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Kaká: Nejsem playboy, od Boha
mám jiný dar.
Rozhovor:
I v kabině AC Milán se potkáváte s
jedním
Čechem.
Jste
přátelé?
S Markem Jankulovským? Je to kamarád
mimo hřiště a báječný spoluhráč,
nesobecký. Má talent, tvrdou střelu a
skvělé centry.

Nejlepší střelec
Ligy Mistrů
2007 říká:

Nejčastěji čte Bibli a na dveřích
svého pokoje má cedulku s
nápisem: Šťastné dítě má v srdci
Ježíše.

„I Belong to Jesus“
– Patřím Ježíši.
Celým jménem Ricardo Izecson dos
Santos Leite se narodil 22. dubna 1982 v
brazilském hlavním městě Brasilia. V
současnosti Kaká nastupuje pravidelně
ve středu záložní řady jak v brazilské
reprezentaci, tak v AC Milán, pro který je
Kaká nepostradatelným hráčem.

Brazilec Kaká otevírá skóre odvety
semifinále Ligy mistrů mezi AC Milán a
Manchesterem United.

Mnozí experti říkají, že jednou získáte
Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa.
Byl bych šťastný, pokud by se to
podařilo, ale víc je pro mě úspěch s
mužstvem. Jsem týmový hráč, součást
kolektivu. Když s AC Milán vyhrajeme
Ligu mistrů a s Brazílií příští mistrovství
světa, Zlatý míč mi chybět nebude.

O Bohu mluvíte dost často, i pod
dresem nosíte tričko s nápisem:
Patřím Ježíši. Co je pro vás důležitější:
fotbal, nebo Bůh?
Bůh.

Nosí
číslo
22,
protože
se
narodil
22.
dubna
1982 v
Brasílii.

To je důvod, proč po každém gólu
míříte prsty k nebi?
Absolutně. Děkuji Pánu za to, že můžu
hrát v Itálii, ve velkém klubu, je to
poděkování, že mi dal šanci. Vím, že
všechno dokáži díky Pánu, který mi dává
sílu.
Když vám bylo čtrnáct, málem jste
ochrnul. Jak často vzpomínáte na
nehodu v bazénu?
Ten Boží zázrak je ve mně neustále.
Lékaři si mysleli, že se budu učit znovu
chodit, měl jsem zlomený obratel,
nehýbal jsem se. A najednou jsem chodil,
běhal a všechno mi vycházelo. Několik
měsíců po úrazu jsem už zase hrál.
Kdy jste vlastně s fotbalem začínal?
Bylo mi osm, když mě táta přivedl do
prvního klubu. Hráli jsme jen pro zábavu,
do ničeho nás nikdo nenutil. Prostě nás
bavilo honit se za míčem. Ve dvanácti
jsem odešel do fotbalové akademie a pak
už to šlo skoro samo.

Kaká je ženatý, ale zatím bez dětí. Jeho
manželka Carrol studuje v Miláně
obchodní univerzitu a velmi se jí v Miláně
líbí. Jak to tak vypadá, zřejmě tam ještě
dlouho zůstane, neboť její manžel
podepsal s AC novou smlouvu až do roku
2011, přestože se ho pokoušel zlákat
Real Madrid. Kaká bývá srovnáván s
hráči jako Diego Maradona a pro AC
Milán je nepostradatelný. Čeká se od něj
(VT)
hodně. Tak mu držme palce.
Zdroj: MF Dnes

