
Derby číslo 284. Hledá se nový vládce Prahy
Probouzející se Slavia, nebo neporažená Sparta? A jak byste se tvářili na remízu? Fotbalový národ vyhlíží bitvu týmů, které se nenávidí

MARTIN MLS

Praha – Elegantní guru čes-
kého sportu Josef Rössler-
Ořovský věděl, že riskuje pro-
blémy, přesto oznámil: „Gól
neplatí, zápas mezi Spartou
a Slavií končí 0:0.“ Bylo
29. března 1896 a český fotbal
rozepsal jeden z nejpoutavěj-
ších příběhů svojí historie.

V neděli odpoledne dojde už
na 284. díl. Nejžhavější české
derby se hraje ve slávistickém
chrámu v Edenu.

„Upřímně, tři body z derby
mají stejnou hodnotu jako
třeba ze zápasu s Libercem,“
říká sparťanský trenér Zde-
něk Ščasný. „Ale tenhle mač
má stejné parametry jako
utkání evropských pohárů.
Podle toho se na něj musíte
nachystat a podle toho v něm
musíte hrát.“

Tady jsou největší lákadla
zítřejšího derby.

Neporažená Sparta. Parta
z Letné vede ligu a opírá se
o nejlepší obranu. Mírným fa-
voritem je i proto, že vyhrála
posledních pět ligových der-
by. Sparťané zatím hráli hlav-
ně s papírově slabšími soupe-
ři a výsledkem je jejich dosa-
vadní neporazitelnost.
„V Edenu ji chceme prodlou-
žit,“ zní ze sparťanského tá-
bora.

Nová Slavia. „Před minu-
lými derby jsme byli outsider,
teď je situace jiná,“ pravil slá-
vistický kapitán Martin Lat-
ka. Jeho tým v lize čtyřikrát za
sebou neprohrál a po letech
tápání nedávno dostal nové
majitele – čínský finanční gi-
gant CEFC a miliardáře Jiří-
ho Šimáně. „Slavia je možná
nahoře, ale jako vždycky roz-
hodne sportovní forma,“ tvrdí
sparťanský kouč Ščasný.

Zpackané generálky. Ne-
ní to věc k chlubení, ale díky

ní týden před derby ještě víc
vzrušoval. Co se stalo? Oba
arcirivalové se (nikoliv v nej-
silnějších sestavách) trápili
v národním poháru: Slavia
nečekaně vypadla v aréně
druholigového Ústí, sparťané
přešli přes třetiligový Králův
Dvůr až po penaltovém ner-
váku. „Je to minulost, teď už
máme v hlavě jen derby,“ pro-
nesl slávistický trenér Dušan
Uhrin mladší.

Ščasného prokletí. Dvě
remízy, jedna prohra. Taková
je bilance sparťanského kouče
Zdeňka Ščasného v derby se
Slavií. Jeho pohled? „Série
neřeším. Šel bych do zápasu
s ambicí vyhrát, i kdybych
měl z derby několik vítěz-
ství.“

Lafata, nebo Škoda? Cizí
rekordy mu nestačí, už pře-
konává svoje. Sparťanský ka-

pitán David Lafata je dávno
nejlepším kanonýrem samo-
statné ligy a teď má rozjetou
další exkluzivní šňůru: v lize
se trefil devětkrát za sebou.
S Lafatou se bude ve střelec-
kých dostizích honit slávista
Milan Škoda, jenž je nyní o gól
pozadu.

Uhrinova premiéra. Čeká
ho pikantní zápas. Otec slá-
vistického trenéra Dušana

Uhrina mladšího je legendou
Sparty. „Mám pocit, že mi táta
fandit nebude,“ usmál se
Uhrin junior, jenž jde do své-
ho prvního derby v roli hlav-
ního kouče. Pro zajímavost:
kdysi vedl sparťanské béčko.

Nováčci, na scénu! První
derby čeká syna slavného otce
Martina Frýdka, jenž ve Spar-
tě zatím putuje sestavou z po-
stu na post. Jedno derby už za-

žil, ale jen jako náhradník.
Neokoukané tváře má i Sla-
via, tohle říká mladý záložník
Tomáš Souček: „Dostat se v li-
govém klubu do základu je
sen. Zahrát si derby je ještě
větší sen.“

18 007. Už v pondělí měli
zájemci o lístky smůlu, na po-
kladnách zářil magický nápis
Vyprodáno. Pokud zítra
všichni přijdou, mělo by 18 007
diváků vytvořit nový rekord
sezony. Derby kopíruje trend
tohoto ročníku, kdy se v lize
lehce zvyšují návštěvy: před
včerejší předehrávkou Jablo-
nec vs. Boleslav přišlo prů-
měrně 5308 lidí na zápas. Mi-
mochodem, na pozvání maji-
telů Slavie do Edenu dorazí
premiér Sobotka, šéf sněmov-
ny Hamáček či ministr finan-
cí Babiš.

Tradice. „Odmala nás vy-
chovávali k tomu, že derby je
největší zápas v Česku,“ líčí
sparťanský záložník Ladislav
Krejčí. Žádní jiní soupeři v té-
to zemi spolu nehráli tolikrát
jako Sparta se Slavií; jejich ri-
valitě se vyrovnávají jen par-
tie Plzně se Spartou, což je
v porovnání s dlouhými ději-
nami derby dvou pražských S
relativně čerstvá záležitost.
Slovy Krejčího: „Tyhle bitvy
si užíváme, vymačkají z nás
úplně všechno.“

Nezapomeňte, začíná se zí-
tra ve tři odpoledne.

Ještě jeden hit
Nejen derby bude šlágrem ví-
kendu.Mistrovská Plzeň pod
trenérem Karlem Krejčím vy-
hrála šestkrát za sebou bez in-
kasovaného gólu. Hladový Libe-
rec po prvních sedmi ligových
kolech nečekaně drží neporazi-
telnost. Dnes večer se oba týmy
potkají na západě Čech (18.15,
ČT sport). Dávno je vyprodáno!

Hertla čeká třetí sezona

v NHL. Přes léto

změnil, co se dalo ...19

Fotbal od tří: dřív vstávat, dřív
jíst, dřív hrát. A méně romantiky
Praha – I kapitán fotbalové
Slavie má právo na omyl. Po-
kud se ho navíc dopustí na
předzápasové tiskovce, má to
méně fatální následky než na
hřišti. V tomto případě násle-
doval jen pobavený smích no-
vinářů.

„Že hrajeme nezvykle brzy?
Nedá se nic dělat, budu muset
být ve střehu už od půl čtvr-
té,“ pravil Martin Latka.

Aby bylo jasno: v půl čtvrté
už bude z derby Slavie se Spar-
tou odehráno prvních 30 mi-
nut. „Jejda! Beru to zpátky,
takže už od tří,“ culil se Latka.

Přesně tak, kapitáne. Jeden
z vrcholů fotbalového podzi-
mu začne zítra v 15.00, což je
standardní čas pro nedělní li-
gový zápas přenášený televizí
O2 sport.

„Škoda. Kdyby se hrálo za
umělého osvětlení, byl by zá-
žitek z derby ještě silnější,“
tvrdí sparťanský záložník La-
dislav Krejčí.

A nejen on.
Večernífotbalpodsvětlymá

v sobě kus magie: rozzářené

stadiony rozeznáte i třeba
z přistávajícího letadla. „Fot-
bal tím získává ještě větší
kouzlo,“ říká Krejčí.

Světla a fotbal jsou zamilo-
vaný pár, který se k sobě neo-
dolatelně přitahuje. Liga mis-
trů, nejprestižnější klubová
soutěž planety, má rezervo-
vaný čas 20.45, polovina zápa-
sů Evropské ligy začíná ještě
o 20 minut později a česká re-
prezentace si v rozehrané kva-
lifikaci na Euro zkusila i duel
od 22 hodin, hraný ve studené
stepi v kazašské Astaně.

Pár výhod
Časy určují nejen televize,
které platí pohádkové peníze
za práva, ale i třeba policie, jež
ráda „hraje“ nejrizikovější
zápasy ještě za světla, aby se jí
před utkáním a po něm dobře
dohlíželo na okolí stadionu.

„Jsme pragmatici. Bereme
to tak, jak to je, a přizpůsobí-
me se,“ ujišťuje sparťanský
trenér Zdeněk Ščasný. Jeho
tým už v této sezoně hrál od tří

odpoledne s Baníkem či v Jab-
lonci, zato před týdnem začí-
nal v Tripolisu pět minut po
desáté večer.

S dřívějším začátkem zápa-
su je logicky potřeba upravit
denní režim: dřívější budíček,
dřívější rozcvička, dřívější
oběd. „Dřívější oběd? Hladový
vlk víc bojuje,“ smál se kouč
Ščasný, jenž zítra se svými
chlapci půjde k obědu už ho-
dinu před polednem.

„My to budeme mít podob-
ně. Musíme jíst dřív, abychom
do zápasu stihli vytrávit,“ vy-
práví slávistický záložník To-
máš Souček. K obědu má nej-
radši sportovní klasiku: ku-
řecí maso s těstovinami a před
zápasem dojde na banán nebo
jiné, lehce stravitelné ovoce.

Na časném začátku zápasu
(v lize se v této sezoně dřív než
od 15 hodin ještě nehrálo) se
dají najít i pozitiva.

Poví vám o nich Souček:
„Máme o něco méně času na
nervozitu, než když hrajeme
až večer. A po zápase dřív
usneme.“ (mms)

Podpořte sportovce 
s mentálním postižením 
na Global 
Games 2015!
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Zapojte se 
s regionálním Deníkem 

do soutěže balíček dárků 
od společnosti 

Alpine Pro.

do soutě
od

A
Stačí jen správně 

odpovědět na otázku 
a 3 soutěžící vyhrávají.

V kterém roce hostila Global Games 
Česká republika?

A) 2009     B) 1999     C) 2012

Správné odpovědi zasílejte 

na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS: 

DEN GAME AneboBneboC 
JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. 

Ze všech odpovědí zaslaných od 24. 9. do 27. 9. 
2015 vybereme 50., 100. a 150. správnou SMS.

Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje ATS, 

www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199).

INFORMACE O GLOBAL GAMES: 
www.paralympic.cz/rubriky/global-games-2015
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