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Fotbal  Sparťan Mario Holek si zvyká ve středu obrany. Nemá na výběr

                    ve zkratce
Sparťany pokopal boháč z TOP 10

JEREZ (kub) – Taky vám vrtá hlavou, co 
dělá nějaký Dario Conca v žebříčku deseti 
nejlépe placených fotbalistů světa? No, pro 

sparťany už aspoň není boháč s ročním pří-
jmem 265 milionů korun pan Neznámý. Měli s ním 

totiž tu čest v pátečním přípravném utkání s Kuang-
-čou (1:1) – a tvůrce hry čínského mistra jim pil krev fest. 

Argentinský záložník zaujal nejen nesporným fotbalovým uměním, 
ale i provokacemi a ostrými fauly na Marka Matějovského a Matěje 
Hybše, které pak pomstil skluzem za žlutou kartu Ladislav Krejčí. 

Sparta–Kuang-čou  1:1
80. Vácha – 36. Zhang

Sparta–FK Krasnodar
zítra v 16.00

Sparta–Concordia
středa v 16.00

JOSEF HUŠBAUER
„Strašně rychle to uteče. 
Teď je to dva týdny, až se 

vrátíme ze Španělska, bude 
to jen týden… Nemůžu se 

dočkat.“ 
sparťanský záložník 

o blížícím se zápase s Chelsea

3
Tři hráči Sparty odjedou ze soustředění 

ve Španělsku kvůli reprezentačním 
povinnostem. Už dnes odlétá útočník 

Bekim Balaj do Albánie, zítra vyrazí David 
Lafata a Ladislav Krejčí na sraz 

před středečním utkáním české 
reprezentace v Turecku.

ZÁPASY SPARTY 
V JEREZU

Do Sparty přišel jako defen-
zivní záložník, jenže kvůli 
marodce stabilních stoperů 
musel na rekvalifi kaci. A po-
kud se Jiří Jarošík s Ondřejem 
Švejdíkem nedají do kupy, 
bude zřejmě právě MARIO 
HOLEK v Evropské lize krotit 
Fernanda Torrese. „Je to vý-
zva, určitě to bude zážitek,“ 
vyhlíží zápasy s Chelsea 
šestadvacetiletý fotbalista.

JEREZ – Když si na španělském 
soustředění během příprav-
ného zápasu s  Kuang-čou (1:1) 
Lukáš Vácha s Mariem Holkem 
přátelsky plácli, bylo to poměr-
ně pikantní. První totiž přišel 
do  Sparty připravit druhého 
o  práci – a  navíc spolu měli 
z dřívějška nevyřízené účty. Ví-
tejte v nelítostném světě profe-
sionálního fotbalu!

Jak se na pozici stopera 
cítíte?

„Zatím v  pohodě. Odehrál 
jsem teď na tom místě tři zápa-
sy a myslím, že výsledkově ani 
herně to nebylo špatné. Zatím 
spokojenost. Jsem sice zvyklý 
spíš na zálohu, ale i na stopero-
vi je to celkem slušné. Zatím.“

Je to velká změna oproti hře 
v záloze?

„Jako stoper mám jiné úko-
ly. Největší změna je v  tom, že 
se záložníci naběhají víc než 
obránci. Ve středu pole se kluci 
hodně nadřou, podstoupí spous-
tu soubojů. V obraně takové vy-
tížení není.“
Pro vás to nicméně není úpl-
ně nová zkušenost, stopera 
jste hrál už v Dněpropetrov-
sku, že?

„Ke  konci angažmá, asi po-
sledního půl roku, jsem ho tam 
hrál. Ale to bylo spíš za  béčko, 
protože v té době bylo jasné, že 
chci odejít, a  má pozice tomu 
odpovídala. Trenér mi už nedá-
val šanci, na trénincích jsem se 
mu hodil právě jen jako stoper. 
Teď je to dobré v  tom, že už se 
na  tomto postu nemusím roz-
koukávat. Vím, co to obnáší.“

Chtěl jsem to 
Váchovi vrátit, ale

Původní zpravodajství ze Španělska

JAKUB
KONEČNÝ
fotbalový expert 
deníku Sport

jakub.konecny@deniksport.cz   

PAVEL
MAZÁČ
fotograf 
deníku Sport

 pavel.mazac@deniksport.cz   

Nescházejí vám na stopera 
kilogramy?

„Asi jo. Když si člověk předsta-
ví stopera, měl by to být chlap 
jako hora, osmdesát devadesát 
kilo. Ale mám zase jiné před-
nosti. Snažím se číst hru a před-
skakovat útočníky předtím, než 
dostanou balon. Dorážet je, dřív 
než jej zpracují, to je pro ně 
nepříjemné. Musím pracovat 
s tím, co mám.“
Znáte nějakého podobně hu-
beného stopera, jako jste vy?

„Určitě se jich najde plno. 
Třeba Carvalho z Realu Madrid. 
O něm se dá říct, že když fouk-
ne vítr, odfoukne ho to. (směje 
se) Taky to není žádný vazoun 
a  hraje stopera, byl dlouho 
v  Chelsea, teď je v  Realu. Asi 
není náhoda, že se dostal do ta-
kových klubů.“
Ostatně vy teď stejně nemá-
te ve Spartě na vybranou, 
pokud chcete hrát, ne?

„Přišel Lukáš Vácha, takže kon-
kurence vzrostla. Uvidíme. Záleží 
na trenérovi, já akceptuju všech-
no. Samozřejmě se cítím lépe 
v záloze, protože jsem tam toho 
odehrál víc, ale když trenér bude 
chtít, abych hrál třeba v  útoku, 
budu se snažit hrát v útoku.“
Zkrátka jako stoper nyní 
máte větší šanci dostat se 
do sestavy.

„Nevím, jestli je to snazší, stope-
rů je tu dost. Zápo, Jirka Jarošík, 
Švejďa... Roman Polom je teď taky 
v tréninku poctivej a dobrej, kon-
kurence je taky velká. Teď jsem 
naskočil jen díky tomu, že Jirka 
se Švejďou měli výpadek.“
Lukáš Vácha stál Spartu cel-
kem dvanáct milionů korun. 
Berete to tak, že přes něj 
teď pro vás cesta do sestavy 
nevede?

„Snažím se trénovat a praco-
vat, jak nejlíp umím, pak už je 
to na trenérovi. Ale je jasné, že 
když přijde hráč za takové pení-
ze, dostane přednost a bude hrát. 
Mně nezbývá nic jiného než to 
akceptovat. Čas ukáže, jaké to 
pro mě bude mít důsledky.“
Jak jste jeho příchod vní-
mal?

„Když jsme proti Liberci hráli 
na Letné naposledy, dostal jsem 
od něj loktem do obličeje. A on se 
potom k  tomu ještě vyjadřoval 
v novinách způsobem, který se 
mi nelíbil, takže jsem byl doce-
la nahecovanej... Ale musím to 
prostě akceptovat. Teď nemáme 
žádný problém a vycházíme spo-
lu v pohodě, i když se mi to ze-
začátku samozřejmě nelíbilo. Ni-
kdo asi není rád, když mu přijde 

frajer na  pozici – a  ještě s  ním 
má k tomu takové zkušenosti.“
Vyříkali jste si to spolu?

„Ne, ani jsme se k tomu nevra-
celi. Nejdřív jsem si říkal, že bych 
mu to mohl vrátit třeba na tré-
ninku, ale já nejsem zákeřný, 
takže to tak nějak vyšumělo.“
Neměl jste třeba i kvůli 
tomu chuť ze Sparty odejít?

„Tak to vůbec ne. Podzim se 
nám celkem vydařil, hlavně co 
se Evropské ligy týče. Zápasy v ní 
byly zážitek, s tím jsem spokoje-
ný. Popereme se i o titul a já 
chci být u  toho. Chci po-
moci týmu. Není to tak, 
že bych někam utíkal.“
Proč se vám zcela 
nepodařilo naplnit 
předpoklady, s nimiž 
jste do Sparty před 
rokem přicházel?

„Zajímavá otázka... 
Určitě jsem od  sebe 
čekal víc, představoval 
jsem si to trošku jinak. 
Své výkony i vztah fa-
noušků ke  mně, už 
jsem na  svou adresu 
slyšel nadávky i  pís-
kot. Snažím se pomoci 
týmu a neřešit, co kde 
kdo říká.“
Obecně jste byl 
loni považován 
za největší zimní 
posilu. Ublížila 
vám taková rekla-
ma?

„Média veřejnost 
samozřejmě ovliv-
ňují. Když si fanou-
šek přečte, že nej-
větší posila Sparty 
dostává dvojky trojky 
a je nejhorší z týmu, asi 
podle toho pak reaguje. Ale já 
jsem to nevnímal.“
Cítíte ve Spartě větší tlak 
než třeba jako cizinec 
v Dněpropetrovsku?

„Asi jo. Sparta je pod drob-
nohledem. Zezačátku jsem si 
myslel, že to bude podobné, ale 
není to tak. Na  Ukrajině jsou 
v  centru pozornosti Dynamo 
Kyjev a Šachtar Doněck, Dněpr 
je stranou. Zato ve Spartě je to 
extrémní, člověk si na to musí 
zvyknout.“
Pomáhá vám v tomto směru 
i mentální trenér, se kterým 
spolupracujete?

„Je to tak, dokáže mi pomoci 
i ohledně koncentrace a nabu-
zení na zápas. Doporučil mi ho 
Ondra Švejdík, který s  ním už 
spolupracoval. Jmenuje se Ra-
dek Šefčík a je to Slovák.“
Jak často jste s mentálním 
trenérem v kontaktu?

„Nescházíme se, voláme si 
přes Skype podle domluvy. Zá-
leží, jak se cítím, jednou týdně 
nebo za čtrnáct dní. Jsem s ním 
spokojený, takže naše spoluprá-
ce bude pokračovat. Posouváme 
se dál a dál.“ 

CO SE 
STALO NA 
PODZIM?

V utkání 12. 
ligového kola 
Sparta–Liberec 
(2:1) byl zálož-
ník hostí Lukáš 
Vácha napo-
mínán za to, 
že v souboji 
udeřil sparťana 
Maria Holka 
do obličeje. „Tu 
žlutou jsem 
nepochopil,“ 
komentoval to 
pak pro sport.
cz. „Hned první 
faul a rozhodčí 
mě napomíná 
kartou. Ptal 
jsem se sudího, 
co jsem pro-
vedl. Tvrdil, že 
viděl, jak jsem 
Holka trefi l lok-
tem. Kdybych 
ho skutečně 
napálil loktem, 
tak by nevstal 
nebo by měl 
tržnou ránu.“ 
Holek s tímto 
popisem udá-
losti rozhodně 
nesouhlasí. 
V závěru zápa-
su pak Vácha 
dostal i druhou 
žlutou za faul 
na Václava 
Kadlece a byl 
vyloučen.

MARIO HOLEK

Narozen: 28. října 1986 (26 let)
Pozice: záložník či stoper
Klub: Sparta Praha
Předchozí působiště: 1. FC Brno 
(do 2008), Dněpr Dněpropetrovsk 
(2008–2011).
V Gambrinus lize: 92 zápasů/4 góly
V reprezentaci: 6/0

Je jasné, že 
když přijde hráč 
za takové peníze, 
dostane přednost 
a bude hrát. Mně 
nezbývá nic jiného 
než to akceptovat.

NEJSEM ZÁKEŘNÝ

STOPER.
Na soustředění ve Španělsku si 

záložník Mario Holek musel 
zvykat na trochu netradiční pozici 

– nastupoval ve středu obrany.
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Fotbal  AS Řím vyhodil českého kouče

SPORT 
SPECIÁL 
O NEJVĚTŠÍM 
ÚSPĚCHU 
ČESKÉ 
HOKEJOVÉ 
HISTORIE
Pro objednání SPORT SPECIÁLU NAGANO až k vám domů 
pošlete SMS na číslo 902 11 ve tvaru: 

NAGANO mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ 
mezera ADRESA mezera PSČ
Cena každé přijaté SMS je 35 Kč. Technicky zajišťuje Advanced 
Telecom Services, s.r.o. (ATS), 
infolinka 776 999 199 (po-pá 8 -16 hod.), www.platmobilem.cz.

V PRODEJI UŽ ZÍTRA!

Přepište 
dějiny!
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PAŘÍŽ – Anglický záložník Da-
vid Beckham si odbude debut 
v  dresu Paris St. Germain až 
za  tři týdny. Podle médií na-
stoupí zimní posila vedoucího 
týmu francouzské ligy poprvé 
24. února ve šlágru proti Olym-
pique Lyon.

Sedmatřicetiletý Beckham 
ve  čtvrtek podepsal s  PSG 
smlouvu na  pět měsíců a  s  tý-
mem ještě ani netrénuje. 
Do chodu mužstva se zapojí až 

12. února, kdy poletí k prvnímu 
osmifi nále Ligy mistrů do  Va-
lencie.

„Ale ještě nebude hrát. Plá-
nujeme, že 13. února začne tré-
novat,“ uvedl sportovní ředitel 
klubu Leonardo po pátečním ví-
tězství Pařížanů 4:0 v Toulouse.

Bývalý kapitán anglické re-
prezentace Beckham přišel 
do PSG po pěti a půl letech strá-
vených v  Los Angeles Galaxy. 
Jeho plat půjde na charitu.

Beckham nastoupí 
až za tři týdny

PAVEL HARTMAN

Třetí ligová porážka v roce 
2013 = konec! Tuhle rovnici 
napsal po zdrcující domácí 
prohře 2:4 od Cagliari v AS 
Řím trenér českého původu 
Zdeněk Zeman. Vedení klubu 
ho odvolalo po tříhodinovém 
jednání včera odpoledne. 
Dočasně převzal tým jeden 
z asistentů Aurelio Adreazzo-
li. Nový nástupce se hledá. Že 
by jím byl Laurent Blanc?

PRAHA/ŘÍM – Už v pátek bez-
prostředně po kolapsu s Cagliari 
se na  něj valily otázky týkající 
se jeho budoucnosti na  lavičce 
italského velkoklubu. „Na  de-
misi nemyslím. V to, co dělám, 
věřím,“ konstatoval Zdeněk 
Zeman do kamery televizní sta-
nice Sky Sport. Slib splnil. Nere-
zignoval. Přesto už od sobotního 
odpoledne hlavním trenérem 
AS Řím není. Klubová generali-
ta se s ním po včerejší schůzce 
rozloučila.

„Děkujeme trenérovi Zema-
novi a  jeho spolupracovníkům 
za profesionalitu a za práci, kte-
rou odvedl. Ale jeho propuštění 
byl jediný možný krok,“ řekl 
Franco Baldini, sportovní ředitel 

římského AS. Zároveň oznámil, 
že štafetu od  Zemana přebírá 
Aurelio Adreazzoli, asistent, 
který v klubu působí už od roku 
2005. „Zná dokonale prostředí 
a nemusí se seznamovat s hrá-
či,“ vysvětlil Baldini.

Nejvyšší představitelé AS se 
sešli ke  „krizovému štábu“ ho-
dinu před včerejším polednem. 
Z něj volali do Bostonu klubové-
mu prezidentovi, Američanovi 
Jamesovi Pallottovi. Ten nako-
nec posvětil Zemanův konec. 
„Není jediný, kdo nese odpo-
vědnost. Ale v tuhle chvíli jsme 
nemohli udělat nic jiného, než 
vyměnit trenéra,“ pravil Baldini.

Kdo by to byl ještě před Váno-
ci řekl? Mužstvo rodáka z Prahy 
zamávalo roku 2012 impozantní 
výhrou 4:2 nad AC Milán a  fa-
noušci se těšili, že po Silvestru 
v  téhle jízdě bude pokračovat. 
Jenže nic. 

Nejdříve výprask v  Neapo-
li 1:4. Pak prohra v  Catanii 1:0. 
Remíza doma s  Interem Mi-
lán 1:1, dělba bodů v Boloni 3:3 
a v pátečním večeru potupa 2:4 
s Cagliari, celkem, který se před 
výkopem krčil až na  šestnácté 
příčce. 

Ironií osudu bylo, že defi ni-
tivní razítko na výpověď české-

ho kouče dal nechtěně nesku-
tečným kiksem brankář  Mauro 
Goicoechea, který si hodil lehký 
centr sám do brány. Přitom do-
stával přednost před Maartem 
Stekelenburgem, za  což agent 
nizozemského gólmana Zemana 
veřejně kritizoval. Stekelenburg 
by ovšem stejně proti Cagliari 
nemohl chytat, neboť do Říma 
se vrátil až ráno v  den zápasu 
letadlem z Londýna, kde vyjed-
nával o přestupu do Fulhamu.

Zeman se loni v  létě vrátil 
do  AS Řím po  třinácti letech. 
Předtím útočným fotbalem 
pobláznil Pescaru a vyhrál s ní 
druhou ligu. Ale v  Serii A  se 
rozhodl vést klub s vyšším roz-
počtem i ambicemi. Jeho ofen-
zivní fotbal zase Itálii bavil. AS 
v tomto ročníku nasázelo už 49 
gólů, nejvíc ze všech celků v lize. 
Ale také hodně inkasoval, se 42 
brankami byl druhý nejhorší. 
Židli však kouči podtrhlo hlavně 
až 8. místo v tabulce.

Kdo má největší šanci pře-
vzít po  Zemanovi úřad? První 
spekulace zní: Laurent Blanc, 
bývalý trenér francouzské re-
prezentace.

Ale další jména budou v ná-
sledujících dnech určitě přibý-
vat.

Video vlastního 
gólu AS Řím na 

www.isport.cz/asrim

FOTBAL

Zeman 
padl

DOKOUČOVAL.
Trenér Zdeněk 

Zeman už nebude 
při zápasech 

AS Řím reagovat 
takto emotivně. 

Od týmu byl 
totiž odvolán.

FOTO: EPA
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Jen tolik bodů získal v roce 
2013 z pěti zápasů AS Řím.

POSILA.
David 

Beckham 
pózuje 

s dresem PSG, 
svého nového 
zaměstnava-
tele. Poprvé 

ho však 
obleče až za 

tři týdny.
FOTO: EPA


