
MAGAZÍN 
ČESKÉ 
FOTBALOVÉ 
REPREZENTACE

ČESKO - SAN MARINO
9. 9. 2009 od 17:20 h - Uherské Hradiště • Kvalifi kace MS 2010

Jan Koller Rozhovor s odcházejícím nejlepším střelcem reprezentace

Miroslav Kadlec Česká fotbalová legenda z Uherského Hradiště

cena 30 Kč

Tomáš Rosický Velký plakát „Malého Mozarta“

Bratislavské ohlédnutí Slovensko – Česko

Strana

12

26

16

20
LIBERTAS





k dalšímu kvalifi kačnímu utkání 
se scházíme zde, v Uherském Hra-
dišti, kde fotbalem doslova žijete. 
Vstupenky na dnešní duel se San 
Marinem byly vyprodány za pouhé 
tři hodiny, což je pro mě pádný dů-
kaz, že sem zápasy národního týmu 
patří a že jsme tu správně. Když jste 
sem přišli na reprezentační mužstvo 
minule, právě se český fotbal loučil 
s jedním z nejlepších hráčů své slav-
né historie a začala éra „bez Nedvě-
da“. Po třech letech přijíždíme na 
Slovácko znovu a začíná další nová 
éra českého fotbalu – „bez Kollera“. 

Dovolte mi, abych touto cestou Hon-
zovi Kollerovi moc poděkoval, že přijal 
mojí nabídku a stal se znovu součástí 
týmu, na který jsem pyšný a který má 
stále o co hrát. Především mu však 
chci poděkovat za to, co pro český fot-
bal v uplynulých deseti letech udělal. 
A to ve jménu všech českých fandů, 
pro které nastřílel 55 reprezentačních 
branek. V celé historii českosloven-
ského fotbalu nebylo lepšího střelce. 

Na Slovensku byl Honza po utkání 
tak zklamaný, že se rozhodl ukončit 
reprezentační kariéru ihned. Já jsem 
přesvědčen, že to bylo rozhodnutí 
unáhlené a učiněné v emocích a že 
by třeba právě v dnešním zápase ješ-
tě nějaké góly přidal. Nicméně mi ne-
zbývá, než jeho vůli respektovat. Tak-
že ještě jednou – Honzo, díky moc!

Všichni jste viděli, jak to v sobotu 
v Bratislavě dopadlo. Jeli jsme tam 
pro tři body a přivezli jeden. Kluci ale 
makali, byl to krásný zápas. Škoda, že 
netrval o 5 minut déle, jsem přesvěd-
čen, že by to tam ještě spadlo. Nicmé-
ně situace v naší skupině je po remíze 
Poláků se Severními Iry stále velmi za-
motaná a my jsme i nadále ve hře mi-
nimálně o druhé místo a tedy o účast 
v baráži. Teď už ale žádné další remí-
zy, všechna tři zbývající utkání musí-
me vyhrát. Hrajeme už pouze doma, 
a tak věříme, že s pomocí fanoušků se 
nám to podaří a o Afriku se ještě pope-
reme. První vítězství musí přijít dnes. 
A nejen to. Ve světové kvalifi kaci se na 

rozdíl od té evropské při rovnosti bodů 
nejdříve hledí na celkové skóre a pak 
až teprve na vzájemné zápasy. A proto 
je utkání se San Marinem důležitější, 
než na první pohled vypadá. My totiž 
musíme nejen vyhrát, ale snažit se vy-
hrát co největším rozdílem. Ve vyrov-
nané skupině, jakou je ta naše, může 
hrát každý gól veledůležitou roli. A tak 
věříme, že po celých devadesát minut 
budete naším dvanáctým hráčem, ne-
necháte nás vydechnout a dotlačíte 
nás svými hlasivkami k úspěchu. Drž-
te nám palce. Přeji vám krásný fotba-
lový zážitek.

Váš Ivan Hašek

Stále žijeme a budeme bojovat až do konce!
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 11 569
Trenéři: 8 283
Rozhodčí: muži 3 856
Kluby: fotbal 4 148, futsal 2 426

SLOVO ÚVODEM
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vý zážitek.
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V PRODEJI OD 3. ZÁŘÍ

Úsměv je všude. 

Ráááádio.

Více úsměvů na www.usmev.cz
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Brankář Petr ČECH
Datum narození: 20. 05. 1982
Výška (cm): 196
Váha (kg): 85
Starty: 69 Góly: 0
Klub: Chelsea FC (Anglie)
Předchozí kluby:
Stade Rennes (Francie, 2002-2004), 
Sparta Praha (2001-2002), 
Chmel Blšany (1999-2001), 
Viktoria Plzeň (1989-1999).

První reprezentační start: 12. 02. 2002, ČR - Maďarsko 2:0

Obránce Zdeněk GRYGERA
Datum narození: 14. 05. 1980
Výška (cm): 184
Váha (kg): 79
Starty: 64 Góly: 2
Klub: Juventus FC (Itálie)
Předchozí kluby:

Ajax Amsterdam (Nizozemsko, 2003-2007), Sparta Praha (2000-2003), 
FK Drnovice (1998-2000), FC Zlín (1990-1998), TJ Holešov (1987-1990).

První reprezentační start: 15.08.2001, ČR - Korea 5:0

Obránce Marek JANKULOVSKI
Datum narození: 09. 05. 1977
Výška (cm): 184
Váha (kg): 76
Starty: 76 Góly: 11
Klub: AC Milán (Itálie)
Předchozí kluby:

Udinese Calcio (Itálie, 2002-2005), SSC Neapol (Itálie, 2000-2002), 
Baník Ostrava (1996-2000), VTJ Znojmo (1995-1996), 
Baník Ostrava (1987-1995).

První reprezentační start: 08.02.2000, ČR - Mexiko 2:1

Obránce Michal KADLEC
Datum narození: 13.12.1984
Výška (cm): 183
Váha (kg): 73
Starty: 13 Góly: 1
Klub: Bayer 04 Leverkusen (Německo)
Předchozí kluby:

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

Obránce David ROZEHNAL
Datum narození: 05.07.1980
Výška (cm): 191
Váha (kg): 80
Starty: 57 Góly: 1
Klub: Hamburger SV (Německo)
Předchozí kluby:
Lazio Řím (Itálie, 2008-2009), Newcastle FC (Anglie, 2007-2008), 
Paris Saint Germain (Francie, 2005-2007), FC Bruggy (Belgie, 2003-2005), 
Sigma Olomouc (1998-2003), Sokol Kožušany (1997-1998), 
Sigma Olomouc (1989-1997), Sokol Kožušany (1988-1989).

První reprezentační start: 18.02.2004, Itálie - ČR 2:2

Záložník Tomáš HÜBSCHMAN
Datum narození: 04. 09. 1981
Výška (cm): 180
Váha (kg): 74
Starty: 22 Góly: 0
Klub: Šachtar Doněck (Ukrajina)
Předchozí kluby:

Sparta Praha (2001-2004), 
FK Jablonec (2000 – 2001),
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: Hertha BSC Berlin (Německo)
Předchozí kluby:
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: 10.02.2009, Maroko - ČR 0:0

Obránce Roman HUBNÍK
Datum narození: 06. 06. 1984
Výška (cm): 190
Váha (kg): 83
Starty: 2 Góly: 1
Klub: AC Sparta Praha
Předchozí kluby:

FK Moskva (Rusko, 2007-2009), Sigma Olomouc (1994-2007).

První reprezentační start: 05.06. 2009, ČR – Malta 1:0

Obránce Martin JIRÁNEK  
Datum narození: 25. 05. 1979
Výška (cm): 189
Váha (kg): 90
Starty: 31 Góly: 1
Klub: Spartak Moskva (Rusko)
Předchozí kluby:

Reggina Calcio (Itálie, 2000-2004), Slovan Liberec (2000), 
Bohemians Praha (1994-1999), Radotínský SK (1985-1994).

První reprezentační start: 21.08.2002, ČR – Slovensko 4:1

Obránce Zdeněk POSPĚCH
Datum narození: 14.12.1978
Výška (cm): 174
Váha (kg): 72
Starty: 16 Góly: 1
Klub: FC Kodaň (Dánsko)
Předchozí kluby:
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: 17.08.2005, Švédsko - ČR 2:1

Obránce Tomáš SIVOK
Datum narození: 15.09.1983
Výška (cm): 185
Váha (kg): 71
Starty: 8 Góly: 0
Klub: Besiktas Istanbul (Turecko)
Předchozí kluby:

AC Sparta Praha (2008), Udinese Calcio (Itálie, 2007- 2008), 
AC Sparta Praha (2002-2007), SK České Budějovice (2003-2004), 
AC Sparta Praha (2002-2003), SK České Budějovice (2000-2002).

První reprezentační start: 03.09.2005, Rumunsko – ČR 2:0

Záložník David JAROLÍM
Datum narození: 17.05.1979
Výška (cm): 172
Váha (kg): 68
Starty: 26 Góly: 1
Klub: Hamburger SV (Německo)
Předchozí kluby:
1.FC Norimberk (Německo, 2000-2003), 
Bayern Mnichov (Německo, 1995-2000), 
Slavia Praha (1991-1995), 
FC Rouen (Francie, 1987-1991).

První reprezentační start: 08.10.2005, ČR - Nizozemsko 0:2
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Záložník Radoslav KOVÁČ 
Datum narození: 27.11.1979
Výška (cm): 189
Váha (kg): 78
Starty: 29 Góly: 2
Klub: West Ham United (Anglie)
Předchozí kluby:

Spartak Moskva (Rusko, 2005-2009), Sparta Praha (2003-2004), 
Sigma Olomouc (1995-2003), Velké Losiny (1992-1995), 
TJ Šumperk (1990-1992), Spartak Loučná n. D. (1988-1990).

První reprezentační start: 09.10.2004, ČR – Rumunsko 1:0

Záložník Daniel PUDIL
Datum narození: 27.09.1985
Výška (cm): 183
Váha (kg): 74
Starty: 6 Góly: 2
Klub: KRC Genk (Belgie)
Předchozí kluby:

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

První reprezentační start: 07.02.2007, Belgie – ČR 0:2

Útočník Milan BAROŠ
Datum narození: 28.10.1981
Výška (cm): 184
Váha (kg): 78
Starty: 75 Góly: 34
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: 25.04.2001, ČR - Belgie 1:1

Útočník Tomáš NECID
Datum narození: 13.08.1989
Výška (cm): 190
Váha (kg): 83
Starty: 7 Góly: 2
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

Útočník Jiří ŠTAJNER
Datum narození: 27.05.1976
Výška (cm): 179
Váha (kg): 78
Starty: 29 Góly: 4
Klub: Hannover 96 (Německo)
Předchozí kluby:
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: 12.02. 2002, ČR – Maďarsko 2:0

Trenér Ivan HAŠEK
Datum narození: 06. 09. 1963
Hráčská kariéra:
ZOM Nymburk (1970-1977), 
Sparta Praha (1977-1990), 
Racing Štrasburk (Francie, 1990-1994), 
Sanfreece Hirošima (Japonsko, 1994-1995), 
JEF United Ičihara (Japonsko, 1995-1996), 
AC Sparta Praha (1997).
Starty: 56 Góly: 5
Největší úspěchy: 
postup do čtvrtfi nále MS 1990 v Itálii, 
vítěz ankety Fotbalista roku 1987 a 1988
Trenérská kariéra: 
AC Sparta Praha (1999-2001), 
asistent trenéra reprezentace ČR (1998-2001), 
Racing Štrasburk (Francie, 2001-2003), 
Vissel Kóbe (Japonsko, 2004),
AS Saint Étienne (Francie, 2004-2005), 
Al Wasl (Spojené arabské emiráty, 2006)
Al Ahlí (Spojené arabské emiráty, 2007-2009), 
reprezentace ČR (2009-?).
Největší úspěchy: 
dva tituly mistra ČR se Spartou (2000, 2001), 
osmifi nále Ligy mistrů (1999-2000), 
double s Al Ahlí (2009).

Záložník Jaroslav PLAŠIL
Datum narození: 05.01.1982
Výška (cm): 183
Váha (kg): 71
Starty: 49 Góly: 3
Klub: Girondins Bordeaux (Francie)
Předchozí kluby:
CA Osasuna (Španělsko, 2007-2009), AS Monako (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: 31.03.2004, Irsko - ČR 2:1

Záložník Tomáš ROSICKÝ 
Datum narození: 04.10.1980
Výška (cm): 175
Váha (kg): 67
Starty: 68 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: 23.02.2000, Irsko – ČR 3:2

Útočník Jan KOLLER  
Datum narození: 30.03.1973
Výška (cm): 202
Váha (kg): 100
Starty: 91 Góly: 55
Klub: Křídla Sovětů Samara (Rusko)
Předchozí kluby:
1. FC Norimberk (Německo, 2007-2008), AS Monaco (Francie, 2006-2007), 
Borussia Dortmund (Německo, 2001-2006),  SC Anderlecht Brusel (Belgie, 
1999-2001), KSC Lokeren (Belgie, 1996-1999),  Sparta Praha (1994-1996), 
ZVVZ Milevsko (1989-1994),  Smetanova Lhota (1978-1989).

První reprezentační start: 09.02.1999, Belgie – ČR 0:1

Útočník Václav SVĚRKOŠ
Datum narození: 01.11.1983
Výška (cm): 183
Váha (kg): 78
Starty: 9 Góly: 1
Klub: FC Sochaux (Francie)
Předchozí kluby:
FC Baník Ostrava (2007-2009), Austria Vídeň (Rakousko, 2007), 
Borussia Mönchengladbach (Německo, 2006), Hertha Berlín (Německo, 2006), 
Borussia Mönchengladbach (Německo, 2003-2005), Baník Ostrava (1998-
2003), VP Frýdek-Místek (1997-1998), Slezan Frýdek-Místek (1990-1997).

První reprezentační start: 27.05.2008 ČR - Litva 2:0

Realizační tým: Ivan Hašek hlavní trenér, Michal Bílek 

asistent trenéra, Luděk Klusáček asistent trenéra, 

Jan Stejskal asistent trenéra, Michel Dufour kondiční trenér, 

Karel Brückner konzultant, Jaroslav Dudl vedoucí mužstva, 

Petr Krejčí lékař, Petr Novák lékař, Pavel Kolář fyzioterapeut, 

Eduard Poustka masér, Jiří Vít masér, Roman Vonášek kustod, 

Jaroslav John kustod, Petr Svěcený tiskový mluvčí
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Česká republika
č.  JMÉNO  PŘIJMENÍ  NAROZEN        KLUB    ČR „A“ KVAL MS 2010
Brankáři

Petr ČECH 20.5.1982 Chelsea FC 69/0 5/0
Jaroslav DROBNÝ 18.10.1979 Hertha Berlín 1/0 0/0

Obránci
Zdeněk GRYGERA 14.5.1980 Juventus Turín 64/2 5/0
Roman HUBNÍK 6.6.1984 Sparta Praha 2/1 0/0
Marek JANKULOVSKI 9.5.1977 AC Milán  76/11 7/0
Martin JIRÁNEK 25.5.1979 Spartak Moskva  31/1 0/0
Michal KADLEC 13.12.1984 Bayer Leverkusen  13/1 2/0
Zdeněk POSPĚCH 14.12.1978 FC Kodaň  16/1  5/1
David ROZEHNAL 5.7.1980 Hamburger SV  57/1 6/0
Tomáš SIVOK 15.9.1983 Besiktas  8/0 1/0

Záložníci
Tomáš HÜBSCHMAN 4.9.1981 Šachtar Doněck 22/0 1/0
David JAROLÍM  17.5.1979 Hamburger SV  26/1 4/0
Radoslav KOVÁČ 27.11.1979 West Ham United  29/2  4/1
Jaroslav PLAŠIL 5.1.1982 Girondins Bordeaux  49/3 6/0
Daniel PUDIL 27.9.1985 KRC Genk 6/2 1/1
Tomáš ROSICKÝ 4.10.1980 Arsenal FC 68/19 0/0

Útočníci
Milan BAROŠ 28.10.1981 Galatasaray  75/34 7/1
Tomáš NECID 13.8.1989 CSKA Moskva  7/2 4/1
Václav SVĚRKOŠ 1.11.1983 FC Sochaux   9/1 4/0
Jiří ŠTAJNER 27.5.1976 Hannover 96  29/4 1/0

Trenér
Ivan HAŠEK 6.9.1963

č.  JMÉNO  PŘIJMENÍ  NAROZEN        KLUB    ČR „A“ KVAL MS 2010
Brankáři

Aldo SIMONCINI 30.8.1986 Bellaria 13/0 4/0
Federico VALENTINI 22.1.1982 Misano 9/0 4/0
Michele CECCOLI 4.12.1973 Libertas 3/0 0/0

Obránci
Nicola ALBANI 15.4.1981 Murata 36/1 5/0
Matteo ANDREINI 10.10.1981 Tre Fiori 19/0 4/0
Simone BACCIOCCHI 22.1.1977 Fontanelle 45/0 7/0
Michele CERVELLINI 14.4.1988 Jevenes Dogana 0/0 0/0
Allessandro DELLA VALLE 8.6.1982 Coriano 27/0 6/0
Mauro MARANI 9.3.1975 Murata 20/0 4/0
Carlo VALENTINI 15.3.1982 Fontanelle 34/0 4/0
Fabio VITAIOLI 5.4.1984 Novasecchiano 9/0 5/0

Záložníci
Maicol BERETTI 1.5.1989 San Marino Calcio 8/0 7/0
Giovanni BONINI 5.9.1986 Cailungo 15/0 6/0
Matteo BUGLI 10.3.1983 Verucchio 15/0 5/0
Enrico CIBELLI 14.7.1987 Tre Penne 2/0 2/0
Federico NANNI 22.9.1981 Juvenes Dogana 6/0 3/0
Danilo RINALDI 28.4.1988 Virtus 3/0 3/0
Damiano VANNUCCI 30.7.1977 Perticara 53/0 8/0

Útočníci
Nicola CIACCI 7.7.1982 Pennarosa 53/1 2/0
Manuel MARANI 7.6.1984 Russi 19/1 6/0
Andy SELVA 23.5.1976 Hellas Verona 45/8  5/1
Matteo VITAIOLI 27.10.1989 San Marino Calcio 7/0 6/0

Trenér
Giampaolo MAZZA 26.2.1956

BILANCE KVAL. 
MS 2010:

PZ V R P S B
7 2 3 2 8:6 9

San MarinoLIBERTAS

Hlavní rozhodčí: Arman AMIRKHANYAN (Arménie), Asistenti rozhodčího: Zaven HOVHANNISYAN (Arménie), 
Artur MURADYAN (Arménie), 4.rozhodčí: Ararat TSHAGHARYAN (Arménie), Delegát: Andreas AKKELIDES (Kypr), 
Delegát rozhodčích: Antoine DE PANDIS (Francie).

BILANCE KVAL. 
MS 2010:

PZ V R P S B
8 0 0 8 1:37 0



San Marino Nejmenší z fotbalových trpaslíků
Žádný jiný z evropských reprezen-
tačních týmů nemá horší výsledky 
než ten, který se dnes představí 
v Uherském Hradišti v duelu proti 
českému národnímu týmu. Na Slo-
vácko míří na zápas světové kvalifi -
kace San Marino - opravdový fotba-
lový trpaslík s nadšenými amatéry ve 
svém středu. Pro ně jsou i přijatelné 
prohry se silnějšími soupeři malými 
osobními vítězstvími.  
Jediná výhra, tři remízy a 92 porážek, 

a to vesměs drtivých. To je bilance re-
prezentačního výběru pátého nejmen-
šího státu světa, který se rozkládá na 
území Itálie nedaleko vyhlášeného 
letoviska Rimini. 
Byla to velká sláva, když San Mari-
no v dubnu roku 2004 v přátelském 
utkání porazilo 1:0 dalšího tradičního 
outsidera z Lichtenštejnska. Vítězství 
je ale pro San Marino prvním a záro-
veň také posledním. Od té doby na 
jeho konto nepřibyl žádný další bod, 
i proto je jeho reprezentace ve světo-
vém žebříčku FIFA až na 203. místě, 
pod ním jsou už jen čtyři země.
Jedinou výhru San Marinu před více 

než pěti lety zařídil největší sanmarin-
ský klenot - útočník Andy Selva. Ten je 
připravený i na dnešní zápas v Hradiš-
ti. Třiatřicetiletý útočník z třetiligového 
italského celku Hellas Verona je také 
jediným ryzím profesionálem v týmu. 
Pyšní se i primátem historicky nejlep-
šího kanonýra země: zatímco v jiné 
reprezentaci by jeho osm nastřílených 
branek zapadlo do šedivého průměru, 
v San Marinu je velkou hvězdou. 
Historickou senzací byla bezbranková 
remíza s Tureckem (1993). Ve stej-
ném roce se San Marinu dokonce 
podařilo rozesmutnit i fotbalovou vel-
moc Anglii, kterou senzačně připravilo 
o účast na mistrovství světa ve Spoje-
ných státech. 
Anglie v posledním utkání kvalifi kace 
potřebovala doma porazit San Marino 
o sedm branek, aby oslavila postup. 
Sedm gólů Albion skutečně vstřelil, 
ovšem protože už v osmé sekundě 
utkání hostující Davide Gualtieri šoko-
val nejrychlejší brankou historie světo-
vých kvalifi kací, Anglie nakonec potřeb-
ným rozdílem nezvítězila, na šampionát 
se kvůli tomu nedostala a pro její repre-
zentaci je osudný duel se San Marinem 
dodnes velkým mementem.
Čeští fotbalisté se poměřili se San Ma-
rinem zatím třikrát. Pokaždé vyhráli, 
aniž by inkasovali branku, jednou 7:0 
a dvakrát 3:0. Nejtěžším debaklem 
v historii byl pro San Marino nedávný 
výprask 0:13 od Německa.

Výběr San Marina - 
pestrá směsice povolání
Být profesionálem, pro kterého je 
fotbal také hlavní obživou, je běžné 
v mnoha zemích. V San Marinu ni-
koliv. Hráči z malého jihoevropského 
státečku se sice v kvalifi kacích staví 
proti největším hvězdám, ale jejich 
výchozí pozice zdaleka není stejná. 
Hráči San Marina se totiž živí jinak 
než fotbalem, ten je pro ně především 
koníčkem. Jediným „profíkem“ je zmi-
ňovaný Andy Selva. 
Škála povolání sanmarinských repre-
zentantů je pestrá. Je mezi nimi řada 
vysokoškolských studentů, ale i nor-
málních pracujících.     

Bilance San Marina
Utkání 96
Výhra 1
Remíza 3
Prohra 92
Žebříček FIFA 203. místo

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE
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Povolání fotbalistů San Marina
brankář: Aldo Simoncini vysokoškolský student

obránci:

Nicola Albani fi nanční poradce
Simone Bacciochi zaměstnanec v nemocnici
Alessandro Della Valle účetní
Mauro Marani pojišťovací agent
Fabio Vittaioli státní úředník 
Carlo Valentini stavbyvedoucí

záložníci:

Maicol Beretti vysokoškolský student 
Giovanni Bonini vysokoškolský student 
Enrico Cibelli vysokoškolský student 
Damiano Vannucci majitel fi tcentra

útočníci:
Manuel Marani státní pracovník
Matteo Vitaioli vysokoškolský student
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Česká reprezentace v Uherském Hradišti

ČR do 21 let v Uherském Hradišti

CELKOVÁ 
BILANCE:

PZ V R P S
3 3 0 0 13:0

První vzájemný zápas (7. 10. 2006 v Liberci)
Česká republika - San Marino 7:0 (4:0) 
Branky: 28. a 68. Baroš, 43. a 52. Koller, 15. Kulič, 22. Polák, 49. Jarolím. 
Rozhodčí: Alijev - Husejnov, Asadov (všichni Ázerb.). ŽK: Domeniconi. 
Diváci: 9.514.
Česká republika: P. Čech - Ujfaluši, Grygera, Rozehnal (46. Zápotočný), 
Jankulovski - Jarolím, Rosický (64. Plašil), Polák - Baroš, Koller, Kulič 
(46. Lafata). Trenér: Brückner. 
San Marino: F. Valentini - Vannucci, Della Valle, Bacciocchio, Albani - 
C. Valentini, Masi (69. Crescentini), Domeniconi, Moretti (54. Marani), 
Andreini (82. Mariotti) - Selva. Trenér: Mazza.

Česká republika v Uherském Hradišti
Česká republika - Srbsko 1:3 (1:1) – 16.8. 2006
Branky: 3. Štajner - 41. Lazovič, 54. Pantelič, 70. Trisovič. 
Rozhodčí: Drabek - Zauner, Buch (všichni Rak.). ŽK: Jarolím, 
Bednář - Stěpanov. ČK: 76. Stěpanov. Diváků: 8.047.
Sestava ČR: Blažek - Grygera, Rozehnal (46. Zápotočný), Ujfaluši, 
Jankulovski (70. Bednář) - Piták (60. Kulič), Polák (46. Kováč), 
Nedvěd (45. Jarolím), Plašil (46. Sionko) - Koller, Štajner. Trenér: Brückner.

Poslední vzájemný zápas (19. 11. 2008 v Serravalle)
San Marino - Česká republika 0:3 (0:0) 
Branky: 47. Kováč, 54. Pospěch, 83. Necid. Rozhodčí: Kaasik - Multi, 
Vinogradov (všichni Est.). ŽK: Vanucci - Fenin. Diváci: 1.500.
San Marino: A. Simoncini - Michele Marani (81. Cibelli), Bacciochi, 
D. Simoncini, Della Valle, Vanucci - Bonini, Muccioli (70. Andreini), 
M. Vitaioli (88. Rinaldi), Berretti - Manuel Marani. Trenér: Mazza.
Česká republika: Zítka - Pospěch, Ujfaluši, Rozehnal, Jankulovski - Sionko, 
Polák (70. Jarolím), Kováč, Šírl - Baroš (81. Bednář), Fenin (66. Necid). 
Trenér: Rada.

Nejlepší střelec:   3 – Jan Koller

Jediné utkání, které dosud sehrálo 
v Uherském Hradišti reprezentační 
áčko. Zápas to byl ale vskutku výji-
mečný – s bohatou kariérou v národ-
ním týmu se zde rozloučil legendární 
Pavel Nedvěd a velký okamžik zažil 
i soupeř, neboť to byl první ofi ciální 
zápas pod hlavičkou samostatného 
Srbska.
Vzpomínku na chvíle, kdy „Grande 
Paolo“ naposledy zamával českým 
fanouškům, nepokazila ani nečekaná 
porážka. Nedvěd opustil hřiště těsně 

před poločasem za stavu 1:1, jen-
že po řadě střídání po přestávce byl 
soupeř přesnější a dvěma góly rozho-
dl. Nezastavila ho ani skutečnost, že 
utkání dohrával v deseti po vyloučení 
Stěpanova. Jediný přesný zásah za-
znamenal také Jiří Štajner, pro něhož 

to byla dosud poslední reprezentační 
trefa a jeden z posledních startů v ná-
rodním týmu vůbec. Do něj se vrátil až 
před srpnovou přípravou s Belgií.     

Česká reprezentace do 21 let 
ČR – Arménie 6:0 (1:0) 7.9. 2005 (2.168 diváků)
ČR – Německo 0:2 (0:1) 11.11.2005 (8.120 diváků)
ČR – Bělorusko 2:1 (0:0) 6.9. 2006 (1.305 diváků)
ČR – Ukrajina 0:1 (0:0) 9.9. 2008 (5.823 diváků)





JAN KOLLER
Kanonýr byl při chuti, 
ale defi nitivně skončil
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Mohl to být vydařený návrat po vzoru 
Pavla Nedvěda, který se takto před 
čtyřmi lety probil až na mistrovství 
světa. Šestatřicetiletý nejlepší ka-
nonýr reprezentační historie byl po 
loňském Euru tak zklamaný, že mu 
najednou přestala kabina národního 
týmu chybět. Jenže pak se dostal 
v Samaře znovu do někdejší formy 
i střelecké pohody, na domácí fotba-
lový trůn usedl Ivan Hašek a Koller 
najednou našel chuť přidat ke svým 
55 reprezentačním zásahům další. 
I proto přijal nabídku vrátit se do 
týmu pro zbytek kvalifi kace.

Jeho návrat měl však jepičí život, 
po sobotní remíze na Slovensku 
dvoumetrový útočník svoje působení 
v týmu defi nitivně ukončil a mužstvo 
opustil. Rozhovor, který vznikal ještě 

před utkáním, tak nakonec dostal 
jiný rozměr.

Honzo proč jste se rozhodl 
k návratu?
Po vyřazení na loňském mistrovství 
Evropy jsem byl ze všeho špatnej,  do 
toho jsem měl za sebou nepovedenou 
sezonu v Norimberku a přestupoval 
do nového klubu. Sešlo se toho více 
a najednou jsem věděl, že mi repre-
zentace nebude chybět. Jenže teď 
je situace jiná. Jsem znovu v dobré 
herní pohodě, navíc bych rád pomohl 
tomu nadšení, které v Česku zavládlo 
po příchodu Ivana Haška. Je co zlep-
šovat.

Do týmu jste patřil po dlouhá léta. 
Neříkejte, že vám najednou nechy-
běly ty občasné cesty do Prahy, at-

mosféra, kterou jste si vždy vy hráči 
pochvalovali.
Je pravda, že atmosféra byla v muž-
stvu vždy fajn, ale téměř všechno je 
odvislé od výsledků a ty najednou ne-
byly. Kabina fungovala, ale opravdu 
mi to nechybělo. Měl jsem v Rusku 
dost svých starostí, náročný program, 
cestování, rozhodně jsem se nenudil. 
A dost dlouho ani nepomyslel na to, 
že bych se ještě vrátit mohl.

Je tím největším lákadlem druhá 
účast na mistrovství světa, když to 
minulé jste kvůli zdravotním potížím 
spíše protrpěl?
Mistrovství světa je hrozně daleko. 
Předně by nám musely všechny zbý-
vající zápasy vyjít(rozhovor vznikal 
ještě před zápasem na Slovensku – 
pozn.red.)  a kdoví, jak na tom budu 



v té době já. Koncem roku mi končí 
smlouva v Rusku a ani nevím, co bude 
dál s mojí kariérou.

Trenér Hašek po vašem příjezdu na 
sraz říkal, že fotbalově jste na tom 
stejně jako v minulosti a upozornil, 
že vám možná prospělo menší zhub-
nutí. Vy jste hubnul úmyslně?
Ne, to rozhodně ne, nebyl v tom žádný 
úmysl. Ale je fakt, že už víc dbám na 
životosprávu, hodně se hlídám, tělo 
už potřebuje jiný režim než před de-
seti lety.

Možná, že dochází na vaše několik 
let stará slova. Tvrdil jste v žertu, že 
kvůli pozdějšímu startu profesionál-
ní kariéry je vaše tělo méně opotře-
bované a vydržíte u fotbalu déle než 
někteří spoluhráči.

Do špičkového fotbalu jsem se dostal 
později a snad proto nemám dosud 
žádné velké problémy. Něco na tom 
může být. Ale snažím se tomu pomá-
hat, hodně se věnuji regeneraci a od-
počinku.

I proto se ještě chcete vrátit do Fran-
cie a tam svoji kariéru završit. Co vás 
tam tak táhne?
Když jsem hrával v Monaku, moc se 
nám tam zalíbilo. A nyní tam dcera 
Hedvika začíná navštěvovat školu, 
takže se tam chceme na nějaký čas 
přestěhovat. Snad tam o mě ještě bu-
dou mít zájem, možností na jihu Fran-
cie je několik. 

Ale na podzim budete v Rusku sám 
a rodina už v Monaku. Nebude vám 
smutno?
Musíme to nějak překonat.  Budou 
tam nějaké prázdniny, já snad také 
vyšetřím nějaké volno… Od zimy už 
ale budeme pohromadě, pak si to vy-
nahradíme.

Ve Francii hodláte zůstat natrvalo?
To zřejmě ne, jde hlavně o to, aby se 
starší dcera adaptovala ve francouz-
ském školním prostředí. Ale francouz-

ské školy jsou už také v Praze, tam 
může později pokračovat.

Francie vás životním stylem zjevně 
nadchla nejvíce. Ale během kariéry 
jste toho procestoval dost – Belgie, 
dvakrát Německo, nyní Rusko. Jak 
se vám tam vůbec žije?
Nic mi tam neschází. Možná tam není 
takové vyžití jako jinde, ale protože se 
stejně už držím hlavně doma, nemo-
hu si na nic stěžovat.  Rodina je pro 
mě na prvním místě. 

Jak může pomoci návrat vás i Tomá-
še Rosického národnímu mužstvu? 
Nebude vám chybět souhra?
To se těžko posuzuje, navíc moje pau-
za zase nebyla tak dlouhá, abych se 
s kluky na hřišti nedokázal srovnat. 

REPRE INTERVIEW
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Nejlepší reprezentační střelci historie: 
1. Koller 55 (1999-2008)
2. Baroš 34 (2001-2009)
2. Puč 34 (1926-1938)
4. Nehoda 31 (1971-1987)
5. Kuka 29 (1990-2001)
6. Nejedlý 28 (1931-1938)

Silný 28 (1925-1934)
8. Šmicer 26 (1993- 2005)
9. Scherer 22 (1958-1964)

F. Svoboda 22 (1926-1937)
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Ale sebe hodnotit nechci a Tomáš, 
pokud bude zdráv, by byl přínosem 
pro každé mužstvo. Jedno je ale jisté 
- vypjaté zápasy mám moc rád, bude 
to jak na nějakém turnaji, kdy každý 
zápas musíme vyhrát.

Kvalifi kační dvojzápas uzavře duel 
proti San Marinu. Soupeři, s nímž je 
klidná výhra považována za samo-
zřejmou. Jsou zápasy s těmito papí-
rově slabšími týmy v něčem odlišné? 

Hrál jste s tímto soupeřem již třikrát 
a nastřílel do jeho sítě tři góly.
San Marino je považováno za jedno-
ho z posledních fotbalových trpaslíků, 
ale na hřišti dokážou být jeho hráči 
opravdu nepříjemní. Štípou, škrá-
bou,nic vám nedarují. Navíc u nich 
na rozdíl od jiných celků neplatí, že 
po inkasovaném gólu začnou hrát 
otevřeně. Pro ně je prohra o branku 
či dvě vlastně úspěchem a podle toho 
k tomu přistupují.
 
Podruhé v historii se česká reprezen-
tace představí v Uherském Hradišti. 
Jste rád, že se podobné zápasy hrají 
na menších stadionech v místech, 
kde je start národního týmu velkým 
svátkem?
V Uherském Hradišti jsem hrál při 
loučení s Pavlem Nedvědem, na ten 

zápas si dobře pamatuju. Já mám ta-
kové stadiony hrozně rád, je na nich 
bezprostřední kontakt s diváky a ne-
musím připomínat, jaký je na Moravě 
hlad po podobných zápasech. Stačí 
si vzpomenout na Olomouc, kde na 
reprezentační trénink před několika 
lety přišly tři tisíce fanoušků. To bylo 
neuvěřitelné!

P.S. Fotbalový „Dino“ se však návratu 
na Slovácko nedočkal. V Bratislavě byl 

v 56. minutě střídán a těžce snášel 
zklamání, že se mu zápas nepodařil. 
Po zápase oznámil, že už zabírá místo 
mladším a jeho reprezentační karié-
ra je defi nitivně u konce. V neděli od 
týmu odcestoval a dnes v Uherském 
Hradišti bude chybět.     

Jan Koller
Narozen: 30. března 1973  
Reprezentační starty                  91/55
Kluby: 
Smetanova Lhota              1980-92     
Milevsko 1992-93
Sparta Praha                 1993-96 30/5
Lokeren 1996-99 96/43
Anderlecht Brusel            1999-01 65/42
Borussia Dortmund            2001-06 142/59
AS Monako                    2006-07 50/12
1. FC Norimberk              2008 10/2
Křídla Sovětů Samara 2008 32/14
Největší úspěchy:
ME (Portugalsko) 3. místo 2004
vítěz české ligy 1995
vítěz belgické ligy 2000

2001
vítěz německé ligy 2002
vítěz Poháru ČMFS 1996
účastník MS 2006, 2006
účastník ME 2000

2004
2008

Rodina:
Manželka Hedvika, dcery Hedvika (6) 
a Kateřina (1).
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Modernizujte a ušetřete:
"Vrata a domovní dveře roku"

tel.: 233 085 770  fax: 233 085 798
 Volejte zdarma 800 198 198

Ušetřete nyní při modernizaci více než 30 %**. Sekční garážová vrata 

"RenoMatic" s pohonem a domovní dveře "RenoDoor" dostanete ve značkové 

kvalitě Hörmann za akční cenu. Stejná cena pro 3 vysoce kvalitní povrchové 

úpravy: Silkgrain v bílé barvě, Decograin v odstínu Zlatý dub nebo Titan 

Metallic. Vyberte si sami!

Premium partner českého národního týmu

Garážová vrata a domovní dveře z oceli v provedení Decograin "Titan Metallic"
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Silkgrain v bílé barvě

Decograin v odstínu Zlatý dub

O více než  

30% 
levnější

**

Drážka M, s pohonem
RenoMatic

pouze
Kč 20 990,-*

RenoDoor
pouze

Kč 26 990,-*



Značkové prodejny

Praha - Brno - České Budějovice - Liberec - Mladá Boleslav - Olomouc - Ostrava - Pardubice 

Plzeň - Písek - Teplice - Zlín

www.steilmann.cz

partner české fotbalové reprezentace
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Dvakrát čeští fotbalisté doháněli ná-
skok Slovenska v sobotním důleži-
tém zápase kvalifi kace o postup na 
MS, na konci mohutně útočili, aby 
dokončili velký obrat, ale kýžený tře-
tí gól už oslabenému soupeři vstřelit 
nedokázali. Hned po zápase útočník 
Jan Koller, který se do reprezentace 
vrátil po více než roční pauze, také 
oznámil, že kariéru v národním týmu 
defi nitivně uzavřel.

Remíza 2:2 znamená, že Slováci 
v čele třetí skupiny udrželi před čes-
kým týmem svůj sedmibodový náskok 
a týmu kouče Ivana Haška se tak zno-
vu o něco víc vzdálil sen o vysněném 
postupu do Jihoafrické republiky. 

Češi vědí, že v posledních třech do-
mácích zápasech se San Marinem, 
Polskem a San Marinem už nesmí při-
pustit další zaváhání. Když totiž český 
tým nedosáhne na první místo a pří-

mý postup, je stále velmi reálná druhá 
pozice a případná baráž. 

Čeští fotbalisté měli na Tehelném poli 
většinu zápasu převahu, ale ve dru-
hém poločase pustili soupeře dvakrát 
do vedení. Na vedoucí gól Stanislava 
Šestáka nejprve odpověděl Daniel 
Pudil, pak se z penalty trefi l Marek 
Hamšík, ale střídající útočník Milan 
Baroš šest minut před koncem zařídil 
hostům alespoň remízu. Závěrečný 
český nápor už hosty nespasil, i když 
vyprodaný stadion trnul při útočných 
manévrech českého týmu. 

Ohlasy
Ivan Hašek „Nemohu hráčům vy-
tknout nic zásadního, jejich přístup 
byl výborný a všichni šli nadoraz. 
Máme bod, který nám stále dává po-
stupovou naději a té se nevzdáme, 
přestože mistrovství je pořád hodně 
daleko. Slovensko si naopak první 

místo zřejmě už pohlídá. My se v po-
sledních třech domácích zápasech 
stále budeme prát o postup. Měli 
jsme velkou převahu v úvodu utkání, 
ale neskórovali jsme, což se projevilo 
v dalším průběhu. Pak se totiž ukáza-

Bratislavské ohlédnutí
Slovensko - ČR 2:2



lo, proč jsou Slováci v čele skupiny. 
Mají výborný přechod do útoku. S na-
sazením Tomáše Rosického jsme ne-
chtěli riskovat, není ještě stoprocent-
ně v pořádku.“

Petr Čech „Remízy je škoda. Na dru-
hou stranu jsme tady určitě odehráli 
náš nejlepší zápas v kvalifi kaci. Bylo 

výborné, jak jsme reagovali na dvoj-
násobné slovenské vedení. Především 
po té penaltě to nebylo jednoduché, 
protože před ní jsme nad Slováky měli 
navrch. Ale nepoložilo nás to, pokra-
čovali jsme ve svojí hře. V některých 
minulých zápasech jsme za nepřízni-
vého stavu v určitých fázích zápasů 
trochu panikařili a občas se nám to 
vymstilo. Je jasné, že teď musíme 
uhrát devět bodů. A budeme čekat, 
kam až nás to vynese.“

Daniel Pudil „Bylo pro mě milým 
překvapením, že jsem nastoupil 
v základní sestavě a snad jsem 
výkonem nezklamal. Dali jsme do 
toho všechno. Ze Slovenska odjíždí-
me se ctí, i když víme, že remíza je 
pro nás v tuto chvíli málo. Stalo se 
nám také to, co jsme nechtěli. Dva-
krát jsme Slováky pustili do vedení 
a museli těžko dotahovat náskok. 
Kdybychom dali první gól my, bylo to 
o něčem jiném. Nechci se vymlouvat 

na rozhodčího, ale byly tam nejmé-
ně tři situace, které ve slovenském 
pokutovém území zaváněly penal-
tou. Jedna se měla pískat stopro-
centně.“ 

Jan Koller „Jsem zklamaný vlastním 
výkonem a v národním týmu kon-
čím. Už mě nikdo nepřemluví. Kluci 
mě utěšují, nevěří mi, ale je to moje 
defi nitivní rozhodnutí. Bylo jasné, že 
když po mně přišli Bary s Tomášem 
Necidem, tak šel náš výkon nahoru. 
Už na hřišti nikomu nechci zabírat 
místo, občas jsem si během utkání 
říkal, proč jsem tam chodil. Hodně 
lidí mě od návratu zrazovalo, ale já 
se cítil dobře a ve formě. Asi jsem to 
neodhadl.“      

REPORTÁŽ Z MINULÉHO UTKÁNÍ
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Když fotbalové reprezentaci v minu-
lých měsících chyběl zraněný kapi-
tán a režisér hry Tomáš Rosický, 
několikrát se vyhlašoval konkurs 
na získání jeho nástupce. Jedním 
ze žhavých kandidátů na uvolněné 
místo byl i Jaroslav Plašil, který by 
měl i dnes v Uherském Hradišti proti 
San Marinu rozjíždět většinu čes-
kých ofenzivních akcí.
Nová posila francouzských šampionů 

z Bordeaux se na Rosického místě ve 
středu reprezentační zálohy blýskla 
i několika znamenitými výkony: před-
loni Plašil zazářil při kvalifi kační výhře 
v Německu, naposledy v srpnu v pří-
pravě s Belgií. Přesto sedmadvace-
tiletý středopolař, kterému je jedno, 
jestli rozehrává rohové kopy pravou 
nebo levou nohou, neslyší rád, když 
je s Rosickým srovnávaný. „Tomáš je 
přece jenom jeden,“ prohlašuje ostý-
chavě Plašil. 

Vadí vám, když se o Vás mluví jako 
o Rosického nástupci?
„On je přece nenahraditelný, což do-
kazuje už dlouho. Bylo to dobře vidět 
i v reprezentaci, kde nám moc chy-
běl.“

Když tedy nejste jeho konkurent, při-
jal byste v sestavě vedle něj i „ved-
lejší“ roli, třeba na kraji zálohy?
„Samozřejmě. Bylo by mně úplně jed-
no, kde bych vedle něj v sestavě hrál. 
Rád budu za jakoukoliv pozici.“

Vaší výhodou je v těchto případech 
velká univerzalita. I v Bordeaux čas-
to měníte posty? Máte vůbec nějaký 
nejoblíbenější?
„Hraju tam, kam mě postaví trenér. Mys-
lím, že není na škodu, když můžu zasko-
čit na více pozicích. Třeba v Bordeaux 
jsem teď na začátku sezony nastupoval 
spíše z pravé strany zálohy, pak jsem 
na jeden zápas šel nalevo. Nemám 
s tím problém a zvyšuje se moje šance, 
že odehraju hodně zápasů.“

Musel se herní styl reprezentace 
měnit, když Rosický v týmu nebyl 
téměř dva roky?
„Je to logické, protože Tomáš je na-
prosto výjimečný fotbalista. A když ne-
hraje, musíme hrát o to víc týmověji, 
aby se ta jeho ztráta nějak vyrovnala. 
To ale platí obecně, jedině kolektiv-
ním výkonem lze něco dokázat.“

O Bordeaux
Pořád ve Vás přetrvává euforie 
z letního přestupu ze španělské 
Pamplony do Bordeaux, týmu 
francouzského mistra?
„Je to tak, jsem nadšený. V Pamploně 
jsme se dva roky na poslední chvíli 
museli zachraňovat v lize, naopak Bor-
deaux má ty nejvyšší ambice. Platí to, 
že chceme obhájit titul, navíc nás čeká 
Liga mistrů, na kterou jsem se strašně 
těšil. Je před námi letos hodně výzev 
a to mi ve Španělsku chybělo.“

Je francouzská liga jiná než před 
dvěma lety, kdy jste opouštěl 
Monako?
„To bych neřekl. Dva roky nejsou zase 
až taková doba, aby se něco výrazně 
změnilo. Je jasné, že člověk v této 
soutěži musí být fyzicky skvěle připra-
vený. Čeká mě těžká sezona, stejně 
jako celý tým. Boj o první místo bude 
zase strašně vyrovnaný. Budeme tam 
doufám my, Paris St. Germain, Lyon, 
Marseille, třeba se objeví ještě další 
soupeř.“

Hovořil jste o Lize mistrů. Láká vás 
ještě někdy zažít jízdu jako v roce 
2004, když jste s Monakem došli až 
do fi nále, kde jste podlehli Portu?
„Ligu mistrů jsem hrál naposledy 
před lety v Monaku a zůstaly mi na ní 
krásné vzpomínky. Hodně mi chyběla 
a do Bordeaux jsem šel i kvůli ní. Zase 

Jaroslav PLAŠIL
Nejsem nový Rosický!



POHLED DO ZÁKULISÍ

si tam zahraju velké zápasy, které mě 
můžou výkonnostně posunout dál.“

Letos jste se ocitli ve vybrané spo-
lečnosti. Los Bordeaux přisoudil 
velkokluby Bayern Mnichov, Ju-
ventus a také překvapení soutěže, 
Maccabi Haifa. Kam sahají ambice 
Bordeaux?
„Je fakt, že naše skupina není vůbec 
lehká, ale bez šancí rozhodně nejsme. 
Začínáme na Juventusu, což bude na 
úvod první opravdu velký test.“ 

Jaroslav Plašil - Já a víno
Slovácko je proslavené výrobou výteč-
né slivovice, ale také je vyhlášeným 
vinařským krajem. Ani záložník české 
reprezentace Jaroslav Plašil netají, že 
čas od času ve chvílích volna sklen-
kou dobrého vína nepohrdne. Aby 
také ne, když hájí barvy francouzské-
ho Bordeaux, které právě jeho vinař-
ská produkce celosvětově proslavila. 

„Ale žádný velký odborník přes víno 
rozhodně nejsem. To byl v nároďáku 
třeba Vláďa Šmicer, s ním se rovnat 
nemůžu,“ upozorňuje se smíchem 
Plašil, dlouholetá opora české záložní 
řady. „Ale víno mám rád. Ve Francii se 
k němu zkrátka přičichne.“

Červené, nebo bílé? 
Obecně preferuji spíš červené, rádi si 
ho dáme večer se ženou třeba k dob-
rému jídlu. Nevyhýbám se ale ani bílé-
mu. Jeden druh jsem si zvlášť oblíbil 
z kraje poblíž Auxerre. Nejsem prostě 
úplně vyhraněný.

České, francouzské, 
nebo španělské víno? 
České víno moc neznám, takže jej 
hodnotit nemůžu. Je fakt, že třeba 
v Bordeaux mají červené víno vynikají-
cí, ale ještě jsem neměl tolik možností 
ho ochutnat. Skvělé červené však 
bylo i ve Španělsku, kde jsem hrál dva 

roky. Předtím v Monaku, to zase byla 
oblast růžového vína.

Jak často chodím do sklípku? 
Bohužel jsem ještě žádný nenavští-
vil, ale chystám se to brzy napravit. 
Zvlášť v Bordeaux je spousta příleži-
tostí. Jeden můj spoluhráč je třeba 
obrovský nadšenec. Do vína hodně 
investuje a má i vlastní vinice. Se 
ženou plánujeme, že do některého 
sklípku brzy vyrazíme, jakmile bude 
jen trochu volnější program. Oba nás 
víno zajímá - to, jak se vyrábí, poznává 
a degustuje. 

Čím slavím po úspěšném zápase? 
Záleží na situaci, jak se cítím, jak 
jsem zničený... Občas bývá nejlepší 
dát si jedno pivo. Nějaké velké oslavy 
jsou výjimečné.     
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Jaroslav Plašil
Narozen: 5. ledna 1982  
Reprezentační starty                  49/3
Kluby: 
Sokol Černíkovice 1987-92
Spartak Rychnov n.Kn. 1992-93
Hradec Králové 1993-99 4/0
AS Monako 1999-07 116/5
Créteil 2002-03 14/0
Pamplona 2007-09 66/8
Bordeaux 2009-? 3/0
Největší úspěchy:
ME (Portugalsko) 3. místo 2004
fi nalista Ligy mistrů 2004
účastník MS 2006
účastník ME 2004

2008
Rodina:
manželka Anna Lucia





Během reprezentačního týdne měli 
čeští reprezentanti také nevšední 

starosti a radosti. Milan Baroš při-
letěl z Turecka až ve středu večer, 
protože v noci předtím asistoval 
v istanbulské nemocnici u porodu 
své ženy Terezy. Ta mu přivedla na 
svět prvního potomka. Milanův syn 
Patrik měřil 49 centimetrů a vážil 
necelé 3 kilogramy.

O den později spěchal k nočnímu 
zážitku ze Štiřína na Bulovku také 
Tomáš Hübschman, který stihl být 
včas u manželky, která mu o pár mi-
nut později porodila syna Tomáška. 

Míry: 53 centimetrů a 4,1 kilogra-
mu. Malá Míša tak má od minulého 
čtvrtka sourozence.

Nečekané podpory se dostalo českým 
fotbalovým reprezentantům čtyři dny 
před zápasem v Bratislavě. Do jejich 
přechodného bydliště v zámeckém 
hotelu Štiřín je přijel navštívit prezi-
dent Václav Klaus, který dorazil na 
osobní pozvání Ivana Haška.
„Pan prezident vyjádřil hráčům pod-
poru a stejně jako většina fanoušků 

věří, že dotáhnou kvalifi kační boj do 
úspěšného závěru. S týmem hodinu 
setrval v neformálním setkání,“ uvedl 
ředitel PR ČMFS a reprezentace Petr 
Svěcený, podle nějž si zástupci fotba-
lu Klausovy podpory moc váží. Navíc 
šlo o den, kdy prezident řešil patovou 
situci kolem podzimních předčasných 
voleb.

Na sobotní bitvu do Bratislavy cesto-
vali čeští fotbalisté jinak než obvykle 
– autobusem. 312 kilometrů urazili 
v klidu za tři a půl hodiny. „Jen pře-
sun ze Štiřína na ruzyňské letiště přes 
ucpanou Prahu by zabral minimálně 

hodinu. Pak další minuty odbavení, let 
a transfer z bratislavského letiště do 
hotelu, čili časově to vyjde nastejno 
a myslím si, že pro hráče je autobus 
pohodlnější,“ poznamenal reprezen-
tační mluvčí Petr Svěcený.

Při nástupu předal hráčům ředitel 
štiřínského hotelu Václav Hrubý pytel 
hrachu pro štěstí. „Když vám bude 
nejhůř, rozsypejte hrách a slovenský 
Juraj Jánošík padne k zemi. Jemu taky 
podrazil nohy až hrách“, říkal Hrubý.

Čeští fotbalisté do 21 let porazili v jab-
loneckém kvalifi kačním utkání o po-
stup na ME v roce 2011 Severní Irsko 
2:0 a ve třech dosud odehraných zá-

pasech ve skupině ještě neztratili ani 
bod. „Lvíčata“ zlomila odpor hostů 
v posledních dvaceti minutách, kdy 
se trefi li liberečtí hráči Gecov s Do-
čkalem. Předtím Vaclík chytil penaltu. 
Další duel čekal Čechy v úterý v Ně-
mecku a skončil až po uzávěrce vydá-
ní tohoto bulletinu. 
Česká republika - Severní Irsko 2:0 (0:0)
Branky: 72. Gecov, 83. Dočkal. 
Rozhodčí: Vejlgaard (Dánsko) 
Diváci: 2723.

STŘ ÍPKY Z ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU
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Taťkové

Prezidentská návštěva na Štiříně

Poprvé autobusem

Jednadvacítka nezaváhala



Miroslav Kadlec
už synovi Michalovi neradí
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Jméno Kadlec fi guruje v českoslo-
venské a v české reprezentaci přes 
dvacet let. Otec Miroslav debutoval 
v dubnu 1987 v kvalifi kaci mistrov-
ství Evropy ve Walesu a naposledy 
oblékl národní dres o deset později 
ve Španělsku. Vrchol zažil v Anglii 
1996, kdy v roli kapitána dovedl 
český národní tým senzačně až do 
fi nále mistrovství Evropy ve Wemb-
ley právě proti Německu, ve kterém  
prožil jako pevný pilíř obrany „ďáblů 
z Betzenbergu“ osm sezon.

Po skončení hráčské kariéry jste 
pracoval v managementu 1. FC 
Brno, odkud jste přešel k manažer-
ské agentuře Sport Invest. Co máte 
na starost?
„Už třetím rokem se starám v jihomo-
ravském regionu o hráče, které Sport 
Invest zastupuje, nebo jezdím do Ně-
mecka, když je tam zapotřebí  některé 
fotbalové věci zařídit. Maximálně mi 
tato práce vyhovuje, nemusel jsem se 
z Uherského Hradiště nikam stěhovat. 
Jsem pořád v terénu – buď v klubech, 
nebo na fotbalových utkáních. S mla-
dými hráči člověk omládne, i když ně-
kdy jsem z jejich nápadů, jak se říká, 
na mrtvici…“

Jak často cestujete do Německa, 
které je vaší rodině asi souzené…
„Tak zhruba jednou za měsíc. Vždycky 
to spojím s nějakým bundesligovým 
zápasem, abych viděl v akci kluky, kte-
ré Sport Invest zastupuje.“

Poznávají vás tam jako dlouholetou 
oporu Kaiserslauternu?
„Řekl bych, že víc než v Čechách. Potká-
vám se i s bývalými spoluhráči – třeba 
Bruno Labbadia teď vede Hamburk, 
Stefan Kuntz je prezidentem Kaiserslau-

ternu. Jsou to příjemná setkání, máme 
pořád na co vzpomínat a samozřejmě 
se bavíme i o současném fotbale.“

Syn Michal úspěšně pokračuje 
v Leverkusenu ve vašich německých 
šlépějích!
„Myslím si, že udělal dobře, když šel 
do bundesligy.  Umí dobře německy, 
což se naučil, když jsme v Německu 
s rodinou osm let žili, zná i tamní běž-
ný život. Ale to jsou jen bonusy navíc. 
K tomu, aby se prosadil v tak kvalitní 
soutěži a v nabitém kádru, který Lever-
kusen tradičně má, mu jméno Kadlec 
už pochopitelně nepomůže.“

Radíte mu ve fotbalových věcech?
„Teď už ne tolik jako dřív, spíš se spolu 
bavíme o fotbalu obecně. Michal sám 

dobře ví, v čem se potřebuje zlepšit. 
Telefonujeme si pravidelně dvakrát-tři-
krát v týdnu, jednou měsíčně se vidí-
me buď v Německu, nebo když přijede 
na reprezentační sraz. Jsem rád, že se 
v národním týmu zabydluje, zvlášť když 
nyní po příchodu Ivana Haška v něm 
panuje mnohem lepší atmosféra. Klu-
ci fotbal hrát nezapomněli, jen potře-
bovali dostat psychickou vzpruhu, což 
ukázal i zápas s Belgií v Teplicích. Musí 
to však potvrdit ve fi niši kvalifi kace.“

Napadlo vás, když jste ze Slovácka 
před čtvrtstoletím odcházel, že by 
někdy mohla hrát reprezentace me-
zistátní utkání v Uherském Hradišti?
„Na to jsem tehdy vůbec nepomyslel, 
vždyť se tady hrávala jenom divize nebo 

třetí liga. Je ale dobře, že tenhle region, 
který byl vždycky fotbalový, se v posled-
ním období dostal až na prvoligovou 
úroveň. Máme nový moderní stadion 
a také výborné diváky, kteří jsou jedni 
z nejlepších v lize a neopustili klub, 
ani když z nejvyšší soutěže sestoupil. 
V předprodeji se po vstupenkách na 
dnešní kvalifi kační zápas se San Mari-
nem se jen zaprášilo, za tři hodiny bylo 
vyprodáno. A věřím, že si fanoušci těch 
devadesát minut opravdu užijí!“

V hledišti dnes určitě nebudete chy-
bět ani vy. Dostanete se také občas 
ještě jako hráč na hřiště?
„Už moc ne, tak jednou měsíčně si jdu 
zahrát za jedenáctku internacionálů, 
občas se dostanu na golf nebo na 
tenis.“     

Kluci fotbal hrát nezapomněli, 
jen potřebovali dostat psychic-
kou vzpruhu, což ukázal i zápas 
s Belgií v Teplicích.

MIROSLAV KADLEC
Narozen: 22. června 1964
Reprezentace: 
v československé a české reprezen-
taci odehrál v letech 1987-1997 64 
zápasů a vstřelil 2 branky
Největší úspěchy: 
vicemistr Evropy z Anglie 1996, 
čtvrtfi nalista MS 1990, dvojnásobný 
mistr Německa s 1. FC Kaiserslau-
tern (1991, 1998) a vítěz Německé-
ho poháru (1996)



Mistrovství světa „dvacítek“
Oživí Češi stříbrné vzpomínky na Kanadu?

Jsou to už dva roky, co česká fotbalo-
vá reprezentace do 20 let oslnila na 
světovém šampionátu v Kanadě bá-
ječnou jízdou až do fi nále, kde český 
sen o zlatu utnula vítězným obratem 
až Argentina. I ziskem stříbrných 
medailí se ale parta vedená koučem 
Miroslavem Soukupem postarala 
o jeden z největších úspěchů histo-
rie českého fotbalu.

Teď budou mladí Češi na senzaci na-
vazovat ve žhavém Egyptě, kde mis-
trovství světa dvacítek odstartuje už 
na konci září. 
Austrálie, Brazílie a Kostarika. Pestrá 
a výbušná směs rozmanitých her-
ních stylů čeká v základní skupině na 
mužstvo, které má nyní na povel kouč 
Jakub Dovalil. Ten zároveň vede i jedn-
advacítku. Předloni v Kanadě v českém 
výběru zářili Martin Fenin, Jan Šimůnek 
či Marek Suchý, kteří už také nahlédli 
do dospělé reprezentace.
I teď se v českém týmu skrývá velký 
potenciál. Výběr hráčů narozených 
v roce 1989 a mladších loni na mis-
trovství Evropy skončil třetí a postou-
pil do Egypta společně s dalšími pěti 
celky ze starého kontinentu. 
Záložník Schalke 04 Jan Morávek, 
zadák Anderlechtu Brusel Ondřej Ma-
zuch, brněnský středopolař Lukáš Ma-
reček, nebo duo z pražské Slavie Ond-
řej Čelůstka a Tomáš Pekhart, který ale 
svádí souboj s časem, aby se uzdravil 
po zlomenině zánártní kůstky - to mají 
být hlavní české trumfy na egyptské 
misi. A to už Dovalil nemůže využít tře-
ba kanonýra Tomáše Necida z CSKA 
Moskva, už pevnou součástí áčka. 
Mazuch s Pekhartem už byli předloni 
v Kanadě.
V severní Africe bezpochyby upoutá 
pozornost řada zatím neznámých ta-
lentů. Už samotná účast v Egyptě je 
prestižní záležitostí. Vědí to i poslední 

vítězové z Argentiny, kteří vybouchli 
v jihoamerické kvalifi kaci, vyhráli je-
diný z devíti zápasů a poprvé po 22 
letech budou na šampionátu dvací-
tek chybět!

Dovalil: věříme síle týmu
Reprezentaci do 17 let přivedl k ev-
ropskému stříbru, tým devatenáctile-
tých loni na domácím mistrovství Ev-
ropy na třetí místo. A předloni byl coby 
asistent Miroslava Soukupa u toho, 
když reprezentace do 20 let doplula 
až ke stříbru. Fotbalový trenér Jakub 

Dovalil však až teď stojí před největší 
výzvou kariéry, uspět s dvacítkou na 
světovém šampionátu v Egyptě.

Až se budete vracet z mistrovství, co 
budete považovat za úspěšný počin?
„Jako první cíl si stanovujeme postup 
ze základní skupiny. Od toho se bude 
všechno odvíjet. V následném play 
off je to leckdy i o štěstí. Nám třeba 
přálo na mistrovství v Kanadě, když 
jsme dvakrát postoupili na penalty. 
Slíbit můžeme jen to, že v přípra-
vě i na turnaji samotném uděláme 
maximum pro to, abychom šli štěstí 
naproti.“

Co bude klíčové pro úspěch?
„Hodně napoví už první zápas s Aus-
trálií. Když ho zvládneme, zvýší se 
naše šance. S Kostarikou bychom 
pak mohli hrát o postup. Je jasné, že 
s Brazílií to bude složité. Na druhou 

stranu utkat se s ní je svátkem pro 
hráče i nás trenéry.“

Má současný výběr na to, aby navá-
zal na své předloňské předchůdce?
„Jisté je, že i současná generace má 
velkou sílu. Povedlo se nám už loňské 
mistrovství Evropy, kde jsme skončili 
třetí a málem jsme postoupili do fi ná-
le. Kluci toho spolu už odehráli hodně, 
je tam řada silných individualit, ale my 
sázíme hlavně na týmovou práci. 

Hráči ale určitě tuší, že turnaj může 
být zlomem v jejich kariéře. Jako to 
třeba předloni zažili Fenin nebo Ši-
můnek.
„To je pravda. Ne nadarmo se říká, 
že světový šampionát dvacítek je 
v hierarchii hned za mistrovstvím svě-
ta dospělých. Jednotlivce dělá celé 
mužstvo a platí to i naopak. Ale není 
to tak, že by si někdo jel jen na svoje 
triko a neohlížel se na ostatní, to neu-
znáváme. U nás to ani nehrozí, máme 
jasně nastavená pravidla.“     

MISTROVST VÍ  SVĚTA „20“

27Česko - San Marino • Kvalifi kace MS 2010 • Uherské Hradiště

„Jako první cíl si stanovujeme 
postup ze základní skupiny. Od 
toho se bude všechno odvíjet.“

Program českého týmu: 
27. září 18.45 ČR – Austrálie Port Said
30. září 18.45 ČR – Brazílie Port Said
3. října 21.30 ČR – Kostarika Alexandria



Oficiální partner
aÏ do konce druhého poloãasu
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Postupový klíč: Z Evropy postoupí na MS 13 mužstev. Automatický postup na MS si vybojuje devět vítězů skupin, 
o čtyři zbývající místa se utká osm nejlepších týmů s nejlepší bilancí na druhých místech. Baráž na dva zápasy se 
bude hrát 14. a 18.11. 2009.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

1. skupina
1. Dánsko 7 14:3 17
2. Maďarsko 7 9:4 13
3. Švédsko 7 8:3 12
4. Portugalsko 7 9:5 10
5. Albánie 8 4:8 6
6. Malta 8 0:21 1
Dnes se hraje: Malta – Švédsko 
(18:30), Albánie – Dánsko (20:30), 
Maďarsko – Portugalsko (20:45).
Zbývá sehrát: Dánsko – Švédsko 
(10.10.), Portugalsko – Maďarsko 
(10.10.), Portugalsko – Malta (14.10.), 
Švédsko – Albánie (14.10.), Dánsko – 
Maďarsko (14.10.)

2. skupina
1. Švýcarsko 7 13:6 16
2. Řecko 7 12:6 13
3. Lotyšsko 7 11:6 13
4. Izrael 7 10:9 9
5. Lucembursko 7 3:13 5
6. Moldavsko 7 2:11 2
Dnes se hraje: Izrael – Lucembursko 
(20:00), Moldavsko – Řecko (20:30), 
Lotyšsko – Švýcarsko (20:30).
Zbývá sehrát: Izrael – Moldavsko 
(10.10.), Řecko – Lotyšsko (10.10.), 
Lucembursko – Švýcarsko (10.10.), 
Řecko – Lucembursko (14.10.), 
Lotyšsko – Moldavsko (14.10.), 
Švýcarsko – Izrael (14.10.).

3. skupina
1. Slovensko 7 19:8 16
2. Sev. Irsko 8 13:7 14
3. Polsko 7 19:8 11
4. Slovinsko 7 10:4 11
5. Česko 7 8:6 9
6. San Marino 8 1:37 0
Dnes se hraje: Česká republika – San 
Marino (17:20), Severní Irsko – Sloven-
sko (20:45), Slovinsko – Polsko (20:45).
Zbývá sehrát: Česká republika – Pol-
sko (10.10.), Slovensko – Slovinsko 
(10.10.), San Marino – Slovinsko 
(14.10.), Česká republika – Severní 
Irsko (14.10.), Polsko – Slovensko 
(14.10.-20:30).

4. skupina
1. Německo 7 20:4 19
2. Rusko 7 15:3 18
3. Finsko 7 10:11 13
4. Wales 7 5:7 9
5. Ázerbájdžán 7 1:9 1
6. Lichtenštejnsko 7 1:18 1
Dnes se hraje: Lichtejnštejnsko – Fin-
sko (19:30), Wales – Rusko (20:45), 
Německo – Ázerbajdžán (20:45).
Zbývá sehrát: Lichtenštejnsko – Ázer-
bajždán (10.10.), Rusko – Německo 
(10.10.), Finsko – Wales (10.10.-16:00), 
Německo – Finsko (14.10.), Lichten-
štejnsko – Wales (14.10.), Ázerbajdžán 
– Rusko (14.10.-18:00).

5. skupina
1. Španělsko 7 18:2 21
2. Bosna 7 20:7 15
3. Turecko 7 10:7 11
4. Belgie 7 10:16 7
5. Estonsko 7 7:19 5
6. Arménie 7 3:17 1
Dnes se hraje: Arménie – Belgie 
(18:00), Bosna-Hercegovina – Turecko 
(20:00), Španělsko – Estonsko (22:00).
Zbývá sehrát: Arménie – Španělsko 
(10.10.), Estonsko – Bosna-Hercegovina 
(10.10.), Belgie – Turecko (10.10.),  
Bosna-Hercegovina – Španělsko 
(14.10.), Estonsko – Belgie (14.10.), 
Turecko – Arménie (14.10.).

6. skupina
1. Anglie 7 26:4 21
2. Chorvatsko 8 16:7 17
3. Ukrajina 7 14:6 14
4. Bělorusko 7 15:11 9
5. Kazachstán 7 7:22 3
6. Andorra 8 2:30 0
Dnes se hraje: Bělorusko – Ukrajina 
(19:00), Andorra – Kazachstán (20:00), 
Anglie – Chorvatsko (21:00).
Zbývá sehrát: Bělorusko – Kazachs-
tán (10.10.-17:00), Ukrajina – Anglie 
(10.10.-18:15), Kazachstán – Chor-
vatsko (14.10.), Andorra – Ukrajina 
(14.10.), Anglie – Bělorusko (14.10.).

7. skupina
1. Srbsko 7 15:5 18
2. Francie 7 9:7 14
3. Rakousko 7 10:10 10
4. Litva 7 6:6 9
5. Rumunsko 7 8:11 8
6. Faerské o. 7 2:11 1
Dnes se hraje: Faersko ostrovy – Lit-
va (18:15), Rumunsko – Rakousko 
(19:45), Srbsko – Francie (21:00).
Zbývá sehrát: Rakousko – Litva 
(10.10.), Srbsko – Rumunsko (10.10.), 
Francie – Faerské ostrovy (10.10.-
21:00), Rumunsko – Faerské ostrovy 
(14.10.), Litva – Srbsko (14.10.), Fran-
cie – Rakousko (14.10.).

8. skupina
1. Itálie 7 11:3 17
2. Irsko 8 10:6 16
3. Bulharsko 7 10:5 11
4. Kypr 7 7:11 5
5. Černá Hora 7 6:12 4
6. Gruzie 8 4:11 3
Dnes se hraje: Černá Hora – Kypr 
(20:15), Itálie – Bulharsko (20:50).
Zbývá sehrát: Černá Hora – Gruzie 
(10.10.), Kypr – Bulharsko (10.10.), 
Irsko – Itálie (10.10.), Irsko – Černá 
Hora (14.10.), Bulharsko – Gruzie 
(14.10.), Itálie – Kypr (14.10.).

9. skupina
1. Nizozemsko 7 16:2 21
2. Skotsko 7 6:10 10
3. Norsko 7 7:6 7
4. Makedonie 7 4:9 7
5. Island 8 7:13 5
Dnes se hraje: Norsko – Makedonie 
(19:00), Skotsko – Nizozemsko (21:00).



www.hyundai.cz

Víte, na čem nám opravdu záleží? 
U našich vozů klademe důraz nejenom na design, úsporný provoz 
nebo úroveň vybavení, ale především na bezpečí. Důkazem je model 
Hyundai i20, který byl speciálně vyvinut pro evropský trh. V základní 
výbavě nabízí například ABS, EBD nebo 8 airbagů a navíc v nárazových 
testech Euro NCAP dosáhl nejlepšího možného výsledku – pěti hvězdiček. 
Záleží nám na skutečné kvalitě a bezpečí.

jiÏ od 219 900 Kã

Kombinovaná spotřeba 4,4–6,3 l/100 km, emise CO2 116–150 g/km.

Hyundai i20.
Na bezpečí
záleží nejvíc.
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