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Tohle je Adam je mu 18 a v budoucnu by se chtěl stát slavným 

fotbalistou.Zatím má skvělé výsledky ale nemá možnost se proslavit,hraje totiž 

3. Českou ligu.

David



Nastala sobota 17. září. A Bohemians hrály první ligový zápas v nové sezóně. 

Adam sice začínal na střídačce, ale i tak byl rád že si bude moci zahrát.

David



Jednoho dne přišla Adamovi pozvánka na přestup do klubu Bohemians Praha. 

Adam neváhal ani minutku a hned pozvánku přijal. A tak se stal členem 

jednoho z nejlepších klubů v české republice.



A je to tu! První výhra v sezóně. Bohemians právě zvítězily nad týmem 

Vyšehrad FC 2:0 a připisují si 3 body do tabulky. Adam se zapojil do hry, v 78 

minutě naskočil do hry místo zraněného Petra.V 85 minutě se kopal rohový 

kop, u kterého stál právě Adam.Nacentroval do vápna kde stál právě Pavel 

a…….je to gól Pavel dává gól a Adam asistoval. Byl to pro Adama super den.

Viktor



Měl se hrát čtvrtý ligový zápas a Adam měl nastoupit do základní sestavy. 

Jenže těsně před zápasem se zranil když si zkoušel střely na bránu. Adam si 

vyvrkl kotník a musel na dva týdny do nemocnice.Byl tak mimo hru na 3 

zápasy.

Viktor



Po dvou týdnech v nemocnici a třech dnech rehabilitace se vrací na trénink s 

týmem.Odehraje další dva zápasy kde přihrál na dva góly a jeden sám dá, po 

té  mu opět přijde nabídka, tentokrát ale z Německa a to ze slavné Borussie 

Dortmund 

David



Dalšího dne přišel trenér za Adamem, že si potřebují popovídat o budoucí 

pozici v týmu a o platu. Adam byl velmi nadšený, trenér totiž řekl, že Adam 

bude nosit kapitánskou pásku a většinu zápasů odehraje jako klíčový hráč.Toto 

překpavení Adam nečekal.Nyní se stává kapitánem jednoho z nejlepších klubů 

na světě.



Borussii Dortmund čekalo finále ligy mistrů, protože se prokopala ze 
skupinové fáze, přes čtvrtfinále a semifinále přímo do finále.Ve finále se 
utkale se slavnou Barcelonou.Pro Adama to bylo něco nezkutečného,protože 
hrát na slavném stadionu Camp Nou bylo něco skvělého.

Viktor



Pamatujete jak Adam hrál proti Barceloně ve finále ligy mistrů? Tak skončilo to 

zajímavě, Borussie vyhrála 2:0 a patří jí tak zaslouženě pohár. Takto Adam 

ukončil svojí skvělou kariéru a dnes už je fotbalovou legendou.


