
 

Anglii baví nový Vardy z advokátní kanceláře. 

Zvládne 100 gólů za rok?             
 

Před rokem se o něm v Anglii psalo poprvé: to když novinářům vylíčil, jak ho 

banka omylem označila za mrtvého a zablokovala mu účet. Teď je Ashley 

Flynn slavný z úplně jiných, mnohem příjemnějších důvodů. Fotbalista 

amatérského týmu AFC Emley totiž během jediné sezony nastřílel 80 branek. 

A to ještě není konec...  

 
Ashley Flynn (uprostřed) v obležení protihráčů během zápasu desáté anglické ligy.  

V nižších soutěžích všude ve světě najdete hráče, kteří střílí hodně branek, ale téměř nikdo se 

o nich nedozví. Jenže když se takový úkaz objeví v Anglii, je jisté, že si získá velkou 
pozornost.  

Angličané milují fotbal na všech úrovních, zájem o něj zdaleka nekončí v Premier League 

nebo Championship, druhé nejvyšší soutěži. Dokonce i „pralesní ligy“ mají často v názvu 

jméno sponzora. A tak se nelze divit, že i z fotbalového suterénu se občas vyloupne - třeba i 
v pozdějším věku - výjimečný hráč. 

Už rok (nejen) Angličané sledují krásný příběh Jamie Vardyho, který ještě ve čtyřiadvaceti 

hrál fotbal pro zábavu, zatímco teď patří do reprezentace a bojuje s Leicesterem o titul. 

Flynn, šestadvacetiletý chlapík, který pracuje jako asistent v advokátní kanceláři, ho v 
mnohém připomíná. 

Také nosí na zádech devítku. Také jeho se jako teenagera zbavili ve stejném klubu - 

Sheffieldu Wednesday. A také on střílí spoustu gólů. Tolik, že se tomu skoro ani nechce 
věřit. 

„Před touhle sezonou byl můj rekord 42 branek za sezonu. Teď jsem jich měl 30 už v říjnu,“ 

žasl Flynn v rozhovoru pro prestižní magazín FourFourTwo. „Je to fakt bláznivé. Do čeho 
kopnu, to skončí v bráně.“ 



Pravda je, že hraje až desátou nejvyšší soutěž. Ale Vardy se přece také musel vydrápat 
nahoru z osmé ligy. A ani zdaleka v ní nedával tolik gólů jako Flynn o dvě soutěže níž.  

Nový objev šel v pondělí do zápasu jen jako náhradník, přesto dal tři góly a ještě stihl na 

další dva přihrát. Trefil se už poosmdesáté (!) v sezoně, i když v oficiální tabulce má jen 73 

branek - sedm se mu do statistik nezapočítá, protože je nastřílel proti týmu, který se z ligy 

později odhlásil. Rekord soutěže, který měl doteď hodnotu šestapadesáti branek, každopádně 

překonal už na přelomu roku. 

Není divu, že je o něj už zájem v mnohem vyšších patrech. Ale případný přestup má jeden 

háček. „Mám teď zákaz řízení, takže manažer říká každému, kdo se ozve, ať počká do léta,“ 

usmívá se Flynn. Ale už vážněji dodává: „V poháru jsem dával góly i silným soupeřům, 
takže cítím, že bych se mohl příští sezonu někam posunout.“ 

Pak by měl možná potíže zkombinovat fotbal s prací. Ta ho zatím slušně živí, proto z 

úspěchů na hřišti neblázní. „Plno lidí mi volá, po jednom zápase, který se mi vydařil, jsem 

měl na Facebooku asi 200 nepřečtených zpráv. Ale já prostě jen rád hraju fotbal,“ krčí 

rameny. „Dokonce si občas jdu kopnout i za béčko, když mám čas. Baví mě střílet góly. 
Kdykoli, kdekoli.“ 

To je docela dobře vidět. Sezona ještě neskončila a on už jich má víc než Vardy a Cristiano 

Ronaldo dohromady. Pokud se jeho tým probojuje do play-off, k čemuž má v tuhle chvíli 
blízko, meta sto gólů není nereálná. 

„Ale o tom vůbec nepřemýšlím. Fakt ne,“ ujišťuje. Víc by ho lákalo dotáhnout tým k 

postupu - a pak si třeba splnit sen o angažmá ve vyšší soutěži. Od dětství fandí Newcastlu, 

takže... 

„Když mě vezmete na šest týdnů na testy a dostanete mě do formy před začátkem sezony, 

budu za vás střílet góly,“ vzkázal klubu nedávno přes svůj twitterový účet. 

 Zprávu sice doplnil mnoha smajlíky, ale Newcastlu, který se zatím marně rve o záchranu v 

Premier League, by se střelec hodil - jeho nejlepší útočník Mitrovič má zatím ve statistikách 
osm branek. 

Vardy číslo 2 jich nastřílel už desetkrát tolik. I když jen v desáté lize.
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