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Na jaře jste dost dlouho čekal na prvoli-
govou šanci…

„Dostal jsem již až po příchodu nového trené-
ra Františka Straky, který převzal Spartu na
posledních sedm jarních kol. Předtím jsem jen
zaskakoval, když nemohli hrát Petr Johana
nebo Tomáš Hübschman. I proto jsem už uva-
žoval o tom, že odejdu jinam, kde bych hrál pra-
videlně ligu jako předtím v Jablonci. Naštěstí
jsem tohle řešení nemusel hledat.“

Jenže ani na začátku nové sezóny jste
nebyl v základní letenské jedenáctce!

„Trenér dal důvěru nové stoperské dvojici
Koubský-Hochmeister. Klukům se moc nepove-
dl zápas předkola Ligy mistrů v Nikósii, a tak
došlo ke změnám i zase na mne. Od té doby
jsem nastupoval pravidelně jak v Gambrinus
lize, tak Champions League.“

Spartě jste do ní pomohl postupovou
brankou do sítě Ferencvárose, kterou jste
vstřelil šest minut před koncem  prodlouže-
ní. Ale v prvním utkání Budapešti jste se
podepsal pod jediný gól domácích…

„Po autu mi se mi balon zamotal pod nohy
a já najednou nevěděl, kterou má do něj odkop-
nout. Netrefil jsem ho a Vágner šel sám na bran-
ku. Naštěstí jsem to snad odvetě na Letné
napravil.“

Pak jste prožíval slastné období, přede-
vším po derby se Slavií, kterou Sparta pora-
zila vašimi dvěma brankami během pouhých
čtyř minut!

„Derby je vždycky ostře sledované a tím, že
jsme vyhráli, jsme Slavii v ligové tabulce ještě
víc odskočili. Dva góly v něm a ještě jako stoper
vstřelíte málokdy. Byl jsem samozřejmě moc
rád, že se mi to podařilo, i když k tomu musíte
mít i kousek štěstí. Platí to především o druhém

gólu, kdy se ke mně dostal balon po několika
neúspěšných dorážkách spoluhráčů.“

Jak jste si vyrovnal s tím, že jste byl
v následujících dnech zřejmě největší medi-
ální hvězdou?

„Myslím, že v pohodě. Jen jsem musel svým
kamarádům z Nehvizd vysvětlovat, že nepatřím
do Přerova nad Labem, jak se v některých novi-
nách objevilo.“

Kam tedy doopravdy patříte?
„Narodil jsem se v Nymburce, bydlím odma-

lička v Nehvizdech, ale s fotbalem jsem začínal
v Přerově nad Labem, kam jsem jezdil k babič-
ce. Asi tady vznikl ten zádrhel. Fotbalově jsem
ale vyrůstal hlavně v Čelákovicích.“

Dostal jste se během podzimu na nějaký
divizní zápas Unionu, za který hraje váš
mladší bratr Petr?

„Bohužel ne, většinou jsme hrávali v sobotu
televizní zápas a ve stejném termínu kopal
i Union.“

Jak často se u Homolů rozebírá fotbal?
„Hodně často! Bydlíme pořád u našich, takže

hlavně s tátou se o fotbale bavíme. Brácha je
v tomto směru trochu volnější…“

Co vám otec říkal po zápas v Mancheste-
ru, kde jste Van Nistelrooijovi namazal zby-
tečnou zpětnou přihrávkou na vedoucí gól?

„Abych si z toho nic nedělal a podobnou
minelu už nikdy neudělal. To jsem mu ale těžko
mohl dopředu slíbit, protože nikdy nevíte, co vás
na trávníku v tom kterém zápase potká. Pořád-
ně mne to štvalo a navíc se v novinách objevila
slova, která jsem vůbec neřekl. Že prý jsem Van
Nistelrooije prý viděl! To si o mně musela řada
fanoušků myslet, že jsem blbec. Kdybych ho
zase viděl nebo tušil, tak jsem balon odpálil
dopředu a ne směrem k naší brance.“

V kalichu hořkosti jste si nechal ještě jeden
doušek, který jste si vypil v domácím utkání
s Mladou Boleslaví. Nováček senzačně při-
pravil Spartu o podzimní neporazitelnost a vy
jste zápas nedohrál kvůli červené kartě…

„Myslím si, že jsem byl vyloučen dost přísně
a o nepodmíněném trestu na tři zápasy ani
nemluvě. Požádal jsem před utkáním v Tepli-
cích disciplinární komisi o prominutí zbytku tres-
tu, ale bohužel jsem neuspěl. Když k tomu při-
počtu ještě absenci za tři žluté karty v zápase
Ligy mistrů s Fenerbahce Istanbul, tak jsem
toho v závěru podzimu moc neodehrál…“

BLÁZNIVÝ  ROK J IŘ ÍHO HOMOLY
„Jednou jsi dole, podruhé nahoře“, tak by se nechal podle známé písně

Voskovce a Wericha parafrázovat i právě končící fotbalový rok odchovance
Unionu Čelákovice JIŘÍHO HOMOLY, který prožil v dresu pražské Sparty.
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v divizi proti Českému Brodu
Čelákovická bilance: za „áčko“ Unionu
odehrál 144 zápasů a vstřelil 27 gólů

Co jste v době
této herní nečin-
nosti se spous-
tou volného času
dělal?

„Zase tolik jsem
ho neměl, jezdil
jsem normálně
trénovat s man-
čaftem. S asisten-
tem Jardou Šilha-
vým jsme navíc
mívali ještě indivi-
duální tréninky.
Musím také doma
s nějakou prací na
zahradě rodičům
pomoci.“

Za jak dlouho
zvládnete autem
trasu Nehvizdy-
Letná?

„Mám najetou
svoji trasu z Nehvizd po dálnici až do Letňan,
odkud pak sjíždím na Spartu. Normálně to udě-
lám za půl hodiny, ale vždycky se nechám  ještě
čtvrthodinkovou rezervu.“

Už máte představu, jak strávíte zimní
dovolenou a vánoční svátky?

„Dovolená nám začíná hned po posledním
podzimním zápase. Nikam za teplem se
nechystám, objedu své známé a po vánočních
svátcích vyrazím jako tradičně s kamarády na
chalupu do Strážného, kde kromě odpočinku
budu vyrážet i na běžky. Prožijeme tam i začá-
tek nového roku 2005. Doufám, že nebude pro
mne po fotbalové stránce tak bláznivý jako ten
končící letošní… Hovořil Václav Tichý




