10. května 2018

Patron Zmrhal: Děti, bavte se fotbalem!
Nástupcem Pavla Nedvěda se stává... Jaromír Zmrhal. Záložník
Slavie i národního
mužstva je patronem
letošního ročníku
McDonald's Cupu.
JIŘÍ FEJGL

ale také uprostřed zálohy.
Vždycky jsem k němu
vzhlížel.
Sám jste si McDonald's Cup
zahrál. Jak vzpomínáte?

V týmu Základní školy
jižní v Žatci jsem absolvoval
obě kategorie – mladší i tu
starší. V mladší jsme vyhráli
krajské kolo, ale to se nikam nepostupovalo. Ve
starší jsme skončili druzí,
takže jsme se do finále
nedostali.

Praha – V minulém roce to
byl ten největší: Pavel Nedvěd. Před ním další fotbaloBylo rozdílné hrát fotbal
vé pojmy: Tomáš Rosický,
za školu a za klub?
Petr Čech, Vladimír Šmicer,
Pavel Horváth. A tak dále...
Pro nás ne. Já jsem hrál
Do řady patronů McDoza Žatec a naše škola
nald's Cupu nyní přibyla fotbalová.
McDonald´s
bývá další jméno.
Takže jsme ve
21. ročník turnaje
třídě byli skoro
Cup – největší školní
základních škol
všichni
fotbalový turnaj v ČR
se odehrává
fotbalisti.
pod dohledem
hraje každoročně na
Fungovalo
Jaromíra Zmr80 tisíc chlapců a děvčat
propojení
hala, středopove věku 6 až 11 let z téměř školy a klubu?
laře pražské
Slavie i repreByli jsme
tří tisíc základních
zentace.
sportovní třída,
škol.
A také borce, který si
takže jsme měli
McDonald's Cup jako
tréninky i v rámci
kluk sám zahrál.
vyučování. Měli jsme trenéra, který byl zároveň učitel.
Dostal jste se do dobré spoVšechno šlapalo.
lečnosti, že?

(usmívá se) Ano, je to
pocta. Koukal jsem se na ta
jména a říkal jsem si, jak
jsem rád, že jsem se stal
patronem turnaje.
Navíc, když se podíváte na
poslední jméno.

Přesně. Pavel Nedvěd byl
Pan fotbalista. Hrál podobně jako já na levé straně,

PATRON. Jaromír Zmrhal zaštítil letošní ročník McDonald's
Cupu. Foto: Puma

Měl jste odmalička před sebou cíl stát se profesionálním
fotbalistou?

Ne, spíš to bylo pozvolné.
Ale my jsme fotbalová rodina. Táta se věnoval fotbalu, děda taky. A hlavně
jsme všichni fandili Slavii.
Mám to po tátovi a dědovi,
nic jiného se nedalo dělat.
(usmívá se)

i práci, začal dělat noční
směny, aby mě mohl vozit.

jsme vyrovnali. Byl to docela dobrý začátek.

Zvládal jste to?

Teď už víte, že se
dřina vyplatila?

Někdy to bylo těžké,
vůbec to nebyla sranda.
Postupně jsem nemohl pořádně chodit do školy, měl
jsem individuální plán.
Skončil jsem třeba po čtvrté
hodině. Oběd jsem měl
v autě v krabičce. Po tréninku jsem musel doma
dohánět látku. Na kamarády
v Žatci jsem neměl vůbec
čas.

(usmívá se)
Myslím, že jo.
Co byste poradil
dětem, které
si zahrají
McDonald's Cup?

Fotbal si musí
hlavně užívat. Musí
je bavit.

Zmrhalovi předchůdci – to je elita
Velká jména byla před slávistou Jaromírem Zmrhalem patrony McDonald's Cupu.
2016/17: Pavel Nedvěd. 15/16: Vladimír Darida.
14/15: Tomáš Koubek, Jakub Dovalil. 13/14:
Theo Gebre Selassie. 12/13: Pavel Horváth.
11/12: Petr Čech. 10/11: Vladimír a Jiří Šmicerovi. 09/10: Václav Kadlec. 08/09: Patrik
Berger. 07/08: Vítězslav Lavička. 06/07: Tomáš Rosický. 05/06: Karel a Lukáš Jarolímovi.
04/05: Lukáš Zelenka. 03/04:
Lukáš a Tomáš Doškovi.
02/03: Lukáš a Tomáš Doškovi.

Prospíval jste ve škole?

S tím nebyl problém.
Mamka mi pomáhala.
Nechtěl jste se na fotbal
vykašlat?

Přiznávám, měl
jsem blbé období. A to v
dorostu. Nedařilo se mi
a říkal
jsem si,
jestli to
má cenu.
Chtěl
jsem jít s
klukama
ven. Chtěl
jsem s fotbalem i skončit.
Rodiče na vás tlačili?

Ne, vůbec. Nechávali to plynout. Určitě
si mamka i taťka přáli,
abych to někam dotáhnul. Ale nikdo nemůže
vědět, jak to skončí.
Kdy přišel zlom?

Jak se dostane kluk ze Žatce
do Slavie?

V Žatci jsem začal ve
čtyřech letech. V devíti jsem
odešel do Blšan. Jednou
jsme byli na turnaji v Chebu, kde si mě všimla Slavia.
Asi týden jsem u nich trénoval a pak mi řekli, abych
zůstal. Bylo mi deset.
Dojížděl jste?

Táta mě vozil. Nejdřív
dvakrát týdně, pak třikrát,
od dvanácti let každý den.
Hodně tomu obětoval. Přestal hrát za Žatec, kopal jen
ve vesnicích v okolí. Změnil

První byl, když jsem
přestoupil do Slavie. A další
když mi nabídli profismlouvu a přesunul jsem
se z dorostu do béčka. To
jsem si říkal, že by to mohlo
dopadnout.
Byl táta dojatý, když jste nastoupil poprvé za chlapy?

Myslím, že byl nejvíc
nadšený, když jsem dal
první gól. Ale i první start
byl zajímavý. Hráli jsme
s Jihlavou, já šel na hřiště
někdy kolem 70. minuty.
Byl jsem pěkně nervózní.
Prohrávali jsme 1:3, ale ještě

Vítěze uvítá ikona. Do Dortmundu zve Rosický
Praha – Vloni se vítězové
podívali do arény černobílého Juventusu Turín. Kluci
z hradecké základní školy
Sever si užívali pohostinnost místní legendy a nynějšího ředitele Staré dámy
Pavla Nedvěda.
Vítěze 21. ročníku
McDonald's Cupu,
který bude znám
30. května po finále v Ústí nad
Labem, čeká další
fotbalový pamlsek. Tým se na
podzim vydá do chrámu
Borussie Dortmund, navštíví majestátní Signal Iduna
Park, kde předváděl šest
sezon svoji genialitu
Tomáš Rosický.
Největšímu stadionu
v Německu se od pradávna říká Westfalenstadion. Nyní má kapacitu 81 260 diváků, z toho

se hned 25 tisíc vměstná na
proslulou jižní tribunu.
„Vítězové McDonald's
Cupu, jak říkám, máte se
v hledišti stadionu v Dortmundu na co těšit,“ vzkazuje Rosický, který byl
mimochodem patronem
10. ročníku turnaje.
„Rosa“ přestoupil do
Dortmundu v lednu roku
2001. Borussia za něj poslala Spartě půl miliardy
korun. Dvacetiletý supertalent dostal magické číslo 10 a přezdívku
Malý Mozart.
Dělal jí čest i před
našlapanými tribunami.
„Samozřejmě,
byla to
MALÝ MOZART. Tomáš Rosický oslnil Dortmund, v jeho dresu
vyhrál titul. Foto: Archiv IMA

rána. Na Letné, když bylo
vyprodáno, chodilo na fotbal 19 tisíc diváků, tady
mnohonásobně víc. Byla to
pro mě fascinující atmosféra, která nás hnala dopředu,“ vzpomíná na první
starty v černožlutém dresu.
„Dortmund a jeho široké
okolí je poblázněné fotbalem. Na fotbal chodí celé
rodiny a kotel na jižní tribuně, to je neuvěřitelný
hukot. I díky té atmosféře
bude těch šest let, kdy jsem
oblékal dres Borussie, pro
mě nezapomenutelných,“
ujišťuje.
Největší zážitek z domácího stadionu má – celkem
pochopitelně – spojený se
ziskem titulu v roce 2002.
Tehdy Borussia ovládla
bundesligu. Rosický byl tahounem týmu, navíc měl
k ruce českého kumpána.
„Chvíle, které mám před

Dárek: Vstupenky
na rozlučku TR10
Parádní dárek čeká na
účastníky Svátku fotbalu
v Ústí nad Labem, finále
kategorie B McDonald's
Cupu. Všechny týmy se
mohou těšit na lístky na
benefici Tomáše Rosického. TR10 se bude s velkou
kariérou loučit 9. června
na stadionu Sparty na Letné a účastníci Svátku fotbalu budou díky společnosti McDonald's u toho.
Každé mužstvo dostane
šestnáct vstupenek.

očima, se váží ke 4. květnu.
Hráli jsme doma poslední
zápas proti Werderu Brémy
a museli jsme vyhrát. V poločase jsme prohrávali, lidé
nás ale hnali dopředu. Na 1:1
vyrovnal Honzík Koller a

nakonec jsme přidali i druhý gól a titul byl náš. To, co
se pak dělo v hledišti, nejde
popsat!“
Na podzim si podobnou
atmosféru užijí vítězové
McDonald's Cupu. Ale čeká
je i další zážitek. Stejně jako
všichni ostatní účastníci
Svátku fotbalu, tedy finále
turnaje, budou moci vyrazit
9. června na Letnou, kde se
s famózní kariérou rozloučí
právě Rosický.
„Nečekal jsem, že bude
takhle těžké rozlučku zorganizovat. Je to pro mě zas
nová zkušenost. Já jsem
těmto novým věcem otevřený a pro moji budoucí
roli, ať už bude jakákoli, to
může být velice prospěšné,“
popisuje TR10, jak lákal do
Prahy velké hvězdy.
Jejich lesk dopadne i na
kluky a holky, účastníky
Svátku fotbalu. (fej)

