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dovolte, abych Vás přivítal na dneš-
ním utkání s Lotyšskem, které je 
generálkou na vstup do kvalifi kace 
o postup na EURO 2012. Reprezenta-
ce se představuje v Liberci, kde zatím 
sehrála tři utkání a ve všech zvítězila. 
A co je obzvlášť potěšitelné, pokaždé 
bylo hlediště stadionu U Nisy zaplně-
no do posledního místečka! Je to dů-
kaz, že diváci si váží možnosti shléd-
nout národní tým. 

S Lotyšskem hrála naše reprezen-
tace zatím jen jednou a rozhodně 
nešlo o jednoduchý zápas. Bylo to 
na mistrovství Evropy v Portugalsku 
v roce 2004. Českému mužstvu se 
podařilo otočit skóre a vítězství bylo 
odrazovým můstkem na skvělé cestě 
do semifi nále.

Bohužel čas nejde zastavit a větši-
na klíčových hráčů už v týmu není. 
Postupně skončili Tomáš Galásek, 
Marek Jankulovski, Honza Koller, Pa-
vel Nedvěd, Karel Poborský, Vladimír 
Šmicer i další a stojíme před nároč-
ným úkolem tyto velké hráče nahradit.

Na právě skončeném mistrovství 
světa v Jihoafrické republice Česko 
chybělo. Je to škoda a moc nás to 
mrzí, protože se nemůžeme zbavit 
dojmu, že bychom na závěrečném 
turnaji byli schopni předvést výko-
ny srovnatelné s našimi přemožiteli 
z kvalifi kační skupiny Slováky a Slo-
vinci.

Končí období příprav a na podzim už 
půjde do tuhého. Stojíme před no-
vou výzvou. Naším cílem je navázat 
na unikátní sérii úspěchů. Není mno-
ho fotbalových svazů, které se mo-
hou pochlubit tím, že od roku 1996 
nechyběly ani na jednom ze čtyř mist-
rovství Evropy! Česko tuto bilanci má.

V cestě nám kromě Skotska, Litvy 
a Lichtenštejnska stojí soupeř ze všech 
největší – úřadující mistr světa i Evropy 
Španělsko! Jsem rád, že naši fanoušci 
budou mít unikátní možnost shlédnout 
na vlastní oči nejlepší národní tým pla-
nety. O to těžší je naše cesta na závě-
rečný turnaj, pořádaný Polskem a Ukra-
jinou. Jak známo, přímo z kvalifi kace 

postupují jen vítězové skupin a nejlepší 
z druhých. Ostatní celky z druhých míst 
musejí sehrát baráž. Bude tedy záležet 
na každém bodu.

Dnes je ještě čas zkoušet, ale za čtyři 
týdny v Olomouci proti Litvě bude vše 
naostro. Přeji Vám krásný fotbalový 
zážitek. 

Váš Ivan Hašek

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
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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: 28 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 Jaroslav DROBNÝ
Datum narození: 18. 10. 1979
Výška (cm): 192
Váha (kg): 90
Starty: 1 Góly: 0
Klub: Hamburger SV (Německo)
Předchozí kluby:
Hertha BSC Berlín (Německo, 2008–2010), VfL Bochum (Německo, 2007), 
Ipswich Town (Anglie, 2006–2007), ADO Den Haag (Nizozemsko, 2006), 
Fulham FC (Anglie, 2005–2006), Panionios Atény (Řecko, 2001–2005), 
SK České Budějovice (1999–2001), TJ Vítkovice (1998), SK Chrudim (1998), 
SK České Budějovice (1993–1997), Žirovnice (1985–1993).
První reprezentační start: 10. 2. 2009, Maroko – ČR 0:0

Obránce Roman HUBNÍK
Datum narození: 6. 6. 1984
Výška (cm): 190
Váha (kg): 83
Starty: 7 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: 18 Góly: 1
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

Záložník Milan ČERNÝ 
Datum narození: 16. 3. 1988  
Výška (cm): 177
Váha (kg): 70
Starty: 2 Góly: 1
Klub: SK Slavia Praha
Předchozí kluby:

SK Slavia Praha.

První reprezentační start: 22.05.2010, ČR-Turecko 1:2

Záložník Mario HOLEK  
Datum narození: 28. 10. 1986
Výška (cm): 185
Váha (kg): 75
Starty: 4 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: 50 Góly: 7
Klub: RSC Anderlecht (Belgie)
Předchozí kluby:

1. FC Nürnberg (2005–2007, Německo), 
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: 7 Góly: 0
Klub: MKE Ankaragücü (Turecko)
Předchozí kluby:
FK Mladá Boleslav (2009–2010), FC Energie Cottbus (2009, Německo), 
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: 72 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: 55 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: 15 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: 3 Góly: 0
Klub: West Bromwich Albion (Anglie)
Předchozí kluby:

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

První reprezentační start: 16.08.2006, ČR-Srbsko 1:3

Útočník David LAFATA 
Datum narození: 18. 9. 1981  
Výška (cm): 180
Váha (kg): 72
Starty: 8 Góly: 2
Klub: FK Baumit Jablonec
Předchozí kluby:

Austria Vídeň (Rakousko, 2007–2008), FK Baumit Jablonec (2006–2007), 
Škoda Xanthi (Řecko, 2005–2006), SK Dynamo České Budějovice 
(1997–2005). 

První reprezentační start: 2. 9. 2006, ČR-Wales 2:1

Útočník Martin FENIN 
Datum narození: 16. 4. 1987
Výška (cm): 181
Váha (kg): 77
Starty: 12 Góly: 2
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: 15 Góly: 5
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: 32 Góly: 4
Klub: FC Slovan Liberec
Předchozí kluby:
Hannover 96 (2005–2010, Německo), 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: 72 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)
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Česká republika
 JMÉNO  PŘIJMENÍ  NAROZEN KLUB    ČR „A“

Brankáři
Jaroslav Drobný 18. 10. 1979 Hamburger SV 3/0
Petr Čech 20. 5. 1982 FC Chelsea 74/0

Obránci
Roman Hubník 6. 6. 1984 Hertha Berlín 7/1
Tomáš Hübschman 4. 9. 1981 Šachtar Doněck 28/0
Michal Kadlec 13. 12. 1984 Bayer Leverkusen 15/1
Zdeněk Pospěch 14. 12. 1978 FC Kodaň 18/1
Jan Rajnoch 30. 9. 1981 MKE Ankaragücü 7/0

Záložníci
Milan Černý 16. 3. 1988 SK Slavia Praha 2/0
Mario Holek 28. 10. 1986 Dněpr Dněpropetrovsk 4/0
Jaroslav Plašil 5. 1. 1982 Girondins Bordeaux 55/4
Jan Polák 14. 3. 1981 RSC Anderlecht 50/7
Daniel Pudil 27. 9. 1985 KRC Genk 13/2
Tomáš Rosický 4. 10. 1980 Arsenal FC 72/19
Jiří Štajner 27. 5. 1976 FC Slovan Liberec 32/4

Útočníci
Roman Bednář 26. 3. 1983 West Bromwich Albion 3/0
Martin Fenin 16. 4. 1987 Eintracht Frankfurt 12/2
David Lafata 18. 9. 1981 FK Baumit Jablonec 8/2
Tomáš Necid 13. 8. 1989 CSKA Moskva 15/5

Trenér
Michal Bílek 13. 4. 1965

 JMÉNO  PŘIJMENÍ  NAROZEN KLUB    Lotyšsko „A“
Brankáři

Andris Vaņins 30. 4. 1980  FC Sion 31/0
Aleksandrs Koļinko 18. 6. 1975  FK Ventspils 86/0

Obránci
Deniss Ivanovs 11. 1. 1984  Sivasspor 35/2
Kaspars Gorkšs 6. 11. 1981  Queens Park Rangers 30/2
Oskars Kļava 8. 8. 1983  SK Liepājas Metalurgs 40/1
Pāvels Mihadjuks 27. 5. 1980  SK Liepājas Metalurgs 6/0
Ritus Krjauklis 23. 4. 1986  FK Ventspils 7/0
Vitālijs Smirnovs 28. 6. 1986  Skonto FC 0/0
Aleksandrs Fertovs 15. 2. 1987  Skonto FC 3/0

Záložníci
Juris Laizāns 6. 1. 1979  Belgorodas Salyut 113/15
Andrejs Rubins 26. 11. 1978  K Qarabağ 108/10
Aleksandrs Cauņa 19. 1. 1988  Skonto FC 16/2
Jurijs Žigajevs 14. 11. 1985  FK Ventspils 16/1
Genādijs Soloņicins 3. 1. 1980  SK Liepājas Metalurgs 43/1
Maksims Rafaļskis 14. 5. 1984  SK Liepājas Metalurgs 6/0
Artis Lazdiņš 3. 5. 1986  FK Jelgava 1/0

Útočníci
Māris Verpakovskis 15. 10. 1979  Ergoteli 80/26
Ģirts Karlsons 7. 6. 1981  Inter Baku 44/9
Kristaps Grebis 13. 12. 1980  SK Liepājas Metalurgs 11/2
Andrejs Perepļotkins 27. 12. 1984  Skonto FC 23/3

Trenér
Aleksandrs Starkovs

Lotyšsko



Lotyšsko vyhlíží další veliký úspěch 
Postoupit na některý ze závěreč-
ných turnajů mistrovství světa či 
Evropy, a napodobit tak své slavné 
předchůdce z roku 2004. To je hlav-
ní cíl lotyšského reprezentačního 
výběru, který dnes večer změří své 
síly s družinou Michala Bílka.

Bohatá meziválečná 
historie
Svůj první mezistátní zápas lotyšský 
národní tým odehrál v roce 1922, kdy 
se střetnul s Estonskem a výsledek 
zápasu zněl nerozhodně – oba celky 
se rozešly smírně po remíze 1:1. V ob-
dobí mezi dvěma světovými válkami 
stihla lotyšská reprezentace odehrát 
celkem devětadevadesát ofi ciálních 
utkání, ve kterých je započítáno i de-
vatenáct triumfů na prestižním Balt-
ském poháru. 

Černé období 
pod Sovětským svazem
Těžká rána na lotyšský reprezentační 
fotbal dopadla v roce 1940, kdy byla 
země připojena k Sovětskému svazu. 
Neradostné období trvalo až do roku 
1991, kdy země získala opět svoji ne-
závislost a 16. listopadu téhož roku 
oslavil lotyšský fotbal své znovuzro-
zení utkáním proti Estonsku v rámci 
Baltského poháru.

Slavný rok 2004

Vůbec nejslavnější etapa lotyšské-
ho reprezentačního fotbalu v historii 
země přišla v roce 2004, kdy se tým, 
který experti pasovali na outsidera 
skupiny, probojoval až do barážové-
ho dvojutkání v kvalifi kaci o postup 
na evropský šampionát v Portugalsku. 
Zde jim mělo ráznou stopku vystavit 
Turecko, v tu dobu bronzový medai-
lista z posledního mistrovství světa. 
Lotyšská pohádka ale pokračovala 
a po šokující remíze 2:2 v Istanbulu 
odpálila monstrózní postupové oslavy 
domácí výhra 2:1. 

Bod s německými favority

Na evropském šampionátu v roce 
2004 byli Lotyši považováni za jasně 
nejslabší celek turnaje a ve skupině 
smrti s Českou republikou, Němec-
kem a Nizozemskem neměli mít nej-
menší šanci na úspěch. Hned úvodní 
duel skupiny ale ukázal, jaká síla 
a odhodlání se v houževnatě bojují-
cím týmu skrývá. Češi ještě vítězství 
vybojovali, tým Alexandera Starkovse 
si však vzápětí připsal bod za senzač-
ní bezbrankovou remízu s Německem. 
Sympatický dojem z vystoupení hráčů 
ve fi alových dresech pak nepokazila 
ani závěrečná prohra s Nizozemskem 
0:3.

Čekání na další úspěch

Následné kvalifi kace už tak úspěšné 
nebyly a Lotyšsko tak od té doby stá-
le čeká na další veliký mezinárodní 
úspěch. Daleko k němu nemělo v kva-
lifi kaci na nedávno skončený světový 
šampionát v Jižní Africe, v konkurenci 
Švýcarska a Řecka ale nakonec lo-
tyšští fotbalisté skončili na třetí, tedy 
první nepostupové pozici.

Osobnost Maris 
Verpakovskis
Hlavní hvězdou lotyšského výběru je 
střelec Maris Verpakovskis, jenž byl 
hlavním strůjcem slavného postupu 
na portugalské mistrovství Evropy. 
I nadále je borec, jenž za sebou má 
angažmá například v Dynamu Ky-
jev, Celtě Vigo nebo třeba Hajduku 
Split a nyní působí v řeckém Ergote-
lisu, hlavní postavou mladého týmu, 
který se zatím marně snaží navázat 
na úspěšné období kolem roku 2004. 
Verpakovskis je ve své zemi velice po-
pulární, dokonce převzal štafetu nej-
oblíbenějšího fotbalisty od Mariana 
Paharse a jeho sláva může rovnocen-
ně soupeřit i s hráči ledního hokeje, 
což je v Lotyšsku jasný sport číslo 
jedna.     

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE
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Počáteční nervy nasměrovaly Čechy 
k bronzovým medailím

REPRE  – Magazín české fotbalové reprezentace

Především jeden zápas s dnešním 
soupeřem zůstane českému fotbalo-
vému fanouškovi v hlavě po dlouhou 
dobu. V roce 2004 byli totiž právě 
Lotyši prvním soupeřem českého 
týmu na evropském šampionátu 
v Portugalsku. Svěřenci trenéra Kar-
la Brücknera v tu chvíli ještě netu-
šili, že v následujících dnech napíší 
jednu z nejsvětlejších kapitol české-
ho fotbalu.

Výrazná převaha 
Brücknerova týmu
Výraznou převahu si vytvořil český ce-
lek hned od prvních minut střetnutí. 
V záložní řadě hrál prim kapitán Ned-
věd s neúnavným Poborským, vpředu 
se k životnímu turnaji rozehrával Mi-
lan Baroš. Gólové vyjádření českého 
tlaku však dlouho nepřicházelo. Když 
se neujaly nadějné pokusy Nedvěda, 
Rosického nebo Poborského, přišel 
bleskový úder na druhé straně. Po le-
vém křídle se protáhl Prohorenkovs 
a Verpakovskis jeho výzvu doklepl 
zblízka do sítě. 

Dlouhé čekání na branku

Dobývání soupeřovy branky začalo 
okamžitě po zahájení druhého po-
ločasu. Takřka neustále se hrálo 
na lotyšské polovině, ale obraz byl 
stejný jako před přestávkou. Spousta 

zblokovaných českých střel a k tomu 
znamenitá poziční práce lotyšských 
zadáků. Smůlu si v těchto chvílích při 
svých šancích vybírali Nedvěd, Ba-
roš nebo Koller.  Potom už konečně 
zahřmělo. Poborský na pravé straně 
vyškolil hned dva protihráče, měkce 
odcentroval a Baroš z místa kolem 
penalty lotyšského gólmana prostřelil 
– 1:1. Tlak českého mužstva pokračo-
val, vítězná branka visela ve vzduchu. 
A nedlouho před koncem přišly velké 
chvíle střídajícího Heinze. Nejprve 
prudkou střelou z hranice šestnáctky 
poslal míč do břevna, aby za chvíli le-
vačkou trefi l levý horní růžek lotyšské 
branky. Češi se nastartovali k velké-
mu turnaji.

Skvělý tým zastavila 
až řecká hráz
Sílu českého celku následně v nád-
herném utkání poznali také Nizozemci 
(3:2), o čistý zápis ve skupině nepři-
pravili náš celek v posledním zápase 

ani Němci (2:1). Čtvrtfi nálový zápas 
s Dánskem (3:0) byl jednoznačnou zá-
ležitostí, což se očekávalo i od semi-
fi nálového zápasu s Řeckem. Ovšem 
líbivá česká hra narazila na řeckou 
obrannou hráz a v prodloužení pak 
Jihoevropané rozhodli o svém postu-
pu. Na český celek tak po vynikajícím 
výkonu zbyly bronzové medaile.     

Zápas Česko – Lotyšsko v Aveiru si 
pamatuju velmi dobře. Všichni čeka-
li, že na úvod mistrovství spláchne-

me Lotyše o tři, čtyři góly, jenže nako-
nec to byly strašné nervy. A tak když 
Milan Baroš s Markem Heinzem hor-
ko těžko otáčeli těsně před koncem 
skóre, křičeli jsme s Jirkou Kotrbou 
u mikrofonu tak, jako kdybychom 
dali góly ve fi nále. Když si proberu 
všechny šampionáty, ze kterých jsem 
komentoval, Portugalsko stavím úpl-
ně nejvýš. Vzpomínám na skvělou 
spolupráci s Jiřím Kotrbou, s nímž 

jsem strávil 25 dní v kuse. A přede-
vším vzpomínám na pohodu, která 
vyzařovala z našeho týmu. Nedvěd, 
Baroš, Poborský, Šmicer, Čech, Ro-
sický a další – ač hráli na svém ži-
votním turnaji, byli po celou dobu vel-
mi vstřícní a pohodoví. Je jasné, že 
nebýt šťastné výhry nad Lotyšskem, 
byly by mé vzpomínky na portugalské 
Euro pravděpodobně úplně jiné.

Petr Svěcený

Česko – Lotyšsko 2:1 (0:1)
Branky: 72. Baroš, 85. Heinz – 45. Verpakovskis
Rozhodčí: Veissiere – Arnault, Vallin (všichni Francie)
Stadion: Aveiro – Estádio Municipal de Aveiro Počet diváků: 21 744
Sestava Lotyšska: Kolinko – Isakovs, Zemlinskis, Stěpanovs, Blagona-
dezdins – Bleidelis, Astafjevs, Lobanovs (90. Rimkus), Rubins – Verpakov-
skis (81. Pahars), Prohorenkovs (71. Laizans)

Sestava ČR: Čech – Grygera (56. Heinz), Bolf, Ujfaluši, Jankulovski – Po-
borský, Galásek (64. Šmicer), Rosický, Nedvěd – Koller, Baroš (87. Jiránek)
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Roman HUBNÍK
vyhlíží utkání v Olomouci
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Velmi rušnou sezonu má za sebou 
obránce Roman Hubník. Šestadva-
cetiletý odchovanec olomoucké-
ho fotbalu držel na podzim obranu 
Sparty, v zimě se stěhoval do bun-
desligové Herthy Berlín. Slavnému 
klubu z hlavního města Německa 
měl pomoci zachránit nejvyšší sou-
těž, vlivem zranění však nakonec 
zasáhl pouze do sedmi duelů. Mod-
ro–bílí pak manko nesmazali a v ná-
sledující sezoně svedou boj o návrat 
mezi německou elitu. Roman Hub-
ník i po sestupu zůstal Berlínu věrný 
a přes druholigové angažmá doufá 
v další reprezentační pozvánky. 

Hertha sestoupila z budesligy, v klu-
bu po sezoně zavládlo velké zklamá-
ní. Jaká je nálada v klubu před star-
tem nové sezony?
Zklamání bylo obrovské, s naším tý-
mem jsme jednoznačně na záchra-
nu měli. Ztratili jsme však hodně 
zbytečných bodů a záchrana se nám 
ke konci sezony rozplynula. Nyní však 

již nálada v klubu odpovídá blížícímu 
se startu soutěžního ročníku, udělá-
me vše pro okamžitý návrat do bun-
desligy. 

V průběhu jara to vypadalo, že byste 
mohli na záchranu dosáhnout. Kde 
se rozhodlo o neúspěchu záchranné 
mise?
Určitě v domácích zápasech, ve kte-
rých jsme během jara nedokázali ani 
jednou zvítězit. Přitom jsme ve spous-
tě zápasů byli lepším týmem, dokázali 
jsme sehrát dobré zápasy prakticky 
s kýmkoliv. Zatímco soupeři však své 
šance pravidelně proměňovali, my 
jsme se prosadit nedokázali. 

Fanoušci z hlavního města jsou tra-
dičně hodně nároční. Jak celou situ-
aci vzali?
Zklamání pro ně muselo být veliké, 
z minulých let byli zvyklí na boj o pohá-
rové příčky. Nyní však také oni vyhlíže-
jí start soutěže a společně s námi věří 
v úspěšný ročník. Neúspěch minulé 

sezony by nakonec mohl tým i fanouš-
ky o to více semknout.

Vy jste vinou zranění neodehrál 
zdaleka tolik zápasů, kolik byste si 
představoval. Jak jste na tom zdra-
votně nyní?
Je to pravda, zranění mě připravilo 
prakticky o polovinu jara. V zápase 
s Dortmundem jsem si natrhl vnitř-
ní vaz v koleni a přišel jak o závěr 
bundesligy, tak také o reprezentační 
turnaj ve Spojených státech. Rehabi-
litace však proběhla zcela podle plá-



nu, koleno se naštěstí hojilo rychle. 
Na začátku přípravy jsem ho ještě tro-
chu cítil, ale teď už je snad vše v na-
prostém pořádku.

„V Německu hrajete na krás-
ných stadionech, které jsou 
ve většině případů beznadějně 
vyprodané... V takovém prostře-
dí se pak hraje jiný fotbal.“

Německo jste si vysnil. Splnila Bun-
desliga Vaše očekávání?
Určitě ano. Šel jsem za novou zkuše-
ností a výzvou, nelitoval jsem v žád-
ném okamžiku. Dojem samozřejmě 
kazí zranění a sestup, ale do další 
sezony jdu s velkým očekáváním.

Dokázal byste popsat, v čem je nej-
větší rozdíl mezi nejvyššími soutěže-
mi Česka a Německa?
Určitě v diváckém zájmu. V Německu 
hrajete na krásných stadionech, kte-
ré jsou ve většině případů beznadějně 
vyprodané. V Berlíně sice nebylo vždy 
našlapáno až po střechu, ale drželi 
jsme si průměr hodně nad 40 tisíc fa-
noušků na utkání. V takovém prostře-
dí se pak hraje jiný fotbal. 

Rozhodl jste se v klubu zůstat také 
přes realitu sestupu. Jaký byl hlavní 
důvod?
Vinou zranění jsem neodehrál tolik 
zápasů a nabídky angažmá se určitě 

nehrnuly. Hlavně jsem však cítil inten-
zivní zájem Herthy a to pro mě bylo 
rozhodující. Dohodli jsme se velmi 
rychle k oboustranné spokojenosti, 
já nyní budu chtít klubu jeho důvěru 
splatit.

Cíl berlínského týmu je tedy jasný – 
okamžitý návrat mezi elitu. Věříte, 
že mužstvo má sílu tento úkol spl-
nit?
Jsem přesvědčen o tom, že to v na-
šich možnostech je. Z loňského ká-
dru zbylo sice jen devět kluků, ale 
v přípravě se tým vůbec nejeví špat-
ně. Soutěž však bude hodně dlouhá, 
čeká nás spousta těžkých zápasů pro-
ti neméně kvalitním soupeřům.

Nebojíte se, že z druhé bundesligy 
bude do národního týmu dále?
To je spíše otázka pro trenéra, já pro 
start v reprezentaci udělám maxi-
mum. Druhá nejvyšší německá soutěž 
má svoji velkou kvalitu, její zápasy 
jsou navíc přenášeny i na tuzemských 
kanálech. Věřím, že i díky tomu si tre-
nér o mé výkonnosti udělá obrázek. 

Po dlouhé době 
dovolená u moře
Ligový ročník v Německu skončil už 
na začátku května. Jak jste si užil 
o něco delší volno?

My jsme ještě do 20. května trénova-
li, já jsem pokračoval v rehabilitaci. 
Do Berlína jsem se poté vrátil o týden 
dříve než ostatní hráči a trénoval in-
dividuálně s kondičním trenérem tak, 
abych byl do přípravy na sto procent 

REPRE INTERVIEW
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připravený. Každopádně dovolenou 
jsem si stačil užít, po dlouhé době jsem 
například strávil také týden u moře. 

V létě probíhalo MS, v Německu za-
vládlo nefalšované šílenství. Jak jste 
si atmosféru užil?
Když jsem poprvé dorazil do Berlína, 
porazili právě Němci Angličany. Něco 
takového jsem ještě nezažil. V celém 
městě se zastavil normální život, lidé 
s vlajkami stáli na střechách aut i au-
tobusových zastávek. Bylo to fantas-
tické, ale když jsem se vrátil na hotel, 
byl jsem rád, že jsem přežil ve zdraví.

Co jste vlastně říkal na úroveň šam-
pionátu?
Já jsem zdaleka neviděl všechny zá-
pasy, ale úroveň dle mého byla vý-
borná. Je jasné, že všechny zápasy 
nemohly být divácky atraktivní, ale 
fotbalový fanoušek si mohl užít mno-
ho krásných fotbalových momentů. 
Mými favority byli Španělé a ti mi udě-
lali radost, naopak jsem byl zklamán 
z brzkého konce Brazílie s Argen-
tinou. Milým překvapením pak byli 
Holanďané – vynikající tým měli vždy, 
ale až nyní se naučili v rozhodujících 
momentech vítězit. 

Uvědomil jste si při sledování šampi-
onů z Pyrenejského poloostrova, že 

se s tímto celkem potkáte v kvalifi -
kaci?
Určitě jsem si na to vzpomněl. Jsou 
nyní bezesporu nejlepším týmem 
světa, nastoupit proti nim by bylo ob-
rovskou ctí. Ačkoliv především u nich 
bychom si asi pořádně zaběhali. 
(úsměv).

Moc se těším na start 
kvalifi kace

Pokračuje nová éra reprezentace, 
dosavadní výsledky nebyly moc pře-
svědčivé. V čem jste osobně viděl 
největší problém?
Určitě se zkoušelo hodně nových 
hráčů, kluci se musí postupně za-
pracovat. Navíc jsme hodně hořeli 
v koncovce, branek moc nepřichá-
zelo. Poslední zápas proti Spojeným 
státům však ukázal zlepšení a já 
pevně věřím, že na tento výkon na-
vážeme. 

Hrozí však, že na startu kvalifi kace 
nebude k dispozici několik opor, jme-
novitě Petr Čech nebo Milan Baroš…
Tito hráči jsou pro nás strašně důle-
žití, ale my se musíme vyrovnat i s je-
jich případnou absencí. Kvalifi kace 
bude hodně dlouhá a nejde předpo-
kládat, že všichni budeme připraveni 
ke všem utkáním. Věřím, že ať na-

stoupíme v jakékoliv sestavě, začátek 
kvalifi kace zvládneme. 

Jak se těšíte na samotný start kva-
lifi kace? 
Strašně moc. Pokud se totiž dostanu 
do nominace, zahrál bych si s repre-
zentací doma v Olomouci. To byl od-
jakživa můj veliký sen, který bych si 
tímto splnil. 

Rodinná pohoda 
je základem

Jak se rodině líbí v Německu?
Budeme se nyní z bytu stěhovat 
do baráčku, to jsou samozřejmě pří-
jemné starosti. Berlín je jinak nád-
herné místo pro fotbal i pro život, lidé 
jsou zde velmi přátelští a celé město 
pulsuje životem. Můžeme být maxi-
málně spokojeni. 

Co Vám z domova nejvíce chybí?
Určitě rodina a kamarádi, ačkoliv při 
pětihodinové dojezdové vzdálenosti 
mezi Berlínem a Olomoucí není ta-
kovým problémem domů zajet. A pak 
bych byl určitě rád, kdyby byl se mnou 
v týmu opět nějaký Čech – je to vždyc-
ky příjemnější mít parťáka a možnost 
popovídat si po našem. Tak mě třeba 
naše vedení ještě překvapí. 

A jak se vyrovnáte s nástrahami 
němčiny?
Začínal jsem prakticky od nuly, je to 
pro mě hodně těžká řeč. Nicméně člo-
věk postupně dělá pokroky a věřím, 
že ostudu už bych si neudělal.      

Roman Hubník
Narozen: 6. 6. 1984
Výška: 191 cm
Váha: 84 kg
Současný klub:
Hertha BSC Berlín
Dosavadní kariéra:
SK Sigma Olomouc (2002–2007)
FK Moskva (Rusko)  (2007–2009)
AC Sparta Praha (2009–2010) 
První start v reprezentaci: 
5. 6. 2009 Česko – Malta 1:0
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20x NEJ Tomáše Necida
 1.  NEJvětší fotbalový zážitek: Utkání v Lize mistrů proti Manchesteru United
 2.  NEJhorší fotbalový zážitek: Na žádný takový si nevzpomínám. Zranění se mi naštěstí 

vyhýbají a porážky ke hře patří.
 3.  NEJdůležitější vítězství: Každé v Lize mistrů. A pak také výhra 4:1 se Slavií na hřišti Sparty.
 4.  NEJvětší porážka: Zklamaný jsem z každé porážky stejně.
 5.  NEJoblíbenější spoluhráč: na spoustu branek mi ve Slavii nahrál Matěj Krajčík.
 6.  NEJlepší fotbalista současnosti: Lionel Messi
 7.  NEJhezčí stadión: Old Trafford
 8.  NEJoblíbenější sport mimo fotbal: Tenis
 9.  NEJoblíbenější sportovec: Rafael Nadal a Tomáš Berdych
 10.  NEJvětší sportovní výkon: Světový rekord Usaina Bolta
 11.  NEJoblíbenější jídlo: Italská a česká kuchyně
 12.  NEJoblíbenější nápoj: cola
 13.  NEJoblíbenější kniha: Nemám
 14.  NEJoblíběnější zpěvák/zpěvačka: David Guetta
 15.  NEJoblíbenější herec/herečka: Jackie Chan a Angelina Jolie
 16.  NEJoblíbenější fi lm: Noc v Roxbury
 17.  NEJoblíbenější automobil: BMW a Mercedes
 18.  NEJlepší místo pro dovolenou: Krásně bylo v Dubaji, vysněná je v Miami
 19.  NEJlepší relax: Zcela vypnout někde u moře
 20.  NEJvíce si vážím: Rodiny, přítelkyně a samozřejmě zdraví

DOTAZNÍK
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI  Z ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU

Velká smůla při tréninku připra-
vila Tomáše Sivoka o dnešní re-
prezentační duel proti Lotyšsku. 
„Hráli jsme bago, a když jsem se 
chtěl odpíchnout, tak se mi noha 
zasekla v trávě,“ líčil Sivok příčinu 
zranění kolena. Šestadvacetiletý 
stoper z Besiktase Istanbul přitom 
je jedním z pilířů obranných řad. 
„Počkáme si na výsledek vyšetře-
ní. Od diagnózy a související doby 
léčení se bude odvíjet naše řešení 
situace. Samozřejmě bych byl rád, 
kdyby byl Tomáš do startu kvalifi -
kace v pořádku,“ řekl kouč Michal 
Bílek na adresu bývalého sparťan-
ského kapitána. S poraněným ko-
lenem navíc má Tomáš Sivok své 
nepříjemné zkušenosti. Před pěti 
lety si přetrhl zkřížený vaz v pravém 

kolenu, nyní mu stejné zranění hro-
zí i na druhé noze. Přesná diagnóza 
nebyla do uzávěrky magazínu zná-

má. Michal Bílek povolal na Sivoko-
vo místo dalšího krajánka z Turec-
ka, Jana Rajnocha.

Brankář Jaroslav Drobný se stal posilou Hamburku, 
kde podepsal tříletou smlouvu. Třicetiletý Drobný 
tak přesně dle svého přání zůstane v Německu, kde 
od roku 2007 působil nejprve v Bochumi a pak tři roč-
níky v Herthě. Ta letos sestoupila do druhé ligy a český 
gólman se rozhodl s berlínským klubem smlouvu ne-
prodlužovat. Podle německých médií měly Drobného 
ve svém hledáčku také Fiorentina, turecký mistr Bursa-
spor, Panathinaikos Atény a jeden klub z Anglie. Drobný 
by se měl v týmu sejít s krajany Davidem Jarolímem, 
jenž dělá v klubu kapitána, a Davidem Rozehnalem.

Hned dva mladí čeští fotbalisté zamířili na prahu nové sezony 
do týmu bundesligového nováčka. Obránce Jan Šimůnek pře-
stoupil do Kaiserslauternu z Wolfsburgu, dvacetiletý záložník Jan 
Morávek bude ve stejném celku v příští sezoně hostovat ze Schal-
ke 04. Obě naděje českého fotbalu nedostávaly ve svých týmech 
v minulé sezoně tolik příležitostí, od nového angažmá si dle svých 
slov slibují především větší herní vytížení.

Tomáš Sivok přišel o utkání 
kvůli zranění kolena

Drobný zamířil do Hamburku

Mladé pušky do Kaiserslauternu
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Nejprve fotbalová lekce od sebevě-
domých Turků, následně výhra nad 
pozdějším osmifi nalistou světového 
šampionátu. Dvě tváře ukázali čeští 
fotbalisté na prozatím posledním 
reprezentačním srazu, v rámci kte-
rého se představili na turnaji čtyř 
zemí ve Spojených státech americ-
kých. 

Dobrý úvod proti 
Turkům nestačil
Úvod utkání proti technicky skvěle 
vybavenému soupeři přitom české-
mu celku vyšel. Svěřenci Michala 
Bílka stíhali kombinovat a dostali se 
také k několika střeleckým pokusům. 
Necid prověřil tureckého gólmana 
už ve 2. minutě, o tři minuty později 
zahrávali Češi dva rohy a po tom dru-
hém Hübschman hlavou přestřelil. 
Už od desáté minuty však převzali 
otěže utkání fotbalisté v červených 
dresech s půlměsícem na prsou. 
Dvakrát podržel svůj tým kapitán Petr 
Čech, turecký tlak však neustával.
Po půlhodině se pak soupeř dočkal 
zaslouženého vedení. Turan si v rohu 
pokutového území pohrál s Kušnírem 

a po jeho ukázkovém „angličanovi“ se 
mohl strážce české svatyně jen smut-
ně ohlédnout.

Druhá půle znamenala 
dvoubrankové vedení
V poločase sáhl český trenér k dvoj-
násobnému střídání, ale na obra-
zu hry se nic nezměnilo. Naopak již 
po třech minutách lovil Petr Čech míč 
ze sítě podruhé. Turci předvedli rych-
lou kombinační akci po levé straně, 
na fi nální přihrávku si pohotově na-
běhl Nihat a střelou bez přípravy míč 
uklidil k pravé tyči. Čeští fotbalisté se 
pokoušeli reagovat, ale kombinace 
vázla a nebezpečnějším týmem byl 
nadále soupeř.

Závěrečný fi niš volal 
po vyrovnání
Přesto nakonec naši reprezentanti 
sahali po vyrovnání. Deset minut před 
závěrečným hvizdem vystihl riskantní 
malou domů Milan Černý a svůj debut 
v národním týmu vyšperkoval bran-
kou. Bílkovi muži ucítili šanci a tlačili 
se ofenzivy. Střídající Lafata však 

hlavičkoval pouze do náruče Volkana 
a turecký gólman byl úspěšnější také 
v souboji s Tomášem Pekhartem.

Volno vyplnilo hokejové 
šílenství
Ve volném dnu si fotbalisté prošli 
Manhattan, kde v dusnu mezi mra-
kodrapy zamířili k Times Square či 
Empire State Building, ze 443 metrů 
vysoké budovy měli na New Yorku 
krásný výhled. Hlavní náplní však bylo 
sledování právě vrcholícího hokejové-
ho šampionátu. Tým se sesednul ko-
lem notebooku Petra Čecha a společ-
ně s dalšími miliony fanoušků si užil 
fi nálové vítězství party kolem Jaromí-
ra Jágra nad Ruskem v poměru 2:1. 
„Strašně jsme klukům drželi palce. 
Je to prostě paráda, co dokázali. Moc 
hokejistům gratulujeme,“ shodli se 
reprezentanti za velkou louží. Pak již 
přišel duel s domácím výběrem. 

Gólově bohaté utkání 
načali Američané
Stejně jako v předchozím zápase byli 
Češi v úvodu aktivnější, také tento-

Fotbalisté si ze Spojených států 
přivezli skalp domácího týmu



kráte se však z první branky radoval 
soupeř. V 17. minutě totiž gólman 
Čech nedosáhl na trestný kop z levé 
strany a dobíhající Edu poslal hlavič-
kou prudce míč do sítě. Gól však para-
doxně pomohl spíše českému výběru. 
Fenin ve velké šanci neuspěl, ale mi-
nutu před přestávkou již Tomáš Sivok 
zamířil přesně.

Střídání domácím 
nepomohla
Ani pětinásobné americké střídání 
o pauze český nápor neutlumilo. 

Branka Lafaty pro domnělý ofsajd 
nebyla uznána, po centru stejného 
hráče se však po hodině hry prosa-
dil Jan Polák. Účastníci světového 
šampionátu pak přeci jen zabrali 
a po několika šancích se dočkali vy-
rovnání – po centru z pravé strany 
se prosadil kanonýr Gomez. Závěr 
však přesto patřil Čechům. Nejpr-
ve svůj povedený výkon korunoval 
brankou Martin Fenin, v nastavení 
pak první reprezentační vítězství pro 
trenéra Michala Bílka jistil Tomáš 
Necid.

Michal Bílek: Čtyřikrát prohrát není 
nic příjemného, takže jsem rád, že 
jsme konečně vyhráli. Hlavně ale 
nesmíme podlehnout pocitu, že teď 
už půjde všechno samo. Zápas pro-
ti Turecku jsme si rozebrali a došli 

jsme k závěru, že pro výhru musíme 
udělat mnohem víc. A proti Spojeným 
státům jsme to předvedli. Tento výkon 
si musíme zapamatovat a příště ho 
zopakovat.

Petr Čech: V duelu s Tureckem nám 
chyběl důraz, nasazení, prohráva-
li jsme souboje. To se ale v zápase 
s Američany otočilo. Vyhráli jsme za-
slouženě. Hlavně si cením toho, že 
jsme se po tom prvním inkasovaném 
gólu nepoložili. Tým naznačil své mož-
nosti. Věřím, že se budeme nadále 
zlepšovat.    
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Česká republika – Turecko 1:2 (0:1) 
Branky: 81. M. Černý – 31. Arda, 47. Nihat.
Rozhodčí: Geiger – Strickland, Vasoli (všichni USA). 
ŽK: B. Emre, Servet – Kušnír, Holek. Diváci: 16 371.
Česká republika: Čech – Kušnír, Rajnoch, Mazuch (63. Lafata), Pudil – Plašil 
(77. Skácel), Holek (46. Polák), Hübschman, J. Černý (46. Sionko) – Necid 
(77. Pekhart), Fenin (63. M. Černý). Trenér: Bílek. 
Turecko: D. Volkan – Sabri, A. Emre (7. Gökhan, 65. F. Emre), Servet, Caglar –
S. Selcuk (77. I. Selcuk), B. Emre – Okan (7. S. Volkan, 46. Kazim), Nihat 
v(58. Turgay), Arda (82. Mehmet) – Halil Altintop (46. Semih). Trenér: Oguz.

USA – Česká republika 2:4 (1:1) 
Branky: 17. Edu, 66. Gomez – 44. Sivok, 58. Polák, 78. Fenin, 90.+ 2 Necid.
Rozhodčí: Moráles – Ajala, Calderon (všichni Mexiko). ŽK: Rajnoch. 
Diváci: 36 218.
USA: Guzan – Cherundolo, Goodson, Onyewu (65. Bedoya), Bornstein 
(46. Pearce) – Holden, Edu, Torres (46. Klejstan), Beasley 
(46. Rogers) – Johnson (46. Ching), Buddle (46. Gomez). Trenér: Bradley. 
Česká republika: Čech – Kušnír, Sivok, Rajnoch, Pudil – Sionko 
(85. Morávek), Polák (90. Holek), Hübschman, Plašil 
(90.+ 1 Limberský) – Lafata (67. Necid), Fenin (79. M. Černý). Trenér: Bílek.
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Při uvažování o čestném předsedovi 
ofi ciálního fanclubu české reprezen-
tace se jeho zakladatelům nabízela 
spousta osobností s vynikajícím fot-
balovým jménem. Jeden však měl 
pro tuto funkci také ideální osob-
nostní předpoklad. Vladimír Šmicer 
měl vždy k fanouškům blízko, žádná 
žádost o autogram nezůstala nevy-
slyšena. A o české příznivce se tento 
výborný ofenzivní fotbalista zajímá 
také po skončení aktivní kariéry. 
„Mám sice funkci čestného předse-

dy, ale na chodu fanclubu se od jeho 
vzniku podílím aktivně. Chci, aby 
fanoušek opravdu cítil, že je pro nás 
tím nejdůležitějším,“ říká před pří-
pravným utkáním s Lotyšskem ma-
nažer české fotbalové reprezentace.

Jak jste se k funkci čestného před-
sedy fanclubu české fotbalové re-
prezentace dostal?
Byl to celkem přirozený průběh. V po-
zici manažera reprezentace mám 
blízko k hráčům i vedení, nikdy jsem 

neměl problém s fanoušky. A právě 
všechny tyto části by fanclub měl spo-
jit v cestě za jediným cílem – a tím 
jsou vítězství českého týmu před plný-
mi tribunami. 

Sám jste naznačil, že svoji roli nevní-
máte jako čestnou funkci. Jak přes-
ně se do dění fanclubu zapojujete?
Podílím se na jeho chodu od samé-
ho začátku. Jsem přesvědčen o tom, 
že taková iniciativa českému fotbalu 
scházela a rád bych svými zkuše-
nostmi a nápady pomohl. Navíc chci 
zajistit to, aby fanclub vzali za svůj 
především hráči. Fanoušci jsou tu pro 
ně a mělo by to fungovat také v opač-
ném gardu. Počátky projektu nebyly 
jednoduché,  ale vše se rozjíždí podle 
našich představ. Fanoušci se stále 
hlásí, zájem ani tři měsíce po založe-
ní neklesá.

Fotbal se hraje pro diváky – tato 
věta se stala v posledních letech 
okřídlenou. Jak k tomu chce fanclub 
přispět po praktické stránce?
Je to celý soubor opatření, který je 
navíc neustále rozšiřován a doplňo-
ván. Chceme, aby fanoušci s týmem 
dýchali a na oplátku se jim dostalo 
odpovídající pozornosti. Všichni víme, 
jak bylo pro běžné fanoušky obtížné 
dostat se na atraktivní duely nároďá-
ku. A právě takové nás v nastávající 
kvalifi kaci čekají. Díky fanclubu bu-
dou mít fanoušci své místo na stadio-
nu zajištěné, fotbalistům se na dru-
hou stranu dostane podpory od těch 
nejvěrnějších. Tím to však samozřej-
mě nekončí. Chystáme fanzóny před 
utkáním, kde se budou moct naši pří-
znivci občerstvit a pobavit, k utkáním 
na hřištích soupeřů budou moct fans 
letět společně s hráči. Nachystány 
jsou také soutěže o celý den s týmem 
tak, aby se fotbaloví nadšenci mohli 

Vladimír Šmicer: 
Nejsem v čestné funkci, chci mít o fanklubu přehled

Zdroj: Deník Sport



podívat takříkajíc pod pokličku reprezentačních srazů. Těch ak-
tivit bude nadále přibývat, chceme reprezentaci přiblížit lidem. 

Čerpáte ve své práce ze zkušeností zahraničních kolegů?
Určitě. Výborným způsobem funguje fanclub v Německu, skvě-
le jsou na tom ale také Chorvaté a další státy. My se snažíme 
vznít si od nich to nejlepší a samozřejmě přidat něco specifi cky 
českého. Jsme pořád ještě na začátku cesty, zmíněné země jsou 
několik kroků před námi. O to větší motivaci však máme. Všichni 
lidé kolem fanclubu dělají maximum pro to, aby už nyní na pod-
zim měli fanoušci o několik pádných důvodů více ke spokojenosti. 

Jaký jste vlastně vy sám fanoušek?
Velký. Už když mi bylo šestnáct, jel jsem na mistrovství světa 
do Itálie. Vzal jsem si šálu, čepeček, vlajku a jel jsem autobu-
sem s bandou fandů na čtvrtfi nále s Německem. Všichni si sa-
mozřejmě nanosili basy piva, autobus byl plný. Když jsme dorazili 
kousek před Milán, zastavili nás karabiniéři, prolezli celý autobus 
a nakázali všechno vyndat. Že s pivem se dál nejede. Tak chlapi 
začali honem otvírat všechny lahváče. (smích)

Když jste pak sám začínal s velkým fotbalem, neklepal jste se 
právě kvůli fandům trémou?
Nervózní jsem byl strašně. Nejdříve to bylo pár zápasů za béčko 
na stadionech třetí ligy a potom jsem nastoupil v lize. To už jsem 
byl řádně na nervy. Nejen z fanoušků, ale hlavně abych něco ne-
zkazil. Když jsem hrál poprvé za reprezentaci, byl to ještě další 
stupínek.

U reprezentace jste nyní jako manažer, čeští fotbalisté se po-
malu blíží ke startu evropské kvalifi kace. Těšíte se?
Těším se strašně moc. Když člověk viděl mistrovství světa bez 
naší účasti, bylo mu smutno, jsme hladoví po úspěchu. Realizač-
ní tým v čele s Michalem Bílkem udělal všechno pro to, aby tým 
dobře nachystal. Já jsem přesvědčen, že máme sílu uspět. A prá-
vě fanoušci by nám k tomu měli pomoct.     

Porte til industri og private

Premium partner českého
národního týmu

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.

Jubilejní vrata
Nyní ušetříte až 40 %**

Hörmann 
losuje
jubilejních vrat!

Informace u zúčastněných 
prodejců Hörmann.

Sekční garážová vrata 
MicroMatic 75

v barvě bílá RAL 9016, včetně 
pohonu pouze

22.7 ,-Kč *



Přiblížit fotbalové reprezentanty 
fanouškům. Zaručit nejvěrnějším 
příznivcům, že se při atraktivních 
zápasech národního týmu dostanou 
na tribuny v maximálních počtech. 
Nabídnout jim neopakovatelné zážitky 
ze zákulisí velkého fotbalu, ale třeba 
také přitáhnout k fotbalu více žen. 
Takové jsou cíle fanclubu české fotba-
lové reprezentace, který byl vzkříšen 
k životu před více než třemi měsíci.

Ofi ciální fanclub vznikl již ve druhé 
polovině roku 2005 na základě inicia-
tivy lidí, kteří mají fotbal rádi a je sou-
částí jejich života. Sdružení mělo brzo 
na dvacet tisíc členů, ale spolupráce 
s tehdejším svazovým vedením byla 
prakticky nulová. Nová etapa tak byla 
odstartována až 4. května 2010, kdy 
se k fanklubu ofi ciální smlouvou při-
hlásil Českomoravský fotbalový svaz 
v čele se svým předsedou, Ivanem 
Haškem.

Množství výhod pro členy

Registrace teď sice nově stojí 200 Kč, 
ale za tuto částku se mají fanoušci 
opravdu na co těšit. Hlavní výhodou 
členství je přednostní nárok na vstu-

penky na zápasy fotbalové repre-
zentace. Nejméně dvacet procent 
lístků, které na dané utkání bude mít 
k dispozici česká strana, se dostane 
ke členům fanclubu. Už se tedy nesta-
ne, že skalní příznivci, kteří objedou 
s národním týmem kvalifi kační zápa-
sy ve všech koutech Evropy, neseže-
nou vstupenky na atraktivní utkání 
proti Španělsku. Množství bonusů 
však na registrované členy čeká hned 
po vstupu do řad fanclubu. Každý 
člen fanclubu se může těšit na tzv. 
balíček ofi ciálního fanouška, který 
obsahuje šálu fanclubu, certifi kát 
členství, členskou kartu, podepsanou 
kartu čestného předsedy V. Šmicera, 
dopis od předsedy fanclubu Luboše 
Mikolajského a sadu slevových kupó-
nu na celou řadu produktů.

Nachystáno je množství 
zážitků…
„Nechceme, aby šlo o formální spolu-
práci. Pamatuju na mistrovství světa 
1990, kde nás provázely tisíce fan-
dů a rád bych, aby za námi lidé stáli 
i v době, kdy reprezentace není na vr-
cholu. Je to další krok k transparent-
nosti svazu,“ uvedl předseda ČMFS 

Ivan Hašek a jeho slova potvrzují také 
další nachystané kroky fanclubu. Pří-
znivci českých barev se mohou těšit 
například zájezdy s reprezentačním 
mužstvem na zahraniční utkání, mož-
nost strávit den s hráči i realizačním 
týmem, prohlídnout si stadiónu před 
utkáním a poodhalit zákulisí příprav 
nebo se zúčastnit množství soutěží 
o originální dresy, balóny a další suve-
nýry od reprezentačního týmu. 

…a další se chystají

Mnoho dalšího se pro fanoušky 
v těchto chvílích připravuje. „Členů 
neustále přibývá, ale my neusínáme 
na vavřínech. Moc dobře víme, že 
hlavní část práce nás ještě čeká,“ 
přibližuje stav věcí předseda fanclu-
bu, Vladimír Šmicer. Více se fanouš-
ci dozvědí především na stránkách 
www.fanclubfotbal.cz.     

Fanclub české fotbalové 
reprezentace se rozrůstá

REPRE  – Magazín české fotbalové reprezentace

FANCLUB ČESKÉ REPREZENTACE

26
Zdroj: Deník Sport



ČESKÁ FOTBALOVÁ LEGENDA

27Česko – Lotyšsko • Přátelské utkání • Liberec – stadion „U Nisy“

Vítězslav Lavička 
přeje na dálku hodně štěstí
Druhou sezonu v Austrálii načíná 
v těchto dnech trenér Vítězslav Lavič-
ka. Sedmačtyřicetiletý odborník do-
vedl v loňské sezoně klub FC Sydney 
k zisku mistrovského titulu, stejný 
úspěch by rád zopakoval také v le-
tošním ročníku. „Víme, že obhajovat 
titul bývá vždy těžší. Loňský úspěch je 
už historií. Chceme však jít, tak jako 
loni, do všech zápasů s respektem 
a úctou k soupeři, ale také s velkým 
odhodláním a touhou hrát dobrý fot-
bal a být úspěšní,“ říká na prahu star-
tujících soutěžních duelů přemýšlivý 
kouč, který nadále velmi pečlivě sle-
duje český fotbal v čele s reprezen-
tačním týmem.

„Přeji českému týmu do blížící se 
nové kvalifi kace jen to dobré. Přede-
vším pak respekt a trpělivost fanouš-
ků i lidí ve vedení fotbalu. Věřím, že 
utkáním s Lotyšskem se nastartují 
k úspěšnému podzimu,“ vzkazuje 
na vzdálenost mnoha tisíc kilomet-
rů bývalý vynikající záložník, kterého 
nechávají v klidu také nepřesvědčivé 
výsledky reprezentantů v minulých 

utkáních. „Tým prošel zásadní ob-
měnou, je potřeba dát mu čas. Na-
stupující generace má svoji kvalitu, 
a pokud dostane dostatek prostoru, 
může našemu fotbalu přinést hod-
ně radosti,“ říká trenér, který mladé 
české talenty vedl při svém působení 
u reprezentační jednadvacítky.

S Libercem propojen 
mnoha vzpomínkami
Dějiště dnešního utkání má pak pro 
Vítězslava Lavičku speciální příchuť. 
Právě s Libercem získal jako hlavní 
trenér titul v sezoně 2005/2006. 
„Na angažmá pod Ještědem vzpomí-
nám moc rád. Potkal jsem tam kvalitní 
a týmové hráče, soudržný a profesio-
nální realizační tým i ostatní pracovi-
té lidi v klubu. Zapomenout nemohu 
ani na výborné fanoušky. Jsou skvělí, 
dokážou ocenit, pokud někdo pracuje 
na sto procent. Věřím, že podobnou 
měrou podpoří také naše reprezen-
tanty v boji proti Lotyšsku.“ 

Dlouhé volno 
a návštěvy rodiny
Australská liga skončila již v březnu, 
kroky Vítězslava Lavičky pak logicky 
zamířily do Čech. „Celý duben jsem 
strávil doma, navštěvoval příbuzné 
a nejlepší kamarády. Bylo to opravdu 
příjemné období,“ vzpomíná na vzác-
né chvíle bez fotbalu trenér, kterého 
hráčská asociace v Austrálii zvolila 
za nejlepšího trenéra roku. Další 
náplň pak již byla opět spojena se 
sportem jeho srdce. „Vedle přípravy 
na ligovou sezonu se Sydney jsem si 
samozřejmě užil také světový šampi-
onát. V Sydney byl dokonce pořádán 
World Cup Festival, kde byla utkání 
vysílána na velkoplošných obrazov-

kách a provázela je báječná atmo-
sféra. To jsem si nemohl nechat ujít,“ 
usmívá se držitel sedmi hráčských 
titulů se Spartou, který si nenechal 
náladu zkazit ani neúspěchem aus-
tralské reprezentace. „Zklamání zde 
samozřejmě bylo cítit, po osmifi nále 
v roce 2006 chtěli Australané ješ-
tě dál, ale na zem je vrátil už první 
duel proti Německu. Každopádně si 
fanoušci i přes vyřazení svého týmu 
užili turnaj až do konce.“ Také Lavička 
byl po závěrečném fi nále spokojen. 
„Své momenty jsem si na turnaji na-
šel, obdivoval jsem především takřka 
bezchybnou hru španělských mistrů 
světa.“ 

Obhajoba bude velmi těžká

Nyní se však myšlenky českého tre-
nérského vyslance na nejmenším 
kontinentu ubírají k blížícímu se 
startu ligy. „Potvrdit loňské umístě-
ní bude velmi těžké. Jsme ve středu 
pozornosti, navíc odešlo 5 hráčů ze 
základní sestavy. Kvalitativně se nám 
je podařilo nahradit, otázkou je, jak 
je mladí fotbalisté dokážou nahradit 
také v otázce vůdcovství. Z přípravy 
mám však zatím dobrý pocit,“ těší 
vyhlášeného odborníka, který však 
ve svém typickém skromném tónu 
dodává: „Půjdeme do soutěže s po-
korou. Australská liga je výjimečně 
vyrovnaná, každý zápas bude nároč-
nou prověrkou. Na start ligy se však 
již těším.“     

Vítězslav Lavička
Narozen: 30. dubna 1963
Hráčská kariéra: 
1980–1982 Škoda Plzeň
1983–1984 AC Sparta Praha
1985–1986 RH Cheb
1987–1989 AC Sparta Praha
1990 Spartak Hr. Králové
1990–1992 AC Sparta Praha
1992–1994 Bohemians Praha
1994–1996  SK Chrudim
Trenérská kariéra: 
2002 AC Sparta Praha
2002–2003 FK Viktoria Žižkov
2004–2007 FC Slovan Liberec
2007–2008 ČR U21
2008–2009 AC Sparta Praha
2009–nyní Sydney FC
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Michal BÍLEK
Začíná ostrá fáze
Reprezentačnímu týmu pod vedením 
Michala Bílka začíná v tuto chvíli nej-
důležitější fáze. Po několika příprav-
ných turnajích odehraje dnes národní 
tým duel proti Lotyšsku, poté již bude 
následovat ostrý start kvalifi kace 
na evropský šampionát v roce 2012. 
Trenér Michal Bílek dával do této 
chvíle příležitost širšímu kádru, doba 
testování však dle jeho slov skončila. 
„Čeká nás generálka na kvalifi kač-
ní utkání, bude to ostrá prověrka se 
vším všudy. V Liberci jsou ti nejlepší, 
která má náš tým k dispozici,“ říká 
před utkáním na libereckém stadionu 
pětačtyřicetiletý trenér. 

Dnes se váš tým střetne s celkem 
Lotyšska. Je to soupeř, kterého jste 
si v této fázi přál?
Původně jsme měli hrát s Marokem, 
jenže soupeř duel zrušil. Lotyšsko je 
dobrou volbou, přestože reprezenta-
ce Litvy je na vyšší úrovni a má dale-
ko větší fotbalovou kvalitu než dnešní 
soupeř. Lotyši ale praktikují jednodu-
chý fotbal, hrají poctivě, brání velice 
dobře a i organizaci hry mají zvlád-
nutou. Bude to proto pro nás důležitá 
zkouška, jak si před vstupem do kvali-
fi kace s tímto pojetím poradíme.

Je to poslední z přípravných duelů, 
následovat budou již úvodní utkání 
evropské kvalifi kace. Cítíte stoupa-
jící tlak?
Tlak na trenéra i hráče reprezentace je 
neustálý, ale s blížícím se startem kva-
lifi kace samozřejmě cítíme napětí. Vě-
řím však, že to bude ku prospěchu věci. 

V minulých přípravných duelech jste 
dával hodně šancí členům širšího 
kádru. Bude duel s Lotyšskem z to-
hoto pohledu jiný? 
Čeká nás generálka na kvalifi kač-

ní utkání, bude to ostrá prověrka se 
vším všudy. V Liberci jsou ti nejlepší, 
která má náš tým k dispozici. Nezna-
mená to však samozřejmě, že by ne-
mohli šanci dostat nováčci. O hráčích 
národního týmu bude rozhodovat je-
jich výkonnost. 

„Čeká nás generálka na kva-
lifi kační utkání, bude to ostrá 
prověrka se vším všudy.“

V minulých dnech se množily zprávy 
o zdravotních komplikacích největ-
ších osobností týmu, jmenovitě Pet-
ra Čecha nebo Tomáše Rosického. 
Nemáte strach, že by tito hráči moh-
li na startu kvalifi kace chybět? 
Já věřím, že se tito fotbalisté dají 
do soutěžních střetů zdravotně do po-
řádku a budou moci týmu pomoct. 
Na druhou stranu je naším úkolem 
připravit tým co nejlépe i v případě 
absence kohokoliv z kádru. 

ŠAMPIONÁT SPLNIL MÉ 
OČEKÁVÁNÍ

Byl jste se osobně podívat na nedáv-
no skončeném světovém šampio-
nátu. S jakými dojmy jste se z Jižní 
Afriky vrátil?
Jsem moc rád, že jsem se toho mohl 
účastnit, mám veskrze pozitivní zá-
žitky. Před odletem jsme hodně sly-
šeli a četli o bezpečnostních rizicích 
a možných zmatcích v organizaci, ale 
Jihoafričané vše zvládli na jedničku. 
Viděli jsme perfektně zvládnutý šam-
pionát, který přinesl hodně nezapo-
menutelných fotbalových momentů.

A samotné zápasy? Kolik jste jich 
stačil vidět?
Původně jsme měli být na všech utká-
ních ´španělské´ skupiny, nakonec 

jsme viděli také duely Američanů se 
Slovinci, Slovenska s Itálií, Německa 
s Ghanou a také Brazílie s Pobřežím 
Slonoviny.

Jaký z duelů na vás zanechal největ-
ší dojem?
Nezapomenutelný byl obrat Američa-
nů v zápase se Slovinci, kdy v polo-
čase prohrávali 0:2 a v závěru sahali 
po vítězství. Zaujal mě také výborný 
výkon Slovenska proti Itálii nebo zá-
pas Brazílie s Pobřežím Slonoviny. 
Nejen díky hernímu projevu Jihoame-
ričanů, ale především kvůli atmosféře 
v hledišti. Brazilci se opravdu fotba-
lem baví, při utkání i po něm to byla 
jedna velká oslava. Pro mě osobně 
obrovský zážitek.

„Jihoafričané vše zvládli na jed-
ničku. Viděli jsme perfektně 
zvládnutý šampionát, který při-
nesl hodně nezapomenutelných 
fotbalových momentů.“

Co vás osobně na šampionátu nejví-
ce překvapilo?
Určitě absence většího počtu jihoame-
rických týmů v závěrečné fázi turnaje, 
velký dojem na mě zanechaly vyzrálé 
výkony mladého týmu Německa. Celko-
vě však šampionát splnil mé očekávání. 

Jak byste hodnotil výkony světových 
šampionů ze Španělska – jednoho 
z našich soupeřů v blížící se kvalifi -
kaci?
Španělé dokázali, že jsou právem 
označováni jako nejlepší tým součas-
nosti. Předváděli vyrovnané výkony, 
titul jim patří právem.

Dokázal jste si jejich zápasy vychut-
nat také jako fanoušek, nebo převa-
žoval analytický pohled trenéra?
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Určitě oboje, profesní stránku nejde 
při sledování zápasů tak jednoduše vy-
pnout. Na druhou stranu potkáme Špa-
něly až za několik měsíců, na pozorová-
ní jejich hry bude ještě dostatek času. 

Naši soupeři z poslední neúspěšné 
kvalifi kace – Slovinci a Slováci – 
určitě na turnaji nepropadli. Mrzelo 
vás o to více, že český tým na šampi-
onátu chyběl?
Samozřejmě bych byl nejraději, 
kdybychom mohli v Africe hrát my. 
Na druhou stranu Slováci i Slovinci 
si postup zasloužili a na šampionátu 
prokázali, že tam byli právem. 

TĚŠÍM SE, CO LIGA PŘINESE

Odstartoval také nový ročník Gam-
brinus ligy, který veřejnost i odbor-
níci očekávali s velkými nadějemi. 
Podle předpokladů by měla být nej-
vyšší tuzemská soutěž kvalitnější 
než v předchozích ročnících. Sdílíte 
tento názor?
Uvidíme, co nová sezona přinese. Nej-
větším favoritům se podařilo udržet 
kádry, přišlo také několik osobností 
se zkušenostmi ze zahraničních lig. 
Fanoušci se mají na co těšit a já vě-
řím, že to na návštěvách bude znát.

Poprvé byla sezona odstartována 
Superpohárem mezi vítězem ligy 
a domácího poháru. Jak jste vnímal 
vznik tohoto klání?
Je to určitě krok správným směrem, 
v západních soutěžích je tento duel 
velmi tradiční a prestižní záležitostí. 
Věřím, že také český divák bude tento 
duel vnímat jako standardní a atrak-
tivní zahájení sezony.

Poslední otázka nemůže znít jinak – 
jak se vy osobně těšíte na blížící se 
kvalifi kační duely?
Jsem rád, že se tyto zápasy přiblí-
žily. Věřím v sílu tohoto týmu a jsem 
přesvědčen, že můžeme být úspěš-
ní. Dnešním přátelským zápasem 
bychom se chtěli odrazit k úspěšné 
kvalifi kaci.     



Oficiální partner
aÏ do konce druhého poloãasu

Oficiální sportovní nápoj ãeské fotbalové reprezentace

www.isostar.cz



Nejvíc zápasù, nejvíc Nejvíc zápasù, nejvíc 
adrenalinu na webu i v mobiluadrenalinu na webu i v mobilu

Live sázky Tipsportu -Live sázky Tipsportu -  
nejširší nabídka utkánínejširší nabídka utkání

Užijte si v nabídce Live sázek Tipsportu také basketbal, házenou 
i volejbal a také rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!

Aktuální nabídku Live sázek 
naleznete vždy na www.tipsport.cz 
pod záložkou LIVE SÁZKY.

Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. 
Užijte si adrenalin Live sázek bez manipulaèního poplatku na 
webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu po zadání adresy 
mobil.tipsport.cz.

Novì Novì 

i dvojtipy!
i dvojtipy!

Premium partner èeské 
fotbalové reprezentace
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S velmi prestižní a renomovanou 
charitativní organizací se v násle-
dujících dnech, týdnech a měsících 
spojí český fotbal zastoupený Čes-
komoravským fotbalovým svazem. 
Se startující sezonou se totiž roz-
jíždí spolupráce ČMFS s projektem 
TERIBEAR z Nadace Terezy Maxové 
dětem. 

„Českomoravský fotbalový svaz se 
hrdě hlásí k charitativním akcím, již 
v minulosti jsme pomáhali hned na ně-
kolika frontách. Spolupráce s prestiž-
ním a především úspěšným projektem 
TERIBEAR je pak dalším krokem. Jsem 
osobně velmi rád, že Nadace Terezy 
Maxové dětem v čele se svoji zakla-
datelkou má velkou chuť spojit se 
s českým fotbalem a pevně věřím, že 
to bude oboustranně přínosné spojení. 
S projektem TERIBEAR chceme spolu-
pracovat dlouhodobě a pro dobrou věc 
vygenerovat maximum prostředků,“ 
řekl na startu nové spolupráce předse-
da ČMFS Ivan Hašek. 
„Jsem velmi ráda, že se prostřednic-
tvím ČMFS zapojí do projektu TERI-

BEAR celý český fotbal. Je to ojedinělý 
projekt, který si za rok a půl své exis-
tence získal řadu fanoušků, a jehož vý-
těžek pomůže mnoha pěstounským ro-
dinám. Spolupráce s českým fotbalem 
je velmi konkrétní a osobně se na ni 
velmi těším,“ připojila se k hodnocení 
fotbalového předsedy také zakladatel-
ka nadace, Tereza Maxová. 
Spolupráce bude probíhat jak na ligo-
vé, tak i reprezentační úrovni. V části 
ligové proběhnou dvě předem zvolená 
TERIBEAR kola, ve kterých se všechny 
týmy Gambrinus ligy do projektu aktiv-
ně zapojí. První TERIBEAR kolem bude 
9. týden soutěžního ročníku, kdy proti 
sobě mimo jiné nastoupí obě pražská 
´S´. Druhým poté bude zrcadlové 23. 
kolo tak, aby se jako domácí vystří-
daly všechny týmy. V obou těchto ko-
lech každý divák přispěje dobré věci. 
Za každého fanouška na stadionu totiž 
domácí klub přispěje na konto projek-
tu TERIBEAR. Navíc všichni úspěšní 
střelci tohoto kola přidají do pomyslné 
fotbalové kasičky další tisícikorunu. 
Podobný postup bude zvolen také při 
reprezentační části spolupráce. Za ka-

ždého diváka, který navštíví jeden ze 
čtyř kvalifi kačních duelů české fotba-
lové reprezentace v této sezoně, od-
vede svaz na konto TERIBEAR 10 Kč, 
částkou 5 000 Kč pak přispějí úspěšní 
střelci branek z výběru Michala Bílka. 
Navazovat budou také další aktivity 
a společné akce, které budou blíže 
představeny na speciální tiskové kon-
ferenci k projektu TERIBEAR. 
Výtěžek z projektu TERIBEAR poputuje 
na rozvoj a podporu náhradní rodinné 
péče, zejména pak na profesionalizaci 
pěstounských rodin. Další oblastí pod-
pory je prevence odebrání dítěte z ro-
diny. Oba směry (prevence i podpora 
náhradní rodiny) sledují jednoznačný 
cíl, kterým je snížení počtu dětí, které 
vyrůstají v ústavní péči.     

Reprezentační i ligový fotbal pro TERIBEAR

Nadace Terezy 
Maxové dětem
Plzeňská 5, 150 00 Praha 5
mail: info@terezamaxovadetem.cz
www.terezamaxovadetem.cz
DMS TEREZADETEM (87777)
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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.

Kdy jste naposledy naživo sledovala 
nějaké fotbalové střetnutí?
Teď naposledy v televizi jsem sledo-
vala zápas mezi Plzní a tureckým Be-
siktasem. A naživo fotbalové utkání 
našeho Tobiáše - Průhonice versus 
Jesenice. Oba dva zápasy skončily 
nerozhodně. (úsměv)

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 spoustu fotbalových osob-
ností - jako třeba Milana Baroše, To-
máše Ujfalušiho, kteří podpořili naši 
charitativní přehlídku, nebo Vladimí-
ra Šmicera, Karla Poborského, Iva-
na Haška a Michala Bílka, kteří jsou 
patrony našeho projektu TERIBEAR. 
S Petrem Čechem jsem točila rekla-
mu na předsednictví České republiky 
v EU a v Monaku jsem zase potkávala 
třeba Jardu Plášila, Pavla Nedvěda 
nebo Jana Kollera. Tímto jsem ještě 
nevyčerpala svůj fotbalový repertoár, 
protože v rámci Mistrovství Evropy 
v roce 2006 v Německu jsem poveče-
řela s Louisem Figem a jeho rodinou 
a následně jsme si i společně užili ně-
která fotbalová utkání. Hlavně ta, kde 
hrálo Portugalsko.

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 součas-
ně hlavní symbol nového stejnojmen-
ného projektu. Symbol méďi v sobě 
vhodně spojuje dětskou tématiku se 
současným módním trendem. Nada-
ce prozatím úzce spolupracovala se 
společností SPAR, kde byly k dostání 
různé charitativní výrobky, kdy část 
prostředků putovala nadaci. Nyní se 
spolupráce rozšiřuje a vstupuje do ní 
český fotbal, a to na ligové, tak i re-
prezentační úrovni. Výtěžek projektu 
je určen na rozvoj a podporu náhrad-
ní rodinné péče, zejména pak na pro-
fesionalizaci pěstounských rodin. 
Další oblastí podpory bude prevence 
zbytečného odebrání dítěte z rodiny. 
Oba směry sledují jednoznačný cíl 
- dostat děti z ústavů zpátky domů. 
Česká republika je totiž bohužel stále 
na prvním místě v počtu dětí, které 
vyrůstaji mimo svou rodinu.

Plánujete také další propojení Teri-
bear se sportovní oblastí?
Tak významné jako s českým fotba-
lem prozatím ne. Ale v rámci propa-
gace projektu podpořil nadaci skvělý 
český hokejista Patrik Eliáš, který se 
stal jednou z tváří TERIBEAR Dream-
teamu.

Kolik tipujete výsledek dnešního utká-
ní české reprezentace s Lotyšskem?
2:0 pro ČR

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
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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 20:00 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*
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