V Liberci 28. listopadu 2013

Tisková zpráva
Šéf FC Slovan: S Freiburgem jsme si slíbili,
že Ligu mistrů budeme hrát příští rok spolu
Historickou radnici obdivovalo ve čtvrtek 28. listopadu před veledůležitým fotbalovým utkáním
s FC Slovan Liberec na Stadionu U Nisy vedení německého klubu SC Freiburg v doprovodu vedení
domácího klubu FC Slovan Liberec. Na radnici přivítal management obou týmů za vedení města
náměstek primátorky pro sport Jiří Rutkovský.
„Jako zástupce města Liberec vám nemohu přát vítězství. Přeji vám proto alespoň fair play zápas
s libereckým týmem,“ popřál ve čtvrtek 28. listopadu vedení fotbalového klubů SC Freiburg při jejich
návštěvě na radnici před tím, než se odpoledne jejich tým střetl s domácím FC Slovan Liberec v
důležitém večerním utkání na Stadionu U Nisy. Během návštěvy si management německého týmu
v doprovodu zástupců libereckého klubu prohlédl historickou obřadní síň a další reprezentační
prostory liberecké radnice. Na závěr zahrál oběma klubům varhaník Karel Hájek, který obvykle hraje
svatebčanům, legendární skladbu skupiny Queen - We are the champions.
„Příští rok oslaví fotbal v Liberci výročí 115 let. Klub FC Slovan sice nemá tak dlouhou historii, ale
přesto věřím, že i tak bude týmu SC Freiburg silným soupeřem,“ řekl náměstek primátorky Jiří
Rutkovský.
Za FC Slovan přivítal před zápasem o postup do jarní části Evropské ligy německé hosty prezident a
předseda představenstva klubu FC Slovan Liberec Zbyněk Štiller, ředitel klubu Libor Kleibl a dva
členové představenstva Josef Bureš a Pavel Marek. Německou delegaci vedl prezident a majitel klubu
Fritz Keller.
„Na rozdíl od našeho minulého zápasu je dnes už zima. My ale fotbalem tak žijeme, že nám ani tyto
nízké teploty nevadí,“ podotkl prezident FC Slovan Zbyněk Štiller. „S Freiburgem jsme si slíbili, že příští
rok si zahrajeme Ligu mistrů spolu,“ dodal.
Prezident SC Freiburg Fritz Keller zdůraznil, že jeho klub bere liberecký tým jinak než ostatní soupeře.
„To, co zažíváme s FC Slovan Liberec, je víc, než s jinými mužstvy. Už naše setkání s nimi na zápase u
nás doma bylo tak silným zážitkem, že jsme nakonec docela lehce rozdýchali, že jsme utkání
nevyhráli,“ připomněl minulý vzájemný duel, který ve Freiburgu skončil remízou 2:2.
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