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FUTBALOVÉ SNY

kvaliﬁkácia na Euro 2020 ide do ﬁnále. A je
skvelé, že naša reprezentácia je stále v hre
o miestenku na záverečný turnaj, ktorý sa
v budúcom roku uskutoční naozaj naprieč
celým európskym kontinentom. Septembrové zápasy ukázali dve rôzne podoby, aké vie
ponúknuť futbal – od ťažkej prehry s vicemajstrom sveta na vlastnom ihrisku až po víťazstvo
na horúcej pôde susedného rivala v naozaj
emotívne vypätej atmosfére. Víťazstvo na trávniku podčiarkol aj úspech na funkcionárskom
poli, keď vďaka dobre vyargumentovanému
odvolaniu bolo zmenené pôvodné rozhodnutie o tom, že dnešný zápas by sa hral bez divákov. Bude sa hrať pred vypredanými tribúnami
a spolu s tradične dobrou atmosférou, o ktorú
sa vedia postarať aj fanúšikovia nášho súpera,
to bude opäť sviatok futbalu.
Walesu máme športovo čo vracať. Obe prehry
v posledných vzájomných zápasoch, teda
na Eure 2016 vo Francúzsku a na jar tohto roku
v aktuálnom kvaliﬁkačnom cykle, sa nezrodili
v zápasoch, v ktorých by sme boli horším
tímom. Ak k tomu pridáme aj spomienku spred
dvanástich rokov, keď sme práve v Trnave
a práve s Walesom utrpeli jednu z najťažších
prehier v našej reprezentačnej histórii, je jasné,
že o motiváciu na ihrisku, ale aj v hľadisku
je dostatočne postarané. O to viac, ak stále
platí, že náš súper má vo svojom strede veľké
osobnosti a že na ME 2016 sa prebojoval až do
semiﬁnále.
Trnavský štadión bude dejiskom ﬁnálového
turnaja ME chlapcov v kategórii do 19 rokov
v roku 2022. Slovenský futbalový zväz tak systematicky pokračuje v avizovanej snahe získať
organizáciu vrcholného podujatia v kategórii
do 21 rokov. Po úspešne zvládnutých ﬁnálových turnajoch v kategóriách chlapcov
do 17 rokov v roku 2013 a dievčat do 19 rokov
v roku 2016 je to ďalší logický krok na tejto
ceste. Podporený je predovšetkým výrazným
pokrokom v zlepšovaní futbalovej infraštruktúry po celom Slovensku. Platí to o všetkých
štadiónoch, na ktorých sa bude v roku 2022
hrať – o Senci, Zvolene, Žiari nad Hronom
a, samozrejme, aj o Trnave. Podporený je aj

lídra našej obrany

MILANA ŠKRINIARA
Strany 14 a 15

ŽIVOTOSPRÁVA
FUTBALISTOV
poriadne zaskočila
brankára Petra Pahulyiho

VO WALESKEJ LIGE
získanými skúsenosťami pri organizovaní
týchto podujatí vrátane riešenia náročných
a mimoriadnych situácií, napríklad v prípade
veľmi zlých poveternostných podmienok počas
ﬁnále turnaja v roku 2016.
Dnešný zápas o mnohom v aktuálnej kvaliﬁkácii napovie – predovšetkým o tom, aké veľké
po ňom budú naše šance na postup. Naši
futbalisti svojím výkonom môžu potvrdiť,
že právom patria do širšej európskej špičky
a naši fanúšikovia môžu potvrdiť svoju povesť
tých, ktorí chcú prejavovať pozitívne emócie
spojené s tým, čo sa deje na ihrisku, a ktorým
nie sú vlastné prejavy neúcty a netolerancie
v akomkoľvek smere. Som presvedčený,
že jedni aj druhí to dnes potvrdia.
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ČO VYVIEDOL
počas hráčskej kariéry
pekné aj hanebné

RYAN GIGGS?
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Slovensko do toho!
Ján Kováčik
prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu
podporuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
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WALESAN
CLIVE THOMAS
viedol semiﬁnále ME 1976,
dal tri červené karty a

CHCEL VYLÚČIŤ
ANTONÍNA PANENKU

tréner:
Pavel

Reprezentácia

HAPAL

SLOVENSKA
BRANKÁRI
Martin

Dominik

Matúš

Marek

DÚBRAVKA

GREIF

KOZÁČIK

RODÁK

15. 1. 1989
Newcastle United
20 / 0

6. 4. 1997
Slovan Bratislava
1/0

27. 12. 1983
FC Viktoria Plzeň
29 / 0

13. 12. 1996
FC Fulham
0/0

Dávid

Kristián

Róbert

HANCKO

KOŠTRNA

MAZÁŇ

13. 12. 1997
Sparta Praha
9/1

15. 12. 1993
DAC Dunajská Streda
0/0

9. 2. 1994
CD Tenerife
7/0

Peter

Ľubomír

Milan

Martin

PEKARÍK

ŠATKA

ŠKRINIAR

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
88 / 2

2. 12. 1995
Lech Poznaň
8/0

11. 2. 1995
Inter Miláno
28 / 0

11. 12. 1995
RCD Mallorca
2/0

Matúš

László

Ondrej

Ján

BERO

BÉNES

DUDA

GREGUŠ

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
9/0

9. 9. 1997
Borussia Mönchengladbach
2/0

5. 12. 1994
Hertha BSC Berlín
34 / 5

29. 1. 1991
Minnesota United
25 / 3

Marek

Lukáš

Patrik

Juraj

HAMŠÍK

HARASLÍN

HROŠOVSKÝ

KUCKA

27. 7. 1987
Dalien Yifang
116 / 24

26. 5. 1995
Lechia Gdansk
4/1

22. 4. 1992
K.R.C. Genk
23 / 0

26. 2. 1987
FC Parma
69 / 8

Stanislav

Róbert

Albert

LOBOTKA

MAK

RUSNÁK

25. 11. 1994
Celta Vigo
19 / 3

8. 3. 1991
Zenit Petrohrad
56 / 12

7. 7. 1994
Real Salt Lake City
22 / 5

Róbert

Michal

BOŽENÍK

ĎURIŠ

Pavol

18. 11. 1999
MŠK Žilina
4/1

1. 6. 1988
Anorthosis Famagusta
44 / 5

OBRANCOVIA
Norbert

GYÖMBÉR
3. 7.1992
Perugia Calcio
21 / 0

VALJENT

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 4. 10. 2019.

ŠAFRANKO
16. 11. 1994
Sepsi OSK
3/0

Reprezentácia

WALESU
BRANKÁRI

tréner: Ryan GIGGS

Wayne

Danny

Adam

HENNESSEY

WARD

DAVIES

24. 1. 1987
Crystal Palace
85 / 0

22. 6. 1993
Leicester City
7/0

17. 7. 1992
FC Stoke City
1/0

Ashley

Ben

Neil

GUNTER

WILLIAMS

DAVIES

TAYLOR

21. 7. 1989
FC Reading
96 / 0

23. 8. 1984
Bristol City
86 / 2

24. 4. 1993
Tottenham Hotspur
48 / 0

7. 2. 1989
Aston Villa
43 / 1

Connor

Chris

Tom

Joe

ROBERTS

MEPHAM

LOCKYER

RODON

23. 9. 1995
Swansea City
12 / 1

5. 11. 1997
AFC Bournemouth
8/0

3. 12. 1995
Charlton Athletic
6/0

22. 10. 1997
Swansea City
2/0

OBRANCOVIA
Chris

STREDOPOLIARI
Ethan

Aaron

Joe

Joe

AMPADU

RAMSEY

ALLEN

MORRELL

14. 9. 2000
RB Lipsko
9/0

26. 12. 1990
Juventus Turín
58 / 14

14. 3. 1990
Stoke City
53 / 2

3. 1. 1997
Lincoln City
1/0

Will

Matthew

Harry

VAULKS

SMITH

WILSON

13. 9. 1993
Cardiﬀ City
4/0

22. 11. 1999
Queens Park Rangers
7/0

22. 3. 1997
AFC Bournemouth
13 / 2

Jonny

WILLIAMS
9. 10. 1993
Charlton Athletic
19 / 0

ÚTOČNÍCI
Sam

Tyler

Tom

Rabbi

VOKES

ROBERTS

LAWRENCE

MATONDO

21. 10. 1989
Stoke City
64 / 11

12. 1. 1999
Leeds United
6/0

13. 1. 1994
Derby County
20 / 3

9. 9. 2000
Schalke 04 Gelsenkirchen
3/0

Kieﬀer

Gareth

Daniel

MOORE

BALE

JAMES

8. 8. 1992
Wigan Athletic
1/0

16. 7. 1989
Real Madrid
79 / 32

10. 11. 1997
Manchester United
6/2

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 4. 10. 2019.
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Z MILANA ŠKRINIARA
je napriek mladému veku
pilier našej defenzívy

Parťáka
do obrany
si nevyberám

Má dvadsaťštyri rokov a už skúseností na rozdávanie. V národnom tíme je dlhší čas stabilným pilierom
zadných radov. Stopér Milan Škriniar vytvoril najskôr pevnú dvojicu s Martinom Škrtelom, po jeho rozlúčke s reprezentáciou sa jeho partnerom stal Denis Vavro. Ten však v septembrovom kvaliﬁkačnom zápase
v Budapešti dostal tretiu žltú kartu a v dnešnom súboji s Walesom bude nútene pauzovať. Milan si tak
bude zvykať na novú dvojičku. Ako to vníma, ale aj to, ako sa pozerá na omladzujúcu sa reprezentáciu,
či ako sa mu žije v Miláne, odpovedal v dobrej nálade.
Po tom, ako Martin Škrtel
ukončil kariéru v reprezentácii, máte v národnom
tíme nového kolegu v obrane, Denisa Vavra. Ako sa
vám s ním zatiaľ hrá?
„Veľmi dobre. Naša spolupráca nie je ani pre jedného
z nás nová, fungovali sme
spolu aj v obrane Žiliny. Aj
keď sme potom nehrali vo
dvojici dlhší čas, dá sa povedať, že sme na seba zvyknutí.“
g Vy ste ešte stále mladý
hráč, no nielen skúsenosťami v tomto tandeme ten
starší. Cítite sa ako ten, kto
má dirigovať?
„Neviem povedať, či sa
g
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cítim práve tak, že ja mám
dirigovať. Hoci sa to odo mňa
očakáva... Na druhej strane
ako stopér mám všetkých
hráčov pred sebou, čiže vždy
sa snažím slovne pomôcť
spoluhráčom a zakričať im.
Je však dôležité, že sa vieme
usmerniť spoločne ako tím.“
g Denis Vavro však v zápase
proti Walesu nebude môcť
nastúpiť pre trest za žlté
karty. Koho z nominovaných hráčov by ste si
v ňom vedeli predstaviť po
svojom boku?
„Uvidíme, ako sa tréner
rozhodne, komu dá dôveru.
Dôležité je, aby sme všetci

boli stopercentne pripravení
zápas zvládnuť a navzájom si
pomôcť.“
g Tréner Pavel Hapal povedal, že sa s vami o tom,
s kým by ste odohrali
v obrane dnešné stretnutie, porozpráva. Čo ste mu
povedali?
„Že som hral aj s Norom
Gyömbérom kvaliﬁkačný
zápas proti Slovinsku, Martina Valjenta a Ľuba Šatku
poznám z reprezentácie do
21 rokov. Takže nechám na
neho, ako sa rozhodne.“
g Národné mužstvo prechádza generačnou obmenou a v reprezentácii sa už

prakticky stretávate partia
z úspešnej dvadsaťjednotky, navyše pod vedením
trénera Pavla Hapala, ktorý
vtedy viedol sokolíkov. Ako
to vnímate?
„Na reprezentáciu do 21 rokov a na partiu, ktorú sme
vtedy vytvorili, mám tie
najlepšie spomienky. Boli
sme výborný tím. Po tom, čo
sa viacerí starší hráči rozhodli
ukončiť svoju kariéru v reprezentácii, je dobré, že chlapci
zo spomínanej dvadsaťjednotky pribúdajú v áčku. Je to
však vývoj, ktorý chce svoj
čas.“
g Dá sa porovnať vtedajšia

SLOVENSKO  WALES

V reprezentačnom drese - v zápase so Švédskom či Českom - vždy v plnom nasadení.

dvadsaťjednotka so súčasným áčkom?
„V niečom možno áno, ale
skôr sú odlišné ako podobné.
Každý hráč sa vo svojej kariére posúva ďalej, mení kluby,
s nimi často aj herné štýly
a v neposlednom rade sa
mení futbal. Ten mužský je
oproti tomu, aký bol v dvadsaťjednotke, rozdielny.
Do áčka sme prichádzali
postupne a dopĺňali sme
skúsených hráčov, ktorí majú
v národnom tíme odohraného
veľmi veľa.“
g Ako veľmi sa zmenil Milan
Škriniar od svojho pôsobenia v reprezentácii
do 21 rokov?
„Ako som už spomenul v odpovedi predtým, tiež sa určite
mením, snažím sa stále praco-

Tiež sa
určite mením, snažím sa
stále pracovať
na sebe,
zlepšovať sa.
vať na sebe, zlepšovať sa.“
g V septembri sme odohrali
dva náročné kvaliﬁkačné
zápasy o postup na ME
2020. S Chorvátmi sme
doma prehrali vysoko 0:4,
následne sme zvíťazili
v Maďarsku 2:1. Ako sa
pozeráte s odstupom času
na tie dva duely?
„Zápas s Chorvátmi nám ab-

solútne nevyšiel, nič nebolo
podľa našich predstáv. S trénermi sme si ho rozobrali,
povedali sme si, čo je zlé aj to,
čo bolo dobré, hoci toho tam
bolo veľmi málo. Víťazstvo
v Maďarsku však bolo pre nás
veľmi dôležité. Vedeli sme, že
v tom zápase musíme bodovať naplno, keď chceme v kvaliﬁkácii ďalej bojovať o postup. Sme veľmi radi, že sme
v Budapešti vyhrali. Myslím
si, že sme podali veľmi dobrý
výkon, bojovali sme, hrali
sme s obrovským nasadením.
Teraz je pred nami zápas s Walesom, veľmi dôležitý duel.“
g Sprievodné udalosti, ktoré sa diali v zápase s Maďarskom, značne ovplyvnili
aj prípravu na súboj s Walesom. UEFA nás pôvodne
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JOIN US AT
NIKE.COM /FOOTBALL

potrestala nielen pokutou
20-tisíc eur, ale i zatvorením štadióna práve na súboj s Walesom. Ako ste to
vnímali?
„V médiách som zachytil, že
UEFA nám uzavrela štadión
a veľmi ma to mrzelo kvôli
fanúšikom, veď futbal sa hrá
pre nich. Veľmi ma potešila
správa, že SFZ uspel s odvolaním proti trestu. Bol to skvelý
diplomatický ťah, na zápas
s Walesom budeme našich
fanúšikov veľmi potrebovať
– a budú tam!“
g Nie je to škoda, že namiesto toho, aby sa riešila
športová stránka tohto
dôležitého zápasu, rozoberajú sa takéto nepríjemnosti?
„Je to veľká škoda, že sa riešia
tieto veci. Už je to však všetko
za nami. Musíme sa pozerať
dopredu a sústrediť sa na
najbližší duel.“
g V marci sme v Cardiﬀe
prehrali s Walesom 0:1,
v čom bude tento zápas
iný?
„Na to prvé meranie síl s Walesom si spomínam veľmi
dobre. Boli sme nešťastní, že
sa nám nepodarilo zabodovať, aj keď si myslím, že
v tom zápase sme podali
celkom dobrý výkon. Hlavne
v druhom polčase sme mali
veľké príležitosti na skórovanie. Podľa mňa bude súboj
v Trnave veľmi podobný
a verím, že tentoraz svoje
šance premeníme a budeme
sa tešiť my.“
g Čo bude podľa vás rozhodujúce?
„Určite bojovnosť a nasadenie. Podľa môjho názoru je

VIZITKA MILANA ŠKRINIARA
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 11.februára 1995 v Žiari nad
Hronom.
POST: stopér
HRÁČSKA KARIÉRA: s futbalom začínal v FK Žiar nad Hronom, vo
veku 12 rokov prestúpil do MŠK Žilina, v žlto-zelenom drese vo veku
17 rokov a 49 dní debutoval v najvyššej slovenskej súťaži. V roku
2013 hosťoval v FC ViOn Zlaté Moravce, v januári 2016 prestúpil
zo Žiliny do Sampdorie Janov, v roku 2017 sa presunul do Interu
Miláno, kde má kontrakt do júna 2023.
ÚSPECHY: v seniorskej reprezentácii bol v roku 2016 účastníkom
ME vo Francúzsku, v roku 2017 sa predstavil s reprezentáciou
do 21 rokov na ME v Poľsku, v roku 2012 slávil so Žilinou zisk double,
keď vyhral ligu i pohár, v roku 2016 vyhral Cenu Petra Dubovského
pre najlepšie hráča SR v kategórii do 21 rokov.
REPREZENTÁCIA: 28 zápasov/0 gólov.

väčšia futbalovosť na našej
strane, ale budeme ju musieť
ukázať na ihrisku a nechať na
ňom všetko, každý zápas sa
rozhoduje práve tam.“
g Naša E-skupina je veľmi
vyrovnaná a z piatich tímov
majú šancu na postup stále
štyri. Očakávali ste to pred
začiatkom kvaliﬁkácie?
„Neočakával, rovnako ako
väčšina z nás som si myslel,
že Chorváti budú jasný
favorit na postup. Je to teraz
veľmi zamotané a dôležité je,
že aj my máme veľmi veľkú
šancu postúpiť. Musíme však
zvládnuť zápasy, ktoré nás
čakajú, hlavne ten dnešný.“
g Tréner Pavel Hapal sa viackrát vyjadril, že podľa neho
sa bude o dvoch postupujúcich tímoch rozhodovať až
v poslednom kole kvaliﬁkácie. Aký je váš názor?
„Vieme, že je to veľmi zamotané, takže je dosť možné, že
o postupujúcich sa napokon
bude rozhodovať až posledných zápasoch, ako to hovorí
tréner.“

Máte len 24 rokov a už ste
oporou reprezentácie, ale
aj talianskeho veľkoklubu
Interu Miláno. Aké máte
ešte futbalové sny?
„Takým vzdialeným je, aby
som sa mohol futbalu venovať čo najdlhšie, k čomu je
veľmi dôležité zdravie. Mám
však aj ďalšie sny - postup na
ME s reprezentáciou či nejaký
úspech s Interom. Uvidím, čo
sa mi splní (úsmev).“
g Máte už v Miláne domáce
zázemie?
„V Interi pôsobím už roky, teraz som v Miláne začal tretiu
sezónu a môžem povedať,
že som si zvykol. Žije sa mi
v Taliansku dobre a, samozrejme, si želám, aby sa mi
darilo vo futbale čo najviac.“
g Čo vám v Taliansku zo
Slovenska najviac chýba?
„Rodina a kamaráti. Veľmi
sa teším, že ma často prídu
pozrieť. Je to super pocit.“
g Žijete v Miláne s priateľkou Barborou, ako najradšej trávite voľný čas?
„Keďže voľného času až
g

tak veľa nie je, najradšej ho
trávim oddychom alebo na
prechádzke s našimi psíkmi.
Hráme prakticky každý
tretí deň zápas, keďže sme aj
účastníkom Ligy majstrov.“
g Talianski fanúšikovia sú
známi ako veľkí fanatici,
pociťujete to aj vy? Môžete
sa po Miláne voľne pohybovať?
„To je veru pravda, že tunajší
priaznivci sú veľmi zažratí
do futbalu. Inter má veľmi
dobrých tifosi a v meste to
je, samozrejme, cítiť, ľudia
žijú každým jedným naším
zápasom. Ale s pohybom po
meste nemám žiadne veľké
problémy (smiech).“
g Máte teda dostatok
súkromia?
„Musím priznať, že keď ideme
do mesta, tak ma ľudia zastavujú. Chcú sa odfotografovať,
oslovia ma so žiadosťou
o autogram, niektorí chcú len
prehodiť pár slov.“
g Už sa vám stalo, že ste
sa museli pred fanúšikmi
skrývať?
„Párkrát som šiel po ulici v kapucni alebo v šiltovke, ale zatiaľ je to všetko v norme a nevadí mi to. Dá sa to zvládnuť
(úsmev).“
g Váš partner a kamarát
z reprezentácie Stanislav
Lobotka sa stane v zime
otcom, vy ešte neplánujete
rodinu?
„Jasné, že v budúcnosti plánujem mať rodinu, ale ešte
nie je ten čas.“
g Čo si želáte do najbližšieho obdobia?
„Aby sme vyhrali dnešný
zápas s Walesom, to by bolo
skvelé.“ MONIKA JURIGOVÁ

SLOVENSKO  WALES

Na tréningu národného tímu rovnako.
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FÓRUM futbalového života
Po ôsmich rokoch zmenil dres
slovenský reprezentant Patrik
Hrošovský. Šikovný stredopoliar zamieril z Viktorie Plzeň
do tímu belgického majstra
KRC Genk. „Som rád, že sa
podarilo všetko dohodnúť
k spokojnosti všetkých
strán. Cítim, že nastal ideálny čas vyskúšať si prvý zahraničný angažmán, pretože
Česko som úplne ako zahraničie nebral. Cítil som sa vo
Viktorii vždy skvele a som
jej veľmi vďačný,“ povedal
po prestupe Patrik, ktorý sa
hneď udomácnil v základnej
zostave v novom tíme. Premiéru si odkrútil v dueli 5. kola
proti Anderlechtu Brusel (1:0),
keď vybehol na

trávnik v 73. minúte.
Jeho mužstvo je účastníkom
skupinovej fázy Ligy majstrov,
no Patrik na prvý duel v najprestížnejšej súťaži
v novom

drese nebude spomínať v najlepšom. Genk totiž prehral
na ihrisku Salzburgu 2:6.

Makovi
to sypalo
v Zenite

Mrázov
prvý gól
v Bröndby
Slovenský reprezentačný
útočník Samuel
Mráz v lete
zmenil dres.
Ako kmeňový
hráč Empoli sa presunul na
hosťovanie do tímu Bröndby Kodaň. Pre mladého futbalistu je najdôležitejšie, aby hrával
a tu dostal šancu. „Nové výzvy a dobrodružstvá predo mnou! Som hrdý na to, že som
sa stal súčasťou takého skvelého klubu.
Teším sa na to, ako si na seba budem
obliekať nový dres,“ napísal po presune
do Dánska.
Mráz sa už presadil aj gólovo. V šestnásťﬁnále
Dánskeho pohára otvoril skóre duelu na ihrisku
Skive. Jeho Bröndby napokon zvíťazilo 3:2
po predĺžení a postúpilo.

Stredopoliar
Róbert Mak
počas letného prestupového obdobia zvažoval
odchod zo Zenitu Petrohrad. Napokon v ruskom tíme zostal
a v posledných
týždňoch ukázal svoje kvality. Do zápasov síce zvykol naskakovať ako
striedajúci hráč, no v priebehu štyroch dní strelil
dva góly. V ligovom dueli zvýšil presným zásahom
vedenie svojho tímu nad Rubinom Kazaň na 4:0 (konečný výsledok 5:0) a darilo sa mu aj v pohári, kde
bol jeho gól postupovým. Mak nastúpil v základnej
zostave Zenitu a na ihrisku Jeniseja pečatil výsledok
na 2:1 pre ruského majstra. Odkazy od fanúšikov na
sociálnych sieťach boli jasné: Robo, prines si túto
skvelú formu aj do reprezentácie.

Kapitán reprezentácie
Marek Hamšík už pár
mesiacov zarezáva v ďalekej Číne. V tíme Dalien
Yifang je oporou a pevnou súčasťou základnej
zostavy. Keď mala čínska
liga mesačnú prestávku
(23. 9. – 18.10.), náš
futbalista využil tento
čas, aby sa s manželkou
Martinou vybrali na
dovolenku vo dvojici do
Dubaja. Marekova rodina
totiž po návrate z Neapola žije na Slovensku,
synovia Christian a Lucas
už chodia do školy a hrajú futbal v tíme JUPIE
Futbalová škola Mareka
Hamšíka.
V Emirátoch manželia
nemohli vynechať
vyhliadku z najvyššieho mrakodrapu sveta
Burdž Chalífa. Zišli aj
pod 163-poschodovú
budovu, kde sa kochali
pohľadmi na obrovské
morské akvárium so 400
žralokmi.
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Hamšík
využil voľno
a zamieril
do Dubaja

Hrošovského
premiéra
v drese Genku

Slovensko zostáva v B-divízii Ligy národov
Slovenskí futbalisti budú
v 2. ročníku Ligy národov
2020/21 účinkovať v B-divízii.
Rozhodla o tom UEFA na zasadaní výkonného výboru
v Ľubľane po rozšírení jednotlivých úrovní súťaže.
„Je to dobrá správa pre slovenský futbal. Sme radi, že
ostávame vo vyššej skupine,
pretože môžeme hrať zápasy so silnejšími mužstvami.
Samozrejme, nechceme
podceňovať tímy z céčka,

ale takto budeme mať aj
marketingovo atraktívnejších súperov,“ komentoval
správu z Ľubľany reprezentačný tréner Pavel Hapal.
Rozšírenie má zabezpečiť
väčší počet zápasov po úspešnom prvom ročníku. Zmeny
totiž rátajú s navýšením počtu
tímov v A a B-divíziách
z 12 na 16, pri C-divízii z 15
na 16, ktoré budú rozdelené
do štyroch skupín po štyroch,
v D-divízii zachovajú miesto

pre sedem účastníkov v jednej štvorčlennej a jednej
trojčlennej skupine.
Od zvýšenia počtu zápasov
si UEFA sľubuje väčšie príjmy
a zároveň spôsob, ako ešte
viac zredukovať počet menej
atraktívnych priateľských
zápasov v nabitom kalendári.
Žrebovanie druhého ročníka
Ligy národov sa uskutoční
3. marca 2020 v Amsterdame,
zápasy sa budú hrať od leta
budúceho roka.
Pripravila LUCIA PETRINCOVÁ
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Vzájomné zápasy Slovákov s Walesom

Dosiaľ vždy len naos
S reprezentáciou Walesu sa stretol federálny výber Československa v dvanástich zápasoch,
v šiestich kvaliﬁkáciách, Slováci sa okrem dvoch kvaliﬁkačných dvojzápasov stretli s dnešným súperom
aj na Eure 2016 vo Francúzsku. Zaujímavosťou je skutočnosť, že doteraz sa hralo výhradne naostro v kvaliﬁkačných a turnajových zápasoch, prípravné duely Slovákov s Walesom si história nepamätá.
ČESKOSLOVENSKO –
ZO ŠIESTICH POKUSOV
DVA ÚSPEŠNÉ
MS 1958
Prvý vzájomný zápas vtedajšej ČSR a Walesu odohrali
v máji 1957 v Cardiﬀe (0:1),
no v mužstve trénera Rýgra
neﬁguroval ani jeden slovenský futbalista. V pražskej
odvete na Strahove, o tri týždne neskôr, sa pod výhru 2:0
podpísali hneď štyria. Brankár
Imrich Stacho, v poli nastúpili
Kazimír Gajdoš, Pavol Molnár
a Anton Moravčík. Čechoslováci v trojčlennej kvaliﬁkačnej
skupine predstihli Wales
a NDR a vybojovali si účasť
na svetovom mundiale vo
Švédsku.

ME 1972
Menej šťastia mala partia okolo Dobiaša, Jána Čapkoviča,
Kunu a spol. v kvaliﬁkácii
o postup na ME 1972. V ich
neprospech, v porovnaní
s postupujúcim Rumunskom, hovorilo horšie skóre.
Nepomohli ani dve výhry nad
Walesom, 3:1 vo Wrehhame
a 1:0 doma v Prahe na Letnej.
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VZÁJOMNÉ ZÁPASY ČESKOSLOVENSKA
1. 5. 1957 Wales – ČSR

1:0

Cardiﬀ

kvaliﬁkácia MS 1958

26. 5. 1957 ČSR – Wales

2:0

Praha

kvaliﬁkácia MS 1958

21. 4. 1971 Wales – ČSSR

1:3

Swansea kvaliﬁkácia ME 1972

27. 10. 1971 ČSSR – Wales

1:0

Praha

30. 3. 1977 Wales – ČSSR

3:0

Wrexham kvaliﬁkácia MS 1978

16. 11. 1977 ČSSR – Wales

1:0

Praha

kvaliﬁkácia MS 1978

19. 11. 1980 Wales – ČSSR

1:0

Cardiﬀ

kvaliﬁkácia MS 1982

9. 9. 1981 ČSSR – Wales

2:0

Praha

kvaliﬁkácia MS 1982

29. 4. 1987 Wales – ČSSR

1:1

Wrexham kvaliﬁkácia ME 1988

11. 11. 1987 ČSSR – Wales

2:0

Praha

kvaliﬁkácia ME 1988

28. 4. 1993 RČS – Wales

1:1

Ostrava

kvaliﬁkácia MS 1994

8. 9. 1993 Wales – RČS

2:2

Cardiﬀ

kvaliﬁkácia MS 1994

BILANCIA:

kvaliﬁkácia ME 1972

12 6 3 3 15:10

7. 10. 2006 Wales – Slovensko 1:5

Cardiﬀ

kvaliﬁkácia ME 2008

12. 9. 2007 Slovensko – Wales 2:5

Trnava

kvaliﬁkácia ME 2008

11. 6. 2016 Wales – Slovensko 2:1

Bordeaux Euro 2016

24. 3. 2019 Wales – Slovensko 1:0

Trnava

4

1

0

3

8:9

MS 1978
Čerství majstri Európy podľahli ostrovnému súperovi na
severe Walesu v marci 1977
vo Wrexhame 0:3 a bodové
manko nedohnali ani výhrou
1:0 v Prahe. V domácom
stretnutí si pripísali druhé
reprezentačné štarty „nováčikovia“ Jozef Barmoš a Ivan
Bilský, v základnej zostave sa
objavili skúsení Marián Masný
a Koloman Gögh, tesne pred
koncom zápasu zasiahol do
hry striedajúci Ján Kozák.

MS 1982

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA

BILANCIA:

Dva góly na ihrisku súpera
zaznamenal Ján Čapkovič,
doma vsietil víťazný gól Ladislav Kuna.

kvaliﬁkácia ME 2020

ČSSR a Wales plece pri pleci
zvádzali neúprosný súboj
o postup do Španielska, až nakoniec, vďaka lepšiemu skóre
o štyri góly, vybojovali postup
Venglošovci. Duel v novembri
1980 v Cardiﬀe priniesol výhru domácich 1:0, doma o rok
neskôr na Strahove, sa tešili
S. Seman, Barmoš, J. Kozák
a Jurkemik z výhry 2:0.

Zľava: Pavol Molnár, Kazimír Gajdoš a Tadeáš Kraus 26. mája 1957 pred zápasom
s Walesom v Prahe na Strahove (2:0).

PÄŤGÓLOVÉ
PREPADOVKY,
SLOVÁCI S WALESOM
NA EURE 2016

Ondrej Duda vyrovnáva
skóre na 1:1 v zápase
Eura 2016 v Bordeaux.

tro
50-ka na hlave brankára Paula Jonesa
pri výhre Slovákov 5:1 v októbri 2006
v Cardiﬀe.

ME 1988
V tíme trénera Masopusta
nastúpil v apríli 1987 vo
Wrexhame jediný Slovák
v základnej zostave Jozef
Chovanec, v samom závere
sa pokúsil vsietiť víťazný gól
za stavu 1:1 striedajúci Milan
Luhový. O pol roka neskôr sa
tešili Čechoslováci v Prahe
z výhry 2:0, na postup na Euro
to však nestačilo. Reprezentačný debut si v súboji
s Walesom na Letnej odkrútil
Ľubomír Moravčík.

MS 1994
Kvarteto Slovákov Glonek,
Ľ. Luhový, Ľ. Moravčík a Dubovský sa objavilo v zostavách
RČS v jedných z posledných
zápasov spoločného federálneho výberu. Dubovského
fantastický priamy kop

Bilancia vzájomných duelov
Slovákom s Walesom je
chudobnejšia na zápasy,
o to bohatšia na prekvapenia
a zaujímavosti. Premiérovo
sa mužstvá stretli v októbri
2006, ako inak, v kvaliﬁkácii
o postup na ME 2008. Domáci brankár Paul Jones si nechal na hlave zobraziť draka
a číslovku 50, symbolizujúcu
50. štart v reprezentácii.
Oslavy mu Galisova družina
prekazila päťgólovým prídelom! Skóre otvoril Dušan
Švento, dva góly pridal Marek
Mintál, po góle zaznamenali
Karhan a Vittek – suma sumárum – naše víťazstvo 5:1 a pre
Walesanov druhá najvyššia
prehra na domácej pôde
od roku 1908, keď podľahli
Anglicku 1:7.
Aký požičaj, taký vráť. Platilo
aj v opačnom garde o rok na
štadióne v Trnave. Aj tentoraz
strelil Marek Mintál dva góly,
no aj tentoraz súper nadelil
domácemu tímu päťku...
Prehru 2:5 „zariadil“ rýchlik
Craig Bellamy, v strede poľa
mu sekundoval mladík Gareth Bale.
Pamätný duel odohrali
Slovenskí sokoli proti Walesu,
pod vedením trénera Kozáka,
na Eure 2016 v Bordeaux.
Kým Marek Hamšík famózne sólo gólom nezakončil,
Gareth Bale z priameho kopu
Kozáčika prekvapil a súper
išiel do vedenia. Vyrovnanie
prišlo v druhom polčase z kopačiek Ondreja Dudu krátko
po jeho príchode na ihrisko,
no víťazné misky váh priklonili na svoju stranu Walesania
deväť minút pred koncom.
Víťazný gól zaznamenal Hal
Robson-Kanu.
Posledný vzájomný duel
máme v živej pamäti, v rámci aktuálnej kvaliﬁkácie o postup na Euro 2020 sme v marci tohto roka podľahli v Cardiﬀe domácemu tímu 0:1,
jediný gól zaznamenal už
v 5. minúte Daniel James.
PETER ZEMAN

Jozef Chovanec v súboji s Ianom Rushom v kvaliﬁkačnom zápase o postup na ME
1988 vo Wrexhame (1:1).

SLOVENSKO  WALES

v druhom dueli v Cardiﬀe stačil iba na remízu 2:2, stratené
body v dueloch s Walesom
(domáci duel v Ostrave 1:1) sa
už dohnať v ďalšom priebehu
kvaliﬁkácie nepodarilo,
do USA sa na MS 1994 prebojovali mužstvá Rumunska
a Belgicka.

Marek Mintál zaznamenal v dvoch zápasoch proti Walesu 4 góly.

Legendy Gareth Bale a Ján Ďurica.

13

PETER PAHULYI má osobnú skúsenosť s waleským ligovým futbalom

Liga a reprezentácia
sú úplne odlišné veličiny
Bol vôbec prvým slovenským futbalistom vo waleskej najvyššej súťaži. „Možno sa mýlim, potom sa
ospravedlňujem ďalšiemu či ďalším, ale mám pocit, že som stále jediným Slovákom, ktorý tam
hral,“ usmial sa Peter Pahulyi, už bývalý brankár, pretože 1. januára 2015 oﬁciálne ukončil aktívnu kariéru.
Sezónu 2005/06 strávil medzi žrďami v pre našinca neznámom waleskom klube NEWI Cefn Druids. Rozprávanie o živote, aký rok viedol na Ostrovoch, je naozaj zaujímavé.
Ako ste sa vôbec dostali
do waleského futbalu?
„Po ukončení spolupráce s Tatranom Prešov v roku 2005
som sa rozhodol odísť za
bratom do Walesu, konkrétne
do Wrexhamu, kde stále žije.
Chcel som tam skúsiť šťastie
s futbalom, a ak by to nevyšlo,
nájsť si civilnú prácu. Napokon
som si našiel klub vo Welsh
Premier League.”
g Ktorý?
„NEWI Cefn Druids.“
g Ide o profesionálny klub?
„Počas môjho pôsobenia
v najvyššej waleskej súťaži
g

bolo profesionálnych len
päť klubov z 18-členného
ligového poľa. Cefn Druids bol
výkonnostne tímom z druhej
polovice tabuľky, štatútom to
bol poloprofesionálny klub.“
g Čo znamená v tamojšom
ponímaní poloprofesionálny?
„To, čo aj v našom. Hráči
dostávajú ﬁnančnú odmenu
podľa zmluvy, vrátane prémií,
a popritom chodia do zamestnania, ktoré im väčšinou dohodnú kluby tak, aby sa mohli
zúčastňovať na tréningovom
procese a na zápasoch.“

Poznali vás v meste počas
vášho pôsobenia?
„Domáce zápasy sme hrávali
v dedinke Cefn Mawr, vzdialenej asi desať kilometrov od
Wrexhamu. Vlastní fanúšikovia
nás poznali dobre. Už som
spomínal, že Cefn Druids bol
menší klub, v ktorom vládla
rodinná atmosféra a fanúšikovia nás podporovali aj keď
sme nevyhrali. Samozrejme,
ak videli, že sme odovzdali
maximum. A že ma poznali, je
pravda, v hlasovaní priaznivcov o najobľúbenejšieho
hráča mužstva som obsadil

g

3. miesto, čo ma veľmi potešilo.“
g Ako vyslovovali meno
Pahulyi?
„Po anglicky, teda Pahulaj,
neskôr mi prischla prezývka
Big Pete.“
g Prečo ste v klube NEWI
Cefn Druids pôsobili len
rok?
„Cieľom klubu bolo udržanie
sa v súťaži, čo sa nám v tej
„mojej“ sezóne podarilo,
skončili sme na 14. mieste. Ja
som sa chcel posunúť ďalej,
respektíve vyššie. Presťahoval som sa do Londýna, kde
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Na mieru už do 48 hodín zhotovujeme :

Reprezentačné obleky, Večerné obleky, Smokingové obleky, Smokingy, Smokingové saká, Zamatové saká, Sakokabáty

www.marcomirelli.com/na-mieru-do -48-hodin

KTO JE PETER PAHULYI

vtedy žil môj bratranec, počas
dvojmesačnej posezónnej
prestávky som si chcel nájsť
pôsobisko a skúsiť šťastie
v niektorej z nižších anglických súťaží. Nepodarilo sa,
bez agenta mi nebola
umožnená ani len skúška
v niektorom klube. Ale keďže
ma Londýn nadchol, ostal
som tam pracovať v bare.
Futbal mi však čoraz viac chýbal, preto som sa po šiestich
mesiacoch vrátil na Slovensko
a dohodol som sa s FC ViOn
Zlaté Moravce, kde sa stretla
skvelá partia.“
g Dokázali ste sa naučiť
waleštinu? Je to pre našinca
veľmi zvláštny jazyk.
„Ani som sa o to nesnažil.
Aj keď je waleština jedným
z úradných jazykov, veľká
väčšina domorodcov ho neovláda, jednotkou je angličtina. Rozpráva sa tam najmä po
anglicky s typickým waleským
prízvukom.“
g Aká je úroveň waleskej
ligy?
„Najvyššia waleská súťaž
nemá taký cveng ako anglické ligy. Aj preto najlepšie
waleské kluby, teda Cardiﬀ
City, Swansea City, Newport
County alebo Wrexham United, hrajú v niektorej z anglických súťaží. Waleská liga
a waleská reprezentácia sú
dve úplne iné veličiny. Už fakt,

že v národnom tíme nie je žiaden hráč z domácej najvyššej
súťaže, je toho dôkazom. Ak ju
mám porovnať s našou, dal by
som ju na úroveň 2. slovenskej ligy. V sezóne 2010/11
prešla najvyššia waleská súťaž
reorganizáciou, terajší hrací
systém je podobný formátu
našej najvyššej súťaže. Počet
účastníkov sa znížil z osemnásť na dvanásť, hrá sa vo
dvoch fázach. Prvá od augusta
do januára systémom každý
s každým doma – vonku,
spolu 22 kôl. Potom sa tabuľka
rozdelí na dve časti, prvých
šesť mužstiev hrá o majstra,
dolných šesť o vypadnutie.
Druhá fáza sa hrá od začiatku
februára do konca apríla.“
g Pre našinca je možno
prekvapením, že futbal nie
je vo Walese najpopulárnejší šport.
„Národným športom v krajine
je bezpochyby ragby, veľmi
obľúbený je aj kriket. Treba
povedať, že futbal je fenoménom na celom svete a keďže
Wales patrí do Spojeného
kráľovstva, aj tam je veľmi
populárny. Predovšetkým
vďaka anglickej lige a waleskej
reprezentácii.“
g Rodia sa vo Walese
futbalové talenty? Snažia
sa všetci lepší dostať do
Anglicka?
„Aj vo Walese je veľa talento-

vaných futbalistov. Tí najlepší
mladí hráči prirodzene odchádzajú do akadémií predovšetkým anglických klubov, kde
majú lepšie podmienky na
rozvoj, vrátane prepojenia so
vzdelaním. Mladí futbalisti
študujú v školách a venujú sa
aj futbalu v akadémiách. Napríklad môj bývalý klub NEWI
Cefn Druids spolupracuje
s Univerzitou NEWI, ktorá sídli
vo Wrexhame. Počas môjho
pôsobenia sme mali v kádri
troch chalanov zo spomínanej
univerzity. Väčšinou ide o krátkodobé hosťovania, pokiaľ sú
v škole, potom sa posúvajú
ďalej. V živote i kariére.“
g Koľko ľudí chodí na ligové
zápasy?
„Náš domovský štadión mal
kapacitu 2000 divákov, na
domáce zápasy chodievalo
okolo 500 ľudí. Keď sme hrali
na ihrisku kandidátov na titul,
na tribúnach bolo v priemere
1500 divákov. Hm, takže aj tu
vidno rozdiel medzi návštevami vo Walese a v Anglicku.“
g Sú pre waleských fanúšikov typické piesne, chorály,
väzba ku klubom?
„Áno. Aj NEWI Cefn Druids mal
svoju pieseň aj akúsi klubovú
báseň. Ale ich prezentácia
nie je taká mohutná ako
v Anglicku.“
g Aké je zabezpečenie klubov, ako vyzerajú štadióny,
ihriská, materiál pre hráčov?
„Záleží na možnostiach každého klubu. Ja som vo Walese
pôsobil v sezóne 2005/06,
odvtedy sa mnohé určite
posunulo dopredu. Štadióny
boli útulné, z ihriska sme mali
bližší kontakt s divákmi, hracie
plochy naozaj kvalitné, keďže
tam často pršalo. Materiálne
zabezpečenie pre hráčov bolo
na solídnej úrovni.”
g Bolo niečo, čo vás počas
ročného angažmánu
prekvapilo?
„Životospráva spoluhráčov,
teda rozhodne si na ňu príliš nepotrpeli. Keď odviedli
svoju robotu na ihrisku, boli
presvedčení, že po povinnostiach je priestor na zábavu.
Pamätám sa, že sme raz

cestovali na zápas autobusom
tri hodiny a keď sme si urobili
prestávku na občerstvenie,
všetci si objednávali pre nich
typické toasty so syrom,
k tomu fazuľu, klobásky a vajíčka. Nechápal som, ako po
takom jedle môžu hrať futbal,
predsa len my sme boli pred
zápasom zvyknutí na niečo
ľahké. Tam si však ťažkú hlavu
zo stravy nerobili. Po zápase
boli na večeru hamburgery
a pivo.“
g A čo vás ešte zaskočilo?
„Že súťaž bežala bez prerušenia aj cez Vianoce a Nový rok.“
g Spomínajú vo Walese na
veľké mená z minulosti?
Ian Rush, Terry Yorath, John
Toshack...
„Samozrejme. Ľudia, ktorí sledujú futbal, sú hrdí na týchto
skvelých futbalistov.“
g Akú pozíciu má teraz vo
svojej vlasti Gareth Bale,
najväčšia waleská hviezda
súčasnosti?
„Nenašli by ste vo Walese
človeka, ktorý by nevedel, kto
je Bale. Ako Marek Hamšík na
Slovensku.”
g Ako berú waleskí fanúšikovia fakt, že ich najlepšie
tímy – Cardiﬀ City, Swansea
City, Wrexham United,
Newport County – hrajú anglické súťaže, nie domácu?
„Myslím si, že úplne prirodzene. Možno by boli radšej,
keby sa ešte viac waleských
mužstiev dostalo do anglických súťaží. Ide o prestíž. A je
bežné, že mnoho Walesanov
má srdečné väzby ku klubom
z anglickej Premier League.
Napríklad náš tréner brankárov fandil Evertonu Liverpool
a pravidelne chodil na jeho
zápasy.“
g Ktorá reprezentácia
je lepšia, waleská či slovenská?
„Momentálne naša, keďže
má v tabuľke o tri body viac.
Dúfam že to tak ostane aj po
vzájomnom zápase.“
Ako dopadne zápas
v Trnave?
„Verím že vyhráme a vrátime
Walesu prehru z Cardiﬀu.“
PETER ŠURIN

SLOVENSKO  WALES

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 26. marca 1984 v Košiciach-Šaci
HRÁČSKA KARIÉRA: Tatran Prešov, Cefn Druids, ViOn Zlaté Moravce,
LAFC Lučenec, Partizán Bardejov, Slovan Levice, OTJ Palárikovo.
LIGOVÁ BILANCIA: slovenská I. liga 1/0, waleská liga 24/0, slovenská
II. liga 35/0.
CIVILNÉ ZAMESTNANIE: technický pracovník v Slovenskom vodohospodárskom podniku š.p. na Správe povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach.
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Ryan Giggs sa stal
trénerom Walesu
začiatkom roka 2018.

Tréner Walesu RYAN GIGGS vie byť
očarujúci aj zahanbujúci sám seba

SLOVENSKO  WALES

Najčistejší
adrenalín!
Vraví sa, že každý výnimočný futbalista má vo
svojej kariére jeden špeciálny moment, ktorý ho
zadeﬁnuje a pre ktorý si ho navždy zapamätáme.
Ten v podaní Ryana Giggsa prišiel 14. apríla
1999 v semiﬁnále Anglického pohára
proti Arsenalu, presnejšie v jeho opakovanom zápase. Ten prvý sa skončil
bezgólovou remízou, a tak sa tieto dva
tímy museli proti sebe postaviť ešte raz.
A vtedy sa zrodila legenda.
Skóre duelu, ktorý sa hral
v birminghamskom Villa Parku, otvoril David Beckham.
Po zmene strán bol však Arsenal lepší, zásluhou Dennisa
Bergkampa vyrovnal na 1:1
a zakrátko strelil aj gól na 2:1,
keď sa presadil Nicolas Anelka, ktorý oslavoval viac ako
minútu, kým si uvedomil, že
jeho gól pre ofsajd nebude
platiť. Kapitán Roy Keane následne dostal červenú kartu
a United v závere riadneho
hracieho času dohrávali
v oslabení. Keď už to vyzeralo
tak, že sa zápas zas skončí
remízou, Phil Neville fauloval
v šestnástke Raya Parloura
a Arsenal dostal výhodu
pokutového kopu. Peter
Schmeichel však Bergkampovu strelu vyrazil a udržal svoj
tím v zápase.
Magická chvíľa Ryana Giggsa
nastala v druhom polčase
predĺženia v 109. minúte, keď
na vlastnej polovici zachytil
nedôraznú prihrávku Patricka
Vieiru, prešiel cez poliacu
čiaru, následne driblingom
obišiel päť hráčov Arsenalu
a prekonal brankára Davida
Seamana. „Senzačný gól!“
zvolal komentátor britskej
televízie Sky Sports Martin
Tyler. „Bol to určite najlepší zápas, aký som kedy
odohral. Nepamätám si ten
moment, keď Ryan získal
loptu a takisto ani ten, keď
lopta prešla cez bránkovú
čiaru. V pamäti mi zostalo
len to, že som z celej sily
kričal od radosti,“povedal
na margo spomínaného
duelu Gary Neville.

Giggs začínal semiﬁnálový zápas na lavičke a na
trávnik sa dostal po prestávke. „Musel som nahradiť
Jespera Blomqvista. Keď
sa ku mne dostala lopta,
prihrával som ju ďalej. Tak
som si povedal, že keď sa
ku mne dostane ešte raz,
pustím sa do driblingu. No
a to som aj spravil a skôr,
ako som sa nazdal, lopta
bola v sieti,“ zaspomínal si
autor presného zásahu. Po
dueli, v ktorom Manchester
United vyhral nad Arsenalom
2:1, sa Walesan postaral
o vtipný moment. „Bol som
si vedomý toho, že to bol
pekný gól, ale keď som
schádzal z trávnika, odchytili si ma novinári a položili
mi otázku, či to bol najkrajší gól, aký som kedy strelil.
Na to som im odvetil, že
už som dal aj krajšie. To, že
som im povedal hlúposť,
som si uvedomil až vtedy,
keď som ten gól uvidel zo
záznamu. Na ihrisku som si
vôbec neuvedomil, že som
prešiel cez toľkých obrancov. Bol to čistý adrenalín!“,
skonštatoval.
Tento špeciálny moment však
nebol v prípade súčasného
trénera Walesu jediný. O jeden, tentoraz negatívny, sa
postaral aj mimo trávnika,
keď osem rokov udržiaval
intímny pomer s manželkou
svojho brata Rhodriho Natashou. „Nedokážem prísť
svojmu synovi Ryanovi ani
na meno. Keby sa aspoň
ospravedlnil, mohol by sa
Rhodri posunúť ďalej, ale

on to nikdy neurobil. Ten,
kto ho zradil, bol jeho vlastný brat,“ vyhlásil Danny Wilson, otec bratov Giggsovcov.
Tí po rozvode rodičov prijali
matkino rodné priezvisko.
Keď sa Rhodri pýtal Ryana na
dôvod, prečo si začal s jeho
manželkou, krídelník Manchestru United mu povedal,
že „to nič neznamenalo
a že išlo iba o sex.“ Začiatkom tohto roka bol Rhodri
Giggs hosťom rannej relácie
Good Morning Britain v televízii ITV a okrem iného
prezradil, že bratovi už
odpustil, no spolu sa vraj
nerozprávali viac ako sedem
rokov.
Mimochodom, národné muž-

stvo Walesu nie je jediný tím,
ktorého výsledky Ryan Giggs
pozorne sleduje. So svojimi
spoluhráčmi z Manchestru
United totiž vlastní treťoligový klub Salford City. Každý zo
šestice Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes,
David Beckham a Ryan Giggs
vlastní 10 % akcií, zvyšných
40 % patrí singapurskému
podnikateľovi Petrovi Limovi.
Aký je cieľ tohto projektu?
Dostať sa čo najvyššie, pričom inšpiráciou je prvoligový
Bournemouth. Ktovie, možno
si Salford jedného dňa zahrá
semiﬁnále Anglického pohára
proti Arsenalu a... No veď
viete!
PETER JAČIANSKY
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Fľaša v okne,
pohár vo vani,
za rámom postavy,
studenie na dlani.
A všetko zlé je Za sklom.
skupina Korben Dallas

OD 1. OKTÓBRA | 20:35
NA JOJKE
www.joj.sk

1

-krát sa Wales zúčastnil
na ﬁnálovom turnaji MS,
v roku 1958 vo Švédsku.
V kvaliﬁkačnej skupine skončil na 2. mieste za Československom, ale pomohla mu
politická situácia vo svete.
V ázijsko-africkej kvaliﬁkačnej
zóne Egypt a Sudán odmietli
hrať po suezskej kríze proti
Izraelu, Indonézia trvala na
zápase na neutrálnej pôde.
Preto FIFA vyhlásila Izrael
za víťaza tejto zóny, zároveň však nechcela, aby sa
kvaliﬁkoval na šampionát bez
odohrania čo len jedného
zápasu. Preto mu vyžrebovali
súpera zo všetkých tímov
zóny UEFA, ktoré skončili
v skupine na 2. mieste. Osud
rozhodol pre Belgicko, ale to
odmietlo hrať proti Izraelu,
druhý v poradí bol Wales.
V dvojzápase doma-vonku
vyhral britský tím dvakrát
2:0 a otvoril si dvere na MS
do Švédska. Tam v základnej
skupine trikrát remizoval
(Maďarsko 1:1, Mexiko 1:1,
Švédsko 0:0), v opakovanom
zápase o postup do osemﬁnále zdolal Maďarsko 2:1.
V súboji o najlepšiu osmičku
prehral s Brazíliou 0:1 gólom
17-ročného Pelého.

2

anglické trofeje majú vo
svojich vitrínach waleské
kluby, Cardiﬀ City vyhral Anglický pohár (1927) a Swansea
City Ligový pohár (2013).

7

gólov v 11 medzištátnych zápasoch v roku
2016 dosiahol Gareth Bale,
momentálne má na konte
32 streleckých zápisov, čo je

ČÍSLA
Z WALESKÝCH FUTBALOVÝCH REÁLIÍ

najviac zo všetkých waleských reprezentantov. Za
ním nasledujú Ian Rush (28),
Trevor Ford a Ivor Allchurch
(23), Dean Saunders (22),
Craig Bellamy (19), Robert
Earnshaw, Cliﬀ Jones a Mark
Hughes (16), John Charles
(15).

8.

priečka je najvyššie
umiestnenie Walesu
v rebríčku FIFA. Dosiahol na
ňu v októbri 2015, po úspešnom zavŕšení kvaliﬁkácii Eura
2016, keď skončil na 2. mieste,
za víťazným Belgickom zaostal
o 2 body. Naopak, najhorším
umiestnením v rankingu je
117. miesto v auguste 2011.

9

waleských futbalistov
uviedli do anglickej Siene
slávy – John Charles (2002),
Ryan Giggs (2005), Ian Rush
(2006), Mark Hughes a Billy
Meredith (2007), Cliﬀ Jones
(2013), Ivor Allchurch (2015),
Neville Southall (2016), Gary
Speed (2017).

12

-krát vyhral Wales
tzv. Britský šampionát, teda turnaj reprezentačných tímov z Ostrovov.
Z toho 7-krát sám, trikrát spoločne s jedným tímom, raz
s ďalšími dvoma súpermi
a v jednom ročníku boli
víťazmi turnaja všetky štyri

zúčastnené mužstvá. Wales
na týchto turnajoch pod britskou egidou odohral celkom
266 stretnutí.

39

rokov a 172 dní mal
brankár Paul Jones,
keď sa postavil na svoj 50. medzištátny zápas, čím sa stal
druhým najstarším mužom
v drese waleskej reprezentácie. Starší bol v oﬁciálnom zápase len Billy Meredith (45 rokov a 229 dní). Jones chytal
7. októbra 2006 v Cardiﬀe
proti Slovensku a pripísal si
prehru 1:5. Bola to jeho derniéra v národnom tíme.

92

medzištátnych
zápasov v pozícii
domáceho tímu, najviac,
odohrala waleská reprezentácia na štadióne Racecourse
Ground vo Wrexhame, prvý
5. marca 1877 proti Škótsku.
Národný tím bol hostiteľom
ešte na ďalších 15 štadiónoch
v ôsmich mestách (v Cardiﬀe
na 5, vo Swansei a v Bangore
na 2, 3 v Llanelli, 2 Llandudno,
po 1 Aberdare a Shrewsbury
a 3-krát v Liverpoole na Anfield Roade!)

96

-krát si obliekol
reprezentačný dres
Chris Gunter, rekordér medzi
waleskými hráčmi. Obranca
Cardiﬀu City, Tottenhamu

Hotspur, Nottinghamu Forest
a Readingu reprezentuje
od roku 2007, účastník Eura
2016, hral celých 90 minút aj
proti Slovensku v Bordeaux.
Gólovo sa v národnom tíme
ešte nepresadil... V roku 2017
sa stal vo Walese Futbalistom
roka.

SLOVENSKO  WALES

Gareth Bale je najväčšou
waleskou hviezdou súčasnosti.
A prvým v rebríčku
reprezentčaných kanonierov.

318

gólov dosiahol
v 467 ligových
stretnutiach Marc Lloyd Williams, čo ho radí na historicky
1. miesto medzi kanoniermi
v najvyššej waleskej súťaži.
Do áčka národného tímu ho
ale nikdy nepovolali, reprezentoval len v béčku.

1876

rok vzniku Waleskej futbalovej asociácie (FAW) právnikom
Llewelynom Kenrickom, ako
tretej najstaršej vo svetovom
futbale, o rok nasledovalo vytvorenie Waleského pohára aj
sformovanie prvého národné
tímu, ktorý v tom roku odohral prvý medzištátny zápas
so Škótskom (0:4).

1992

15. augusta
sa začala JD
Cymru Premier, najvyššia
súťaž, ktorú založili v októbri
rok predtým z iniciatívy sekretára Football Association
of Wales (FAW) Aluna Evansa.
Je to prvá ligová súťaž, ktorú
organizuje FAW, predtým
zastrešoval len Waleský
pohár. Majstrom Walesu sa za
27 ukončených sezón stalo
6 klubov – The New Saints
(13x), Barry Town (7), Bangor
City (3), Rhyl FC (2), Llanelli,
Cwmbran Town (1).
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2.

Gareth Bale je najlepším strelcom vo
waleskom reprezentačnom drese, dosiahol
už 32 gólov v oﬁciálnych
stretnutiach. Komu strelil svoj
prvý gól za národný tím?
a) Slovensku
b) San Marínu
c) Andorre

Kvíz

(alebo tucet otázok o waleskom futbale)

8.

Kde hrala waleská
reprezentácia
oﬁciálny medzištátny zápas pred najvyššou
návštevou?
a) v Lipsku proti NDR
b) v Riu de Janeiro proti
Brazílii
c) vo Wembley proti Anglicku

9.

Za ktorý národný
tím mohol hrať
Gareth Bale,vzhľadom na pôvod svojej starej
mamy, ak by neuprednostnil
Wales?
a) Škótsko
b) Anglicko
c) Francúzsko

John Toshack viedol
waleský národný
tím celkom šesť
rokov. Ako tréner
však proti Slovensku absolvoval
zápas na lavičke
inej reprezentácie,
ako svojej vlasti.

10.

Ktorý z waleských
vicemajstrov bol
súperom Slovana
Bratislava v 1. predkole Pohára
UEFA v sezóne 2001/02 a vypadol s ním po výsledkoch
0:4 a 0:1?
a) The New Saints
b) Bangor City
c) Cwmbran Town

3.

Ktorý tréner doviedol waleskú reprezentáciu premiérovo na ﬁnálový turnaj ME 2016
a tam sa s ňou dostal až do semiﬁnále, pričom v skupine vyhral aj zápas so Slovenskom
2:1?
a) Gary Speed
b) Chris Coleman
c) Brian Flynn

11.

4.

Reprezentačným
trénerom Walesu
je legendárny
Ryan Giggs, ktorého otec
Danny Wilson bol tiež známy
športovec. V akom odvetví sa
presadil?
a) ragby
b) kriket
c) futbal

5.

Po tom, ako Wales
vyhral v kvaliﬁkácii ME 1976 skupinu pred Maďarskom, Rakúskom a Luxemburskom, s kým
hral v dvojzápasovom štvrťﬁnále o postup na záverečný
turnaj, v ktorom napokon
triumfovalo Československo?

a) David Phillips, Brian
Flynn, Mark Hughes, Ryan
Giggs, Ivan Hašek, Stanislav
Griga
b) Mark Bowen, Mark
Hughes, Ryan Giggs, Brian
Flynn, Ivan Hašek, Michal
Hipp
c) Neville Southall, Mark
Hughes, Ryan Giggs, Gary
Speed, Ivan Hašek, Pavel
Hapal
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1.

John Charles je
jedna z najväčších
legiend waleského
futbalu. Hoci v zápisoch mu
patrí miesto v útoku, jeho súčasníci tvrdia, že bol rovnako
dobrým obrancom. Napriek
svojej mohutnej postave bol
široko-ďaleko známy svojím
fair-play prístupom, volali ho
aj jemný obor, nikdy nebol napomínaný či vylúčený. Celkom
šesť rokov strávil na kontinente, prvá legionárska kapitola
trvala päť sezón, v drese
európskeho klubu dosiahol
108 ligových gólov a v roku
1997 ho označili za najlepšieho zahraničného hráča tohto
veľkoklubu. Aký dres si obliekal v rokoch 1957 – 1962?
a) AS Rím
b) Realu Madrid
c) Juventusu Turín

Koľko waleských
klubov hrá ligovú
súťaž v Anglicku?

a) 5
b) 7
c) 3
a) s Juhosláviou
b) s Holandskom
c) s NSR

6.

Semiﬁnálový
zápas ME 1976
Československo
– Holandsko viedol waleský
rozhodca Clive Thomas,
účastník aj MS 1974 a 1978.
Vo svojej autobiograﬁi priznal,
že v záhrebskom stretnutí mal
vylúčiť Panenku za faul na
Cruyﬀa, pritom trom hráčom
červenú kartu v tomto dueli
udelil, ktorým?
a) Jaroslav Pollák, Wim Jan-

sen a Willy van der Kerkhof
b) Jozef Móder, Wim Suurbier a Hans van Kraay
c) Jaroslav Pollák, Johan
Neeskens a Wim van Hanegem

7.

V kvaliﬁkácii MS
1994 hrali v jednej
skupine Wales aj
RČS (Reprezentácia Česka
a Slovenska), v Ostrave sa
zápas skončil 1:1, stretnutie
v Cardiﬀe 2:2. V odvete
nastúpilo celkom šesť hráčov,
ktorí sa neskôr stali reprezentačnými trénermi! Boli to

12.

John Toshack, jedna z veľkých postáv waleského futbalu, sa po skončení hráčskej
kariéry stal trénerom a na jeho
zozname tímov, ktoré viedol,
sú aj adresy ako Real Madrid,
Sporting Lisabon, Deportivo
La Coruňa či Besiktas Istanbul
i viaceré národné tímy. Na
lavičke jednej reprezentácie
pôsobil aj v zápase proti Slovensku. Koho v ňom viedol?
a) Wales
b) Macedónsko
c) Turecko

21

1c, 2a (7. októbra 2006 znižoval na 1:2, konečný výsledok 1:5), 3b (národný tím viedol v období 29. 2. 2012 až 14.11. 2017), 4a, 5a (0:2 a 1:1), 6c, 7c, 8a (19. mája 1957
na Zentralstadione pred 110 000 divákmi), 9b (po postupe na Euro 2016 sa vyjadril: „Bolo by mi jedno, že by som sa nikdy nedostal na MS či ME, nikdy by som nehral
za Anglicko.“) , 10c, 11a (Cardiﬀ City a Swansea City v Championship, Newport County v League Two, Wrexham v National League, Merthyr Town v Southern Football
League), 12 b (11. októbra 2011 v Skopje v kvaliﬁkácii ME 2012, náš gól dal Piroska)

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
MARTIN NOZDROVICKÝ, fyzioterapeut
Pôsobíte pri futbalovom
tíme, ale čo vy a futbalová
kariéra?
„Od šiestich rokov som hral
futbal, začínal som v akadémii
FC Nitra, kde som prešiel
všetkými ročníkmi, potom
som väčšinou pôsobil v tretích
ligách. Spomenul by som
obdobie, keď som hrával za
A-tím FC Nitra a podarilo sa
nám postúpiť z II. ligy do najvyššej súťaže ligy za trénera
Galáda a asistenta Brunegrafa,
keď sme vytvorili výbornú
partiu.“
g
Ste fyzioterapeutom pri
A-tíme Slovenska. Čo presne
obnáša vaša práca?
„S kolegom Mariánom Drinkom sa staráme o kompletný
servis pre hráčov, týkajúci sa
pohybového systému
a zdravotného stavu. Na to,
aby sme futbalistom pomohli
čo najlepšie, využívame
viaceré špeciálne manuálne
postupy, techniky, metodiky
a fyzikálnu terapiu.“
g
Okrem vás je pri tíme ešte
aj ďalší fyzioterapeut, už
spomenutý Marián Drinka.
Ako si delíte úlohy a hráčov?
„Spomenul by som aj doktorov Zsolta Fegyveresa s Ivanom Štefanovom a maséra
Juraja Ludíka, spolu tvoríme
medicínsky tím. Spoločne
riešime zdravotný stav hráčov a následne, keď majú
problémy, hľadáme ideálnu
cestu, ako im pomôcť. Majo je
dlhoročný člen realizačného
tímu pri A-mužstve a niektorí
hráči sú naučení chodiť za
ním. Ja som zas poznal chalanov z niekdajšej dvadsaťjednotky, s ktorými som pracoval
na mládežníckej úrovni.
Postupne som si však našiel
cestu aj k zvyšným hráčom.
S Majom a Jurajom pomáhame chalanom s ťažkosťami,
ktoré si prinášajú z klubov,
ale hráči chodia za nami pred
tréningami, že potrebujú rozmasírovať či niečo zatejpovať.
Po tréningoch pomáhame
hráčom s uvoľnením svalstva.
Najčastejšie mám na stole
Hamšíka, ktorý chodí na predtréningové manuálne uvoľnenie, mobilizáciu a strečing.“
g Ako vyzerá vaša úloha
počas zápasov?
„V deň zápasu už majú hráči
nastavený svoj predzápasový
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V opatere má Ondreja Dudu.

Počuť hymnu je vždy
neopakovateľný pocit
Jeho rukami prechádzali hádzanári, tenisti či futsalisti. No už štvrtý rok pôsobí
pri reprezentačných výberoch Slovenska, od dvadsaťjednotky sa vlani presunul k A-tímu. To je najstručnejšia profesijná vizitka fyzioterapeuta Martina
Nozdrovického.

KTO JE MARTIN NOZDROVICKÝ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 25. júna 1980 v Nitre.
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Franck Ribéry.
OBĽÚBENÝ KLUB: Bayern Mníchov.

režim, na ktorý sú zvyknutí
z klubov. Našou hlavnou
úlohou je pripraviť všetky veci
potrebné pre nich aj pre nás,
teda tejpy, pásky, emulzie,
proste všetko. Ak by náhodou
niečo cez noc alebo v priebehu dňa ešte vyskočilo, riešime
to ihneď. Pred i počas zápasu
sme k dispozícii hráčom, ak
niekto potrebuje namasírovať,
zatejpovať, uvoľniť, podávame pitný režim, rôzne gély,
tyčinky.“
g Pôsobili ste aj v tíme do
21 rokov, aký je rozdiel
v práci fyzioterapeuta
v mládežníckej kategórii
a pri mužoch?
„Pri dvadsaťjednotke i teraz
je práca prakticky rovnaká.
Rozdiel je v tom, že čím je
človek starší, tým potrebuje

viac regenerovať a v tomto sa
hráčom snažíme čo najviac
pomáhať.“
g
Čo pre vás znamená, že
ste pri prvej reprezentácii
Slovenska?
„Verím tomu, že je to aj ohodnotenie mojej predchádzajúcej práce. Kým som sa dostal
k A-tímu, prešiel som mnohými reprezentačnými výbermi
v iných športoch. Pracoval
som s hádzanármi, futsalistami i pri mužských či ženských
tenisových tímoch Slovenska.
A čo pre mňa znamená byť pri
áčku Slovenska? Veľká pocta!
Veď sa starám o najlepších
slovenských futbalistov. Vždy,
keď počujem slovenskú hymnu, je to neopísateľný pocit.
Vtedy si uvedomujem, že som
súčasťou niečoho veľkého.“

S trénerom Pavlom Hapalom a asistentom Otom
Brunegrafom ste boli aj pri
dvadsaťjednotke. Ako sa
spojili vaše cesty?
„Najskôr ma kontaktoval
asistent Oto Brunegraf, ktorý
mi ponúkol pozíciu fyzioterapeuta pri dvadsaťjednotke.
Následne sme sa ešte stretli
s trénerom Hapalom a dohodli sme sa na spolupráci, ktorá
trvá až dodnes.“
g
Počas viac ako štyroch
rokov spolupráce ste zažili
toho veľa. Na čo najradšej
spomínate?
„Je na čo spomínať. Najradšej
spomíname na postup na ME
2017 do Poľska a na zápas
proti Anglicku, kde nás prišlo
povzbudiť najviac fanúšikov.
To bol to zážitok, aký sa nedá
ani len slovami opísať. Dúfam,
že tento rok sa budeme opäť
tešiť z postupu na Euro 2020,
aby sme mohli prežiť ďalšie
krásne chvíle.“
BRANISLAV SARŇÁK
g

superrýchle
OTVÁRANIE BRÁNY

NOVINKA: ovládanie pomocou smartfónu
s aplikáciou Hörmann BlueSecur*

Pekné, rýchle, inteligentné: automatické sekcionálne brány
• energeticky úsporná garážová brána LPU 67 Thermo s hodnotou
UD do 0,91 W/(m²·K)** vďaka 67 mm termicky oddeleným lamelám
• až o 50 % rýchlejšie otvorenie brány s pohonom SupraMatic
• NOVINKA: aplikácia Hörmann BlueSecur na ovládanie
pohonov garážových a vjazdových brán* so smartfónom

*
**

je potrebný externý Bluetooth prijímač
pri zabudovanej bráne bez presklenia vo veľkosti 5000 × 2125 mm
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Vladimír (vpravo)
a Branislav Labantovci.

L ako

ABECEDA
SLOVENSKÉHO FUTBALU

Pamätná
newyorská divočina
Bobby a Jack Charltonovci, Giuseppe a Franco
Baresiovci, Frank a Ronald de Boerovci, Kolo a Yaya
Toureovci, Gary a Phil Nevillovci či Michael a Brian
Laudrupovci. Slávni zahraniční bratia, ktorí spolu hrali v národných tímoch, majú kolegov aj na
Slovensku. Vladimír a Branislav Labant sú dodnes
jediní súrodenci, ktorí spolu nastúpili v jednom
zápase v drese slovenskej reprezentácie.
Ani v ére Československa
nenájdeme bratov Slovákov,
ktorí vedno naskočili do jedného zápasu. Pritom najcennejší
dres si obliekali Masní, Čapkovičovci, Zlochovci, Medviďovci,
Herdovci či Luhoví.
Históriu zmenili až odchovanci
žilinského futbalu Labantovci,
a to v roku 2003. Vtedajší
hlavný tréner reprezentácie
Ladislav Jurkemik ich vzal
v auguste na výjazd do Spojených štátov amerických, kde
napokon oboch zaradil do základnej zostavy v prípravnom
súboji proti Kolumbii (0:0).
„Mňa tréner Jurkemik veľmi
dobre poznal, keďže ma
viedol v Žiline. Zaradil ma
na post stopéra, hoci som
nemal extra výšku. Najmä
keď sa porovnám trebárs so
Stanom Vargom, ktorý hrával v tom čase pravidelne
v strede reprezentačnej obrany,“ povedal 177 cm vysoký
Branislav, ktorý je o dva roky
mladší ako jeho brat. „Ja som
sa nad tým, že sme jediní
bratia v reprezentácii, nikdy
príliš nezamýšľal. Vnímam to
ako osud či zhodu okolností.
Zároveň sme však obaja na
sebe pracovali, pretože inak
by sme sa do národného
tímu nedostali,“ pridal svoj
názor dnes 45-ročný Vladimír.
Preňho bol newyorský súboj
24. v poradí v reprezentačnej
kariére, Braňo nastupoval na
piaty súboj v najcennejšom
drese. „Pamätám si, že to
bola celkom divočina. Hrali
sme totiž na bejzbalovom
štadióne tímu Mets. Tréner

aj my hráči sme sa divili, že
budeme hrať na takom mieste. Piesok napokon nafarbili
na zeleno, takže chvíľu som
počas zápasu utekal po
tráve a chvíľu po piesku.
Spomínam si, že blízko bola
veľká komunita Kolumbijčanov, takže možno preto to
dali na tento štadión. Súper
nastúpil v pomerne silnom
zložení, výsledok 0:0 bol
preto pre nás pomerne cenný,“ pokračoval Vladimír, ktorý
má za sebou zo súrodeneckej
dvojice úspešnejšiu kariéru.
Olemovaná bola pôsobeniami
v pražských kluboch Slavia
a Sparta či v anglickej Premier
League u „kladivárov“ z londýnskeho West Hamu, ako aj
ocenením pre slovenského
Futbalistu roka 1999.
Zaujímavé bolo, že hoci slovenskí futbalisti hrali v jednom
z najnavštevovanejších miest
na svete, okrem ihriska a hotela nevideli prakticky nič. „Raz
nás vypustili na dve hodiny
do mesta, ale pripadal som
si ako stratený. Keď som sa
neskôr do New Yorku vrátil,
užil som si mesto aj mnohé
pamiatky,“ povedal Vlado.
Braňo vzápätí dodal: „Mne sa
podarilo ešte s tromi chlapcami zdrhnúť z hotela. Teraz

LABANTOVCI V REPREZENTÁCII
VLADIMÍR LABANT
Dátum a miesto narodenia: 8. júna 1974 v Čadci
Premiéru absolvoval 27. 3. 1999 s Rumunskom.
Celkovo odohral 26 zápasov, strelil 2 góly.
BRANISLAV LABANT
Dátum a miesto narodenia: 11. mája 1976 v Žiline
Premiéru absolvoval 13. 2. 2003 s Cyprom.
Celkovo odohral 7 zápasov, bez streleného gólu.

to azda už môžem prezradiť. Autom nás vyzdvihol
pán Zapletal, ktorý bol
zo Žiliny a žil v New Yorku
už 35 rokov. Takže aspoň
z diaľky sme si pozreli Sochu
slobody, videli sme kráter
po páde „Dvojičiek“
a podobne.“
Napriek tomu, že pri bratoch
Labantovcoch sa v súvislosti
s ich spoločným vystúpením
v reprezentácii píše najmä
o spomenutom prípravnom
dueli s Kolumbiou, na konte
majú aj ďalšie stretnutie. Dokonca kvaliﬁkačné. „Hrali sme
spolu proti Macedónsku,“
rezolútne vyhlásil Braňo. A mal
pravdu. Bratia spolu nastúpili 21 dní po newyorskom
vystúpení na štadióne pod
Dubňom. Opäť odohrali celých
90 minút a opäť na rovnakých
postoch: Braňo ako ľavý stopér
a Vlado na svojej tradičnej
pozícii ľavého obrancu. „My
dvaja sme to však nevnímali
nijako špeciálne. Hralo sa

ČO POVEDAL TRÉNER
„Obaja podali dobrý výkon, s hrou obrany som bol spokojný.
Braňo odohral veľmi dobrý zápas, na Vladovi ešte bolo vidieť
menší výpadok a to, že v Sparte nehráva v základnej zostave,“
stručne vtedy charakterizoval predstavenie bratov Labantovcov
v príprave proti Kolumbii tréner slovenskej reprezentácie
Ladislav Jurkemik.
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Labantovci, jediní súrodenci,
ktorí spolu nastúpili
v medzištátnom reprezentačnom zápase

nám spolu dobre, v dvoch
dueloch sme inkasovali
jediný raz, takže aj z tohto
pohľadu to bolo fajn,“ doplnil mladší z bratskej dvojice.
Ďalšie spoločné reprezentačné
duely už súrodenci, ktorí sa
paradoxne nikdy nestretli na
ihrisku v jednom zápase v klubovom drese, keď sa tesne
míňali v Žiline, nepridali. Obaja
odohrali po spomenutom
kvaliﬁkačnom vystúpení proti
Macedónsku ešte jeden zápas,
nie však spolu. „Ja som mal
šťastie v tom, že ma do reprezentácie vytiahol tréner
Jurkemik, pod nikým iným
som nehral. V roku 2003 sa
nám navyše v Žiline darilo,
bol som kapitán mužstva. Aj
preto som vtedy dostal šancu, ale potom už nie,“ vyhlásil
Braňo. „Ja som zažil troch
trénerov – Jozefa Adamca,
Ladislava Jurkemika a na
záver aj Dušana Galisa, ten
však už staval na iných hráčov,“ poznamenal Vlado.
Na záver dodajme, že cesty Labantovcov sa nerozišli ani po
skončení ich hráčskych kariér.
Vladimír je asistent trénera
Slavomíra Konečného v tíme
U17 MŠK Žilina a Branislav je
asistent trénera Ľuboša Nosického v žilinskej pätnástke.
MIROSLAV ANTOL
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OPRÁŠENÉ LEGENDY
BOŽIN LASKOV
poprel svoj gól

Najčestnejší
čin
vo futbale
Nestáva sa, aby sám hráč zašiel za rozhodcom a žiadal ho o odvolanie dôležitého verdiktu, ktorý
mohol ovplyvniť výsledok zápasu. Bývalý futbalista
Slovana Božin Laskov, rodák z bulharského Lokorska, už v čase aktívnej činnosti vo vrcholovom
futbale zručný ušný, nosný a krčný lekár, to urobil!
V ligovom zápase s pražským
Bohemiansom, proti ktorému
sa belasým zvyčajne nedarilo, bol dlho stav 1:1. Vtedy
Laskov, vynikajúci hlavičkár,
nedočiahol na vysoký center
hlavou a loptu dostal do súperovej siete rukou. Z rozhodcov
to nik nezbadal, ba neprotestovali ani súperovi hráči, takže
hlavný arbiter ukázal gól a pohol sa k stredu ihriska. Božin
ho dobehol a vysvetľoval mu,
ako gól dosiahol. Rozhodca
dal na jeho argumentáciu,
pôvodný verdikt, ktorý mohol
pomôcť Bratislavčanom prelomiť tradíciu nevydarených
duelov s pražskými klokanmi,
odvolal. Príkladnému čestnému činu však prozreteľnosť
neostala nič dlžná, belasí
nakoniec zvíťazili 9:1!
Laskovov čin sa onedlho stal
motívom súťaže fair-play,
založenej športovou redakciou
denníka Smena.

ZA LEKÁRSKYM
I FUTBALOVÝM
DIPLOMOM
Božin sa narodil v Lokorsku,
mestečku asi 15 km od Soﬁe,
futbalovým umením sa presadil v špičkovom klube z hlavného mesta Levski. Vynikal aj
medzi najlepšími bulharskými
futbalistami a upútal i zostavovateľov reprezentačného
mužstva. Korunu svojmu rastu
nasadil na Balkánskych hrách
1946 v Tirane, kde ho vyhlásili
za najlepšieho hráča futbalového turnaja. Ale on myslel aj
na svoju životnú budúcnosť,
túžil byť lekárom.
Futbalové triumfy mu nepo-
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KTO BOL
BOŽIN LASKOV
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 15. februára 1922
v Lokorsku (Bulharsko).
ZOMREL: 31. marca 2007
v Bratislave.
HRÁČSKA KARIÉRA: Levski
Soﬁa, SK Židenice, ŠK Bratislava
(neskôr Sokol NV Bratislava),
ČH Bratislava, Odeva Trenčín,
Slovan Pezinok.
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: ČH
Bratislava, Spartak Trnava, TJ
Slovnaft Bratislava, Slovan
Pezinok.
REPREZENTÁCIA: 8x Bulharsko, 3x ČSR, 2x ČSR B.
ÚSPECHY: 3x majster ČSR
(1949, 1950, 1951), najlepší
hráč Balkánskych hier 1946.

mohli dostať sa na vysokoškolské štúdium medicíny na
bulharskej univerzite. Bol však
tvrdohlavý na ceste za svojím
životným cieľom. V reprezentácii sa spoznal s viacerými
hráčmi, ktorí už pôsobili v zahraničí. Povolenie vycestovať
a hrať futbal za hranicami šlo
u neho cez žiadosť o vysoko-

Božin Laskov
(vľavo) v akcii.

školské štúdium na niektorej
chýrnej univerzite a Laskov si
vybral štúdium medicíny
v Brne. Osobitne sa spriatelil
s Ing. Radevom, ktorý vyštudoval v moravskej metropole,
a na jar 1947 ponúkol priateľa
Božina v tom čase tamojšiemu najlepšiemu klubu SK Židenice. A ešte v tom roku prejavil o neho záujem ŠK Bratislava. Debut v belasom sa mu
nevydaril a musel svoje prednosti – hru hlavou, neobyčajnú rýchlosť, vyspelú technickú
zdatnosť a typickú balkánsku
dravosť - nejaký čas prezentovať v béčku.

ROZHODOL
ŠŤASTNÉHO INŠTINKT
Pre svoju telesnú výšku sa
Laskov v strede útoku toporne
pohyboval, neraz v rozhodujúcej chvíli spadol, a tak
zmaril šancu. V béčku dostal
viac priestoru v poli a vtedajší
tréner áčka Leopold Šťastný
sa rozhodol využiť jeho kvality
na pravom krídle. Bol to famózny ťah.
V útoku s Pažickým, Tegelhoffom, Schubertom (po jeho
tragickej smrti s Preisom) a Šimanským vznikol vysoko
úderný rad, ktorý namieril
novopomenovaný Sokol NV
Bratislava k titulu majstra
republiky. V roku 1949 na Tehelnom poli oslavoval ligový
triumf a prelomenie dlhoročnej hegemónie pražských „S“
Sparty a Slavie! Spomínaný
útok si z rekordných 93 gólov
ukrojil: Preis 23, Pažický 20,
Laskov 18, Šimanský 17 a jeho
dirigent Tegelhoﬀ šesť!

Božin dosiahol aj životný
úspech: štúdium medicíny
zavŕšil v Bratislave diplomom.

REPREZENTAČNÉ
VARIÁCIE
Božin Laskov sa vyznamenával
aj na reprezentačnej scéne. Na
najlepšieho hráča Balkánskych
hier 1946 dlho nezabúdali zostavovatelia bulharskej reprezentácie. Raz to malo kurióznu dohru, na pražskej pôde
4. septembra 1949. Ako reprezentant Bulharska strelil Jonákovi v bránke ČSR prvý gól,
čím nasmeroval hostí k prekvapujúcemu víťazstvu 3:1.
Svoj život si však už vtedy natrvalo spájal s novou vlasťou.
Poistila to aj svadba s krásnou
bratislavskou lekárkou Magdalénou, dcérou známeho
doktora Garaja. Keď sa stal
hráčom Červenej hviezdy,
ľahko mu pomohli získať
čs. občianstvo, čím sa mu
otvorila cesta aj do reprezentácie ČSR. V jej drese zohral
v roku 1953 tri dôležité a úspešné zápasy. Najprv v apríli
pomáhal v pražskom zápase
Medzinárodného pohára pri
víťazstve 2:0 nad Talianskom
v skvelom útoku Laskov, Pažický (autor oboch gólov), Kačáni,
Crha, Šimanský. V tom istom
zložení v máji sme remizovali
1:1 s Poľskom vo Vroclave.
Napokon v júni asistoval v kvaliﬁkačnom dueli o MS 1954 pri
víťazstve 2:0 nad Rumunskom.
Prečo o rok nešiel na svetový
šampionát do Švajčiarska,
ostalo v hlavách vtedajšieho
vedenia čs. výpravy...
JOZEF KŠIŇAN

The #FootballPeople weeks are designed to tackle discrimination within
European football, raising awareness and helping to bring about positive
change. Organised by UEFA’s social responsibility partner the Fare network,
the campaign takes place from 10 until 24 October 2019, and offers
supporters, clubs, and communities across Europe the chance to get involved
and add their voice to the movement.
“The #FootballPeople weeks are a crucial
focal point of the ﬁght against racism,
discrimination and intolerance in football.
Thousands of people are involved each
year – and UEFA is a committed partner, using
its high-proﬁle competitions as a platform
to spread key messages.
Let’s all celebrate diversity and inclusion
in the beautiful game!”

“There is no place in football for
discrimination. The #FootballPeople weeks
give the European football community
the perfect opportunity to send out
a strong and united message supporting
inclusion and diversity.
Together, we can bring about change –
and ensure that any form of discrimination
is a thing of the past.”

UEFA PRESIDENT
ALEKSANDER ČEFERIN

FARE EXECUTIVE DIRECTOR
PIARA POW$R
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Partneri

Mediálni partneri

