určitě to není tak, že bych měl místo 
předplaceno. Levého obránce může 
hrát také jeden z mládežnických re-
prezentantů Německa. Cítím ale, že 
mi trenér věří, to je samozřejmě zá-
klad všeho. Pokud se mi bude dařit 
stejně jako nyní na začátku sezony, 
měl bych hrát pravidelně. 

Zato Váš bývalý klub se nyní hod-
ně trápí. Sledoval jste vystoupení 

Sparty v předkole Ligy mistrů proti 
Žilině?
Díval jsem se a bylo to hodně smut-
né. Sparta měla smůlu na absenci 
klíčových hráčů, především první 
zápas se jí nepovedl. V moderním 
fotbale rozhodují maličkosti. Pokud 
by Sparta proměnila svoji první šan-
ci, mohlo všechno vypadat jinak. Je 
to velká škoda pro ni i pro celý český 
fotbal.

Se Spartou jste se tak mohl potkat 
v Evropské lize. Mrzí Vás hodně, že 
se oba týmy nesetkají?
Určitě, strašně rád bych si zahrál 
na Letné. Přál jsem si skupinu s Li-
verpoolem a Spartou, ale nedá se 
nic dělat. Třeba se utkáme v další 
fázi (úsměv). 

Do Olomouce jsem se moc těšil

Jiný příběh než Sparta píše česká 
reprezentace, poslední výsledky 
vypadají velmi slibně. Těšíte se 
na start kvalifi kace?
Těším se moc. Poslední dva výsled-
ky ukázaly, že tenhle tým má svoji 
sílu a nyní bychom to chtěli potvrdit. 
Navíc se vytvořila fantastická parta, 
na srazu si každý odpočine od klubo-
vých povinností, potká dobré kama-

rády. O to větší touhu máme přetavit 
tuto atmosféru v kvalifi kační body. 

Samotný šampionát je asi po ab-
senci na světovém mistrovství vel-
kou motivací?
Určitě. Zahrál jsem si zatím jen v tom 
nešťastném zápase proti Turecku, 
chtěl bych mít z vrcholného turnaje 
taky nějakou lepší vzpomínku. Dorůs-
tá nám generace, která sbírala úspě-
chy v mládežnických kategoriích. 
Věřím, že bychom mohli uspět také 
na vrcholném seniorském turnaji. 

Hrát se bude v Olomouci, kousek 
od Slovácka. Na tribunách asi bu-
dete mít spoustu známých?
Chystá se celá rodina. Na moravských 
stadionech ale obecně bývá vynikající 
atmosféra, snad také v Olomouci nás 
plné tribuny poženou k vítězství. 

Pořád se spekuluje, zda nastoupíte 
na tradičním místě na levé straně 
obrany nebo v jejím středu. Vy sám 
byste asi upřednostnil první mož-
nost…
Nezapírám, že levá obrana je mi už 
v současné chvíli bližší, ale nemám 
problém ani s postem stopera. V žád-
ném týmu si místo nevybírám a repre-
zentace je ještě specifi čtější. Vždy pro 
mě byla obrovskou ctí a to trvá. Ať na-
stoupím na jakémkoliv místě, udělám 
maximum pro úspěch týmu.     

Michal Kadlec
Narozen: 13. 12. 1984
Výška: 185 cm
Váha: 75 kg
Současný klub:
Bayer 04 Leverkusen (Německo)
Dosavadní kariéra:
AC Sparta Praha (2004–2008)
1. FC Synot/ 
1. FC Slovácko

(2000–2004)

Slovácká Slavia/
FC Synot

(1998–2000)

1. FC Kaiserslautern (1993–1998)
SV Avsenborn (1991–1993)
První start v reprezentaci: 
17. 11. 2007, ČR – Slovensko 3:1
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Váš regionální Deník přináší nejvíc 
sportovních stran ze všech českých novin

Původní reportáže z největších světových akcí

Velké rozhovory, aktuální témata, 
kompletní výsledkový servis

Zpravodajství ze všech lokálních fotbalových soutěží

Hrajte s regionálním Deníkem 
o zajímavé ceny!

Předplaťte si Váš regionální Deník 
a mějte výsledkový servis vždy po ruce 
a navíc čerpejte výhody ABO bonusu. 
Více informací na 
www.mojepredplatne.cz

Deník fandí fotbalu



20x NEJ Zdeňka Pospěcha
 1.  NEJvětší fotbalový zážitek: Všechny zápasy v reprezentaci.
 2.  NEJhorší fotbalový zážitek: Každá porážka.
 3.  NEJdůležitější vítězství: Výhra 3:0 v Německu v kvalifi kaci na EURO 2008.
 4.  NEJvětší porážka: Vyřazení s Tureckem z EURA 2008.
 5.  NEJoblíbenější spoluhráč: Potkal jsem spoustu skvělých hráčů, 

nebylo by fér jmenovat jen jednoho.
 6.  NEJlepší fotbalista současnosti: Lionel Messi.
 7.  NEJhezčí stadion: Allianz Arena v Mnichově.
 8.  NEJoblíbenější sport mimo fotbal: Golf.
 9.  NEJoblíbenější sportovec: Roger Federer.
 10.  NEJvětší sportovní výkon: Jen v Čechách bych mohl jmenovat Zátopka, Dvořáka, Šebrleho, 

Železného, Sablíkovou, Neumannovou apod. Všechno jsou to vynikající sportovní výkony 
a je velmi těžké vybrat jen jeden. 

 11.  NEJoblíbenější jídlo: Vepřo–knedlo–zelo.
 12.  NEJoblíbenější nápoj: Voda, rád si dám v rozumné míře pivo.
 13.  NEJoblíbenější kniha: Hannibal Lecter.
 14.  NEJoblíběnější zpěvák/zpěvačka: Seal.
 15.  NEJoblíbenější herec/herečka: Denzel Washington.
 16.  NEJoblíbenější fi lm: John Q.
 17.  NEJoblíbenější automobil: Ferrari.
 18.  NEJlepší místo pro dovolenou: Doma s rodinou.
 19.  NEJlepší relax: Na golfu, případně v klidu před televizí.
 20.  NEJvíce si vážím: Zdraví mých nejbližších.

DOTAZNÍK
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ČESKÁ REPREZENTACE DO 21 LET

Česká fotbalová jednadvacítka 
porazila podle očekávání v Praze 
na Julisce San Marino 5:0 a vybojo-
vala si postup do baráže o postup 
na ME 2011 bez ohledu na výsled-
ky zbývajících dvou kvalifi kačních 
zápasů s Německem a s Islandem. 

S trenérem pouze 
na lavičce
Trenér Jakub Dovalil určil sestavu, 
do které zařadil i Jacoba Lensky-

ho, který hrál první soutěžní zápas 
za Česko. Hodinu před výkopem se 
odebral na tribunu, jak praví regle-
ment. Vzhledem k dvouzápasovému 
trestu nemohl na lavičku a koučování 
přenechal asistentům Janu Sucho-
párkovi a Petru Koubovi. 

Ideální první půle

Zápas začal tak, jak Češi potřebova-
li. Ve 3. minutě zatáhl míč po pravé 
lajně Čelůstka, a jeho centr Pekhart 
hlavou z malého vápna poslal do sítě 
– 1:0. Po čtvrthodině hry přišel gól zr-
cadlově obrácený. Od levé lajny cent-
roval Kovařík a Pekhart hlavou z ma-
lého vápna trefi l opět ke vzdálenější 
tyči – 2:0. A aby toho nebylo málo, 
jen o sedm minut poslal Kovařík 
odražený míč z deseti metrů znovu 

za záda soupeřova brankáře – 3:0. 
Do kabin se pak šlo ještě veseleji. 
Pět minut před změnou stran kopal 
roh Vácha a Pekhart opět hlavou zvý-
šil – 4:0. 

Volnější tempo ve druhé 
polovině
Druhý poločas začal faulem Cervelli-
niho na Pekharta v pokutovém úze-
mí. Penaltu proměnil ve 47. minutě 
boleslavský Chramosta a bylo to již 

o pět branek. V dalších minutách už 
fanoušci příliš šancí neviděli. Vrásky 
českým trenérům přinesla 66. minu-
ta, kdy viděl žlutou kartu Ondřej Ma-
zuch a v utkání s Německem nebude 
kvůli dvěma žlutým kartám moci na-
stoupit! Závěr se dohrával v pohodo-
vém tempu, českým reprezentantům 
výsledek bohatě stačil.

Trenérský tým byl spokojen 
především s výsledkem
Jan Suchopárek, který zápas koučo-
val, výkon svých svěřenců ohodnotil 
následovně: „Splnili jsme povinnost. 
Branky, které v prvním poločase 
dal velmi dobře zakončující Tomáš 
Pekhart, nám zajistily přesvědčivé 
vítězství. Po pátém gólu došlo k jaké-
musi uspokojení a výkon nebyl dobrý. 
Až prostřídání přineslo v závěru zvýše-
ný tlak a nějaké brankové příležitos-
ti, konkrétně Pilař trefi l tyč a dvakrát 
nebezpečně střílel Vošahlík. Ale pro 
zápasy s Německem a Islandem je 
jasné, že většina hráčů bude muset 
podat lepší výkon.“      

Následující program: 
3. září od 18:30 hodin v Mladé Boleslavi. ČR – Německo 
(hráno po uzávěrce vydání)
7. září od 17:00 hodin v Jablonci. ČR – Island

České naděje si zajistily baráž

Česká republika „21“ – San Marino „21“ 5:0 (4:0) 
Branky: 3., 14., 40. Pekhart, 22. Kovařík, 47. Chramosta (penalta) 
Rozhodčí: Sevastjanik – Kolb, Hidrevič (vš. Bělorusko) 
ŽK: 54. Vácha, 66. Mazuch – 67. Gasperoni, 83. Vitaioli. Diváci: 498.
Česká republika „21“: Vaclík – Čelůstka, Suchý, Mazuch, Lensky (59. Pilař) –
Vácha, Gecov, Mareček, Kovařík (46. Fabián) – Chramosta, Pekhart 
(74. Vošahlík). Trenér: Jan Suchopárek (Jakub Dovalil byl v trestu). 
San Marino „21“: Manzaroli – Ciavata (79. Casadei), Della Valle Alex, 
Cervellini, Giardi – Mularoni (46. Carlini), Berretti, Gasperoni (88. Della Valle 
Achille), Mazza, Bianchi – Vitaioli. Trenér: Pier Angelo Manzaroli.

VÝSLEDKOVÁ TABULKA Z V R P S B
1 ČR 6 6 0 0 21:2 18
2 Island 7 5 1 1 28:8 16
3 Německo 6 2 2 2 22:9 8
4 Severní Irsko 6 1 1 4 8:13 4
5 San Marino 7 0 0 7 0:47 0
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Národní mužstvo si před začínající 
kvalifi kací ME 2012 zvedlo sebe-
vědomí výhrou 4:1 nad Lotyšskem. 
Všechny góly padly až po změně 
stran. Zápas v severočeském Liber-
ci se fanouškům díky přívalu bra-
nek musel líbit.

V prvním dějství šance také nechy-
běly, nejblíže ke gólu měli Bednář 
a také střílející Hübschman. V prv-
ním případě míč při kličce českému 
útočníkovi odskočil, ve druhém kryl 
střelu záložníka Hübschmana gólman 
Vanins. Český celek se ale neprosazo-
val do šancí dle představ především 
vinou většího počtu zkažených při-
hrávek, hlavně nepřesných centrů ze 
stran. 
Po přestávce Bílkovo mužstvo zlepšilo 
hru po stranách a rychle přišly první 
dva góly. Nejdřív si na Plašilovu při-
hrávku naběhl Bednář a prvním do-
tykem poslal míč přímo k tyči. Jeho 
premiérový gól v reprezentačním dre-
su mužstvo uklidnil a za chvilku už to 
bylo 2:0. To měl v pokutovém území 
dostatek času i prostoru pro přesnou 
přihrávku Pospěch, který našel před 
brankou volného Fenina a ten pohodl-
ně zblízka poslal míč do sítě. 
Natěšení diváci pak sledovali nejlepší 
českou pasáž v zápase, která přinesla 
i další šance. A po dvaceti minutách 

třetí gól. A parádní. Necid vyvezl míč, 
poslal ho ideálně do běhu sprintující-
mu Pospěchovi, který za hranicí po-
kutového území trefi l nártem přesně 
do horního rohu branky. Česká radost 
nestačila ještě ani vychladnout, když 

se míč třepetal v lotyšské síti počtvr-
té. Na začátku i na konci akce byl 
Necid, který zblízka zakončoval rychlý 
kontr do otevřené lotyšské obrany.
Ani u čtyř gólů nemuselo zůstat, tře-
ba střídající Černý mohl přidat pátou 
trefu, ale i tak mohli být diváci na li-
bereckém stadionu U Nisy spokojení. 
Druhý poločas se českému týmu vy-
dařil a nic na tom nezměnil ani čestný 
úspěch soupeře, který zaznamenal 
v nastaveném čase Cauna.     

Generálka na kvalifi kační 
boje reprezentantům vyšla

Česká republika – Lotyšsko 4:1 (0:0) 
Branky: 49. Bednář, 54. Fenin, 74. Pospěch, 77. Necid – 90. (+2) Cauna. 
Rozhodčí: Dankovskyj – Plužnik, Kalamendik (všichni Ukrajina). 
ŽK: Pudil, Plašil, Hübschman – Laizans, Grebis. Diváci: 7456. 
Česká republika: Drobný – Pospěch, Hubník, Kadlec, Pudil (46. Rajnoch) 
– Plašil (78. Černý), Hübschman, Polák (62. Holek), Rosický (61. Štajner) – 
Fenin (62. Lafata), Bednář (61. Necid). Trenér: Bílek.
Turecko: Vanins – Klava, Ivanovs, Gorkšs, Mihadjuks – Pereplotkins (73. Solo-
nicins), Rafalskis (80. Fertovs), Laizans (60. Lazdinš), Rubins (46. Žigajevs) – 
Verpakovskis (69. Grebis), Karlsons (60. Cauna). Trenér: Starkovs.

Už s předstihem fotbalová reprezentace slíbila, že lidem na povodněmi 
postiženém Liberecku v těžké situaci pomůže. Před zápasem s Lotyš-
skem hráči a trenéři skutečně slibu dostáli. Kapitán mužstva Tomáš Ro-
sický společně s libereckým patriotem Jiřím Štajnerem předali hejtma-
novi libereckého kraje, Mgr. Stanislavu Eichlerovi, šek na půl milionu 
korun. Částku mezi sebou vybrali reprezentanti a členové realizačního 
týmu, na kulatou sumu ji završil fotbalový svaz ze vstupného vybraného 
za libereckou přípravu. 

Český fotbal pomohl zle zkoušenému regionu



SYNOT TIP fandí fotbalu

www.synottip.cz

SYNOT TIP
premium partner
české fotbalové reprezentace

Foto: sport-pics.cz/Pavel Lebeda
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Několik stovek spokojených fanouš-
ků přivítal fanpark v Liberci před přá-
telským utkáním českého národního 
týmu s Lotyšskem. Na speciálně připra-
vené ploše se zde fanoušci mohli bavit 
u stolních fotbálků, u piva při dobré 
muzice, pro děti pak bylo nachystáno 
kopání na branky a další atrakce. Fa-
npark, organizovaný ofi ciálním Fanclu-
bem české fotbalové reprezentace, tak 
úspěšně nastartoval tradici. Na další 
místa plné zábavy a fotbalové atmo-
sféry se mohou fanoušci těšit před kaž-
dým domácím utkáním.

Všudypřítomná zábava 
od brzkých hodin

Od brzkých odpoledních hodin se 
umělá tráva v areálu libereckého sta-
dionu U Nisy začala měnit k nepozná-
ní. Na prostoru, kde se ve všedních 
dnech prohánějí naděje modro–bí-
lého klubu zpod Ještědu, vyrostlo 
pódium pro speakera, mixážní pult, 
nafukovací stan pro pohodové pose-
zení, další prostor pro společenské 
události, stánek s nabídkou dresů, šál 
a dalších produktů z nabídky Fansho-
pu a v neposlední řad samozřejmě 
pípy s pivem Gambrinus.

Křtění dresu Fanclubu

Hodinu a půl před výkopem pak mo-
derátor Ondra Vodný z Evropy 2 mohl 
ve Fanparku přivítat předsedu ČMFS 
Ivana Haška, místopředsedu Dalibo-
ra Kučeru a také čestného předsedu 
Fanclubu reprezentace, Vladimíra 
Šmicra. Za proudu nezbytného šam-
paňského pokřtila trojice funkcio-
nářů zbrusu nový obří dres, který se 
v průběhu utkání objevil nad hlavami 
fanoušků.

Autogramiáda legend 
a spousta atrakcí

Pro Vladimíra Šmicra však pokřtěním 
dresu ještě program neskončil. Spo-
lečně s Pavlem Kukou se totiž posadil 
k autogramiádě, která přilákala mno-
ho desítek zájemců. Obě legendy se 
pilně podepisovaly na kartičky, dresy, 
čepice nebo holé ruce, dav fanoušků 
je propustil až po půlhodině. Násled-
ně zábava pokračovala mnoha soutě-
žemi, největšími hity z produkce Evro-
py 2 a laděním potřebné atmosféry. 
Tu si pak fanoušci s sebou úspěšně 
přenesli také na tribuny.     

Fotbalové utkání s Lotyšskem bylo odehráno právě v době, kdy liberecký 
kraj postihly bleskové katastrofi cké záplavy. Povodně se nevyhnuly ani fot-
balovým stadionům, na kterých zanechaly obrovskou spoušť. Fotbalový klub 
TJ Tatran Bílý Kostel nad Nisou přišel prakticky o vše, jediné, co se dalo za-
chránit, byly dresy a pár míčů. Pro tak malý klub hrající okresní přebor to 
prakticky znamená likvidaci. Což by byla veliká škoda. Vždyť pro obyvatele 
této vesničky je místní fotbal největší radostí a zábavou. Nutno dodat, že klub 
se soustavně věnuje práci s mládeží, jako jediná obec v okrese má v každém 
ročníku vždy alespoň 1 mládežnický oddíl. Kdo ví, třeba klub vychová nového 
Tomáše Rosickéko nebo Petra Čecha. Z těchto důvodů Fanclub neváhal ani 
vteřinu a nabídl klubu okamžitou pomoc. Už před středečním utkáním s Lotyšskem předal místopředsedovi klubu 
Pavlovi Jakubcovi poukaz na fotbalovou výbavu v hodnotě 10 000 Kč. Všichni fanoušci mohou jakoukoliv částkou 
přispět i nyní. Své příspěvky prosím zasílejte na uvedený účet: TJ Tatran Bílý Kostel nad Nisou: 982342359/0800 
Česká Spořitelna Variabilní symbol: 100808, prosíme poznámku: povodne.

Fanclub vyhlásil sbírku na pomoc TJ Tatranu Bílý Kostel nad Nisou

Fanpark v Liberci slavil velký úspěch
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Spokojenost a zároveň touha po dal-
ších a dalších vylepšeních – přede-
vším to se dalo vyčíst z tváře a hlasu 
Luboše Mikolajského, když hodnotil 
první měsíce působení obnoveného 
fanclubu České fotbalové reprezen-
tace. Jeho předseda byl u toho, když 
si fanclub v Liberci odbyl svoji zápa-
sovou premiéru při utkání s Lotyš-
skem, teprve dnes však čeká všech-
ny fanoušky ostrý start – na startu 
kvalifi kace proti Litvě. 

Fanclub má za sebou první čtyři měsí-
ce působení. Jak byste je zhodnotil?
Určitě pozitivně. Oproti předchozímu 
svazovému vedení nyní opravdu cí-
tíme velkou podporu, celý současný 
management svazu v čele s Ivanem 
Haškem a Daliborem Kučerou dělá 
maximum pro to, aby bylo naplněno 
základní heslo našeho projektu – fa-
noušek má vždycky přednost. Samo-
zřejmě nás čeká ještě spousta práce, 
ale troufám si tvrdit, že obtížnou star-
tovací část máme úspěšně za sebou. 
Nicméně neusínáme na vavřínech. 
V Německu se defi nitivní podoba 
fanclubu tvořila čtyři roky, my bychom 
to určitě chtěli zvládnout rychleji. 

V Liberci si fanclub prošel ostrým zápa-
sovým testem a vyčleněný sektor byl 
suverénně nejvíce slyšet. Také v tomto 
ohledu panuje asi spokojenost?
Spokojenost byla veliká. Stěžejním 
krédem fanoušků, začleněných 
do řad fanclubu, je věrnost. Tím je my-
šleno povzbuzování a podpora i v mo-
mentech, kdy se týmu tolik nedaří. 

V prvním poločase duelu s Lotyši se 
fanoušci nedočkali vytoužené branky, 
přesto se ani jedinkrát neozval pískot 
nebo negativní ohlasy. Věřím, že tento 
styl si fanoušci přenesou také do kva-
lifi kačních zápasů. 

„ ...celý současný management 
svazu v čele s Ivanem Haškem 
a Daliborem Kučerou dělá maxi-
mum pro to, aby bylo naplněno 
základní heslo našeho projektu – 
fanoušek má vždycky přednost.“

Členové fanclubu měli možnost 
přednostního zakoupení vstupenek 
na zápas v Olomouci. Kolik z nich 
této možnosti využilo?
Jsem velmi rád, že celý sektor fanclu-
bu bude zaplněn. Jedná se o 700 di-
váků, v dalších zápasech bude tento 
počet ještě stoupat. Do distribuce 
vstupenek bychom chtěli především 
zavést princip spravedlnosti. Fanou-
šek, který pojede s týmem do Skotska 
nebo dokonce do Lichtenštejnska, se 
bez problémů musí dostat také na do-
mácí duel se Španělskem. Chceme 
fanoušky motivovat k tomu, aby fandi-
li našemu týmu bez ohledu na atrakti-
vitu soupeře. Naši fotbalisté potřebují 
podporu v každém utkání.

V Liberci se také s úspěchem před-
stavil projekt nové fanzóny. Jaké 
byly ohlasy?
Veskrze pozitivní. Fanoušci se nám 
na zápasy sjíždějí z celé republiky, 
mnohdy jde o celé rodiny nebo velké 

skupiny kamarádů. My jim touto ces-
tou chceme nabídnout zábavu a fot-
balový program už několik hodin před 
utkáním, aby následně od první minu-
ty dokázali vytvořit vynikající atmosfé-
ru. To se i v Liberci podařilo, několik 
stovek fanoušků se díky množství 
atrakcí a známých osobností skvěle 
bavilo. Pro další zápasy chceme fan-
zónu ještě vylepšit, fanoušci se mají 
na co těšit. 

Na klipech pro fanclub nebo na nej-
různějších soutěžích se podílejí taky 
samotní fotbalisté. Jaké jsou reakce 
z jejich strany?
Jsem velmi rád, že k tomu kluci přistu-
pují s úsměvem a nadšením. Samot-
né je těší, když vidí nadšení fanoušků 
všech generací a z nejrůznějších kou-
tů republiky. Na všech akcích spoje-
ných s fanclubem se podílejí naprosto 
bez problémů. Tady je znát také velký 
vliv Vladimíra Šmicra, který své čest-
né předsednictví bere velmi vážně 
a díky svým osobním vazbám na hrá-
če dokáže hodně pomoci. 

Jaké jsou plány pro nejbližší období?
Chceme dát fanclubu také více spo-
lečenský rozměr, takže připravujeme 
také soutěž Miss fanynka, díky be-
sedám a autogramiádám chceme 
ještě více přiblížit naše reprezen-
tanty a české fotbalové legendy fa-
nouškům. Primárním úkolem však 
samozřejmě zůstává distribuce líst-
ků na zápasy a organizace výjezdů 
na venkovní utkání. Už nyní se inten-
zivně řeší duel se Skotskem a násled-
ný zápas v Lichtenštejnsku. Více se fa-
noušci dozvědí na stránkách http://
www.fanclubfotbal.cz.    

Fanclub se rozjel úspěšně 
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Tomáš Galásek
vyhlíží trenérskou kariéru
Velká osobnost českého fotbalu se 
dnes ofi ciálně rozloučí s národním 
týmem. Tomáš Galásek oblékal dres 
se lvíčkem na prsou třináct let, po-
stupně se vypracoval v oporu a ka-
pitána týmu. V současné době si 
moravský patriot chodí zatrénovat 
s celkem z páté německé ligy a pře-
devším se pilně připravuje na možné 
budoucí trenérské povolání.

V páté lize pro radost 
i štíhlou fi guru

FSV Erlangen-Bruck. Klub hrající pá-
tou německou soutěž je svědkem 
posledních soutěžních zápasů devě-
tašedesátinásobného českého repre-
zentanta. „Jsem spíše v pozici hrají-
cího asistenta. S klukama se snažím 
trénovat, ale vše jen podle mé chutě. 
Rád si zahraji na dvě branky, protáh-
nu se. Přeci jen po skončení profesi-
onální kariéry má váha tendenci uka-
zovat nějak více,“ usmívá se poctivý 
defenzivní fotbalista. „Mé působení 
v Erlangenu beru spíše jako vítanou 
praxi při trenérském studiu.“

Zpět do školních lavic

Právě studium trenérské UEFA profi -li-
cence je nyní hlavní náplní Tomášova 
volného času. „Za aktivní kariéry jsem 
byl přesvědčen o tom, že trénovaní 
nebude pro mě. Přišlo mi, že bych 
u toho strašně rychle zešedivěl. Ale 
rychle jsem přišel na to, že bez fotbalu 
bych prostě nevydržel,“ přibližuje své 
rozhodnutí odchovanec ostravského 
fotbalu. A sedmatřicetiletý fotbalový 
internacionál je pilným studentem, 
který sbírá informace také mimo učeb-
nicové poučky. „Během kariéry jsem 
potkal mnoho trenérů i spoluhráčů, 
kteří se vydali touto cestou. Se spous-

tu z nich jsem v kontaktu a jejich rady 
či postřehy jsou k nezaplacení.“

Konečná stanice – Německo

Tomáš Galásek oblékal ve své bohaté 
kariéře dresy několika slavných celků 
Nizozemska a Německa, jako život-
ní destinaci si pak zvolil pětitisícové 
městečko nedaleko Norimberku. „Ho-
landsko jsme si sice zamilovali, ale 
je to už přece jen pořádný kus domů 
na Moravu. Německo je v tomto ohle-
du ideální, rozhodli jsme zde už zů-
stat,“ nechává hrdý otec patnáctileté 
Denisy a desetiletého Toma nahléd-
nout do svého soukromí. Právě rodina 
byla nejvíce šťastná při oznámení kon-
ce jeho profesionální kariéry. „Přece 
jen si zažili dost. Ať už to bylo stěho-
vání nebo nervy při mých zápasech,“ 
děkuje Galásek nejbližším, ale jedním 
dechem s úsměvem doplňuje: „Velmi 
rychle naštěstí pochopili, že bez fotba-
lu to v mém případě asi nepůjde. Tak-
že s případným pokračováním mého 
fotbalového příběhu v trenérské roli 
už jsou pomalu smířeni.“

Svým následovníkům 
bývalý kapitán věří

Při dnešním loučení s reprezentací 
bude mít Tomáš na co vzpomínat. 
„Postupy na všechny šampionáty 
a samozřejmě také vítězná cesta tur-
najem v roce 2004 v Portugalsku – to 
jsou zážitky, ke kterým se člověk vždy 
rád vrací,“ ohlíží se Tomáš za boha-
tou kariérou, ale případnou nostalgii 
rychle odmítá: „Kdepak, stačilo. Své 
jsem si odehrál, současné občasné 
proběhnutí v Erlangenu mi bohatě 
stačí. Teď je čas na jiných.“ Omlaze-
nému týmu trenéra Michala Bílka pak 
zkušený středopolař věří. „Opravdu se 

těším na zápas proti Litvě, jsem plný 
očekávání. V týmu je však dostatek 
osobností, které by mohly vytvořit tolik 
potřebnou osu mužstva. V silách toho-
to týmu určitě je poprat se o postup 
na šampionát.“ 

Na oslavy a rozlučky 
Tomáše neužije

Samotná rozlučka však skromného 
hráče přivádí spíše do rozpaků. „Sa-
mozřejmě mě to těší, ale na podobné 
akce mě nikdy neužilo. Jsem ale moc 
rád, že to vyšlo na moravskou destina-
ci, snad budou také plné ochozy,“ pře-
mítá Tomáš Galásek nad slavnostním 
okamžikem, ale po chvilce přemýšlení 
přece jen připojuje: „Vlastně se už do-
cela začínám těšit.“    

Tomáš Galásek
Narozen: 15. 1. 1973
Pozice záložník
Bývalé kluby
1991–1996 FC Baník Ostrava
1996–2000 Willem II Tilburg
2000–2006 Ajax Amsterdam
2006–2008 1. FC Nürnberg
2008–2008 FC Baník Ostrava
2009 B. Mönchengladbach
2009–2010 FSV Erlangen–Bruck
Největší úspěchy:
3. místo ME 2004

2x mistr Nizozemska 
s Ajaxem Amsterdam
2x vítěz nizozemského poháru 
s Ajaxem Amsterdam
69 startů v reprezentaci ČR



Další jubilejní nabídky naleznete na www.hormann.cz

75 roků značkové kvality: 
Využijte jubilejních nabídek společnosti Hörmann.

Evropská jednička slaví 75. výročí vzniku a k jubileu pro vás 
připravila atraktivní nabídky: Například jubilejní garážová vrata 
MicroMatic 75 s hladkým, jemně profilovaným povrchem Micrograin. 
Včetně pohonu garážových vrat ProMatic a ve čtyřech akčních 
velikostech. Slavte s námi, šetřete s námi.

 * Nezávazné cenové doporučení pro akční velikosti včetně 10% DPH. 
Platné u všech zúčastněných prodejců v Česku do 31.12.2010.

** V porovnání s vraty LPU se stejným vratovým motivem a stejným povrchem.

Hörmann 
losuje
jubilejních vrat!

Jubilejní vrata
 Nyní ušetříte až 40 %**

Premium partner českého národního týmu

Informace u zúčastněných 
prodejců Hörmann.

Sekční garážová vrata 
MicroMatic 75

v barvě bílá RAL 9016, 
včetně pohonu pouze

22.7 ,-Kč *
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Už pět zápasů odehrál český národní 
A tým na Andrově stadionu v Olomou-
ci. Na Hané byla vždy na reprezentaci 
natěšena spousta diváků, fotbalis-
tům v dresech lvíčkem na prsou se 
zde navíc nebývale daří. Všech pět 
dosavadních zápasů skončilo vítěz-
stvím českých barev, na což by ce-
lek Michala Bílka navázal rád také 
v dnešním měření sil. Pro samotný 
stadion se navíc otevírá nová etapa, 
právě při duelu s Litvou se totiž oteví-
rá právě dokončená tribuna. 

Blesková výstavba 
nové chlouby
Výstavba nové jižní tribuny začala te-
prve v létě 2009, dokončena tak byla 
prakticky během jediné sezony. Na tri-
buně je nainstalováno 1894 sedaček, 
646 bílých, 608 modrých a 640 červe-
ných tak, aby dokreslily Andrův stadion 
do národních barev. Dalších 460 míst 
mají skyboxy, které však nebudou pro 
dnešní utkání ještě k dispozici. Kapa-
cita Androva stadionu je tedy k dnešní-
mu dni 12 106 diváků. 

Andrův stadion mezi elitou 
v republice
Skyboxy, tedy prosklené komfortní 
lóže se zázemím, jsou další novinkou 
olomouckého fotbalového stánku, 
který se díky posledním úpravám de-
fi nitivně zařadil mezi nejmodernější 
v celé republice. Na reprezentační 

duel bude otevřena jenom část nové 
tribuny, respektive její hlediště a první 
nadzemní podlaží. Ze skyboxů by pak 
jejich majitelé mohli sledovat první 
utkání 3. října, kdy Sigma hostí Spar-
tu Praha.

Další novinky budou 
následovat
Nejen na zbrusu novou tribunu se 
však mohou těšit fanoušci Sigmy, 

která v současné době prohání Pl-
zeň na čele tabulky. Ještě v průbě-
hu podzimní části sezony by měla 
přibýt také velkoplošná obrazovka. 
„Vidím to na listopad. Zejména z dů-
vodu viditelnosti se nakonec přijala 
koncepce, že obrazovku umístíme 
do rohu. Do budoucna budou mož-
ná dokonce ve dvou rozích. Momen-
tálně už na to jedna olomoucká 
projekční kancelář připravuje kon-
strukci, protože obrazovka bude vá-
žit 2,2 tuny,“ přiblížil situaci ředitel 
olomouckého klubu, Jaromír Gajda. 

Reprezentanti 
se na Hanou těší

Do Olomouce se těší také samotní re-
prezentanti. „Vždy tam byla vynikající 
atmosféra, nyní je navíc region po-
blázněn výsledky Sigmy v Gambrinus 
lize. Já věřím, že všechny diváky potě-
šíme dobrým výsledkem a vítězstvím,“ 
říká za celou kabinu Roman Hubník, 
jeden z dlouhé řady vynikajících od-
chovanců hanáckého fotbalu.       

Olomoucký stadion se může 
pochlubit novou tribunou

Reprezentační utkání A mužstva v Olomouci

Přípravné mezistátní utkání

27. 3. 1991 ČSFR – POLSKO  4:0 (2:0)

Branky: Kuka, Moravčík, Pecko, Daněk

Diváků: 2 365

Přípravné mezistátní utkání

25. 3. 1998 ČESKÁ REPUBLIKA – IRSKO  2:1 (0:1)

Branky: Šmicer, Lakota

Diváků: 9 405

Přípravné mezistátní utkání

21. 8. 2002 ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO  4:1 (1:1)

Branky: Koller 3, Rosický

Diváci: 11 986

Kvalifi kační utkání o postup na MISTROVSTVÍ EVROPY 2004

11. 6. 2003 ČESKÁ REPUBLIKA – MOLDAVSKO  5:0 (1:0)

Branky: Lokvenc 2, Šmicer, Koller, Štajner

Diváků: 12 097

Kvalifi kační utkání o postup na MISTROVSTVÍ SVĚTA 2006

7. 9. 2005 ČESKÁ REPUBLIKA  –  ARMÉNIE 4:1 (0:0)

Branky: Polák 2, Heinz, Baroš

Diváků: 12 015





NH Hotel – zpracovat inzerát
nebo počkat na zpracovaný...
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Česká fotbalová reprezentace pro-
dloužila smlouvu se společností T-
-Mobile na další kvalifi kační období, 
což znamená do roku 2012. Spolu-
práce mezi českou fotbalovou repre-
zentací a společností T-mobile fun-
guje v současné chvíli už třináctým 
rokem. „Je to už páté období, do kte-
rého společně vstupujeme. Z našeho 
pohledu zažíval fotbal roky úspěšné 
i méně úspěšné. Nicméně, když jsme 
si všechno dali dohromady, tak jsme 
jednoznačně došli k závěru, že má 

cenu podpořit český fotbal a naši 
spolupráci ještě o něco rozšířit,“ řekl 
Miroslav Rakowski, výkonný ředitel 
prodeje a služeb zákazníkům společ-
nosti T-Mobile. „Nesmírně si vážíme 
toho, že jsme prodloužili spolupráci 
s tak obří společností, jako je T-Mo-
bile. Věříme, že spokojenost bude 
oboustranná a společně budeme 
slavit postup na závěrečný turnaj 
mistrovství Evropy do Polska a Ukra-
jiny,“ dodal k prodloužení spolupráce 
předseda ČMFS Ivan Hašek. Do po-

drobností ale zacházet nechtěl. „De-
taily smlouvy nejsou zveřejnitelné, 
ale je hodně motivační. V případě 
úspěšnosti reprezentačních týmů 
bude spolupráce hodně výhodná,“ 
podotkl Hašek.

V úterý dopoledne se Milan Baroš a Roman Bednář spo-
lečně s obránci Michalem Kadlecem, Markem Suchým 
a Janem Rajnochem představili na stadionu v Edenu v ne-
zvyklých rolích. Spolu s manažerem reprezentace Vladimí-
rem Šmicrem a především dvacítkou dobrovolníků z řad 
příznivců národního týmu natáčeli reklamní spot propagu-

jící Fanclub české reprezentace. U natáčení bylo hodně 
veselo, bavili se fanoušci i samotní reprezentanti, kteří 
trpělivě své scény opakovali až k režisérově naprosté spo-
kojenosti. Samotný klip, který vznikal v pohodové atmo-
sféře bezmála tři hodiny, bude divákům představen před 
říjnovou kvalifi kační bitvou se Skoty. 

Výborného výsledku dosáhly české fotbalové reprezentantky v kvalifi kaci 
o postup na světový šampionát v roce 2011 v Německu. V pětičlenné skupi-
ně za sebou nechaly hned tři týmy a sklonit se musely jen před suverénními 
Švédkami. Právě se seveřankami odehrály svěřenkyně trenéra Hrušky jeden 
ze dvou posledních duelů před domácími diváky, po vyrovnaném boji podlehly 
v Ďolíčku 0:1. Chuť si spravily o 4 dny později, kdy v kvalifi kační derniéře rozdrtily 
Ázerbajdžán 8:0. 

T-Mobile zůstává další tři roky u fotbalu

Reprezentanti se bavili u natáčení klipu

Reprezentantky skončily 
ve skupině druhé 
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Jako velmi nadšená fotbalová fanyn-
ka se v rozhovoru pro náš magazín 
prezentovala Tereza Maxová. Svě-
toznámá modelka a především pak 
zakladatelka a předsedkyně správní 
rady Nadace Terezy Maxové dětem. 
Právě s jejím projektem TERIBEAR 
se před touto sezonou spojil český 
fotbal. 

Tereza Maxová a fotbal - jak jde toto 
spojení dohromady? 
Myslím si, že velmi dobře. Ať už se 
týká nadace, která se spojuje s čes-
kým fotbalem v rámci projektu TERI-
BEAR  nebo mé rodiny, kdy mě moje 
dítě, které fotbalem žije, postaví stří-
davě do brány nebo do útoku.

Máte nějaký fotbalový zážitek, 
ke kterému se ráda vracíte? 
Mám, a to setkaní s fotbalovou le-
gendou - Pélém, které se uskutečnilo 
před několika lety v Londýně. Tehdy 
tam byl ofi ciálně představen nový fot-
balový dres Puma, který měla česká 
reprezentace na mistrovství Evropy. 
Nejela jsem sama, ale vzala jsem 
s sebou tehdy desetiletého klučinu, 
Vojtu, z Dětského domova Vizovice, 
kterému se takto splnil jeho velký sen.  

Jsou mezi fotbalisty osobnosti, 
s kterými Vás pojí přátelské pouto?
Jsem ráda, že jsem měla možnost 

poznat spous-
tu fotbalových 
osobností - jako 
třeba Milana 
Baroše, Tomáše 
Ujfalušiho, kteří 
podpořili naši 
charitativní pře-
hlídku, nebo Vladimíra Šmicera, Karla 
Poborského, Ivana Haška a Michala 
Bílka, kteří jsou patrony našeho pro-
jektu TERIBEAR. S Petrem Čechem 
jsem točila reklamu na předsednic-
tví České republiky v EU a v Monaku 
jsem zase potkávala třeba Jardu Pla-
šila, Pavla Nedvěda nebo Jana Kolle-
ra. Tímto jsem ještě nevyčerpala svůj 
fotbalový repertoár, protože v rámci 
Mistrovství Evropy v roce 2006 v Ně-
mecku jsem povečeřela s Louisem Fi-
gem a jeho rodinou a následně jsme 
si i společně užili některá fotbalová 
utkání. Hlavně ta, kde hrálo Portugal-
sko.

Máte oblíbený tým, kterému držíte 
alespoň na dálku palce?
Jako správnej patriot - vždy fandím 
české reprezentaci.

Mohla byste našim fanouškům více 
přiblížit projekt TERIBEAR?
TERIBEAR je ´méďa hrdina´ a sou-
časně hlavní symbol nového stejno-
jmenného projektu. Symbol méďi 

v sobě vhodně spojuje dětskou téma-
tiku se současným módním trendem. 
Nadace prozatím úzce spolupraco-
vala se společností SPAR, kde byly 
k dostání různé charitativní výrobky, 
kdy část prostředků putovala nadaci. 
Nyní se spolupráce rozšiřuje a vstu-
puje do ní český fotbal, a to na ligové, 
tak i reprezentační úrovni. Výtěžek 
projektu je určen na rozvoj a podpo-
ru náhradní rodinné péče, zejména 
pak na profesionalizaci pěstounských 
rodin. Další oblastí podpory bude 
prevence zbytečného odebrání dítě-
te z rodiny. Oba směry sledují jedno-
značný cíl - dostat děti z ústavů zpátky 
domů. Česká republika je totiž bohu-
žel stále na prvním místě v počtu dětí, 
které vyrůstají mimo svou rodinu.

A otázka, která nemůže nepadnout. 
Poznáte ofsajd? 
Myslím, že ano. Pokud se nepletu, tak 
ofsajd nastane, když je útočící hráč 
v momentě přihrávky, která na něj 
směřuje, blíž k brance než hráči brá-
nícího týmu.     

Tereza Maxová: 
Jako správný patriot 
fandím vždy Čechům

33Česko – Litva • Kvalifi kace ME 2012 • Olomouc – Andrův stadion

S velmi prestižní a renomovanou charitativní organizací se v následujících dnech, týdnech a měsících spojí 
český fotbal zastoupený Českomoravským fotbalovým svazem. Se startující sezonou se totiž rozjíždí spoluprá-
ce ČMFS s projektem TERIBEAR z Nadace Terezy Maxové dětem. Spolupráce bude probíhat jak na ligové, tak 
i reprezentační úrovni. Ligová část bude představena na tiskové konferenci v nejbližších týdnech, reprezen-
tační začíná právě dnes. Za každého diváka, který navštíví jedno ze čtyř domácích kvalifi kačních duelů české 
fotbalové reprezentace, totiž svaz odvede na konto TERIBEAR 10 Kč, částkou 5 000 Kč pak přispějí úspěšní 
střelci branek z výběru Michala Bílka.

Reprezentační i ligový fotbal pro TERIBEAR
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Skupina D
3. 9. 2010 Francie – Bělorusko
3. 9. 2010 Rumunsko – Albánie
3. 9. 2010 Lucembursko – Bosna a Hercegovina
7. 9. 2010 Bosna a Hercegovina – Francie
7. 9. 2010 Bělorusko – Rumunsko
7. 9. 2010 Albánie – Lucembursko

Skupina G
3. 9. 2010 Anglie – Bulharsko
3. 9. 2010 Černá Hora – Wales
7. 9. 2010 Švýcarsko – Anglie
7. 9. 2010 Bulharsko – Černá Hora

Skupina E
3. 9. 2010 Švédsko – Maďarsko
3. 9. 2010 Moldavsko – Finsko
3. 9. 2010 San Marino – Nizozemsko
7. 9. 2010 Nizozemsko – Finsko
7. 9. 2010 Švédsko – San Marino
7. 9. 2010 Maďarsko – Moldavsko

Skupina H
3. 9. 2010 Portugalsko – Kypr
3. 9. 2010 Island – Norsko
7. 9. 2010 Dánsko – Island
7. 9. 2010 Norsko – Portugalsko

Skupina C
11. 8. 2010 Estonsko – Faerské ostrovy
3. 9. 2010 Slovinsko – Severní Irsko
3. 9. 2010 Estonsko – Itálie
3. 9. 2010 Faerské ostrovy – Srbsko
7. 9. 2010 Itálie – Faerské ostrovy
7. 9. 2010 Srbsko – Slovinsko

Skupina F
3. 9. 2010 Řecko – Gruzie
3. 9. 2010 Izrael – Malta
3. 9. 2010 Lotyšsko – Chorvatsko
7. 9. 2010 Chorvatsko – Řecko
7. 9. 2010 Gruzie – Izrael
7. 9. 2010 Malta – Lotyšsko

Skupina A
3. 9. 2010 Belgie – Německo
3. 9. 2010 Kazachstán – Turecko
7. 9. 2010 Německo – Ázerbájdžán
7. 9. 2010 Turecko – Belgie
7. 9. 2010 Rakousko – Kazachstán

Skupina B
3. 9. 2010 Slovensko – Makedonie
3. 9. 2010 Arménie – Irsko
3. 9. 2010 Andorra – Rusko
7. 9. 2010 Rusko – Slovensko
7. 9. 2010 Irsko – Andorra
7. 9. 2010 Makedonie – Arménie

Skupina I
3. 9. 2010 19:00 Litva – Skotsko
3. 9. 2010 19:00 Lichtenštejnsko – Španělsko
7. 9. 2010 20:15 Česko – Litva
7. 9. 2010 20:00 Skotsko – Lichtenštejnsko

8. 10. 2010 20:00 Česko – Skotsko
8. 10. 2010 20:00 Španělsko – Litva

12. 10. 2010 20:00 Lichtenštejnsko – Česko
12. 10. 2010 20:00 Skotsko – Španělsko

25. 3. 2011 20:00  Španělsko – Česko
29. 3. 2011 20:00 Česko – Lichtenštejnsko
29. 3. 2011 20:00 Litva – Španělsko

4. 6. 2011 19:00 Lichtenštejnsko – Litva
2. 9. 2011 16:00 Litva – Lichtenštejnsko
3. 9. 2011 16:00 Skotsko – Česko
6. 9. 2011 20:00 Skotsko – Litva
6. 9. 2011 20:00 Španělsko – Lichtenštejnsko

7. 10. 2011 20:00 Česko – Španělsko
8. 10. 2011 20:00 Lichtenštejnsko – Skotsko

11. 10. 2011 20:00 Litva – Česko
11. 10. 2011 20:00 Španělsko – Skotsko



5 let
záruka
bez omezení
ujetých km 

5 let
asistenční
služby
zdarma

5 let
kondiční
prohlídky
zdarma

Tři dobré důvody
Nový i30 s Programem komplexní péče

Ve společnosti Hyundai věříme, že 
kvalitní péče není nikdy dost. Proto 
nový i30 přichází s jedinečným 
Programem komplexní péče 
Hyundai, díky němuž získáte 
pětiletou záruku bez omezení 
počtu ujetých kilometrů, pět let 
asistenčních služeb zdarma a pět 
let bezplatných kondičních prohlídek 

stavu vozu. K bezstarostné jízdě 
jistě přispěje také pět hvězdiček 
v testu bezpečnosti Euro NCAP nebo 
ekologický systém ISG (Stop & Go) 
snižující emise CO2 i spotřebu. Když 
k tomu všemu připočteme také 
nové designové prvky a cenu již od 
219 900 Kč, můžeme bezpečně říci, 
že si vás tohle auto určitě získá.

www.hyundai.cz

* Cena platí při využiti financování Hyundai. Kombinovaná spotřeba 4,5–6,9 l/100 km, emise CO2 119–165 g/km.

NOVÝ

od 219 900 Kč*




