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Stáj na Jihlavsku zažila
o víkendu fotbalový
svátek. Do zdejší malé
obce totiž zamířili bý-
valí slavní českosloven-
ští fotbalisté, jako na-
příklad Karol Dobiáš
či Antonín Panenka.

STÁJ Loni v prosinci sice oslavil už
sedmdesáté narozeniny, přesto si
pořád rád zahraje fotbal a povyklá-
dá o svých zážitcích z reprezenta-
ce. Fotbalový internacionál Karol
Dobiáš se v sobotu představil se sta-
rou gardou Bohemians Praha ve
sportovním areálu TJ Sapeli Polná
ve Stáji při exhibičním utkání
v rámci oslav vzniku polenského
klubu.
„My tady s Tondou Panenkou už

se hlavně ukazujeme, ale pořád
jsme tady. A až jednoumydva skon-
číme, tak stará Bohemka už neudě-
lá ani zápas. Proto můžou být rádi,
že je nominujeme. Aspoň si něco
vydělají,“ obracel se na ostatní bý-
valé spoluhráče s úsměvem rodák
z Trnavy, jehož největším úspě-
chem je titul mistra Evropy z roku
1976.

Jak dlouho po podobných zápa-
sech ve svém věku regeneruje-
te?
To víte, už mi není dvacet, takže
druhý den pak vždycky celý den po-
lehávám. (směje se) Je znát, že netré-
nujeme, jen si občas zahrajeme no-
hejbal, sem tam tenis a fotbal.

Někde jsem četla, že jste chtěl le-
tos v létě s podobnými akcemi
končit...
To je tak, jeli jsme před pár dny
s Amforou do Lichtenštejnska a já
řekl, že už hrát nebudu. Jenže Peter
Salava, který tomu šéfuje, mě pře-
mlouval: Však nemusíš hrát celý
zápas, naskočíš na dvacet minut
v každémpoločasu a vyděláš si něja-
kou korunu k důchodu. Tak jsem
řekl, že jo, že dokud budu moct
aspoň trochu běhat, vydržím. (opo-
dál stojící další legenda fotbalu Anto-
nín Panenka k tomu okamžitě se smí-

chem poznamenal: Jo, jenže ty už ne-
běháš ani tu trochu.)

Vy byste asi stejně bez fotbalu
být nemohl, nebo se pletu?
Je to můj život. Byl jsem jedenáct
let v Trnavě, taky tři roky tady
s Tondou v Bohemce, čtyři roky
v Belgii... Za rok jsemodehrál 90 zá-
pasů. To dnešní hráči neodehrají
ani třicet. Ale zase mají víc peněz.
Jenže my máme zážitky, oni ne.

Když vás tak vidím společně
s Antonínem Panenkou, jak se
neustále popichujete, napadá
mě, jestli někdy nastala chvíle,
že jste se pohádali?
Víte, on se mě vždycky moc bál,
když jsem hrával za Trnavu a on za
Bohemku. Vůbec nechodil na moji
stranu, protože já ho vždycky oko-
pával. (směje se) Raději pokaždé ute-
kl na druhou stranu. Ale ne, nikdy
jsme se nehádali.

Jste Slovák, ale usadil jste se
v Česku. Sledujete pořád fotbal
v obou zemích?
Jasně. A v obou je na tom fotbal po-
dobně. Do Ruska namistrovství svě-
ta se nedostali ani Češi, ani Slováci.
A pravdou je, že s naší současnou
hrou bychom tam neměli co dělat.
Máme průměrná mužstva. A mys-
lím, že budeme dlouho čekat na
změnu.

Takže v otázce fotbalové bu-
doucnosti u nás a na Slovensku
nejste optimista?
V žádném případě. S touhle hrou
určitě ne!

Asi se nemusím ptát, jestli jste
sledoval světový šampionát. Kte-
ří hráči vás nejvíc zaujali?
Byli tam fenomenální borci jako
Chorvati LukaModrič, Ivan Rakitič,
Angličan Kane. I Brazilec Neymar,
ale ten na můj vkus moc provoko-
val a simuloval. Taky měl podle mě
rychleji rozehrávat.

A kdo vás naopak zklamal?
Ronaldo a Messi. Myslel jsem si, že
budou svoje mužstva víc tahat. Jen-
že znovu se ukázalo, že jednotlivec
nedokáže nic. Třeba v Trnavě za
mojí éry to bylo tak, že utáhnout
mužstvo muselo osm hráčů. Proto-
že pak přijde situace, kdy jeden má
problém se ženou, druhý se ožral,
třetí má nemocné dítě a někdo je
přece nahradit musí.

Tipoval jste ve finále Francii
a Chorvatsko?
Vůbec, já myslel, že do finále
půjdou Němci. Hlavně kvůli jejich
buldočí povaze. Ale prohráli s Mexi-
kem a pak i s Korejci a mazali
domů.

Eva Streichsbierová
redaktorkaMF DNE

JIHLAVA Jihlavští fotbalisté zahájili
své působení ve druhé lize velmi
cennou výhrou na hřišti brněnské
Zbrojovky. Včera si odtud vezli tři
body za výsledek 3:1.
Pouhé dva dny před tímto zápa-

sem přitom ještě fotbalová Vysoči-
na řešila několik změn v kádru.
Ta první se týkala gólmanů. Z avi-

zovaného příchodu plzeňského Do-
minika Sváčka totiž nakonec sešlo.
„Plzeň měla obavy o Sváčkovo

herní vytížení,“ vysvětloval jihlav-
ský klub důvody, proč námluvy se-
lhaly. Volné místo vedle jedničky
Luďka Vejmoly tak nakonec zaplnil
pětadvacetiletý hradecký brankář
Patrik Vízek.
Na poslední chvíli zmizelo ze se-

stavy trenéra Martina Svědíka ještě
jedno jméno. „Kádr FCV prozatím
neposílí ani dvacetiletý zlínský útoč-
ník Matěj Votava, který se vrátil do
Zlína. O formě jeho působení se

ovšem jedná dál,“ oznámil mluvčí
FC Vysočina Miroslav Fuks.
Jasno zatím není ani v otázce pří-

padného angažmá pro Nicolase
Šumského. Ten zůstává v Jihlavě na
testech a o jeho dalším setrvání roz-
hodnou nejbližší dny. Naopak svoji
šanci už promarnil polský útočník
Przemyslaw Kita.

První gól vstřelil Urblík
Novou sezonu začala Vysočina
ve velmi dobrém tempu. Od úvod-
ních minut byla včera v Brně aktiv-
ní a už ve 20. minutě šla do vedení
povedenou střelou Jozefa Urblíka.
Do přestávky pak ještě navýšil její
náskok Jiří Klíma.
Po změně stran se stejný hráč tre-

fil znovu a o vítězi zápasu v tu chvíli
už nikdo nepochyboval. Domácí se
sice nakonec také prosadili, ovšem
Magerův gól už stačil pouze na sní-
žení stavu na konečných 1:3.
„Měli jsme super přípravu. Mys-

lím, že žádný jiným tým netrénoval
tak jako my,“ hledal důvody výbor-
ného vstupu do sezony Urblík.

Parádní start! Vysočina brala všechny body

STÁJ Za čtyřicet let svého fungová-
ní změnil fotbalový klub TJ Sapeli
Polná hned třikrát název, jednoho
hesla se ale drží celou dobu.
„Jsme v podstatě takový rodinný

klub, všichni tady k sobě máme
hodně blízko,“ uvedl předseda klu-
bu Jiří Babínek (na snímku).
Největším úspěchem polenských

fotbalistů, kteří své domácí zápasy
hrají ve Stáji, zatím bylo loňské tře-
tí místo v Krajském přeboru.
„A nejvyššího vítězství dosáhl

náš B-tým před třemi lety v Jihlavě
v zápase s TJ Roma. Výsledek byl
tehdy 20:0,“ prozradil.
Oficiálně si sice své 40. narozeni-

ny klub připomene až 11. srpna,
ovšem hlavní oslavy už má po ví-
kendu za sebou. A byly to oslavy ve

velkém stylu. Popřát
klubu hodně štěstí
do dalších let přijeli
i slavní fotbaloví in-
ternacionálové jako
Antonín Panenka či Karol Dobiáš.
„Se starou gardou Bohemky

u nás hrajeme už počtvrté. Pětatři-
cet let se totiž znám s Toníkem Pa-
nenkou, takže dostat sem právě ty-
hle hráče nebyl až takový pro-
blém,“ svěřil se Babínek, který si
prý cestu k jednomu z nejlepších
československých fotbalistů našel
právě přes Bohemku.
„Fandil jsem jí od roku 1973. S To-

níkem jsem si nejprve psal a pak
jsme se i osobně setkali. Bohemka
je naše srdeční záležitost,“ ujišťo-
val šéf Sapeli Polná.

A nejen zmiňovaný autor legen-
dárního pokutového kopu z finále
mistrovství Evropy v Bělehradě
v roce 1976, ale také další skvělý
fotbalista Karol Dobiáš připravil fa-
nouškům příjemný zážitek.
„Pojď se mnou,“ vyzval Dobiáš

jednoho z místních chlapců.
„A teď se dívej,“ upozornil ho, na-
čež se posadil na trávník a začal no-
hama žonglovat s míčem. Po zhru-
ba sedmnácti bezchybných doty-
cích předal míč chlapci. „Teď ty.
A pokud jich dáš aspoň šest, dosta-
neš ode mě speciální dárek.“
Na ten ale nakonec nedošlo.

„Jejda, dva je málo. Ty asi spíš bu-
deš počítačový expert, co?“ dobí-
ral si Dobiáš hocha. „No nevadí,
zkusíš to příště,“ dodal. (evs)

TŘEBÍČ Až do posledního kola zá-
kladní části bojovali třebíčští base-
ballisté o postup do extraligového
play off, nakonec na ně zbyla jen
skupina o udržení.
„Cíl máme jasný – udržet v Třebí-

či nejvyšší soutěž i nadále,“ hlásil
odhodlaně manažer týmu a záro-
veň trenér Nuclears Jan Gregor.
A hned první zápasy ukázaly, že

svá slova myslí naprosto vážně.
V sobotu nejprve jeho svěřenci po-
razili Frýdek-Místek na domácím
hřišti 12:1 a včera si vezli vysokou
výhru i ze stadionu soupeře (13:0).
„Kádr týmu zůstal stejný včetně

zahraničních posil. Nikdo z nich
před koncem sezony domů neod-
jel,“ uvedl Gregor.
Nadstavba se letos hraje jinak, ne-

započítávají se do ní výsledky ze zá-
kladní části. Všechny týmy tak do
ní nastoupily s čistým štítem. (evs)

Nuclears bojují
o záchranu.
První zápasy
zvládli skvěle

Pořád ve formě Fotbalový internacionál Karol Dobiáš ovládámíč s lehkostí i ve svých sedmdesáti letech. Foto: Tomáš Blažek,MAFRA
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Autor úvodní trefyNa první gól nové sezony čekala včera Jihlava v Brně do 20. minuty, kdy se parádní střelou pro-
sadil jednadvacetiletý záložník Jozef Urblík (v modrém). Foto: Patrik Uhlíř,MAFRA

„Dnešní fotbalisti vydělají víc
peněz, ale mymáme zážitky“

Narozeniny slavili s legendami

Profil
Karol Dobiáš

Fotbalový obránce a později trenér
se narodil 18. prosince 1947 v Tr-
navě. Mezi jeho největší úspěchy
patří titul mistra Evropy z roku
1976 a účast na světovém šampio-
nátu o šest let dříve. S Trnavou se
radoval celkem z pěti domácích ti-
tulů. Dvakrát byl zvolen nejlepším
československým fotbalistou (1970
a 1971). Jako kouč působil v Hradci
Králové, v Brně a v pražské Spartě,
s níž v roce 1994 slavil titul.


