BARÁŽ EURO 2020

SLOVENSKO
vs ÍRSKO
8. 10. 2020
20:45 hod
NFŠ, Bratislava
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Vážení
športoví priatelia,
úspech v dnešnom zápase je nutnou, ale súčasne nepostačujúcou podmienkou na to, aby sa
naša reprezentácia prebojovala na záverečný
turnaj Eura. Na rozdiel od mnohých iných
kvaliﬁkačných zápasov jeho význam bude
jasný hneď po záverečnom hvizde a nebude
nijako závisieť od žiadnych iných duelov a ich
výsledkov.
Nepamätám si, že by sa takýto reprezentačný zápas s podtitulom „buď/alebo“ hral na
slovenských trávnikoch. Dnes je ten deň. A je
nesmierna škoda, že sa tak stane bez účasti
divákov, ktorí by - vrátane fanúšikov hostí
- nepochybne vytvorili pôsobivú, búrlivú a pre
samotných futbalistov na trávniku k maximálnym výkonom strhujúcu atmosféru. Akokoľvek
je nám to všetkým ľúto, zdravie je a bude vždy
na prvom mieste aj preto, aby sa fanúšikovia na
tribúny mohli čo najskôr vrátiť.
Futbalový život na Slovensku, vlastne na celom
svete, musí prekonávať prekážky, s akými sa od
vojnových čias spred 75 rokov nestretol. Súťaže
sa prerušujú, alebo predčasne končia, zápasy

JOZEF DOLNÝ
sa nehrajú, tréningový proces je obmedzený,
či úplne zrušený, diváci majú na štadióny vstup
obmedzený, alebo zakázaný. Každý člen futbalovej rodiny je nútený sa vyrovnávať s doteraz
nepoznanými obmedzeniami a stratami, ktoré
nespôsobil.
Som však presvedčený, že futbal a celý šport
všetky ťažkosti a strasti súčasnej zvláštnej
a výnimočnej situácie napokon zvládne. Koniec
koncov vychádza to priamo z jeho podstaty,
ktorú deﬁnujú aj také vlastnosti, ako neustále
sa zlepšovať, prekonávať aj tie najťažšie prekážky, nepoddať sa pri neúspechoch, povzbudiť
sa navzájom, vydať zo seba to najlepšie. Všetky
tieto atribúty bude potrebovať naša reprezentácia, aby v dnešnom zápase uspela.
Víťazstvo je tým najlepším impulzom, tou
najlepšou správou pre náš futbal.

v ligových zápasoch
na vlastnej koži

OKÚSIL ÍRSKY FUTBAL
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SLOVENSKÍ SOKOLI
od zápasu s Írskom

V NOVÝCH DRESOCH

Slovensko do toho!
Futbal do toho!
Ján Kováčik
prezident SFZ
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KTORÝ SLOVÁK
pred 57 rokmi
proti Anglicku

HRAL ZA MUŽSTVO SVETA?

Reprezentácia

SLOVENSKA
BRANKÁRI
tréner:

Dominik

Dušan

Marek

GREIF

KUCIAK

RODÁK

6. 4. 1997
ŠK Slovan Bratislava
3/0

21. 5. 1985
Lechia Gdansk
10 / 0

13. 12. 1996
FC Fulham
1/0

Norbert

Martin

Róbert

Lukáš

GYÖMBÉR

KOSCELNÍK

MAZÁŇ

PAUSCHEK

3. 7.1992
US Salernitana
21 / 0

2. 3. 1995
Slovan Liberec
1/0

9. 2. 1994
FK Mladá Boleslav
8/0

9.12.1992
ŠK Slovan Bratislava
5/0

Peter

Ľubomír

Milan

Martin

PEKARÍK

ŠATKA

ŠKRINIAR

VALJENT

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
92 / 2

2. 12. 1995
Lech Poznaň
9/0

11. 2. 1995
Inter Miláno
33 / 0

11. 12. 1995
RCD Mallorca
5/0

Matúš

Ondrej

Ján

Marek

BERO

DUDA

GREGUŠ

HAMŠÍK

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
12 / 0

5. 12. 1994
1. FC Kolín
37 / 5

29. 1. 1991
Minnesota United
26 / 3

27. 7. 1987
Dalian Pro
120 / 25

Lukáš

Patrik

Juraj

Stanislav

HARASLÍN

HROŠOVSKÝ

KUCKA

LOBOTKA

26. 5. 1995
US Sassuolo
10 / 1

22. 4. 1992
K.R.C. Genk
26 / 0

26. 2. 1987
FC Parma
74 / 9

25. 11. 1994
SSC Neapol
24 / 3

Róbert

Jaroslav

Albert

MAK

MIHALÍK

RUSNÁK

8. 3. 1991
Ferencváros Budapešť
58 / 12

27. 7. 1994
Lechia Gdank
7/1

7. 7. 1994
Real Salt Lake City
24 / 5

Róbert

Michal

Ivan

BOŽENÍK

ĎURIŠ

SCHRANZ

18. 11. 1999
Feyenoord Rotterdam
10 / 4

1. 6. 1988
Omonia Nikózia
48 / 6

13. 9. 1993
FK Jablonec
2/1

Pavel HAPAL

OBRANCOVIA

Denis

VAVRO
10. 4. 1996
Lazio Rím
7/0

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI
Poznámka: Dátum narodenia, klub,
štarty v reprezentácii / góly.
Čísla sú k 30. 9. 2020.

Reprezentácia

ÍRSKA
BRANKÁRI
Darren

Caoimhin

Mark

RANDOLPH

KELLEHER

TRAVERS

12. 5. 1987
West Ham United
42 / 0

23. 11. 1998
FC Liverpool
0/0

18. 5. 1999
AFC Bournemouth
2/0

tréner:
Stephen KENNY

OBRANCOVIA
Matt

Enda

John

DOHERTY

STEVENS

EGAN

11. 10. 1988
FC Everton
56 / 1

16. 1. 1992
Tottenham Hotspur
11 / 1

9. 7. 1990
Sheﬃeld United
16 / 0

20. 10. 1992
Sheﬃeld United
10 / 0

Darragh

Derrick

Shane

LENIHAN

WILLIAMS

DUFFY

16. 3. 1994
Blackburn Rovers
2/0

17. 1. 1993
Blackburn Rovers
3/1

1. 1. 1992
Celtic Glasgow
35 / 4

Seamus

COLEMAN

STREDOPOLIARI
Conor

James

Harry

Jeﬀ

HOURIHANE

McCARTHY

ARTER

HENDRICK

2. 2. 1991
Aston Villa
18 / 1

12. 11. 1990
Crystal Palace
41 / 0

28. 12. 1989
Nottingham Forest
17 / 0

31. 1. 1992
Newcastle United
55 / 2

Alan

Jayson

Jack

BROWNE

MOLUMBY

BYRNE

15. 4. 1995
Preston North End
9/1

6. 8. 1999
Brighton&Hove Albion
1/0

24. 4. 1996
Shamrock Rovers
2/0

Robbie

BRADY
14. 1. 1992
FC Burnley
48 / 8

ÚTOČNÍCI
Callum

Callum

James

Aaron

ROBINSON

O‘DOWDA

McCLEAN

CONNOLLY

2. 2. 1995
West Bromwich Albion
14 / 1

23. 4. 1995
Bristol City
20 / 0

22. 4. 1989
Stoke City
72 / 10

28. 1. 2000
Brighton&Hove Albion
4/0

David

Adam

Shane

McGOLDRICK

IDAH

LONG

29. 11. 1987
Sheﬃeld United
13 / 1

11. 2. 2001
Norwich City
2/0

22. 1. 1987
FC Southampton
79 / 13

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 30. 9. 2020.
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JURAJOVI KUCKOVI futbal stále chutí a chce niečo dokázať,
najlepšie už teraz postupom na Euro

Snívať by sa
malo stále,
veď snívať je pekné
V Hapalovom tíme patrí k tým, ktorých označujú slovkom „starší,“ skúsenosťami aj vekom. Napriek
tomu sa tak záložník Parmy Juraj Kucka necíti. Práve naopak, futbal mu stále chutí a ešte v ňom chce
niečo dokázať. Najlepšie postupom na európsky šampionát, ktorý by bol v jeho kariére už druhým
a tretím vrcholným podujatím, keďže sa predstavil aj na MS v JAR. A hoci nie je práve typom človeka,
ktorý rozpráva veľa, predsa sa mu jazyk rozviazal.
Dnes nás čaká dôležitý
barážový zápas o postup na
ME s Írskom. Vy ste nastúpili
aj v Luxemburgu, kde sme
potrebovali vyhrať, aby sme
spečatili postup na Euro
2016, takže už máte skúsenosť s tlakom v takomto
súboji. Aké to je?
„V prvom rade sú to veľmi
dôležité zápasy pre reprezentáciu, pre nás, pre naše kariéry,
lebo dostať sa na šampionát je
veľký úspech pre tím aj hráčov.
Ten tlak je veľký, vyhráš - postúpiš, nevyhráš - nepostúpiš.
Je to náročné.“
g Je zápas, v ktorom ide
o všetko a iba víťazstvo nás
posúva ďalej, iný?
„Ako som už povedal, ak
vyhráme, prebojujeme sa tam,
kde každý chce byť, o čom
g
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KTO JE JURAJ KUCKA
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 26. februára 1987 v Bojniciach
POST: stredopoliar
REPREZENTÁCIA: 74 zápasov/9 gólov (2008 - 2019), spolu odohral
5200 minút
DEBUT V REPREZENTÁCII: 19. 11. 2008 vŽiline v zápase Slovensko
– Lichtenštajnsko 4:0
HRÁČSKA KARIÉRA: Šport Podbrezová (2005 – 2007), MFK Ružomberok (2007 – 2008), Sparta Praha (2009 – 2011), FC Janov (2011
– 2015), AC Miláno (2015 – 2017), Trabzonspor (2017 – 2019), Parma
Calcio (2019 – doteraz)
ÚSPECHY: 1x osemﬁnále MS 2010, 1x osemﬁnále Eura 2016,
1x majster Česka (2009/10), 1x víťaz českého Superpohára (2010),
1x víťaz talianskeho Superpohára (2016)

každý jeden chalan, ktorý hrá
futbal, sníva. Ak nevyhráme,
budeme smutní.“
g Slováci v novodobej histórii o svojom postupe na vrcholné podujatie - MS 2010,

ME 2016 – vždy rozhodovali
na pôde súpera. Keď chceme, aby platilo do tretice
všetko dobré, musíme dnes
zdolať Írov a potom nás čaká
rozhodujúci duel buď v Se-

vernom Írsku alebo
v
Bosne a Hercegovine. Aký výkon
musíme predviesť,
aby sme po domácom meraní síl
s Írskom zostali
v hre o Euro?
„Musíme podať
zodpovedný výkon, nechať
na ihrisku všetko, rešpektovať
pokyny trénerov, ktorými sa
budú snažiť nás pripraviť
z videí na toto meranie síl. No
musí s nami hrať aj šťastie, aby
sme sa dostali do druhého
ﬁnálového zápasu baráže.“
g Vy ste boli stabilným pilierom mužstva, ktoré si vybojovalo účasť na Eure 2016.
V čom bola tá kvaliﬁkácia
odlišná od tejto o miestenku
na ME 2020?

Spomienka na Euro 2016. Vľavo Vladimír Weiss ml.

„Vtedy sme postúpili priamo
z kvaliﬁkácie a nemuseli sme
bojovať v baráži. Pre mňa to
bolo krajšie. Uvidíme, čo bude
teraz...“
g Máte pocit, že ste sa odvtedy zmenili?
„Neprešlo zase až tak veľa
rokov, neviem, či som sa
nejako zmenil. Ťažko sa mi to
posudzuje, to by som radšej
nechal na iných.“
g V tíme Pavla Hapala patríte k najskúsenejším,
cítite väčšiu
zodpovednosť?
„Niekedy ten
pocit, že ste
vekovo alebo

skúsenosťami najstarší, pridáva na zodpovednosti, takže
to musíte byť práve vy, kto by
mal potiahnuť. Na druhej strane sa snažíme my starší byť
rovnakí ako chalani, ktorí nie
sú v národnom tíme tak dlho.
Nebolo by dobré, ak by sme si
dokazovali, že ja som tu teraz
najstarší a ty budeš robiť to, čo
ja poviem. To vôbec nie.“
g Vy ste dokonca spolu s Marekom Hamšíkom a Petrom
Pekaríkom hrali aj na MS
v Afrike. Ako to vnímate?
Cítite sa starý?
„Starý sa určite necítim
(úsmev), aj keď nejaký vek už
mám. Cítim sa stále dobre.
Ešte mám chuť hrať futbal
a niečo v ňom dokázať.“
g Bývalý kapitán Martin

Škrtel spomínal, že keď on
prišiel do národného tímu,
fungovalo v ňom delenie na
mladých a starých. Je to aj
teraz tak?
„Bola iná doba a áno, bývalo
to, žiaľ, tak, že sa kabína delila
na starých a mladých, vtedy to
bolo vlastne normálne. Teraz
to už také citeľné nie je. Sme
všetci na jednej úrovni, ale jasné, že tí starší trávia viac času
spolu, keďže sa poznáme dlhšie ako s mladšími. Na základe
prežitého sú medzi nami,
prirodzene, iné kamarátstva.
Nevytvárame však skupinky,
to nie je na prospech veci.“
g Takže nedávate pocítiť, že
ste tí starší?
„Ani nie. Teda niekedy to tak
vyjde, ale skôr v rámci žartovania, ale nie som ten typ, ktorý
na základe veku dáva pocítiť,
že ma musia mladší poslúchať.
Predtým to bolo zautomatizované, že mladý rešpektoval
staršieho možno až príliš. Teraz
ostal taký normálny rešpekt.“
g V čom sa teda najviac
prejavuje delenie na mladých a starých?
„Najviac asi na tréningu, keď
sa sami rozdelíme na dva tímy.
Vtedy si zahráme starí proti
mladým.“
g Vy ste patrili do partie
s Martinom Škrtelom, Tomášom Hubočanom a Adamom
Nemcom, s kým trávite po
ich odchode najviac času?
„Teraz to už nie je také ako
predtým, keď sme sa stretávali
šiesti-siedmi v jednej izbe
a trávili sme takto spolu veľa

SLOVENSKO  ÍRSKO

Je idolom mladých nádejí.
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Najobľúbenejšie mobilné
bankovanie do vrecka

Stiahnite si Georgea do svojho mobilu

www.george.sk

času. Dnes je to viac pomiešané, raz hrá jedna partia stolný
tenis, ďalšia karty, iná „človeče“
a každý sa presúva podľa toho,
na čo má práve náladu.“
g Keď sa spomínaná trojica
rozhodla ukončiť kariéru
v reprezentácii, nemali ste
aj vy také nutkanie?
„Veru nie. Cítim sa stále dobre.“
g U vás sa život mení aj
v súkromí. V Afrike počas
MS ste ešte nemali deti, vo
Francúzsku ste už boli otcom
dcérky Melánie. Keby sme
si vybojovali účasť na Eure
2020, už by ste nastupovali
na zápasy ako dvojnásobný otec, keďže k Melánii
pribudla dcérka Viktória.
Ako veľmi vás zmenilo
otcovstvo?
„Nerád posudzujem sám seba.
Ak som sa v niečom zmenil,
myslím si, že som viac zodpovedný.“
g Vy ste z Ružomberka putovali do Sparty, odtiaľ do
FC Janov, potom prišla
anabáza v AC Miláno, presun
do Trabzonsporu a teraz ste
opäť v Taliansku, kde si obliekate dres Parmy. V ktorom
klube ste sa cítili najlepšie?
„V každom bolo niečo výnimočné. Nemám poradie, že
v tomto som sa cítil úplne
najlepšie a ostatné sa mu
nevyrovnali. V Sparte mi bolo
super, nebola tam jazyková
bariéra. Praha je krásne mesto,
našiel som si tam najlepších
kamarátov, s ktorými som
dodnes v kontakte. V Janove
som dostal šancu naskočiť
do talianskeho futbalu a je
to tiež veľmi pekné mesto,
navyše, naučil som sa cudziu
reč. Prestupom do AC Miláno
sa mi splnil futbalový sen.
V Trabzonspore som si vyskúšal niečo iné z futbalovej
stránky, fanúšikovia ma tam
brali ako hviezdu, skrátka,
aby to zle nevyznelo, prijali
ma aj s tým, že som prišiel
z AC. V Parme som však dostal
druhú šancu, lebo v Turecku
mi to nevyšlo podľa predstáv,
keďže som sa tam dostal do
osobných nezhôd. Po polroku
som si teraz v Parme vytvoril
osobný strelecký rekord.“
g Najhoršie...?
„Odpoveď rovnaká, lebo ako
bolo v každom z klubov niečo
dobré, tak v každom aj niečo
zlé. Na to vlastne ani nechcem
spomínať, je to už za mnou.“
g Keď ste odchádzali do Turecka, vo futbalovom svete
to mnohí brali tak, že tam
idete dohrať kariéru. Ako ste

to vnímali vy?
„Každý sa na to pozerá nejako a vynáša súdy. Niekto ti
praje, iný nie, počul som aj to,
že som tam išiel pre peniaze.
Mal som 31 rokov a dostal
som šancu tam ísť ako v úvodzovkách hviezda. Na letisku
ma čakalo desaťtisíc ľudí, čo
by som nikde inde nezažil.
Takže tak, nech si každý myslí,
čo chce, ľuďom niekedy veci
ťažko vysvetlíte...“
g Ako ste prijali ponuku
z Parmy?
„Bol som veľmi rád, keďže ku
koncu môjho pôsobenia
v Trabzone sa zmenilo vedenie
a všetko neklapalo tak, ako
malo, či mohlo. Zrejme som
tam už nepasoval do systému
hry, vlastne som sa nikdy nedozvedel, prečo ma odstavili.
Keď sa ozvala Parma, dostal
som šancu, ožil som.“
g Je to evidentné aj na ihrisku, s čím to súvisí?
„Vrátil som sa do Talianska, poznám jazyk, poznám tamojší
futbal, sedí mi štýl calcia, futbal mi tam chutí. A zapasoval
mi systém, akým Parma hrá.“
g Čo považujete za svoju
futbalovú prednosť?
„Veľa ľudí sa ma na to
pýtalo. Nechám to na
odborníkoch. Nemám
na túto otázku odpoveď
(smiech).“
g Ako si najlepšie oddýchnete?
„Doma pri dobrom ﬁlme alebo
na prechádzke. Niekedy si

vyvetrám hlavu aj pri inom
športe, kde nehrozí zranenie.“
g Máte svoj predzápasový
rituál?
„Áno, mám svoje rituály, ale
nebudem ich prezrádzať.“
g Máte nejaký nesplnený
sen?
„Snívať by sa malo stále, veď
snívanie je pekné. Každý má
nejaký sen, ja som si už jeden
futbalový splnil. Samozrejme,
mám aj ďalšie, ktoré si však nechám pre seba, aby sa splnili.“
g Čo si v roku 2020 najviac
želáte?
„Zdravie pre mňa a mojich
blízkych a spoluhráčov, to je
najdôležitejšie. Ale aj postup
na Euro.“
g Marcový zápas baráže
s Írskom pre koronavírus
UEFA napokon presunula na
október. Ako to vnímate?
„Tak, ako to je, situáciu musíme rešpektovať. Verím, že zápas sa tentoraz podarí odohrať
a s úspešným koncom pre nás.“
g Čo vôbec hovoríte na situáciu s koronou?
„Je to reálny fakt. Dodržiavam
veci, ktoré sa dodržiavať majú
a musia. Zdravie je najdôležitejšie, a tak to treba zobrať.“
g V septembrových zápasoch Ligy národov doma
s Českom a potom v Izraeli
ste nastúpili s kapitánskou
páskou. Aký to bol pocit?
„Bola to pre mňa veľká česť.
O takom sníva asi každý, kto
futbal hráva. Takže ten, kto
nastupuje za reprezentáciu
a dostane sa mu tejto pocty,
môže povedať, že sa mu sen
naplnil. Ja si to veľmi vážim
a ďakujem trénerom aj
spoluhráčom za to. Žiaľ,
tie dva zápasy nevyšli
podľa našich predstáv.
Takže vieme, že máme
ešte veľa čo zlepšovať.
Videli sme, v čom najviac
a dúfam, že v dnešnom
barážovom súboji to bude od
nás iný výkon.“
g Po nevydarených zápasoch
v septembri sa začalo špekulovať, že by sa do reprezentácie mohol vrátiť bývalý
dlhoročný kapitán Martin
Škrtel. Čo si o tom myslíte?
„Je to otázka a téma pre trénera, nie pre mňa. Ja osobne by
som Martina určite v národnom tíme opäť rád videl. Odohrali sme spolu veľa zápasov,
prežili sme v národnom tíme
spolu veľa rokov a máme veľa
pekných zážitkov, ale ako
som povedal, o tejto veci ja
nerozhodujem.“
MONIKA JURIGOVÁ

SLOVENSKO  ÍRSKO

Už roky je súčasťou
talianskej Serie A.
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prezývky majú hráči
z írskej reprezentácie:
The Boys in Green (po írsky Na
buachaillí i nglas, chlapci
v zelenom), Jack‘s Army
(po írsky Fianna de Jack,
Jackova armáda).

3

razy bolo Írsko účastníkom ﬁnálového turnaja
ME (1988 a 2012 - skupina,
2016 šestnásťﬁnále) aj MS
(1990, štvrťﬁnále, 1994 a 2002
- šestnásťﬁnále). Historické
premiéry dosiahli chlapci v zelenom pod vedením trénera
Jacka Charltona (ten bol pri
mužstve aj na MS 1994).

ČÍSLA
(z írskych futbalových reálií)

drese, ten prvý proti Rakúsku
v Dubline. Pri premiére mal
17 rokov a 199 dní.

Robbie Keane je rekordérom írskej reprezentácie.
V počte štartov v národnom
drese aj gólov v medzištátnych stretnutiach.

146

zápasov absolvoval rekordér v írskom reprezentačnom drese
Robbie Keane v období rokov
1998 – 2016. V medzištátnych
stretnutiach dosiahol 68 gólov, čo je najviac spomedzi
všetkých futbalistov Írska,
z toho trikrát nastrieľal hetrik.
Ďalších 5 hráčov si oblieklo
národný dres 100 a viackrát
(Given 134, O’Shea 118,
Kilbane 110, Staunton 102,
Duﬀ 100), medzi strelcami sú
za Keanom Quinn (21),
Stapleton (20), Givens, Cascarino a Aldridge po 19).

4

tréneri, ktorí viedli írsku
reprezentáciu, neboli
Íri – Škót Doug Livingstone
(1951 – 1953), Angličan
Jack Charlton (1986 – 1996),
Talian Giovanni Trapattoni
(2008 – 2013), Severný Ír
Martin O’Neill (2013 – 2018).
V rokoch 1921 až 1969 robil
nominácie tzv. výberový výbor, nárazovo bol menovaný
tréner. Kouči z obdobia
tzv. Slobodného Írska nie sú
všetci úplne jasní, veľa z nich
nie je ani v súčasnosti známych, vie sa však, že mužstvo
viedli o. i. Val Harris, Bill Lacey
a Alex Stevenson. Prvým
manažérom s relevantnými
právomocami bol Mick Meagan (1969 – 1971).

1924

premiérový
štart írskej
reprezentácie na medzinárodnom fóre. Na OH v Paríži
odohrala prvý zápas s Bulharskom 28. mája na Stade
Olympique , Írsko zvíťazilo
nad Bulharskom 1: 0 gólom
Paddyho Duncana, ten sa tak
stal historicky prvým Írom,
ktorý skóroval v oﬁciálnom
medzištátnom zápase.
Trénerom mužstva, ktoré
potom prehralo vo štvrťﬁnále
s Holandskom 1:2 po predĺžení, bol Charles Harris.

8

klubov stálo v roku 1921
pri zrode írskej ligy,
nazvanej vtedy A Division.
Všetky boli z grófstva Dublin:
Bohemians, Dublin United,
Frankfort, Jacobs, Olympia,
St. James‘s Gate, Shelbourne
a YMCA. Šampiónom sa stal
tím St. James‘s Gate, ktorý
v tom roku vyhral aj Leinster
Senior League a pohárovú
súťaž FAI Cup. Od sezóny
1922/23 sa A Division rozšírila
na 12 účastníkov, medzi novými aktérmi bol aj Shamrock
Rovers, ako prvý klub mimo
dublinského grófstva.

13

štartov na troch svetových šampionátoch
(1990, 1994, 2002) si pripísal
Steve Staunton, čo je najviac
zo všetkých írskych futbalistov. Na ﬁnálových turnajoch
ME nazbierali najviac zápasových zápisov John O’Shea
a Shane Long po 6 (Euro
2012 a 2016).

17

domácich ligových titulov získal
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2

1997

Shamrock Rovers, čo je
najviac zo všetkých írskych
klubov. Celkovo vyhralo
najvyššiu súťaž 22 tímov,
posledné dva tituly bral
FC Dundalk. Od sezóny
1984/85 došlo k reštrukturalizácii súťaží v Írsku, najvyššia
je profesionálna League
of Ireland Premier Division.

28

zápasov odohralo
Írsko s Poľskom, ktoré je tak jeho najčastejším
súperom na medzinárodnom
poli. Najvyššie víťazstvo dosiahla „Jackova armáda“

doma proti Malte 8:0 (v roku
1983), najvýraznejšiu prehru
utrpela od Brazílie 0:7 (1982).

40

rokov a 228 dní
mal najstarší írsky
reprezentant Bill Lacey, keď
nastúpil 11. mája 1930 v Bruseli proti Belgicku. Bol to jeho
tretí medzištátny zápas v kariére – a posledný. Potom
v istej etape viedol tím ako
manažér. Historicky najmladším reprezentantom je od
30. mája 1971 Jimmy Holmes,
ktorý odohral celkom
30 stretnutí v národnom

írski fanúšikovia dostali
za tento rok Cenu FIFA fair
play za príkladné správanie
s dôrazom najmä na prípravný zápas pred MS 1998
proti Belgicku. V roku 2012
im udelila vyznamenanie
UEFA za príkladné športové
správanie počas ﬁnálového
turnaja ME. Cenu venovala
Írska futbalová asociácia (FAI)
a írski fanúšikovia pamiatke
21-ročného Jamesa Nolana,
ktorý tragicky prišiel o život
počas Eura v Poľsku. Počas
ME 2016 írskym fans medailu
za príkladné športové vystupovanie udelila starostka
francúzskej metropoly Anne
Hidalgová. Taliansky brankár
Gianluigi Buﬀon uviedol,
že írskym fanúšikom „treba
tlieskať. Sú to ľudia plní
hrdosti a šťastia, ktorí rovnako prijímajú prehru
aj víťazstvo.“
(šur)

11

Vzájomné zápasy Československa a Slovenska s Írskom
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ČSR nastúpilo v máji 1959 proti Írsku (4:0) v predkole Pohára národov na Tehelnom poli v tejto zostave. Zľava: Matlák, Bubník, Pavlovič, Tichý, Dolinský, Kačáni, Scherer, Buberník, Popluhár,
Stacho, Novák.

Brankár Dwyer zasahuje pred Kvašňákom v bielom (8. 10. 1961
Írsko – ČSSR 1:3).

Zľava: Shay Given, Marek Mintál a Richard Dunne počas kvaliﬁkačného zápasu o postup na ME 2008 (2:2)
v Bratislave.

Adamcov
Miroslav Karhan ako prvý pokoril métu 100 reprezentačných zápasov.
Jubileum dosiahol 12. 10. 2010 v dueli
s Írskom.

sokoli Írov (za
Slovensko odohralo v ére samostatnosti s Írskom
päť vzájomných stretnutí. O vyrovnanosti súperov
svedčia štyri remízy, jedno víťazstvo Írska a skóre
6:5 v prospech dnešného súpera. Federálny výber
Československa odohral proti Írom tucet zápasov,
sedemkrát sa tešil z výhry, najvýraznejšie víťazstvo
7:1 dosiahol v októbri 1961 v Prahe v kvaliﬁkačnom
zápase o postup na MS 1962.
V POHÁRI NÁRODOV
1960 NAČAL ÍROV
BRANKÁR STACHO

Ján Ďurica oslavuje vyrovnávajúci gól v zápase Slovensko – Írsko 1:1
(Kvaliﬁkácia ME 2012 v Žiline)
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Vôbec prvý vzájomný zápas
odohralo Československo
proti Írom v máji 1938 v Prahe
a zrodila sa v ňom remíza
2:2. K jedinému remízovému
rezultátu z tucta vzájomných
stretnutí (vo zvyšných jedenástich mali zápasy vždy svojho víťaza) prispel jediný Slovák
vo výbere trénera Meissnera
Ferdinand Daučík.
Prvé ostré zápasy sa hrali
v rámci Pohára národov
1960, v ktorom ČSR dokráčala
neskôr až k bronzovým me-

dailám na záverečnom turnaji
vo Francúzsku. V predkole mal
tím trénera Vytlačila za úlohu
prejsť cez ostrovného súpera,
no po prvom stretnutí v Dubline a prehre 0:2 v Dalymount
Parku, mali postupové tromfy
v rukách Íri. Na odvetný duel
zavítala na Tehelné pole 60-tisícová návšteva a už v 3. minúte sa fanúšikovia tešili z gólu po úspešnom pokutovom
kope brankára Imricha Stacha.
V druhom polčase sa hostia
bránili, ale neubránili. Strelecky sa postupne presadili a pod
výhru 4:0 podpísali Slováci
Buberník, Pavlovič a debutant

VZÁJOMNÉ ZÁPASY ČESKOSLOVENSKA
18. 5. 1938
5. 4. 1959
10. 5. 1959
8. 10. 1961
29. 10. 1961
21. 5. 1967
22. 11. 1967
4. 5. 1969
7. 10. 1969
26. 9. 1979
29. 4. 1981
27. 5. 1986
BILANCIA:

ČSR – Írsko
2:2
Írsko – ČSR
2:0
ČSR – Írsko
4:0
Írsko – ČSSR 1:3
ČSSR – Írsko 7:1
Írsko – ČSSR 0:2
ČSSR – Írsko 1:2
Írsko – ČSSR 1:2
ČSSR – Írsko 3:0
ČSSR – Írsko 4:1
Írsko – ČSSR 3:1
Írsko – ČSSR 1:0
7 1 4 29:14

Prípravný zápas / Praha
Pohár národov (predkolo) / Dublin
Pohár národov (predkolo) / Bratislava
Kvaliﬁkácia MS 1962 / Dublin
Kvaliﬁkácia MS 1962 / Praha
Kvaliﬁkácia ME 1968 / Dublin
Kvaliﬁkácia ME 1968 / Praha
Kvaliﬁkácia MS 1970 / Dublin
Kvaliﬁkácia MS 1970 / Praha
Prípravný zápas / Praha
Prípravný zápas / Dublin
Turnaj / Reykjavík

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA
28. 3. 2007
8. 9. 2007
12. 10. 2010
2. 9. 2011
29. 3. 2016
BILANCIA:

hetrik,
tiaľ) nezdolali
Dolinský. Okrem neho si prvý
reprezentačný štart pripísal aj
Matlák, osmičku Slovákov
v základnej zostave doplnili
skúsení Popluhár, Scherer
a Kačáni. Írsko zavítalo na Tehelné pole v ére spoločného
výberu prvý a zároveň poslednýkrát, dejiskom ďalších
vzájomných stretnutí bola
Praha.

REKORDNÁ VÝHRA 7:1,
ADAMCOV HETRIK
V 60. rokoch bolo Írsko v bojoch o postup na vrcholné
podujatia tradičným súperom
ČSSR. V kvaliﬁkácii MS 1962
zdolal náš tím v Dubline Írov
3:1, okrem dvojgólového
Kvašňáka skóroval aj Scherer.
V odvete na Strahove strelili
obaja hráči po dva góly a keď
sa do listiny strelcov zapísali aj
Jelínek, Pospíchal a Masopust, zrodila sa rekordná výhra
Československa v pomere 7:1!
Kým na ceste do Čile boli Íri
pre zverencov trénera Vytla-

čila ľahkým sústom, v boji
o Euro 1968 zaskočil na štadióne Slavie štyri minúty
pred koncom zápasu útočník
O’Connor brankára Krameriusa gólom na 1:2 a práve
prehra s Írskom rozhodla
o tom, že z kvaliﬁkačnej skupiny postúpilo do štvrťﬁnále
ME 1968 Španielsko.
Príjemnejšie spomienky nám
zostali na nasledujúcu kvaliﬁkáciu, v ktorej tím ČSSR pod
vedením trénera Karola Marka
uspel v oboch stretnutiach,
v Dubline 2:1 a v domácej
odvete 3:0. Zápas vošiel
do histórie ako druhý, v ktorom legendárny Jozef Adamec
dosiahol hetrik, predtým sa
mu v júni 1968 podarilo streliť
tri góly v Bratislave Brazílčanom.

KARHANOVA STOVKA,
VITTEKOVA DERNIÉRA
Až 80 % zápasov Slovenska
s Írskom sa skončilo remízou.
Ak si odmyslíme jednozápaso-

Írsko – Slovensko 1:0
Slovensko – Írsko 2:2
Slovensko – Írsko 1:1
Írsko – Slovensko 0:0
Írsko – Slovensko 2:2
0 4 1 5:6

vé nerozhodné výsledky
s Južnou Kóreou, Kamerunom,
či Novým Zélandom, remízovým kráľom je práve Írsko.
V štyroch z piatich stretnutí
svietil po záverečnom hvizde
na ukazovateli skóre rovnaký
gólový zápis pre obidve
mužstvá. O to zaujímavejšie
vyznieva skutočnosť, že kým
v štyroch prípadoch v rade sa
body deliť mohli, dnes, v prípade nerozhodného výsledku,
spoznáme víťaza v predĺžení,
alebo po strelách zo značky
pokutového kopu.
Remízovú bilanciu „kazí“
vlastne len prvý vzájomný
duel Slovákov s Írskom
z marca 2007, keď v kvaliﬁkácii o postup na ME 2008
podľahli zverenci trénera
Jána Kociana v Croke Parku
Írom 0:1. Čontofalského vtedy
prekonal už v 12.minúte Kevin
Doyle. V bratislavskej odvete
sme na Tehelnom poli ratovali remízu 2:2 gólom Mareka
Čecha v nadstavenom čase
a v októbri 2010 doťahovali
Slováci na konečných 1:1 po
presnej hlavičke Jána Ďuricu.
Žilinský zápas mal svojho
hrdinu i legendu. Tým prvým
bol brankár Mucha, keď tesne
pred polčasovou prestávkou
zneškodnil pokutový kop
Robbieho Keana, legendou
sa stal Miro Karhan. Ako prvý

Kvaliﬁkácia ME 2008 / Dublin
Kvaliﬁkácia ME 2008 / Bratislava
Kvaliﬁkácia ME 2012 / Žilina
Kvaliﬁkácia ME 2012 / Dublin
Prípravný zápas / Dublin
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Slovensko - Írsko 2:2 (Kvaliﬁkácia ME 2008, Bratislava)

Slovák v histórii slovenského
futbalu, práve v zápase proti
Írom, pokoril hranicu 100 reprezentačných štartov v drese
s dvojkrížom na prsiach.
Posledný vzájomný zápas
odohrali mužstvá v marci
2016 v Dubline, v rámci
prípravy na blížiace sa Euro vo
Francúzsku. Keď v 14. minúte
vyhodil Kozáčik loptu na Erika
Saba, ten unikol po pravej
strane a jeho ukážkový brejk
zužitkoval presným zásahom
Miroslav Stoch gólom na 1:0,
bolo to vôbec prvýkrát
v histórii, keď sa Slovensko
ujalo v súbojoch s Írskom
vedenia v zápase. Gólový moment bol mimoriadne nešťastným pred domáceho brankára
Roba Elliota. Nielenže opustil
ihrisko na nosidlách, ale pre
zranenie prišiel aj o účasť na
Eure 2016.
Zápas sa zapísal do histórie
ako duel, v ktorom sme
v rekordnom čase, v rozpätí
troch minút, čelili dvom pokutovým kopom (Shane Long
a James McClean v 21. a 24.
minúte penalty premenili).
Aviva Stadium bol zároveň
dejiskom reprezentačnej
derniéry Róberta Vitteka, pre
strelca štyroch gólov na MS
2010 to bol posledný, v poradí
82. štart v reprezentácii SR.
PETER ZEMAN
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NA JOJKE

JOZEF DOLNÝ má osobnú skúsenosť s írskym futbalom,
pár mesiacov pôsobil v Derry City

Well done, Joe
Na jeseň 2017 si na vlastnej koži vyskúšal najvyššiu írsku súťaž. V tíme Derry
City strávil takmer štyri mesiace, počas ktorých síce naskočil iba do troch ligových duelov, ale rozhodnutie o ostrovnom dobrodružstve neľutuje. Útočník
Jozef Dolný, ktorý odvlani pôsobí v Banskej Bystrici, nám porozprával o špeciﬁkách pôsobenia na írsko-severoírskom pohraničí a pridal aj zopár zaujímavostí.

SLOVENSKO  ÍRSKO

Ako si spomínate na pôsobenie na Ostrovoch?
„Na obdobie v Derry City
mám veľmi príjemné spomienky. Bol som tam tri a pol
mesiaca, prišiel som osem kôl
pred koncom sezóny. Chcel
som skúsiť nový štýl futbalu,
navyše som sa túžil zdokonaliť v angličtine. Mal som
možnosť zostať aj dlhšie, ale
už pre mňa nebolo zaujímavé
byť tak dlho a ďaleko od rodiny. Napriek tomu som rád,
že som to zažil. Odohral som
tri prípravné duely, v ktorých
som dal štyri góly. Potom som
ako striedajúci hráč nastúpil
trikrát v lige. Celkom som
spoznal mentalitu tamojších
ľudí, ktorá mi vyhovovala.“
g Nebol problém zdokonaliť
sa v angličtine v Severnom
Írsku?
„Aj áno. Myslel som si, že
viem po anglicky, ale keď
som prišiel do Derry, tamojší
ma vyviedli z omylu. Z ich
prízvuku som bol prvý mesiac
úplne mimo. Tréner hneď
povedal, že po anglicky
rozumiem, ale musia na mňa
všetci rozprávať pomalšie
a jednoduchšie. Oni totiž hltajú mnohé slabiky. Vždy som
sa snažil zapájať do konverzácií, čo mi pomohlo, a milí
boli aj spoluhráči, ktorí sa
so mnou na obede či pri
káve naozaj rozprávali
pomalšie než medzi
sebou.“
g Z troch
zahraničných
zastávok - Brno,
Podbeskidzie,
Derry City
- kam radíte
írske dobrodružstvo?
„Naj bolo určite
Poľsko. Nádherné
štadióny, dobrý futbal,
8-9-tisíc ľudí na zápasoch. Proti Górniku som si
splnil sen, zahral som si pred
plným štadiónom, na ktorom
bolo 20-tisíc fanúšikov. Po
roku v Podbeskidzii, keďže
sme nepostúpili do Ekstraklasy, sa mužstvo skladalo
nanovo. Mne sa skončila
zmluva a prišla možnosť
ísť do Írska, čo mi dalo veľa
do života. V Brne som bol
ešte mladý, bol to môj prvý
zahraničný angažmán. Hneď
po debute som sa v zápase
za juniorku vážne zranil. Mal
som prasknutú lebku a otras
mozgu, štyri mesiace som bol
mimo. Napriek tomu som mal
možnosť podpísať dvojročnú
g

Jozef Dolný
(vpravo) v akcii
v drese Derry City.
FOTO ARCHÍV (jd)

Slovenský futbalista (vľavo)
po príchode na Ostrovy s trénerom
Derry City Kennym Shielsom.
FOTO ARCHÍV (jd)

Stačilo
urobiť
na ihrisku
niečo dobré,
aj jednoduchšiu vec,
a hneď ma štyria-piati spoluhráči chválili.

PO EURÓPSKEJ MIESTENKE
PLNÉ BARY
Derry City sa v sezóne 2017 (hrá sa systémom jar – jeseň) podarilo
vybojovať miestenku do 1. predkola Európskej ligy 2018/19. Pre klub
to bol cenný úspech, ktorý bolo potrebné patrične osláviť. „Prvýkrát
som zažil, že sme sa so spoluhráčmi vybrali do miestnych barov.
Boli preplnené, pretože nás v nich čakali fanúšikovia. Tancovalo
sa, spievalo, popíjalo. Prešli sme štyri-päť krčiem a v každej bola
parádna atmosféra. Bolo cítiť, že ľudia si nás vážia. Rád na to
spomínam,“ opísal.

zmluvu. Ozval sa mi však vtedy Norbert Hrnčár, asistent
Ivana Galáda v reprezentačnej dvadsaťjednotke, ktorý
ma veľmi chcel do Banskej
Bystrice. Vrátil som sa na
Slovensko a neľutujem, bolo
to dobré rozhodnutie.“
g Mestečko Derry leží
v Severnom Írsku, ale
s klubom ste hrali írsku ligu.
Prečo?
„Mesto leží asi kilometer
od írskych hraníc a navyše
írska súťaž je kvalitnejšia ako
severoírska. Takže asi preto.
Mimochodom, môj príchod
do klubu bol dosť špeciﬁcký. Pôvodne som bol totiž
dohodnutý na pôsobení
v Glentorane, ktorý hrá severoírsku najvyššiu súťaž. Zavolali mi však, že ma chce na
jednom tréningu vidieť tréner Derry City Kenny Shiels.
Keďže to bolo ambicióznejšie mužstvo z lepšej ligy, šiel
som do toho. Zapáčil som sa
mu a podpísal som zmluvu
do konca sezóny.“
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Keď vás tak veľmi chcel,
prečo ste potom naskočili
len do troch duelov, aj to len
ako striedajúci hráč?
„Spätne si uvedomujem,
že tento krok nebol z mojej
strany najlepší. Nepoznal som
totiž spoluhráčov ani celkovo
klub. Až po podpise som
zistil, že na hrote nastupuje 35-ročný útočník, ktorý
prakticky neschádzal z ihriska.
Na krajoch zase boli smerom
dopredu dvaja mládežnícki reprezentanti. Jeden Ír a druhý
Severný Ír. Prakticky som mal
cestu zarúbanú, napriek tomu,
že sa mi v príprave darilo.
Domáci tréner jednoducho
uprednostňoval miestnych
chlapcov. Mimochodom,
jeden z nich bol Ronan Curtis,
ktorý teraz hráva za anglický
Portsmouth a je aj v širšom
kádri seniorskej reprezentácie
Írska.“
g Aká bola írska liga?
„Najväčší rozdiel v porovnaní so Slovenskom bol v agresivite a nasadení. Žiadny
súboj nebol stratený. Ani na
tréningu. Pamätám si, ako išli
dvaja spoluhráči do lopty pri
čiare vkĺzačkami a poriadne sa
dokopali, ani jeden sa však nepozrel krivo na toho druhého.
Postavili sa a hrali ďalej. Oni
sa nikdy nevzdávali, obdivoval som ich nezlomnosť.
Od hráčov aj trénerov sršala
neustále pozitívna energia.
Stačilo urobiť na ihrisku
niečo dobré, aj jednoduchšiu
vec, a hneď ma štyria-piati
spoluhráči chválili. „Well done,
Joe“ (v preklade dobrá robota,
Jožko), vraveli mi.“
g Aký vzťah mali medzi
sebou hráči z Írska a Severného Írska?
„Bezproblémový. Nerobili
rozdiel, či je niekto z jednej
alebo druhej krajiny. Oba národy sú rovnaké aj mentálne.
Po každej prehre sa rýchlo
zdvihli, nerobili z toho vedu.
Poučiť sa a v dobrej nálade ísť
ďalej, takí boli. Skvelí boli aj
fanúšikovia. Zažil som severoírskych na zápase Linﬁeldu
v Belfaste, kde celý čas stáli
a spievali svoje chorály. Aj naši
boli super. Mohli sme vysoko
prehrávať, nezaznievali žiadne
hanlivé pokriky. Podporovali
nás za akéhokoľvek stavu.“
g Počas vášho pobytu v Derry hrali Íri v skupine kvaliﬁkácie o postup na MS 2018
a zdolali napríklad Wales.
Ako vnímali svoje reprezentačné mužstvo?
„Počas reprezentačných akcií
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Rodinné prechádzky
po miestnych
pamiatkach.
FOTO ARCHÍV (jd)

KEĎ DOLNÝ ZDOLAL HORNÉHO
Keď Jozef Dolný pricestoval na Britské ostrovy, spoluhráči si najskôr
mysleli, že je Slovinec. „Sedeli sme na káve a pýtali sme sa, čo znamená moje priezvisko. Povedal som im, že je to niečo ako Down,
alebo Downing. Ale že by ma považovali za bratranca Stewarta
Downinga, bývalého anglického reprezentanta, to nie,“ smeje sa
futbalista, ktorého v Írsku volali jednoducho Joe.
Mimochodom, keď už sme pri jeho priezvisku, ešte jedna úsmevná
príhoda: „Keď som bol v Senici, hrali sme záhorácke derby proti
Skalici, ktorú trénoval Štefan Horný. Vyhrali sme oba duely,
takže Dolný dvakrát zdolal Horného.“

Od roku 2019
pôsobí Jozef Dolný
v druholigovej
Banskej Bystrici.
FOTO ARCHÍV (jd)

žila celá krajina futbalom.
Ľudia sa nerozdeľovali na
tých, čo milujú futbal a tých
druhých. Všetci držali palce
národnému mužstvu. Chodili
s vlajkami a v dresoch a fandili
ako jeden. V tom čase všetci
zahodili klubizmus a spoločne
podporovali reprezentáciu.“
g Nedávno sa stal trénerom
národného tímu Stephen
Kenny. Vy ste s ním mali aj
osobnú skúsenosť, spomínate si naňho?
„Áno, viem, ktorý tréner to je,
viedol vtedy proti nám Dundalk. Väčšiu skúsenosť však
mám s veľkou oporou Írska
Jamesom McCleanom, je rodák z Derry. Keď mal možnosť,
chodil na naše zápasy. Hrával
pravidelne v Premier League,
teraz je v druholigovom Stoke
City.“
g Íri pricestovali do Bratislavy na semiﬁnále baráže
o Euro. Ako vnímate tento
zápas?
„Je pre nás výhoda, že
môžeme nastúpiť doma a nie
v Írsku pred tamojšími fanúšikmi. V čase korony, keď bude
prázdny štadión, je to však
takmer jedno. Verím, že naše
mužstvo je dobre poskladané
a že vyhráme.“
g Slováci sa v septembri nenaladili dobre, ale v poslednom období to nejde podľa
predstáv ani Írom. Sledujete
ich reprezentačný tím?
„Skôr si pozriem výsledky
írskej ligy a som v kontakte
s niektorými bývalými spoluhráčmi. Reprezentáciu Írska
nijako extra nevnímam.“
MIROSLAV ANTOL

Inteligentné otváranie garážových brán

●

NOVINKA: Aplikácia Hörmann BlueSecur
na ovládanie pomocou smartfónu

●

NOVINKA: Pohon garážovej brány SupraMatic 4
rýchlejší až o 75 %*

●

NOVINKA: Úsporné LED osvetlenie pre viac
svetla v garáži

* v porovnaní s Hörmann ProMatic 3

www.expres.sk

Sokolov budú hnať vpred

tatranské štíty
a čičmianske symboly
Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi na najdôležitejší zápas tohto roka
v nových dresoch. Našich sokolov oblečie opäť Nike, bude to už tretí model od tohto dodávateľa od sezóny 2016/17, keď sa značka vrátila do národného tímu.
NAŠA HRDOSŤ
TRIKOLÓRA
NA GOLIERI

SLOVENSKO  ÍRSKO

Zase budú originálne
a budú odkazovať
na slovenské symboly.
Farby zostávajú tradičné – biela a modrá,
domáce nebudú
biele, ale modré.
Dizajn je však špecifický a určite poteší
nielen reprezentantov, ale aj fanúšikov.
V tmavšej verzii sa
celým dresom tiahnu
naše zasnežené Tatry
– dominanta Slovenska. Na bočnom páse
to budú čičmianske
symboly ako dvojitý
kríž, sokol, srdce,
hviezda života, ktoré
sú úzko spojené so
slovenskou reprezentáciou a vytvorené
priamo výrobcom.
Samozrejmosťou je
štátny znak a logo Slovenského futbalového
zväzu na hrudi.
V bielej verzii zaujme
„golier“, ktorý je
síce na rozdiel od
modrých dresov,
okrúhly nie „Véčkový“,
ale tvoria ho tri farby
slovenskej trikolóry
– biela, modrá
a červená. Na bočných švoch sú tiež
vzory z našej rázovitej
obce Čičmany.
Dresy sú vyrobené
z ľahkého materiálu,
ktorý odvádza pot,
hráčom zaisťuje
komfort a pohodlie
v akýchkoľvek poveternostných podmienkach pri pohybe
na ihrisku. Strečový
„čičmiansky“ pásik
na bokoch pomáha
priedušnosti, čo
prispieva k tomu, že
dizajn nebude našich
reprezentantov nijako
limitovať pri výborných výkonoch.
Všetci priaznivci
slovenského futbalu
veria, že nové dresy
prinesú slovenskej
reprezentácii šťastie
a už výsledok úvodného zápasu s Írskom,
ktorý je predposledným krokom pre
postup na Euro 2020,
poteší celé Slovensko.
Tak sokoli, nech sa
vám v nových dresoch
dobre hrá a najmä
vyhráva!
(lup)

BOČNÝ PÁS
ČIČMIANSKE
SYMBOLY

GOLIER
V TVARE V

ZASNEŽENÉ TATRANSKÉ ŠTÍTY
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Futbalové aj nefutbalové reálie zo Zeleného ostrova,
alebo aká je írska pravda

Pod patronátom
svätého Patrika
KRAJINA SVIEŽEJ FARBY
Na piatich šestinách tretieho
najväčšieho európskeho
ostrova s názvom Írsko, patriaceho do skupiny Britských
ostrovov a ležiaceho 80 km
západne od Veľkej Británie,
sa rozkladá republika,
v tamojšom jazyku Poblacht
Na h’Eireann.
Hustotou osídlenia patrí
k najmenej zaľudneným krajinám Európy a traduje sa, že
na svete je viac Írov, žijúcich
v cudzine ako v samotnom
Írsku, ktoré má oﬁciálne
4,83 milióna obyvateľov. Írsko
je nazývané aj Zelený či Smaragdový ostrov, keďže časté
a výdatné zrážky menia
krajinu na sviežo zelenú. Nádherné jazerá i rieky, pobrežné
útesy a zvlnené pahorky
prispievajú k jej kráse. Hraničí
so Severným Írskom, zaberajúcim zvyšnú šestinu ostrova,
ktoré je súčasťou Spojeného
kráľovstva.
Od roku 1801 bolo Írsko súčasťou Veľkej Británie, po tzv.
veľkonočnom povstaní v roku
1915 sa stalo republikou.
V roku 1920 bol ostrov rozdelený na Severné Írsko (6 grófstiev) a Južné Írsko (26 grófstiev). O rok neskôr sa južná

časť stala domíniom v rámci
britskej ríše, od roku 1949 je
nezávislým štátom. Členom
EHS, predchodcom dnešnej
Európskej únie, sa Írsko stalo
v roku 1973. Menou bola írska
libra, hodnotou na úrovni
britskej, dnes je ňou euro.
Administratívne sa krajina delí
na štyri provincie a 26 grófstiev. Hlavou štátu je prezident a najvyšším zákonodarným orgánom parlament, zložený z dvoch komôr – poslaneckej snemovne a senátu.
Úradné jazyky sú írčina a angličtina, symbolmi ďatelinový
trojlístok, harfa, keltský kríž
a psie plemeno írsky vlkodlav.
Metropolou je vyše polmiliónový Dublin (Baile Átha
Cliath), s aglomeráciami počítajúci až 1,6 milióna duší, ďalšími veľkými mestami na tamojšie pomery Cork (Corcaigh), Limerick (Luimneach),
Galway (Al Ghaillimh) a Waterford (Port Lairge).
Uctievaným patrónom
krajiny je svätý Patrik (po írsky
Naomh Pádraig, po anglicky Saint Patrick), staroveký
kresťanský duchovný, mních
a misionár, ktorý paradoxne
nebol Ír, ale rodák z rímskej
Británie. Deň, v ktorý zomrel

– 17. marec 461 – je národným sviatkom a oslavuje ho aj
írska komunita, roztrúsená po
svete. K oslavám patrí i národná hymna, z pohľadu našinca
s ťažko vysloviteľným názvom
„Amhrán na bhFiann“..

FUTBALOVÉ
CURRICULUM VITAE
Prvenstvo Britských ostrovov
pri kladení základov moderného futbalu je nesporné.
Anglická The Football Association ako prvá na svete vznikla
v októbri 1863, Football Association of Ireland (FAI ), v írčine
Cumann Peile Na h’Eireann, si
ako dátum zrodu píše 1. máj
1921. Členom FIFA sa stala
v roku 1923, UEFA v roku
1954, reprezentačné farby sú
zelená a biela.
Premiérový medzištátny zápas, pod taktovkou kouča
Charlieho Harrisa, odohralo
Írsko 28. mája 1924 na OH
v Paríži proti Bulharsku a vyhralo 1:0. S Anglickom sa prvý
raz stretlo až v roku 1946,
s Walesom v roku 1960, so
Škótskom v roku 1961 a s najbližším susedom Severným
Írskom až v roku 1978 v Dubline súťažne v kvaliﬁkácii
majstrovstiev Európy.

Dublinský zámok dnes obliehajú predovšetkým turisti a do veľkej miery ho využíva írska vláda. V roku 1907 v ňom došlo
k doteraz neobjasnenej krádeži korunovačných klenotov, po ktorých neúspešne pátral aj slávny Scotland Yard. Cenné šperky
sa nenašli.
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Z veľkých hráčskych osobností
treba spomenúť obrancu
Noela Cantwella, ktorý pôsobil v anglických kluboch West
Ham a Manchester United.
Útočník John Carey si tiež
zahral vo farbách Manchestru
United a v ročníku 1948/49 ho
vyhlásili za najlepšieho hráča
v Anglicku. William Augustine
Whelan bol takisto členom
Manchestru United a tragicky
zahynul pri leteckej haváriii
tímu v roku 1958. Z ďalších
veľkých futbalových mien je
treba pripomenúť Johnnyho
Gilesa, Roya Keana či Paula
McGratha.
Rekordným šampiónom
je Shamrock Rovers so 17 titulmi, nasledujú FC Dundalk
(14), Shelbourne (13) a Bohemians Dublin (11). Posledne
menovaný klub, Bohemians,
je s letopočtom vzniku 1890
najstarším v krajine, po ňom
nasledujú Shelbourne (1895),
Shamrock Rovers (1899),
St. James’s Gate (1902) a FC
Dundalk (1903).

Íri patria so spotrebou približne 100 litrov piva na
obyvateľa do špičky celosvetového rebríčka v pití
žltého moku, prví sú Česi. Aj preto sa medzi známe
osobnosti krajiny zaradil Arthur Guinness, podnikateľ,
ﬁlantrop, zakladateľ rovnomenného pivovaru. Tradičná
írska liehovina je tamojšia whisky, vyrobená špeciﬁckým
spôsobom zvaným „pot-still whiskey“. Pri výrobe sa nevyužíva rašelinový oheň, preto v nej chýba dymový tón.
Na rozdiel od škótskej je trikrát pálená. Najpredávanejší
írsky krémový likér je Baileys, z ďalších značiek sú
svetoznáme Jameson, Tullamore Dew, Redbreast
či Green Spot.
Pri nápojoch nemožno vynechať pojem írska káva. Horúca káva s cukrom, trochou whisky a smotany
zahreje konzumenta nielen na
jazyku, ale následne aj na duši.
Jej zrod sa datuje do štyridsiatych
rokov minulého storočia, keď ju
začali podávať v kaviarňach mestečka Foynes pocestným, aby sa
zohriali po dlhom putovaní a dnes
je už neodmysliteľnou súčasťou
írskeho koloritu .

Molly Malone,
mladá
predavačka rýb
a údajne jedna
z najkrajších žien
Dublinu 17. storočia,
sa stala jedným
zo symbolov mesta,
na ktorý sa dá naraziť
priamo v jeho centre.

Prvú pohárovú trofej, zvanú
FAI Cup, dobyl v premiérovej
sezóne v rámci double
St. James’s Gate. Najviac, rekordných 25, triumfov v FAI
Cupe má na konte Shamrock
Rovers, nasleduje FC Dundalk
s 11 a duo Bohemians – Shelbourne so 7 triumfami.

tiež ako Michael Morris, tretí
barón Killanin, írsky novinár
i športový funkcionár,
bol v rokoch 1972 - 1980
šiestym predsedom Medzinárodného olympijského
výboru.

ŠIRŠIE
ŠPORTOVÉ SPEKTRUM

Írsky pôvod malo mnoho
významných osobností nielen
ostrovnej histórie.
Slávny spisovateľ Jonathan
Swift bol v prvej polovici
18. storočia vyše 30 rokov
dekanom v najväčšej katedrále Dublinu, tam vznikli
aj svetoznáme Gulliverove
cestys s obrami a trpaslíkmi.
Literát George Bernard Shaw,
dramatik a esejista, považovaný za zakladateľa modernej
anglickej drámy, je veľmi
známy aj vďaka aforizmom.
Hry nositeľa Nobelovej ceny
z roku 1925 sa dodnes uvádzajú na mnohých svetových
javiskách, populárny je aj
u nás. Nobelovu cenu v roku

Nielen futbalom žijú írski
športoví fanúšikovia, spektrum obľúbených odvetví je
v krajine nepomerne širšie
a platí to aj o ich známych
protagonistoch.
Medzi obľúbené športy
patrí box, lakros, snooker,
kriket, ragby či galský futbal
(írske ragby). Z mien, ktoré
sa skloňujú po športových
arénach planéty, patria medzi
frekventované golﬁsta Pádraig Harrington, atlétka Sonia
O‘Sullivanová, ragbista Brian
Gerard O‘Driscoll, cyklista
Sean Kelly aj snookrista Ken
Doherty. Lord Killanin, známy

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
V HISTÓRII

1969 dostal ďalší spisovateľ Samuel Beckett, autor
absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier,
scenárov a románov, básnik
i prekladateľ. Dráma Čakanie
na Godota sa hrá dodnes po
celom svete. Oscar Wilde je
ďalší známy írsky dramatik,
prozaik a básnik. Písal hlavne
divadelné hry a je aj autorom
známeho románu Portrét
Doriana Graya. Z divadelných hier napísal napríklad
Vejár Lady Windermerovej
a Ideálny manžel, je zároveň
autorom obrovského množstva aforizmov. Spisovateľ
Bram Stoker sa stal známy
ako autor hororu Dracula.
Nobelovou cenou z roku
1951 sa mohol pochváliť írsky
fyzik Ernest Walton.
V hudobnej brandži si renomé získala extravagantná
speváčka Sinead O’Connor,
súrodenecká skupina The
Corrs, kombinujúca pop
rock s tradičnou írskou
a keltskou hudbou, či Bono
alias Paul David Hewson
- frontman, hlavný spevák
a textár dublinskej rockovej
kapely U2. Bob Geldof, írsky
spevák, hudobník, herec
a politický aktivista, sa výrazne zviditeľnil 13. júla 1985,
keď zorganizoval charitatívnu akciu Live Aid, na ktorej
vystúpili poprední speváci
a hudobné skupiny. V roku
2005 usporiadal viac koncertov s názvom Live 8 i kampaň
Make Poverty History.
Zo svetoznámych hercov
treba spomenúť Seana
Conneryho, ktorý v roku 1962

vyhral konkurz na stvárnenie
postavy agenta 007 Jamesa
Bonda a hral ho v siedmich
príbehoch. V bondovských
stopách neskôr kráčal i Conneryho krajan Pierce Brosnan.
Herec Colin Farrell dostal
za účinkovanie vo ﬁlme
V Bruggách Zlatý glóbus.
Írske korene má aj vychádzajúca hollywoodska hviezdička
Saoirse Ronan, menovkyňa už
bývalého futbalového legionára v DAC Dunajská Streda.
Narodila sa síce v Bronxe, ale
jej rodičia sú Íri a sama tam
vyrastala.

GASTRONOMICKÉ
OKIENKO
Národným pokrmom je tzv.
stew, dusené jahňacie či
baranie mäso so zeleninou
– zemiakmi, cibuľou, mrkvou,
petržlenovou vňaťou – ochutené tymianom. Tradičným
írskym jedlom, obsahujúcim
najmä zemiakovú kašu a kapustu, ktoré sa varí v mlieku
a na masle, je tzv. colcannon.
Pridať doň sa môžu i ďalšie
ingrediencie ako cibuľa, pór,
pažítka, slanina či šunka.
V gastronomických zariadeniach po celej krajine je dostať tzv. soda bread (sódový
chlieb), pri ktorého výrobe
sa namiesto kvasníc využíva
jedlá sóda, ďalšími súčasťami sú jemná múka, voda
a cmar. Soda bread dostať
v bielej i čiernej, sladkej
i slanej podobe.
V Severnom Írsku sa z roztlačených zemiakov, cibuľky-šalotky, masla a mlieka
robí veľmi podobné jedlo
ako colcanon, zvané champ
coddle. Akási obdoba guláša,
ktorá sa ľahko a rýchlo pripravuje, je natoľko tradične írska,
že sa spomína aj v literárnych
dielach Jamesa Joycea.
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ŠPIČKA V PITÍ PIVA

KURIOZITA NA ZÁVER
Íri nazývaju 29. február
Ladies Day, teda Dámsky deň.
Práve v tento deň môžu ženy
požiadať muža o ruku a nepovažuje sa to za nevhodné.
Ak niektorá žena nestihne
svojho vyvoleného požiadať
29. 2., môže tak urobiť ešte
kedykoľvek počas priestupného roka.
Ak by pytačku muž odmietol,
musel by jej to vynahradiť.
Podľa starovekých zvyklostí
to môže urobiť buď bozkom,
hodvábom alebo drahým
módnym doplnkom.
ĽUBOMÍR DÁVID
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üPHRV]HüPHȏVRZ[\WȩHA÷

=`OSHZV]H[LȦHZWVS\VYNHUPam[VYP!

6KIVYUûNHYHU[!

7H[Y}U[\YUHQH!

#ýïʟʟ<L ƀʟʜ<ʜ Lů<ƀè èʜ=
SèĀʜ  ʜLʟLʜ Lʜ
XO"#XÌN"Pcc=ēʟƀʜSʟʜ FLN  ʟè=

www.mcdonaldscup.sk
www.facebook.com/mcdcupsk

9Ô),9;)6ù,5Ð2

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
JURAJ LUDIK, masér
Pri reprezentáciách ste
masérom od roku 2006.
Prečo ste sa vtedy rozhodli
pracovať pri mládežníckych
výberoch?
„Futbal som sledoval a mal
rád. Kto nemá rád šport,
nemôže v ňom pracovať. Keď
v roku 2006 hľadali maséra
k reprezentačnej pätnástke,
neváhal som. Cítil som, že je
to správny krok.“
g Akými kategóriami ste
prešli?
„Ako som spomínal, začínal
som v kategórii do 15 rokov
za trénera Rudolfa Nováka.
Postupne som prešiel všetkými mládežníckymi stupňami,
až som sa dostal do áčka. Zažil
som piatich trénerov - Milana
Malatinského, Petra Szénaya,
Pavla Hapala, Ota Brunegrafa
i Adriána Guľu.“
g Akí hráči vám prešli počas
tých rokov rukami?
„Na prvých zrazoch ešte v pätnástke som zažil napríklad
Lukáša Haraslína, s ktorým sa
teraz stretávame aj v áčku.
V úvodných rokoch som
pracoval aj s Adamom Jakubechom, Nikolasom Špalekom,
Tomášom Vestenickým,
Lászlóom Bénesom, Lukášom
Čmelíkom, Miroslavom Káčerom či Jakubom Hromadom.
Hráčov bol naozaj kopec,
ale týchto si pamätám od
ich prvých reprezentačných
zápasov. Je to partia, ktorá si
napokon vybojovala aj miestenku na majstrovstvá Európy
v Poľsku v roku 2017, čo bol
jeden z mojich vrcholov
doterajšej štrnásťročnej práce.
Človek rád spätne uvažuje
nad tým, kto všetko mu
prešiel cez ruky. Teraz väčšina
z týchto hráčov pôsobí
v zahraničí, má dobré meno
a podáva kvalitné výkony.“
g Mal niektorý z nich
špeciálne požiadavky, na
ktoré ste sa museli obzvlášť
pripravovať?
„Nie, zväčša chalani požadujú
bežné masáže, ale brankári
potrebujú viac vymasírovať
chrbát, napríklad Marek
Rodák príde za mnou aj dva
či tri razy počas zrazu. Ale,
aby si niekto vymýšľal niečo
špeciálne, to sa nedeje.“
g Je rozdiel v úlohe maséra
pri mládežníkoch a pri
dospelých hráčoch?

Juraj Ludik
v pracovnom
nasadení.
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Verím, že najkrajší
zážitok ešte len príde
Už štrnásť rokov je súčasťou reprezentačných výberov Slovenska, prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až k A-tímu. Hráčom je nápomocný počas
zrazu neustále. Reč je o masérovi Jurajovi Ludikovi.

KTO JE JURAJ LUDIK
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 8. augusta 1971 v Dunajskej Strede
REPREZENTAČNÉ VÝBERY: SR 15, SR 16, SR 18, SR 19, SR 20, SR 21,
SR A
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Eric Cantona
OBĽÚBENÝ KLUB: Manchester United

„Nie. Z môjho pohľadu sa
snažím pomôcť každému
najviac, ako viem. Hráči, a je
jedno v akej vekovej úrovni,
majú svoje predzápasové rituály. Niektorí chcú masáž, iní
potrebujú iba uvoľniť svalstvo,
ďalší nepotrebujú nič a chcú
svoj pokoj. Navyše teraz
v A-tíme sú okrem mňa ešte
traja fyzioterapeuti, takže si
prácu delíme.“
g Ako?
„Fyzioterapeuti sa zaoberajú hráčmi, ktorých trápia
zranenia. Ak niekto potrebuje
priamo masáž, ide za mnou.“
g Trinásť rokov ste pôsobili
aj v DAC Dunajská Streda.
Aké sú odlišnosti v práci na

klubovej a reprezentačnej
úrovni?
„V klube pracujete s hráčom
na dennodennej báze, môžete sa mu venovať dôkladnejšie. Počas asociačného
termínu toľko času nie je
a nepracuje sa v osemhodinových službách. Na zraze ste
neustále v pohotovosti
a k dispozícii.“
g Momentálne ste pri A-tíme
Slovenska, ktorý vedie
tréner Pavel Hapal. Ako sa
spojili vaše cesty?
„Bolo to v čase, keď preberal
v roku 2015 dvadsaťjednotku
a tvoril si realizačný tím. Tréner Hapal aj s asistentom Brunegrafom prišli pôvodne do

nemocnice v Dunajskej Strede
za doktorom Fegyveresom
a vtedy sa stretli aj so mnou.
Teraz sa na tom smejeme, že si
nás prišli otestovať a my sme
obstáli. Padli sme si do oka,
obaja sú super tréneri, ľudia
a najdôležitejšie je, že nám
spolupráca funguje na pracovnej úrovni. Čoho dôkazom
je aj to, že si ma vybral aj do
realizáku pri áčku.“
g
Aký je najkrajší zážitok
s A-tímom?
„Každé víťazstvo je pekné
a verím, že najkrajší zážitok
ešte len príde. Všetci si želáme
postup na majstrovstvá
Európy.“
g Žijeme dobu s vírusom
COVID-19. Zasiahlo to aj
vašu prácu?
„Áno, dbáme ešte viac na
dezinfekciu priestorov, kde
sa masáže vykonávajú, hráči
nečakajú na procedúry spolu,
ale chodia po jednom a platia
ďalšie opatrenia.“
BRANISLAV SARŇÁK
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Július Schubert, syn rodičov
zo Zemplína - slovenský pôvod aspoň jedného z rodičov
bol taktiež podmienkou na
tzv. repatriáciu - rástol odmalička v skromnom budapeštianskom klube Köbányai AC,
ale do Bratislavy prestupoval
z tímu Ganz SE.

SPOJKA
NA POHĽADANIE
Hneď na prvých tréningoch
v Bratislave Schubert, volaný
tiež Ďusi, presvedčil o svojich
kvalitách. Najmä technickou
vyspelosťou, ktorá bola
ozdobou maďarského futbalu
a mimoriadne účinnou v rozvíjajúcom sa WM-systéme.
Sotva 23-ročný mládenec sa
napevno usadil napriek svojej subtílnej postave na poste
ľavej spojky v päťzáprahovom vtedajšom útoku, vtipne
a presne rozvíjal kombinačnú hru, vedel vystihnúť chvíľu
na účinnú gólovú strelu.
Ďusi trénerovi Daučíkovi
padol vhod pri realizácii tvorivej, najmä Francúzmi preferovanej konštruktívnej štvorice medzi obranou a útokom, tzv. carré magique,
v preklade čarovného štvorca. Jozef Baláži s Jozefom
Karelom tvorili zadnú stranu
toho štvorca, repatrianti
Kubala a Schubert prednú.
Tento variant WM-systému
mimoriadne prispel k hernej
kvalite belasých, čo sa v roku 1947 prvý raz odrazilo
v zisku ligového primátu
Bratislavčanov po jesennej
polovici najvyššej súťaže pred
Spartou a Slaviou. Na ľavom
krídle hral Šimanský, šibalské
ľavé krídlo z Prešova. Ten sa
vyjadril, že „pri Ďusovi som
dostal krídla...“

IBA TRI REPREZENTAČNÉ
ŠTARTY
Repatriantský spoluhráč
Kubala mal už za sebou

OPRÁŠENÉ LEGENDY JÚLIUS SCHUBERT

Sľubnú kariéru
prerušila
letecká havária
Krátko po druhej svetovej vojne bolo Maďarsko
jedným z lídrov európskeho, možno aj svetového
futbalu, potvrdili to majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Tréner Ferdinand Daučík sa pričinil o príchod
až piatich vynikajúcich maďarských hráčov pre
služby ŠK Bratislava. Mladé talenty Kubalu, Schuberta, Ilovszkého, Simona a Procenka hneď zaradili
do širokého hráčskeho kádra v nádeji, že belasým
pomôžu zrušiť výsadné dlhoročné postavenie
pražských Sparty a Slavie. Týmto futbalistom sa tak
naskytla príležitosť úniku z vojnou zničeného Maďarska a hlavne z narušeného futbalového života.

Majster jesene 1947 ŠK Slovan Bratislava, Schubert sedí druhý sprava.

šesť zápasov v drese ČSR,
keď sa dočkal aj Schubert.
Proti Maďarom tzv. technický
vedúci Knobloch-Madelom
presadil do základnej zostavy
reprezentácie viac hráčov
zo slovenských klubov. Zámer
v podstate vyšiel, prehra
23. mája 1948 v Budapešti
1:2 s takým silným súperom

sa považovala za čestnú, o čo
sa napokon zaslúžil Schubert
gólom v 81. minúte. Druhý
štart v áčku si pripísal 31. októbra toho istého roku v Bratislave, k víťazstvu 3:1 nad
Rakúskom gólom neprispel.
Jediný zápas za B-mužstvo
ČSR absolvoval v Luxemburgu, pričinil sa o víťazstvo

KTO BOL JÚLIUS
SCHUBERT
DÁTUM
A MIESTO
NARODENIA:
12. decembra
1922 v Budapešti
ZOMREL: 4. mája 1949
na predmestí Turína
HRÁČSKA KARIÉRA: Köbányai
AC, Ganz SE Budapešť, ŠK
Bratislava, FC Turín
REPREZENTÁCIA: 2x ČSR A,
1x ČSR B
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Legendárny tím AC Turín, ktorý skončil tragicky. Schubert je dolu druhý sprava.

4:2 dvoma gólmi.
Na sklonku roka 1948 prestúpil ako tretí futbalista
ŠK Bratislava po Korostelevovi a Arpášovi do Talianska.
Nenasledoval ich do Juventusu, ale profesionálnu
zmluvu podpísal v tom čase najlepšiemu klubu FC Turín, sedemnásobnému
majstrovi Talianska v rade,
dodávajúcemu do reprezentácie striedavo desať hráčov.
Svojimi hernými kvalitami sa
Schubert hneď presadil do
základnej zostavy.
V máji 1949 zohralo Taliansko medzištátny zápas s Portugalskom v Janove. Na základe priateľských kontaktov
pozval portugalský šampión
Benﬁca na exhibičný duel
v Lisabone talianskeho majstra FC Turín o dva dni
a v ňom už vynikal aj Ďusi.
Návrat lietadlom do vlasti bol
však osudným pre všetkých,
ktorí v ňom leteli. Na predmestí Turína lietadlo havarovalo. V troskách 4. mája 1949
zahynulo medzi 31 cestujúcimi všetkých 18 hráčov
talianskeho majstra i skupina
funkcionárov a, žiaľ, aj
27-ročný Július Schubert...
JOZEF KŠIŇAN

25

P ako

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU
POPLUHÁR v mužstve sveta
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Raz za život,

26

na to sa
nezabúda
Bol to zápas, aké sa v posledných štyridsiatich
rokoch už nehrávajú. Dôvodom je nabitý kalendár,
ale ruku na srdce: pre futbalových fanúšikov je to
veľká škoda. Lebo stretnutia, kde sa pospájajú veľké
osobnosti, výnimočné svojimi schopnosťami
i ľudskými vlastnosťami, v jednom drese a počas
beneﬁčných 90 minút ponúknu širokej verejnosti
tú najčistejšiu radosť z hry, ostávajú navždy v pamäti ako unikátny zážitok.
Takým ostal aj zápas hraný
23. októbra 1963 v starom
londýnskom Wembley. Nastúpilo Anglicko proti zvyšku
sveta pod egidou FIFA, bolo
to prvýkrát, čo kombinovaná
svetová jedenástka hrala proti
tímu jednej krajiny. V danej
chvíli bol tento duel označený
za „najväčší futbalový zápas,
aký sa kedy mohol konať.“
Iniciatíva vzišla zo strany Football Association, ktorá v roku
stého jubilea svojho vzniku
vyzvala FIFA, aby zostavila
tím na vzájomný súboj. Desať
rokov predtým, keď sa slávili
90. narodeniny, proti Anglicku
hral výber z hráčov z Európy,
výnimočná stovka teda záber
pre súperov tím ešte rozšírila.
Čilský tréner Fernando Riera
rok predtým priviedol reprezentáciu svojej vlasti k bronzu
na domácom svetovom šampionáte, mal teda obrovský
kredit a patričný rozhľad. Vybral si šestnásť hráčov, okrem
štrnástich Európanov
aj Brazílčana Djalmu Santosa
a krajana Luisa Eizaguirreho.
A medzi hráčmi zo starého
kontinentu boli traja z Československa: Česi Josef Masopust
a Svatopluk Pluskal a Slovák
Ján Popluhár. Pôvodná nominácia vyzerala trochu inak, ale
FC Santos nepustil Pelého,
AC Miláno Cesareho Maldiniho a sovietske úrady Michaila
Meschiho, ktorému dokonca
ani neoznámili nomináciu,
rovno organizátorom napísali,
že je zranený a nepríde...
V knihe Pán šestnástky opisuje

ANGLICKO –
VÝBER SVETA
2:1 (0:0)
GÓLY: 66. Paine, 87. Greaves
– 82. Law.
ANGLICKO: Banks – Armfield, Moore, Norman, Wilson
– Milne, B. Charlton – Eastham,
Greaves, Paine, Smith. Tréner:
Alf Ramsey.
VÝBER SVETA: Jašin (ZSSR),
46. Šoškič (Juh.) – Djalma Santos (Braz.), 46. Eizaguirre (Čile),
Popluhár (ČSSR), Schnellinger
(Nem.) – Masopust (ČSSR), 46.
Baxter (Škót.), Pluskal (ČSSR)
- Gento (Šp.), Di Stefano (Šp.),
Eusebio (Port.), 46. Puskás
(Maď.), Kopa (Fr.), 59. Seeler
(Nem.), Law (Škót.)

autor Michal Zeman, ako sa
všetko s Popluhárom a jeho
štartom v drese mužstva sveta
zbehlo. Mal dvadsaťosem
a vo futbale už zažil všeličo, ale
teraz si pripadal ako vo sne.
Ledva sa pobalil a na cestu
vyrazil na poslednú chvíľu
s desiatimi švajčiarskymi
frankami v peňaženke.
Na recepcii hotela Kensington
narazil na Uweho Seelera.
Nemecký svetový šampión
bol jeho spolubývajúci v izbe
a kamarátsky ho privítal. Pred
piatimi rokmi nastupoval Popluhár na svoj prvý zápas v reprezentačnom drese na MS
vo Švédsku a dostal za úlohu
brániť tohto nebezpečného
útočníka. To už mu podával
ruku tréner Riera. „Stretnete

Ján Popluhár v súboji s Jimmym Greavesom (v bielom), keď hájil farby tímu sveta.

sa s hráčmi, ktorých rodnú
reč nepoznáte. Ste však
najlepší futbalisti na svete
a na ihrisku si určite budete
rozumieť,“ povedal mu.
Slovák však mal starosť,
neprišla mu batožina, teda ani
kopačky. Ponúkol sa brankár
Lev Jašin, že má dvoje, jedny
požičia. Všetci sa smiali, Rus
nosil dvanástky, Popluhár o tri
čísla menšie. Partner zápasu,
ﬁrma Adidas, venovala každému tri páry, ale náš stopér
bol aj tak rád, keď ešte pred
zápasom jeho stratená batožina dorazila.
V jazykovom Babylone si hráči
trochu komplikovane tlmočili
navzájom, trio Čechoslovákov
od všetkých chcelo podpisy
na pohľadnice, ktoré napísali
domov. Posielali ich dokopy
asi stopäťdesiat... Večer pred
zápasom stihol ešte výber sveta jeden tréning, v teplákoch
s logom FIFA si zahrali na dve
bránky.
Ďalej zo Zemanovej knihy:
„Taktickú poradu pred
stretnutím nebral nik vážne.
Tréner vravel niečo o tom,
aby hral každý to, na čo je

zvyknutý, že výsledok nie
je podstatný. Krátko pred
zápasom si tréner poplietol
mená a Popluhára oslovil
skomoleninou Popluskal...“
Zápas viedol škótsky rozhodca Bobby Davidson. Od
prvých minút bolo zrejmé, že
Angličania urobia všetko, aby
zápas vyhrali. Brankár Jašin
predviedol do prestávky zopár
skvelých zákrokov a viacerí
odborníci sa zhodli, že svojím
výkonom podčiarkol zisk
Zlatej lopty, ktorú za rok 1963
skutočne vyhral.
Wembley dlho čakalo na góly,
prvý padol do bránky výberu
sveta, v ktorej už bol Šoškič.
V 82. minúte bolo 1:1, ale
o ďalších päť minút strelil jubilujúci tím víťazný gól. Stotisíc
ľudí na tribúnach sa skvele
bavilo, „bol to zážitok, na aký
sa nezabúda,“ komentoval
duel Ján Popluhár.
Ten bol ešte dvakrát súčasťou
elitných výberov – v roku 1964
hájil farby Európy v súboji
s Anglickom, v roku 1965 ho
pozval Sir Stanley Matthews
na svoj rozlúčkový duel.
PETER ŠURIN

ĎAKUJEME ZA PODPORU
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