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Tisková zpráva 
Vedení města popřálo před klíčovým 

zápasem výhru oběma týmům  
 

Poprvé v historii zavítali na libereckou radnici v den klíčového zápasu spolu s vedením klubu 

zahraničních hostí také všichni fotbalisté. Nizozemský tým AZ Alkmaar si prohlédl obřadní síň a 

dozvěděl se stručnou historii radnice. 

V obřadní síni popřáli ve čtvrtek 20. února za vedení města nizozemským hráčům hodně štěstí 

náměstci primátorky Kamil Jan Svoboda a Jiří Rutkovský. Náměstek Svoboda si dokonce přehodil přes 

ramena klubovou šálu FC Slovan, aby snad nebyl nikdo na pochybách, komu bude fandit. „Říká se, že 

by měl vyhrát ten, kdo je lepší. Jenže u tohoto zápasu, bez ohledu na to, kdo je lepší, si musím jako 

správný fanoušek přát, aby vyhrál Slovan,“ zavtipkoval. 

Oba týmy se spolu utkaly v základní skupině Evropské ligy už před osmi lety. Utkání na hřišti 

Alkmaaru tehdy skončilo nerozhodně 2:2. Na zápas na stadionu U Nisy vůbec nedošlo. Slovan tehdy 

ze základní skupiny nepostoupil, zatímco Alkmaar šel do vyřazovací části soutěže z 1. místa. 

„Hostům se sluší popřát výhru, protože to jsou hosté. Ale Slovan Liberec je náš domácí tým, a ten si 

také výhru zaslouží. Proto si přeju, aby vyhrály oba kluby,“ řekl náměstek Jiří Rutkovský. 

Na radnici nechyběl ani slavný trenér nizozemského týmu Dick Advocaat, který už má za sebou i štaci 

u holandské reprezentace. O tom, že AZ Alkmaar je dlouhodobě prestižním klubem, svědčí i fakt, že 

před osmi lety jej trénoval neméně slavný Louis van Gaal. Odvetný zápas se na stadionu v Alkmaaru 

hraje za týden, opět ve čtvrtek.  

„Před osmi lety jsme bohužel s vámi remizovali. Gól jsme dostali těsně před koncem v 89. minutě, a 

mohli jsme si za něj hodně sami,“ přiznal prezident FC Slovan Liberec Zbyněk Štiller. „Na radnici se 

scházíme proto, že Liberec je střediskem zimních sportů, a my jsme letní sport, jsme mezi ostatními 

výjimkou. Jsme rádi, že vám můžeme ukázat naši krásnou radnici,“ doplnil. 

 

 


