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JIŘÍ SKALÁK
„Po přestupu jsem loni na jaře
vstřelil dva góly, v té letošní
na první trefu pořád čekám,“
říká reprezentační záložník,
který se vrátil do základní
sestavy Brightonu.
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poslední postupovou příčku do nejslavnější ligové soutěže světa. Skromnější, ale pro Mladou
Boleslav přesto velké cíle, má její kouč Martin
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STALO SE...

Fotbalový týden Jiřího Skaláka

STALO SE...

  Vydra s gólem
a bez trenéra

„Snad už v sestavě

  „Bolka“
ve znamení devítek

Český reprezentant Matěj Vydra se poprvé
od října zapsal mezi střelce v anglické Championship. Derby pomohl k domácí remíze 1:1
s Prestonem svou třetí trefou v sezoně. Čtyřiadvacetiletý útočník se v létě stal nejdražší
posilou Derby County v historii klubu, jenže
zatím se mu střelecky příliš nedařilo. Po slibném rozjezdu čekal na gól pět měsíců. V jarním
finiši ho však už nepovede bývalý kouč anglické reprezentace Steve McClaren, který byl
po páteční porážce 0:3 v Brightonu odvolán.
Aktuálně až desátý tým totiž vyhrál od začátku
února z deseti soutěžních zápasů jen jediný…

vydržím!“

5

Po devíti ligových zápasech bez vítězství, což
po šesti podzimních odnesl vyhazovem trenér
Leoš Kalvoda, se v tom desátém fotbalisté
Mladé Boleslavi konečně dočkali výhry, i když
v neděli doma narazili na soupeře, se kterým
se jim to dlouho nepodařilo - pražskou Spartu.
„Bolka“ totiž letenský tým rovněž v posledních
devíti vzájemných duelech v lize neporazila.
I proto panovala po závěrečném hvizdu rozhodčího Orla z ukončení obou černých sérií taková
euforie jak na trávníku, tak u laviček, kde se
pochopitelně také radoval v zimní pauze instalovaný kouč Martin Svědík se svými asistenty…

  Brabec má
nakročeno k postupu

  Derby pražských „S“
je (téměř) vyprodané

Reprezentační stoper Jakub Brabec, který je
aktuálně posledním českým fotbalistou v pohárové Evropě, má výrazně nakročeno k tomu,
aby si minimálně zopakoval loňskou účast
s pražskou Spartou ve čtvrtfinále Evropské ligy.
V belgickém osmifinálovém derby totiž „jeho“
Genk vyhrál v Gentu výrazně 5:2, takže půjde
do čtvrteční domácí odvety s luxusním tříbrankovým náskokem, a jen kolaps by ho mohl
připravit o postup mezi posledních osm týmů
ve druhé nejvýznamnější evropské soutěži.

Přestože do nejslavnějšího českého derby
pražských „S“ zbývají více jak dva týdny, šlágr
22. ligového kola je už prakticky vyprodaný. Fanoušci totiž vykoupili vstupenky během hodiny
předprodeje, takže souboj odvěkých rivalů Slavie a Sparty bude 2. dubna stejně jako nedělní
utkání červenobílých s mistrovskou Plzní sledovat v Edenu přes 19 tisíc diváků. Na zmíněný
duel s Viktorií dorazilo přesně 19 084 diváků,
což je rekord této sezony. Naposledy přišlo
na ligu více fanoušků v dubnu 2014, kdy vidělo
derby na Letné jen o pět příznivců více.

DO ANGAŽMÁ V ANGLICKÉ CHAMPIONSHIP VYSTŘELILY
RYCHLÉHO ZÁLOŽNÍKA I SKVĚLÉ VÝKONY V MLADÉ BOLESLAVI.

„POPŘÁL JSEM MATĚJI VYDROVI ŠTĚSTÍ DO POSLEDNÍCH KOL“

JIŘÍ SKALÁK PŘEKONAL ŠESTIZÁPASOVOU PAUZU
A UŽ ZASE NASTUPUJE V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ BRIGHTONU.

„Páteční zápas s Derby jsme zvládli perfektně, zvítězili jsme zaslouženě. Soupeř si
toho dopředu moc nevytvořil, jen Matěj Vydra měl na konci prvního poločasu šanci. My

Už mu je zase hej. Záložník JIŘÍ SKALÁK se vrátil
do sestavy Brightonu, z níž vypadl na šest zápasů,
které strávil na tribuně. Po dvou porážkách ho však
trenér povolal zpátky, český reprezentant odehrál
poslední dva vítězné zápasy týmu, který směřuje
k přímému postupu do anglické Premier League.
Naposledy Skalák pomohl k výhře 3:0 nad Derby
County, kde působí český útočník Matěj Vydra. Dal si
tím dárek ke svým nedělním 25. narozeninám.

4

jsme vstřelili na začátku gól, potom jsme chodili do brejků a přidali další dvě branky.
Duel jsme kontrolovali, probíhal podle našich představ. S Matějem jsme prohodili pár vět
před zápasem i po něm. Říkal, že jsme hráli dobře. Jemu se ale také dařilo. Popřál jsem
mu hodně štěstí do posledních kol. Mají výborný tým, doplácejí na špatný úvod. Naději
na postup do play off ale mají pořád solidní.

„BUDU ZKLAMANÝ, POKUD PREMIER LEAGUE NEVYJDE“
Trenér dopředu avizoval, že nám dá volný víkend, i pokud se utkání s Derby výsledkově
nevydaří. Takhle byly sobota i neděle mnohem veselejší. Radost jsem měl o to větší, neboť
jsem po delší době nastoupil na domácím stadionu. Ale hlavně, že jsme vyhráli, to je nejdůležitější. Soutěž máme výborně rozehranou, devět kol před koncem držíme druhou příčku,
která znamená přímý postup do Premier League. O ní se bavíme celou sezonu. Osobně
bych byl moc zklamaný, kdyby to s postupem nevyšlo. Nevím, jak by to vypadalo příští ročník, pokud by nám nejvyšší soutěž podruhé za sebou utekla.

5
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KALENDÁRIUM

Zřejmě by odešla spousta hráčů. Proto nad tím radši ani nepřemýšlím. Je cítit, že
na první ligu jsou natěšení i fanoušci, každý domácí zápas je vyprodaný. V Brightonu se

  Sparta: konec tandemu
Požár - Holoubek…

Premier League nikdy nehrála, byl by to obrovský úspěch. O to víc bychom byli neradi, aby
nás mrzí nedávná porážka s vedoucím Newcastlem, nad kterým jsme vedli. Pokud bychom

Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

Trenéři Tomáš Požár s Davidem Holoubkem skončili

vyhráli, bylo by to už hodně blízko. Škoda, minimálně remízu jsme uhrát měli. Ale to je fot-

14. BŘEZNA

u ligové Sparty. Klubové vedení je odvolalo poté, co
letenský tým vypadl z Evropské ligy a v úvodních

BŘEZEN

se opakoval scénář z uplynulého ročníku, kdy jsme spadli do play off a byli vyřazeni. Stále

bal, některé duely jsme zase otočili v nastavení.

čtyřech jarních kolech dvakrát prohrál. Dočasně

1969

Vladimír Kinder

1993

1/0

1981

Jan Polák

1999-2011

57/7

15. BŘEZNA

ho nyní povedou asistenti Zdeněk Svoboda se Stanislavem Hejkalem. „Nejsme spokojeni ani s vý-

1989

Ondřej Mazuch

2010-2014

4/0

sledky, ani s předváděnou hrou. Tým se po vysoké

1993

Michael Krmenčík

2016-?

2/1

porážce v Rostově nedokázal vrátit na vítěznou vlnu

16. BŘEZNA

a nepřicházely ani známky zlepšení,“ říká generální
ředitel klubu Adam Kotalík. Šestatřicetiletý Holoubek bude i nadále ve Spartě pokračovat a vrací se
k trénování v mládežnické akademii na Strahově.
V roli sportovního ředitele zůstane i jednačtyřiceti-

1945

Vojtech Christov

-----

---

1971

Luboš Kozel

1995-1998

9/1

1988

Milan Černý

2010

3/1

1990

Josef Hušbauer

2012-2014

9/1

17. BŘEZNA

letý Požár, který plnil roli hlavního trenéra, protože
Holoubek zatím nemá potřebnou licenci.

1919

Karel Senecký

1937-1948

21/5

  Jankto zařídil
všechny tři góly!

1958

Lubomír Pokluda

1980-1982

4/0

1959

Tomáš Kříž

1981-1986

10/0

1957-1960

11/4

18. BŘEZNA

Český záložník Jakub Jankto byl hlavním prota-

JIŘÍ SKALÁK NASTOUPIL DO ČTYŘ UTKÁNÍ PROBÍHAJÍCÍ KVALIFIKACE
MS 2018 A PŘISPĚL I K LISTOPADOVÉ VÝHŘE 2:1 NAD NORSKEM.

gonistou utkání italské Serie A mezi domácím Udinese a poslední Pescarou, kterou nedávno převzal
trenér Zdeněk Zeman. Reprezentant do 21 let, který
se s největší pravděpodobností dočká premiérovÉ

„NEBYLO PŘÍJEMNÉ BÝT ŠESTKÁT V ŘADĚ NA TRIBUNĚ“

nominace do „áčka“ již o nadcházejícím březnovém
Ve 20. minutě po nakrátko rozehraném rohovém
kopu levačkou posadil přesný centr na hlavu Zapa-

1979

Petr Voříšek

2003-2004

4/0

1987

Michal Švec

2009

2/0

20. BŘEZNA

Byl jsem deset dnů nemocný, vypadl jsem z jedenáctky. Týmu se dařilo, vítězil, musel

1981

Radek Šírl

2006-2009

8/0

jsem čekat na šanci. Nebylo příjemné být šestkrát v řadě na tribuně. Nepropadal jsem

1988

Jan Blažek

2009-2010

3/0

ky na hřiště mi pomohly porážky s Newcastlem a s Nottinghamem. Kdyby se vyhrálo,

se mladý středopolař sám zapsal mezi střelce, když

trenér by do mančaftu určitě nesahal a já seděl dál na tribuně. Můj konkurent Murphy,

NA GÓLOVOU RADOST V TÉTO SEZONĚ ZATÍM JIŘÍ SKALÁK ČEKÁ.

který hrál poslední dobou na mém místě, nyní převzal moje místo na tribuně. Snad už
v základní jedenáctce do konce ligy vydržím.

protiútoku přihrál pod sebe a Théreau zvýšil na 3:0.

„POŘÁD ČEKÁM NA PRVNÍ TREFU. VĚŘÍM, ŽE SE UŽ NĚCO UJME“

JIŘÍ SKALÁK * Narozen: 12. března 1992 * Výška: 177cm * Váha: 72kg * Stav: přítelkyně
Sára * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Spartak Sezemice (1998-2002), Slovan
Pardubice (2003-2007), Sparta Praha (2007-2011), MFK Ružomberok (2011-2012), Sparta
Praha (2012), 1. FC Slovácko (2013), Sparta Praha (2013), Zbrojovka Brno (2013-2014), Mladá Boleslav (2014-2016), Brighton (Anglie, 2016-?)
Reprezentace: 16 zápasů/ žádný gól * Česká liga: 83/15 * Největší úspěchy: postup
na EURO 2016, 2. místo na ME U19 (2011), mistr české ligy (2013/2014)

Po přestupu do Brigthtonu jsem loni na jaře vstřelil dva góly, v té letošní na první trefu
pořád čekám. Mám ale na kontě šest asistencí. V posledních dvou zápasech jsem nějaké
šance měl, bohužel jsem je neproměnil. Osobně by mi ale vůbec nevadilo, kdybychom postoupili a já žádnou branku nedal. Stále však doufám, že se něco ujme. Že v nějakém klíčovém utkání gólem přispěju. Zásadní ovšem je, abychom se udrželi na vítězné vlně. Pokud
to dokážeme, bude Premier League naše.“

6

7

JAN POLÁK
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19. BŘEZNA

však skepsi, trenér mně říkal, abych byl trpělivý, že příležitost zase brzo dostanu. Zpát-

ty, který otevřel skóre zápasu. Krátce po přestávce

brankáře Bizzarriho. V 55. minutě pak po rychlém

Vlastimil Bubník

Poslední dvě utkání jsem byl opět v základní sestavě. Předtím jsem šest kol nehrál.

srazu, totiž zařídil všechny tři góly svého týmu!

po rozehrané standardní situaci prostřelil z úhlu

1931
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GÓL TÝDNE

EURO 2024
Německo nebo Turecko?

O pořádání mistrovství Evropy v roce
2024 se ucházejí pouze Německo a Turecko. Skandinávské kvarteto Dánsko,
Norsko, Švédsko a Finsko se nakonec nepřihlásilo, i když země původně uvažovaly o společném projektu na rok 2024 nebo
2028. Pořadatele vybere výkonný výbor
UEFA v září 2018.
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Jarní dopady

a kotrmelce

BUDE I V ROCE 2024 PLATIT,
ŽE ČEŠTÍ FOTBALISTÉ
JSOU PRAVIDELNÝMI
ÚČASTNÍKY EURO?

PO VZÁJEMNÉM DUELU MAJÍ K TITULU BLÍŽ SLÁVISTÉ NEŽ PLZEŇANÉ.

DAVID HOLOUBEK SE OD A-TÝMU VRACÍ ZPĚT KE SPARŤANSKÝM MLÁDEŽNÍKŮM.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Do březnové reprezentační přestávky, která
bude jedinou větší pauzou v jarním ligovém programu, zbývá ještě jeden víkend. Čtyři dosud
odehraná kola však přinesla spoustu překvapivých výsledků a také jejich následných dopadů či
dokonce kotrmelců.
8

ním duelu play-off Evropské ligy v Rostově, z něhož se Sparta

Asi málokdo čekal, že podzimní lídr z Plzně, který usiluje

nevzpamatovala ani v domácí nejvyšší soutěži, neboť prohrála

o mistrovský hattrick, bude zápolit s tak bídnou koncovkou. Je-

v obou venkovních zápasech v Jablonci a v neděli v Mladé Bo-

den vstřelený gól Krmenčíka poslední Příbrami a druhý vlast-

leslavi. Reakce klubového vedení na sebe nenechala dlouho

ní do liberecké sítě, navíc s ofsajdovou pachutí stejného hráče,

čekat. Odvolalo účelově složený trenérský tandem Požár - Ho-

mluví za všechny komentáře. I proto viktoriány sesadila pražská

loubek, který měl fungovat pouze na jaře, než druhý a mladší

Slavia, která i po vzájemném vítězném duelu ve vyprodaném

z nich, faktický vládce lavičky, bude mít ukončené studium po-

Edenu jede dál na vlně neporazitelnosti a má nyní také ze všech

třebné profesionální licence.

potencionálních aspirantů nejblíž k senzačnímu zisku titulu.

A tak zřejmě za pár dnů bude nejslavnější a nejbohatší čes-

Na Letné k této vytoužené metě mají aktuálně naopak nej-

ký klub kočírovat a hlavně tahat z jarní mizérie zase nový kouč,

dál. Po optimistické zimní přípravě přišlo velmi kruté vystříz-

což je v posledních letenských sezonách už pomalu takový

livění z ambicí, které „odšpuntoval“ nečekaný debakl v úvod-

smutný kolorit…

9

inzerce

inzerce

Německo naposledy hostilo kontinentální
šampionát v roce 1988, Turecko se o turnaj
v minulosti neúspěšně ucházelo už čtyřikrát.
Pro rok 2016 prohrálo těsně s Francií, na „panevropském“ EURO 2020 chtělo původně pro
Istanbul rozhodující zápasy, ale snahu vzdalo
právě s výhledem na kompletní mistrovství
Evropy 2024. „Turecko je jediný stát v Evropě
i na světě, který investoval v posledních pěti
letech do 32 stadionů,“ zdůrazňuje prezident
turecké federace Yildirim Demirören a dodává:
„Myslím si, že tentokrát už nastal čas, kdy si
zasloužíme vyhrát!“
Příští evropský šampionát se bude hrát
ve 13 městech, o titulu se rozhodne na londýnském stadionu Wembley.
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KRESBA TÝDNE

Jen půltucet jarních zápasů fungoval na letenské lavičce v zimě slepený trenérský tandem Tomáš Požár-David Holoubek. Vedení Sparty

inzerce

oba po nedělní další ligové porážce v Mladé Boleslavi odvolalo...
10
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Filip Novák:

„Mám

od trenéra

větší

volnost!“
V sestavě dánského Midtjyllandu se stabilně zabydlel hned po svém
přestupu z Jablonce v srpnu 2015. Zvykl si rychle i na tamní specifickou předzápasovou přípravu i cestování k ligovým utkáním v den jejich
konání. O rok později obránce FILIP NOVÁK naskočil pevně i do nově se
formující české reprezentace, se kterou usiluje v kvalifikaci o postup
na mistrovství světa 2018 v Rusku. Pomohly mu v tom také ofenzivní dispozice, díky kterým se často dostává do koncovky i mezi úspěšné střelce.

14
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ROZHOVOR

VÁCLAV TICHÝ HERNING/PRAHA

V Dánsku žijete a hrajete půldruhého roku. Jak jste aklimatizaci na nové prostředí zvládl?
„Už jsem si zde v pohodě zvykl. Začlenil jsem do kádru, pravidelně hraju, protože mi trenér věří.“
Změnila se nějak během této doby vaše pozice v týmu?
„Pořád kopu levého beka, na tom se nic nemění. Trenér ale
po mně chce, abych se častěji tlačil dopředu, a dává mi tím pádem

ROZHOVOR

11/2017
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Také dlouhé auty, které umím házet, převzal z obou stran spoluhráč Hansen.“
Zmínil jste dlouholetého nizozemského reprezentanta,
který je i velkým fotbalovým světoběžníkem. Jak se vůbec dostal do Midtjyllandu?
„Jeho přítelkyně hrála házenou za Esbjerg, ze kterého to je hodina jízdy k nám do Herningu, tak si Rafael zvolil za svoje fotbalové
působiště Midtjylland.“

víc volnosti, což mi vyhovuje.“
V české lize držíte rekord v počtu branek vstřelených
obráncem. I ve své premiérové dánské sezoně jste prokazoval
velmi dobrou střeleckou mušku. Jakou máte gólovou bilanci v té
letošní?
„Dohromady jsem dal sedm gólů, čtyři ligové a tři v Evropské
lize. Mám na kontě i pár asistencí. Myslím si, že je to na obránce
docela slušné, protože moji prioritou pořád zůstává bránit.“
Zahráváte i standardní situace?
„Po příchodu Rafaela Van der Vaarta to je jeho parketa, po-

„Na dánskou
předzápasovou
přípravu jsem si
rychle a rád zvykl!“

kud je na trávníku. Na útočné standardky chodím do šestnáctky.

HNED PO SVÉM PŘÍCHODU SE ČESKÝ OBRÁNCE TRVALE PROSADIL DO ZÁKLADNÍ SESTAVY MIDTJYLLANDU, COŽ PLATÍ I V TÉTO SEZONĚ.

14
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inzerce

inzerce

NA TRÉNINKY DOCHÁZÍ FILIP NOVÁK V NOVÉM ANGAŽMÁ OD LOŇSKÉHO LÉTA.

16
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ROZHOVOR

Když naposledy hrával v bundeslize za Hamburk, tak mu
to už tolik neběhalo…
„Už je v letech, kdy toho tolik neoběhá, ale nahrazuje to ohromnou zkušeností, chytrostí, vystříbenou technikou a přehledem
ve hře. Pro nás je jen škoda, že se dost často potýká se zraněními,
takže ho při utkáních nemůžeme bohužel pravidelně využívat.“

ROZHOVOR

11/2017
Úterý 14.3.2017
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„Občas zajdu na házenou nebo na ligový hokej, za místní tým
hrají i dva kluci z Česka a jeden Slovák.“
Před touto sezonou došlo k rozšíření dánské ligy, která
bude mít na jaře i nový nadstavbový model…
„Zbývají nám dvě poslední kola a potom se tabulka rozdělí. Vloni jsme hráli se všemi soupeři třikrát, teď po rozšíření o dva klu-

Město Herning není příliš velké, takže jednou z největ-

by jen dvakrát, což je pro mě osobně lepší varianta. Prvních šest

ších zábav jsou návštěvy domácích zápasů zdejších ligových klu-

týmů, mezi které patříme, bude spolu hrát každý s každým doma

bů. Chodíte i vy na jiné sporty?

a venku. Čeká nás tedy dalších deset zápasů, ve kterých se roz-

V PROBÍHAJÍCÍM ROČNÍKU DÁNSKÉ LIGY SI FILIP NOVÁK PŘIPSAL ZATÍM ČTYŘI TREFY.

hodne o titulu i o dalších účastnících v Evropské lize. Ale získané
body ze základní části týmům zůstanou. Původně jsem si myslel,
že se rozpůlí, což by pro nás bylo mnohem výhodnější.“
Jaký je letošní cíl Midtjyllandu?

16

tak výrazně dominuje?
„Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Klub je silný nejen
po hráčské stránce, ale také po té finanční, takže případné

„V zimě to vedení klubu trochu přehodnotilo, když bylo jasné, že

odchody hráčů za lepším může ihned kompenzovat nákupy

nemůžeme vedoucí FC Kodaň reálně dostihnout. Soustředíme se

jiných kvalitních fotbalistů. Vždyť třeba můj někdejší spolu-

především na vítězství v Dánském poháru, ve kterém jsme v mi-

hráč z Jablonce Ján Greguš, který stabilně patří do slovenské

nulém týdnu postoupili už do semifinále a nyní čekáme na dalšího

reprezentace, má často co dělat, aby pravidelně nastupoval

soupeře, kterého nám vylosují.“

v základní sestavě…

17
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V JABLONCI SE FILIP STAL S 11 TREFAMI REKORDMANEM LIGY V POČTU GÓLŮ
VSTŘELENÝCH OBRÁNCEM. A V OFENZIVNÍCH CHOUTKÁCH HO PODPORUJE I TRENÉR MIDTJYLLANDU.

Stejně jako vloni je ligovým suverénem FC Kodaň. Proč

18
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

FC Kodaň si dobře vede i na mezinárodní scéně, v prvním

jsem tam naposledy v zimní přestávce, kdy jsme měli měsíční

osmifinále Evropské ligy porazila doma 2:1 Ajax a ve čtvrteční

volno. Zaletěli jsme si s přítelkyní do tepla na Maledivy, kde jsem

odvetě v Amsterdamu není, myslím, bez šance na postup mezi

ji požádal o ruku. Kdy bude svatba? Až za rok v létě, protože nyní

nejlepších osm týmů!“

ji čekají zkoušky na vysoké škole a nechci ji svatebními přípra-

Za pár dnů vás opět čekají reprezentační povinnosti
a další kvalifikační zápas v San Marinu…
„Samozřejmě se těším, že se s kluky z nároďáku po několika
měsících zase uvidím, dostanu se taky po delší době domů. Byl

11/2017
Úterý 14.3.2017
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vami zbytečně rozptylovat. Pokud chceme až do konce bojovat
o postup na mistrovství světa 2018 v Rusku, tak musíme v kvalifikaci v San Marinu bezpodmínečně vyhrát, jiný výsledek nepřipadá prostě v úvahu.“

… A PŘEDSTAVIL I ZÁKULISÍ KLUBU.

Nedávno se v médiích objevily informace o zájmu anglických klubů, což potvrdil i váš manažer ze společnosti Sport
Invest. Je tedy na spadnutí vaše další stěhování?
„Vzhledem k tomu, že teď není přestupní termín, tak to vůbec
neřeším. Uvidíme, jestli se v létě objeví nějaké zajímavé nabídky. Klub mi také nabídl prodloužení smlouvy, která mi končí
v červnu 2019.“
Dnes jste hráli v Aalborgu. Jak vypadá běžný zápasový
den fotbalistů Midtjyllandu?
„Sešli jsme se ve tři odpoledne u autobusu, kterým jsme jeli
do Aalborgu, kam to je zhruba půl druhé hodiny cesty. Už jsem

18

19

Narozen: 26. června 1990 * Výška: 184cm * Váha: 78kg * Stav:
svobodný, přítelkyně Nikola * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Spartak Přerov (1998-2007), FC Tescoma Zlín
(2007-2011), FK Jablonec (2011-2015), FC Midtjylland (Dánsko,
2015-?) * Reprezentace: 6 zápasů, žádný gól
Největší úspěchy: postup ze skupiny Evropské ligy (2015), vítěz
Ondrášovka Cupu (2013), vítěz Superpoháru FAČR (2013)

inzerce

inzerce

BĚHEM NATÁČENÍ PROFILU ŠTÁBEM TV GÓL, KTERÝ SE NA STANICI O2 SPORT VYSÍLÁ
V TĚCHTO DNECH, UKÁZAL U SEVERNÍHO MOŘE FILIP SLABOST NA UZENÉ KREVETY…

Filip Novák

20
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si zvykl, že tady nejsou žádná předzápasová soustředění nebo

do vedení, my jsme pak hráli stále víc vabank, abychom aspoň

že necestujeme do dějiště utkání o den dříve jako v Česku. I před

vyrovnali. Podařilo se nám to až v té úplně poslední minutě, kdy

těmi domácími se scházíme na našem stadionu až hodinu a půl

jsme se snad všichni nahrnuli na centrovaný balon do šestnáct-

před jejich začátkem. Každý z hráčů se na zápas připravuje

ky Aalborgu. V tabulce dánské ligy jsme si remízou nepolepšili,

doma a podle svého.“

protože jsme se chtěli vrátit na třetí místo. Ale zpáteční noční

Jak to praktikujete vy?
„Když je tady se mnou přítelkyně, tak se jdeme společ-

11/2017
Úterý 14.3.2017
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cesta do Herningu byla pochopitelně přece jen veselejší, než
kdybychom prohráli…“

ně projít do parku, kde se protáhnu. Když má pracovní povinnosti v Česku, tak tuhle procházku absolvuji sám. Potom
doma odpočívám, pak si dám sprchu a jedu autem na stadion. Tenhle dánský způsob přípravy na utkání mi mnohem víc
vyhovuje!“
Z Aalborgu jste si odvezli bod za remízu 1:1. Je to zisk
nebo ztráta?
„Jeli jsme sem vyhrát, ale vzhledem k průběhu zápasu jsme
nakonec rádi za ten zlatý bod. Byl to takový bojovný oboustranně
neurovnaný zápas, který hodně ovlivnil i hrbolatý trávník, takže

„Případné nabídky
klubů budeme
s manažerem řešit
až v létě…“

se na něm moc nedalo kombinovat. Domácí šli kolem 70. minuty

20
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FILIP NOVÁK BOJUJE S REPREZENTAČNÍM TÝMEM O POSTUP NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018.

Starjet

É STADIONY

ČESK
ČESKÉ TRAKTORY PRO

T-MOBILE
FOTBALISTA
ROKU
2016

VYHLÁŠENÍ SLEDUJTE V PŘÍMÉM PŘENOSU NA ČT1

Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý.
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť.
Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další.
Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Youtube: seco-traktory
Facebook: seco-traktory
www.seco-traktory.cz

PROČ TRAKTOR SECO?
 český výrobek s tradicí od roku 1888
 nejlevnější náhradní díly na trhu
 spolelivý servis

20. 3. 2017, 21:30

Španělský sál Pražského hradu

„Kluci
zaberte!

Nebo končím!“
20. KO

LO

První liga
2016/17

Davidu Holoubkovi nepomohlo ani
hlasité koučování. Jeho sparťanští
svěřenci padli v Mladé Boleslavi 0:1
a v pondělí padlo i trenérské duo
Požár - Holoubek! Místo boje o titul
hrozí Spartě boj o udržení třetí
příčky, na kterou mají zálusk právě
fotbalisté „Bolky“…
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Martin Svědík: „Proti Spartě
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ECHO 20. KOLA

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

1. Slavia Praha

20 14

5

1

43:14 47

2. Plzeň

19 13

4

2

28:10 43

3. Sparta Praha

20 11

5

4

33:17 38

4. Mladá Boleslav

20

9

7

4

31:20 34

5. Zlín

20

9

7

4

28:20 34

6. Karviná

20

8

5

7

28:29 29

7. Teplice

20

7

6

7

22:19 27

8. Dukla Praha

20

6

5

9

24:23 23

sítě hostující Vaněček. I druhým Plzeňanům

9. Jablonec

19

5

7

7

26:27 22

pomohl k těsné výhře 1:0 „vlastňák“ soupeře, tentokrát libereckého Kúdely.

jsme ukázali cestu!“

  „Vlastňáky“
pomohly lídrům
Boj o titul se zužuje na dva týmy. Slávisté
přetlačili v Edenu Teplice 2:1 až v 87. minutě,
kdy se po rohu Jana Sýkory trefil do vlastní

10. Slovácko

20

4

10

6

21:26 22

11. Brno

20

3

12

5

21:29 21

12. Bohemians 1905

19

5

6

8

15:23 21

13. Liberec

20

4

7

9

13:20 19

14. Hradec Králové

19

5

2

12 18:32 17

15. Jihlava

20

3

7

10 16:31 16

Dvakrát se na jaře jeli Letenští prát o li-

16. Příbram

20

3

3

14 15:42 12

gové body mimo svůj stadion a znovu

  Trenérská
defenestrace
vyšli naprázdno. Po špatných výkonech
a výprasku 1:3 v Jablonci a porážce 0:1

VÝSLEDKY 20. KOLA

v Mladé Boleslavi odvolalo v pondělí ve-

Slavia Praha - Teplice 2:1

POSILA Z VÍDEŇSKÉ AUSTRIE STOPER PATRIZIO STRONATI JAKO NÁZORNÁ
UKÁZKA VÝŠKOVÉ PŘEVAHY FOTBALISTŮ BOLKY NAD SPARŤANY.

Mladá Boleslav - Sparta Praha 1:0
Plzeň - Liberec 1:0
Brno - Bohemians 1905 0:0

Cítíte velkou úlevu, že Boleslav zlomila sérii?

Dukla Praha - Jablonec 1:0

„Psychika je nesmírně důležitou součástí každé činnosti, fotbalu nevyjímaje. Byť jsme

Jihlava - Karviná 2:4
Příbram - Hradec Králové 1:0
Zlín - Slovácko 1:1

VÍTĚZNÉ GESTO MARTINA SVĚDÍKA: JEHO TÝM PRÁVĚ ZDOLAL PRAŽSKOU SPARTU.

17.03. 20:15

Sparta Praha - Zlín

18.03. 16:30

Liberec - Slavia Praha

18.03. 17:00

Teplice - Příbram

18.03. 20:15

Slovácko - Mladá Boleslav

19.03. 15:00

Hradec Králové - Brno

19.03. 15:00

Jablonec - Jihlava

19.03. 16:30

Karviná - Plzeň

19.03. 17:00

Bohemians 1905 - Dukla Praha

14.03. 17:00

Jablonec - Hradec Králové

15.03. 17:00

Bohemians 1905 - Plzeň

26

Protože se po zimní pauze trefili svěřenci

a blok se prohloubil. Těší mě, jak sebevědomě se tým proti Spartě prezentoval.“

jim však doma stačilo jen na remízu 1:1

v utkání až na dno sil. Udělat pro výhru maximum, co se týká náročnosti, aktivity. Kluci se
přesvědčili, že když toto plní, má to pozitivní efekt. Neříkám, že tam bylo úplně všechno,
ale naším představám jsme se určitě přiblížili. Ukázali jsme cestu, po které chceme jít.“
Vycházeli jste z podzimního duelu na Letné, kde Boleslav uhrála remízu (2:2)?
„Ukázali jsme si principy hry Sparty, jak eliminovat její rozehrávku. To pro nás bylo klíčové. Sparta mohla pouze nakopávat, naši vynikající hlavičkáři míče sbírali. To bylo pro
úspěšný výsledek zásadní.“
V prvním poločase jste zahodili několik šancí. Neobával jste se, že z toho bude
maximálně jen remíza?
„Máme s koncovkou problémy dlouhodobě. Šance si vytváříme každý zápas, ale jejich
realizace je špatná. V prvním poločase proti Spartě jsme měli snad čtyři, které volaly
po gólu. Je ale potěšující, že to tým negativně nepoznamenalo. Šel za vítězstvím tvrdě dál.“

27

se Slováckem, opustili po třech plichtách
a jedné prohře čtvrtou a poslední jistou
pohárovou pozici.

  Příbram bojuje
Šestnáctý tým tabulky zdolal 1:0 hradecké „votroky“ a udržel při životě skomírající naděje na záchranu. Přesto chybí
Středočechům na vytouženou čtrnáctou
příčku právě Hradce pět bodů. Východočeši si však mohou polepšit v úterní dohrávce na jablonecké Střelnici.

inzerce

inzerce

DOHRÁVKY 16. KOLA

  Zlínu chybějí góly
trenéra Páníka až ve čtvrtém utkání, což

„Nechci soudit, co bude. Nebylo to ale jen o zlomení série, nýbrž také o tom, sáhnout si

Zažil největší triumf trenérské kariéry. Trenér
MARTIN SVĚDÍK v neděli dovedl Mladou Boleslav
k ligovému vítězství nad Spartou (1:0), kterým
Středočeši zlomili dlouhou sérii devíti kol bez výhry. Nedávný kouč reprezentační dvacítky, který středočeský celek převzal po podzimní části
po Leoši Kalvodovi, si pochvaluje, že výkon proti
Spartě se přiblížil jeho představám.

žár - David Holoubek.

chodili do zápasů s tím, že na sérii nemyslíme, stačilo, aby přišlo pár zahozených šancí,
Bude triumf nad Spartou zlomem k lepšímu?

PROGRAM 21. KOLA

dení klubu trenérskou dvojici Tomáš Po-
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Sparta ovšem v některých pasážích převzala otěže...
„Umožnili jsme jí to vlastními chybami v rozehrávce. Nabídli jsme ji ale pouze jednu pří-

Nečas?

ležitost. V nastoupeném trendu jsme pokračovali i po přestávce, eliminovali jsme útočnou

„Všechny hráče v zimě jsme přivedli pro to, že jsou pracovití.

fázi Sparty. Bylo patrné, že jsme šli za úspěchem víc než soupeř. Po vstřelené brance jsme

U Stronatiho je to jen o tom, že v Austrii dlouho nehrál. Znám ho

to už odbojovali.“

z Baníku, vím, že potřebuje mít zápasové vytížení, potom jeho výkony rostou. Železník to samé. Dlouho marodil, musí se dostat

„Nechci soudit, jestli je nebo není v krizi. Sparta má spoustu kreativních hráčů. Dařilo se

zpátky na herní vlnu. Jsou a budou utkání, v nichž nemá jistotu

nám je agresivním napadáním dostat pod tlak. Měli jsme značnou výškovou převahu, sou-

v jednoduchých přihrávkách, ale je to dříč. Kuba Nečas se musel

středili jsme se na standardky, z jedné z nich jsme vstřelili vítězný gól. Jsem za výhru moc

popasovat s přechodem z druhé ligy, jde mu to dobře.“
Chtěli jste tedy kreativitu promíchat s bojovností, agre-

rád, na druhou stranu mě malinko mrzí, že nepřišla už dřív. Bodů jsme mohli mít mnohem

sivitou?

víc. Ale na kdyby se nehraje.“
Obstaral ho brazilský stoper Douglas da Silva. Jak hodnotíte jeho přínos pro
mančaft?

„Tým musíte stavět tak, aby v něm nebyli jen fotbalisti, ale i nosiči vody, rváči. To je správný mix. Pokud nemůžeme přehrát sou-

„Je to obrovsky zkušený hráč, má za sebou několik angažmá. Na jaře se dostal do pohody. Na podzim párkrát chyboval, zimní přípravu ale tvrdě odmakal, je to znát. Je vidět, že

peře fotbalově, musíme to zkusit jinou cestou. Ale je třeba pro to
udělat pro to maximum.“

MARTIN SVĚDÍK KOUČUJE TÝM PŘI PRVNÍ JARNÍ VÝHŘE.

naše obrana hraje pohromadě už nějaký čas, vede si líp a líp.
Jste tedy spokojený i s druhým stoperem Stronatim, posilou z Austrie Vídeň?
„Má formu, proti Spartě byl výborný, soupeře k ničemu nepustil. Defenzivní řada je celkově kompaktní, to mě moc těší.“

STATISTIKA 20. KOLA
Dukla - Jablonec 

MARTIN SVĚDÍK * Narozen: 27. června 1974 * Hráčská kariéra: Baník Ostrava (19931994), Sigma Olomouc (1995), Příbram (1995-1996), Lázně Bohdaneč (1996-1998) *
Největší úspěchy: člen reprezentačního výběru do 21 let
Trenérská kariéra: FK Pardubice (2008-2013), Baník Ostrava (2013), Baník Ostrava
(asistent, 2013-2014), Dinamo Minsk (Bělorusko, asistent, 2014-2015), česká reprezentace do 20 let (2015-2016), Mladá Boleslav (2016-?) * Největší úspěchy: postup do druhé
ligy (2012), postup do ČFL (2010)

1:0 (1:0)

Branka: 2. Mustedanagič (vyražený míč). Rozhodčí: Matějček - J. Paták, Pelikán. ŽK: Mustedanagič - Považanec. Diváci: 1458.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Šimůnek, Štetina, Podaný - Bezpalec (82. Smejkal), Mustedanagič
(69. Brejcha), Marek Hanousek - Brandner (63. Kušnír), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.
Jablonec: Valeš - V. Kubista, Pernica, Beneš, Zelený - Martin Pospíšil (46. Trávník), Jiráček - Masopust, Považanec (80. Mehanovič), Matěj Hanousek - Zrelák (65. Mihálik). Trenér: Klucký.
v

Jihlava - Karviná 

2:4 (2:3)

Branky: Laštůvka vlastní, 45.+2 P. Dvořák (Štěpánek) - 14. Budínský (odražený míč), 36. Eismann
(Janečka), 39. Panák (Budínský), 68. Janečka (Budínský). Rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt. ŽK:
Hošek (Karviná). Diváci: 2501.
Jihlava: Hanuš - Tlustý, J. Krejčí, Mišůn, Vaculík - Ikaunieks, Hronek (73. Popovič), Štěpánek, Batioja (46. Zoubele) - P. Dvořák, Rabušic. Trenér: M. Bílek.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Kalabiška (72. Puchel), Janečka, Panák (90.+1 Jovanovič), Šisler, Budínský - Wágner (84. T. Weber). Trenér: J. Weber.

Zlín - Slovácko



1:1 (1:1)

Branky: 41. Beauguel (Pazdera) - 16. Jan Navrátil (vyražený míč). Rozhodčí: J. Jílek - Antoníček,
Kotalík. ŽK: Pazdera, Gajič - Šumulikoski, Civič, Zajíc. Diváci: 5211.
Zlín: S. Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - V. Vukadinovič, Živulič, Traoré, Lukáš Holík (79. Kopečný) - Diop (79. Fantiš), Beauguel. Trenér: Páník.
Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Jan Navrátil, Machalík (88. Biolek), Daníček, Havlík - Zajíc (90. T. Rada). Trenér: Levý.

Příbram - Hradec Králové



1:0 (1:0)

Branka: 6. T. Pilík (penalta). Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Kubr. ŽK: T. Pilík, A. Hruška - Janoušek, Malinský. Diváci: 2116.
Příbram: A. Hruška - Chaluš, Tregler, Jiránek, Divíšek (46. Krameš) - Trapp - Bazal, Suchan
(86. Lupták), Rezek, Linhart (73. Kacafírek) - T. Pilík. Trenér: K. Tobiáš.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký (78. M. Černý), Chleboun, Nosek, M. Plašil - Janoušek, Jirsák
(69. Schwarz) - Martan, P. Černý, Malinský (57. Žondra) - Pázler. Trenéři: Frimmel a Pilný.

DO BOLESLAVI PŘIŠEL MARTIN SVĚDÍK Z POSTU TRENÉRA REPREZENTAČNÍ „DVACÍTKY“.
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Brno - Bohemians 1905

0:0

Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Koval. ŽK: Tašči, Michal Škoda - Krch, T. Berger, P. Buchta, Jindřišek. ČK: (77.) Tašči - (42.) T. Berger. Diváci: 5016.
Brno: Melichárek - Štohanzl (88. Přichystal), Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Ashiru (57. Litsingi),
Zavadil, Tašči, Polák, Lutonský (62. Michal Škoda) - Řezníček. Trenér: Habanec.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, P. Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jindřišek - T. Berger,
Markovič (70. Kabajev, 89. Kuchta), Luts (46. Šmíd). Trenér: M. Koubek.

Plzeň - Liberec



1:0 (1:0)

Branka: 44. Kúdela vlastní. Rozhodčí: Machálek - Moláček, M. Urban. ŽK: Hejda - Ekpai. Diváci:
9944.
Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hromada (82. Chrien), Hrošovský - J. Kopic,
Bakoš, Zeman (85. J. Kovařík) - Krmenčík (76. Poznar). Trenér: R. Pivarník.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - T. Souček - Ekpai (46. Graiciar), P. Ševčík,
Potočný, Bartl (83. Voltr) - Baroš (71. Bosančič). Trenér: Trpišovský.

Mladá Boleslav - Sparta



1:0 (0:0)

Branka: 68. Da Silva (P. Mareš). Rozhodčí: Orel - Wilczek, D. Pospíšil. ŽK: M. Vukadinovič - Josef
Šural, Mazuch. Diváci: 4928.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - A. Jánoš, P. Mareš (76. M. Vukadinovič), Přikryl, J. Valenta (90.+3 Čmovš), Fabián - Železník (61. Magera). Trenér: Svědík.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Hybš - Josef Šural, Sáček (46. Vácha), Mareček, A. Čermák (46. Néstor), Konaté - V. Kadlec (76. Holzer). Trenér: Požár.

Slavia - Teplice



2:1 (1:1)

Branky: 25. Milan Škoda (odražený míč), 87. Vaněček vlastní- 30. Fillo (Krob). Rozhodčí: Proske Blažej, Kotík. ŽK: Van Buren, Flo - T. Kučera, Šušnjar, Vošahlík, Fillo. Diváci: 15.081.
Slavia: Pavlenka - Bořil, Lüftner, Deli, Flo - Sýkora, Hušbauer (82. Barák), Ngadeu, Zmrhal (72. Tecl)
- Milan Škoda, Mešanovič (63. Van Buren). Trenér: Šilhavý.
Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, T. Kučera - Fillo, Hora, Vošahlík
(85. Vachoušek) - Červenka (77. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

inzerce

inzerce

„Nedělní dohrávka v Edenu přinesla
zajímavý fotbal, neboť Teplice znovu
potvrdily, že hrají lépe venku než doma
na Stínadlech. Proti vedoucí Slavii se
hosté prezentovali velmi dobrým bojovným výkonem, vypracovali si i několik
šancí, z nichž proměnili jen jedinou bezprostředně po vedoucím gólu Milana
Škody. Slávisty hnali za vítězstvím jejich
neúnavní fanoušci a společně se toho
dočkali až pár minut před koncem, kdy
centrovaný míč do vlastní sítě usměrnil
nešťastně hlavou Vaněček. Ukazuje se,
že síla současné Slavie je ve standardních situacích a výškové převaze, kterými si její hráči mohou ve zlomových
pasážích zápasů pomoci, když se jim nedaří kombinační hra. Pro soupeře bývá
jen velmi obtížné je ubránit, což krátce
po sobě poznali jak plzeňští, tak nyní
i tepličtí fotbalisté.
Úplně jiné starosti mají nyní na Letné,
kde po druhé jarní ligové porážce skončila trenérská dvojice Požár-Holoubek.
Jako hráč i potom jako trenér jsem zažil,
jak obrovský je tlak ve Spartě a ve Slavii. Pokud nemáte potřebné zkušenosti
a nejste na něj připravený, tak vás dříve
nebo později semele…“

29

A zbylé dvě nové tváře: útočníci Lukáš Železník a Jakub

Spoléhali jste na to, že Sparta není na jaře v optimálním rozpoložení?

JOSEF PEŠICE

11/2017
Úterý 14.3.2017
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GÓLOVÁ JÍZDA

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

K výhrám pomohli

„vlastenci“

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

30

Milan Škoda (Slavia, 12 + 4)

22

David Lafata (Sparta, 11 + 0)

21,5

Michal Škoda (Brno, 10 + 1)
19 - Muris Mešanovič (Slavia, 8 + 2) * 15,5 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 3 + 7) * 16 - Lukáš
Budínský (Karviná, 5 + 4), Jan Chramosta (Ml. Boleslav, 8 + 0), Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 +
4), Tomáš Pilík (Příbram, 5 + 4), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 8), Jaromír Zmrhal (Slavia, 5 + 4) *
15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 5) * 15 - Michael Krmenčík (Plzeň, 6 + 3) * 14,5 - Vjačeslav
Karavajev (2 + 7) * 14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Jakub Řezníček (Brno, 4 + 4) * 13 - Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 6) * 12,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 4 + 3) * 12 - Haris Harba (Zlín, 6 + 0), David
Vaněček (Teplice, 6 + 0) * 11,5 - Dame Diop (Zlín, 5 + 1), Martin Fillo (Teplice, 5 + 1), Davis Ikaunieks
(Jihlava, 5 + 1), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 5) * 11 - Milan Petržela (Plzeň, 1 + 6), Matěj Pulkrab (Sparta, 4
+ 2), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 4 + 2) * 10,5 - Jaroslav Diviš (Slovácko/Jablonec, 3 + 3), Jan
Krob (Teplice, 0 + 7), Michal Trávník (Jablonec, 0 + 7) * 10 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 5 + 0),
Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0) * 9,5 - Tomáš Hořava (Plzeň, 4 + 1), Tomáš Malinský (Hr. Králové,
4 +1), Peter Olayinka (Dukla, 4 + 1), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná, 4 + 1) * 9 - Antonín Barák
(Slavia, 3 + 2), Pavol Jurčo (Karviná, 3 + 2), Francis Koné (Slovácko, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Holík (Zlín,
2 + 3), Petr Mareš (Hr. Králové/Ml. Boleslav, 2 + 3), Radek Voltr (Karviná/Liberec, 2 + 3) * 8 - Lukáš
Hejda (Plzeň, 4 + 0), Michael Ngadeu (Slavia, 4 + 0), Petr Schwarz (Hr. Králové, 4 + 0) * 7,5 - Michal
Ďuriš (Plzeň, 3 + 1), Jakub Jugas (Zlín, 3 + 1), Lukáš Magera (Ml. Boleslav, 3 + 1), Dominik Mašek
(Bohemians 1905, 3 + 1), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 3 + 1), Tomáš Zajíc (Slovácko, 3 + 1)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12

NEJPILNĚJŠÍ BYLI FOTBALISTÉ KARVINÉ - SKÓROVALI ČTYŘIKRÁT.

Milan Škoda (Slavia)

inzerce

Oproti předchozímu kolu,
které přineslo historicky nejmenší počet vstřelených gólů,
se potence zvýšila, ovšem jen
částečně. Hlavní zásluhu měl
na to duel Jihlava - Karviná,
ve kterém padl půltucet branek. Hned třikrát se rozvlnila
síť za vlastními brankáři a právě
tyto góly teplického Vaněčka,
resp. libereckého Kúdely pomohly vedoucímu tandemu Slavia - Plzeň k povinným domácím
vítězstvím…

1.

Slavia

43

2,150

2.

Sparta

33

1,650

3.

Ml. Boleslav

31

1,550

4.

Plzeň

28

1,473

5.-6.

Zlín

28

1,400

5.-6.

Karviná

28

1,400

7.

Jablonec

26

1,368

8.

Dukla

24

1,200

9.

Teplice

22

1,100

10.-11.

Slovácko

21

1,050

10.-11.

Brno

21

1,050

12.

Hr. Králové

18

0,947

13.

Jihlava

16

0,800

14.

Bohemians 1905

15

0,789

15.

Příbram

15

0,750

16.

Liberec

13

0,650

11 - David Lafata (Sparta) * 10 - Michal Škoda (Brno) * 8 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav), Muris
Mešanovič (Slavia) * 6 - Haris Harba (Zlín), Michael Krmenčík (Plzeň), David Vaněček (Teplice) *
5 - Lukáš Budínský (Karviná), Dame Diop (Zlín), Martin Fillo (Teplice), Davis Ikaunieks (Jihlava),
Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Ondřej Mihálik (Jablonec), Néstor Albiach (Dukla), Tomáš Pilík (Příbram), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 4 - Bořek Dočkal (Sparta), Martin Doležal II (Jablonec), Pavel Dvořák (Jihlava), Lukáš Hejda (Plzeň), Tomáš Hořava (Plzeň), Marek Janečka (Karviná), Tomáš Malinský
(Hr. Králové), Michael Ngadeu (Slavia), Peter Olayinka (Dukla), Matěj Pulkrab (Sparta), Jakub Řezníček (Brno), Petr Schwarz (Hr. Králové), Stanislav Tecl (Jablonec), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná)

VYCHYTANÉ NULY

10

Tomáš Koubek (Sparta)
9 - Matúš Kozáčik (Plzeň), Jiří Pavlenka (Slavia) * 7 - Martin Dúbravka (Liberec), Tomáš Grigar
(Teplice) * 6 - Jakub Diviš (Ml. Boleslav), Stanislav Dostál (Zlín), Milan Heča (Slovácko), Jan
Laštůvka (Karviná), Dušan Melichárek (Brno) * 5 - Radim Ottmar (Hr. Králové), Filip Rada (Dukla)

30
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Jak stíhači Viktoria a „Bolka“ vyhráli 1:0

5)

1)

Plzeň - Liberec 
1:0 (1:0)
Ml. Boleslav - Sparta 1:0 (0:0)

3)

Západočechy, kteří stíhají v bitvě o titul rozjeté slávisty, přivedl na trávník kapitán Roman Hubník, liberecké hosty rvoucí
se o záchranu vedl jeho bývalý reprezentační kolega Milan Baroš

(1). O jedinou branku duelu se zasloužil Jan Kopic (2),

6)

jehož centr z trestného kopu umístil do vlastní sítě nešťastník
Ondřej Kúdela, takže se domácí plejeři mohli po minulé porážce
na Slavii radovat z cenných tří bodů (3).

2)

Po nich naopak jen smutně pokukoval Tomáš Koubek, nejlepší sparťanský hráč v utkání v Mladé Boleslavi

(4). Špatný

výkon svých miláčků neunesli hostující příznivci, při jejich běsnění musel sudí Pavel Orel v 80. minutě přerušit hru

(5). To už

totiž domácí po jediném Koubkově zaváhání a gólu brazilského
stopera Da Silvy Douglase vedli 1:0

(6). Třetí Spartu tak čtvrtí

Mladoboleslavští stáhli už jen čtyři body!

4)

11/2017
Úterý 14.3.2017
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INZERCE

PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7
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Videorozhodčí: testovací režim

v české lize v plném proudu

TAKTO VYPADÁ PRACOVIŠTĚ, ODKUD VIDEOROZHODČÍ SLEDUJE DĚNÍ NA TRÁVNÍKU.

Jak probíhal proces zařazení zkušebního projektu videorozhodčího do české nejvyšší soutěže?

ROMAN HRUBEŠ V ROLI VIDEOROZHODČÍHO.

„Zápas sleduju v kabině pro videorozhodčího společně s tele-

do mezinárodního testovacího programu zavedení videorozhod-

vizním technikem, který na základě mých požadavků připravuje

čího jakožto jediná asociace ze zemí střední a východní Evropy.

veškeré situace pro zpětnou analýzu. Ty situace jsou jasně dané

Stalo se tak na podzim roku 2016 a od jarní části 2017 probíhá

protokolem IFAB: jde tedy o posuzování faulů v pokutovém území,

tzv. offline testovací režim zatím bez zásahu videorozhodčích

regulérnosti dosažení branky například při ofsajdových situacích

do dění na hrací ploše. Nyní je otázkou, jak dlouho bude trvat

a udělení červených karet - případně určení hráče při udělení

současný zkušební stav. Minimálně v jarní části profesionálních

osobního trestu při nepřehledných situacích, skrumážích a po-

soutěží, poté dojde k vyhodnocení odpovědnými orgány v rámci

dobně. Při sledování zápasů, pokud zmíněné situace nastanou,

FIFA a Mezinárodní pravidlové federace IFAB.“

by videorozhodčí měl okamžitě poskytnout informaci hlavnímu

inzerce

rozhodčímu na hrací plochu. Abych popsal finální proces po zá-

„V každém kole v rámci ePojisteni.cz ligy jsme v tomto re-

sahu videorozhodčího: informace od něj putuje k rozhodčímu

žimu zvládli dvě vybraná utkání, dosud tedy celkem osm zá-

s doporučením na přezkoumání situace. Videorozhodčí vzápětí

pasů. Do konce soutěže bude zachován stejný režim, tedy dva

vybere nejlepší záznam, který putuje k rozhodčímu na monitor

zápasy v každém kole. Dohromady tak bude k dispozici mate-

k hrací ploše. A na rozhodčím pak je, aby musel přijmout koneč-

riál z 28 zápasů po skončení české nejvyšší soutěže. Nás vi-

né rozhodnutí. To je tak stále jeho výsadní zodpovědnost.“

deorozhodčích ve zkušebním režimu je zatím dohromady osm jde ve všech případech o bývalé hlavní rozhodčí z profesionálních soutěží.“

37

Vaše prozatímní dojmy ze zkušebního provozu?
„Zatím velmi pozitivní. Ve sledovaných utkáních se vždy vyskytla minimálně jedna situace vhodná k přezkoumání a vyrozumění

inzerce

36

gového utkání?

„Ligová fotbalová asociace se ve spolupráci s FAČR zapojila

Kolik zápasů jste zatím jako videorozhodčí absolvoval?

Domácí nejvyšší soutěž od své jarní části zažívá velké novum: během
vybraných zápasů ePojisteni.cz ligy je do akce nasazen videorozhodčí,
který by v budoucnu mohl svými postřehy pomáhat svým kolegům přímo na hrací ploše. Poznatky z dosavadního testovacího režimu přináší
Roman Hrubeš, sám v minulosti bývalý ligový sudí.

Jak vypadá pracovní proces videorozhodčího v rámci li-

38
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rozhodčího. Ze současných poznatků nemám dojem, že by mělo
docházet k narušení plynulosti utkání, protože vyhodnocení situací se uskuteční vždy velmi rychle a přesně.“
Z vašeho pohledu bývalého rozhodčího: jak nápomocný

MUŽI S PÍŠŤALKOU
SE PŘEDSTAVUJÍ

by mohl být tento institut rozhodčím na hřišti, pokud by se stal
pravidelnou součástí ligových zápasů?
„Vývoj ve fotbalovém dění je obecně velmi dynamický a možné
zavedení institutu videorozhodčího vnímám jako možnou pomoc
rozhodčím na hřišti. Stejně tak je velmi znatelná poptávka veřejnosti po co možná největším zajištění objektivity v rozhodování.“

POPRVÉ BYL SYSTÉM POUŽIT PŘI ZÁPASE
SLAVIA - JIHLAVA, KTERÝ ŘÍDIL SUDÍ ZELINKA.

Kde spatřujete hlavní přínos videorozhodčích?
„V první řadě jednoznačná pomoc pro rozhodčí na hřišti,
transparentní řešení složitých herních situací na hřišti a v neposlední řadě i pravidlová osvěta pro veřejnost.“
A případná negativa?
„Žádná zásadní jsem dosud nezaznamenal. Pokud ale videorozhodčí včas nepodá informaci rozhodčímu, může nastat komplikace s dalším vývojem dění přímo na hřiště.“

PETR VYSLOUŽIL
Narozen: 27. prosince 1970
Bydliště: Velká Bystřice
Rozhodčí: od listopadu 1999, profesionální soutěže od srpna 2006
Záliby: rodina, sport, zahrada, cestování
Co mi dělá radost: jednoznačně moje tři děti!
Rozhodcovský cíl: Být co možná nejdéle
(pokud zdraví a kondice dovolí) aktivním rozhodčím v profesionálních soutěží
a zamávat si třeba v derby „S“.

inzerce

VIDEOROZHODČÍ MÁ K DISPOZICI TELEVIZNÍHO TECHNIKA.
RYCHLOST VYHODNOCENÍ SITUACE JE DŮLEŽITÁ.

Rozhodcovský zážitek: Předkolo Evropské ligy v Jerevanu,
což bylo moje premiéra na mezinárodní scéně. Každému rozhodčímu bych
přál zažít atmosféru mezinárodních zápasů. Rád vzpomínám i na svoji ligovou
premiéru v Ostravě na vyprodaných Bazalech.
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BARCELONA

přepsala historii
HRDINOU BARCELONY SE STAL SERGI ROBERTO, JENŽ V ŠESTÉ MINUTĚ NASTAVENÍ VSTŘELIL POSTUPOVOU BRANKU!

Až do středy žádný tým v historii Ligy mistrů nedokázal vybo-

náskok po vlastní brance Kurzawy a v 50. minutě po zásahu Mes-

jovat postup, když úvodní bitvu play off prohrál o čtyři branky.

siho byla jedinou trefu od vyrovnání stavu série! Gól hostujícího

Barcelona ale předvedla neuvěřitelný obrat a přepsala statistiky.

Cavaniho domácím ale notně zkomplikoval situaci, vždyť po zása-

Utkání na Camp Nou od začátku zcela dominovala - už v 3. minu-

hu uruguayského forvarda nově potřebovali vstřelit další tři góly!

tě rozvlnil síť Suárez, pět minut před koncem první půle zvýšila

To se jim však v samotném závěru díky dvěma trefám Neymara
a postupovému gólu Sergi Roberta v šesté minutě nastavení po-

OSMIFINÁLE LIGY MISTRŮ
První zápasy 14., 15., 21. a 22. února, odvety 7., 8., 14. a 15. března.
KATALÁNCI SLAVÍ HISTORICKÉ VÍTĚZSTVÍ 6:1 NAD PARIS ST. GERMAIN, KTERÉ JE POSLALO DO ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ.

40

41

Benfica - Dortmund 1:0 * PSG - Barcelona 4:0

15.02.

Bayern - Arsenal 5:1 * Real Madrid - Neapol 3:1

21.02.

Leverkusen - Atl. Madrid 2:4, Manchester City - Monako 5:3

22.02.

FC Porto - Juventus 0:2, Sevilla - Leicester 2:1

07.03.

Arsenal - Bayern 1:5, Neapol - Real Madrid 1:3

08.03.

Barcelona - PSG 6:1, Dortmund - Benfica 4:0

14.03. 20:45

Juventus - FC Porto, Leicester - Sevilla

15.03. 20:45

Atl. Madrid - Leverkusen, Monako - Manchester City

OSMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY
První zápasy 9. března, odvety 16. března.

09.03.

APOEL - Anderlecht 0:1 * FC Kodaň - Ajax 2:1
FK Rostov - Manchester Utd. 1:1 * Celta Vigo - Krasnodar 2:1
Gent - Genk 2:5 * Lyon - AS Řím 4:2
Olympiakos - Besiktas 1:1 * Schalke - Monchengladbach 1:1

16.03. 19:00

Besiktas - Olympiakos * Genk - Gent
Krasnodar - Celta Vigo

16.03. 21:05

Ajax - FC Kodaň * Anderlecht - APOEL * AS Řím - Lyon
Manchester Utd. - FK Rostov * Monchengladbach - Schalke

inzerce

inzerce

Středeční odveta osmifinále Ligy mistrů nabídla na Camp Nou nezapomenutelnou podívanou, do níž domácí výběr kouče Luise Enriqueho nastoupil
se čtyřgólovým mankem z úvodního klání v Paříži. A přestože v průběhu napínavého utkání ještě jednou inkasoval, šesti góly do sítě francouzského PSG
si vystřílel senzační postup mezi nejlepší osmičku milionářské soutěže.

14.02.

dařilo a po vítězství 6:1 senzačně poslali PSG z kola ven.
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AUBAMEYANG SESTŘELIL BENFIKU
V souběžně hraném utkání si Dortmund díky hattricku Aubameyanga hladce poradil s Benfikou 4:0 a suverénně tak prošel
mezi osmičku nejlepších, kde nebude chybět ani mnichovský
Bayern, jenž stejně jako v prvním utkání zničil londýnský Arsenal
také v odvetě 5:1 a potvrdil roli velkého favorita na celkový triumf.
Na něj si ale dělají zálusk také obhájci prvenství z Realu Madrid,
kteří po domácí výhře 3:1 nad Neapolí zvítězili stejným poměrem
také v druhém klání na Apeninském poloostrově.

BRABEC BLÍZKO K POSTUPU
Reprezentační stoper Jakub Brabec, který je aktuálně posledním českým fotbalistou v pohárové Evropě, má výrazně nakročeno k tomu, aby si minimálně zopakoval loňskou účast s pražskou
Spartou ve čtvrtfinále Evropské ligy. V belgickém osmifinálovém
derby totiž „jeho“ Genk vyhrál v Gentu výrazně 5:2, takže půjde do čtvrteční domácí odvety s velmi luxusním tříbrankovým
náskokem, a jen totální kolaps by ho mohl připravit o postup mezi
posledních osm týmů ve druhé nejvýznamnější evropské soutěži.
Velká přestřelka byla k vidění také v Lyonu, který zdolal 4:2 italský
AS Řím. Slavný Manchester United plichtil 1:1 v Rostově, německá
bitva mezi Schalke a Gladbachem skončila taktéž smírně 1:1.

ALEXANDRE LACAZETTE V NASTAVENÍ
PEČETIL VÝHRU LYONU NAD AS ŘÍM.

inzerce

KANONÝR PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG HATTRICKEM POKOŘIL BENFIKU A POSLAL DORTMUND MEZI OSMIČKU NEJLEPŠÍCH TÝMŮ LM.
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BUNDESLIGA

FA Cup: kanonády favoritů

Horor se šťastným koncem
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# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Chelsea

27 21

3

3

57:20

66

2. Tottenham

27 16

8

3

53:20

56

3. Manchester City

27 17

5

5

53:29

56

4. Liverpool

28 16

7

5

60:35

55

5. Arsenal

26 15

5

6

55:31

50

6. Manchester Utd.

26 13 10

3

39:22

49

7. Everton

28 13

8

7

47:30

47

7. Kolín nad Rýnem 24

8

8. West Brom

28 11

7

10

36:37

40

8. Freiburg

24 10

9. Stoke

28

9

9

10

32:40

36

9. M´gladbach

24

10. Southampton

26

9

6

11

32:34

33

10. Leverkusen

11. West Ham

28

9

6

13

38:49

33

12. Burnley

28

9

4

15

31:42

31

11. Schalke

13. Watford

27

8

7

12

33:47

31

14. Bournemouth

28

8

6

14

40:54

30

15. Leicester

27

7

6

14

30:45

27

16. Swansea

28

8

3

17

36:61

27

17. Crystal Palace

27

7

4

16

35:46

25

18. Hull

28

6

6

16

26:54

24

19. Middlesbrough

27

4

10 13

19:30

22

20. Sunderland

27

5

4

24:50

19

18

28. KOLO
Liverpool - Burnley 2:1 * Bournemouth - West Ham 3:2
Everton - West Brom 3:0 * Hull - Swansea 2:1
Manchester City - Stoke 0:0
ODLOŽENO: Crystal Palace - Tottenham,
Middlesbrough - Sunderland, Arsenal - Leicester,
Southampton - Manchester Utd., Chelsea - Watford

29. KOLO
18.3. West Brom - Arsenal, Crystal Palace - Watford,
Everton - Hull, Stoke - Chelsea, Sunderland - Burnley,
West Ham - Leicester, Bournemouth - Swansea
19.3. Middlesbrough - Manchester Utd.,
Tottenham - Southampton, Manchester City - Liverpool

NEJLEPŠÍ STŘELCI

1. Lukaku R.
3. Costa D.
3. Sanchez A.
5. Ibrahimovič Z.

V

R

P

GÓLY

B
59

1. Bayern

24 18

5

1

60:13

2. RB Lipsko

24 15

4

5

43:25

49

3. Dortmund

24 12

7

5

53:27

43

4. Hoffenheim

24 10 12

2

45:25

42

5. Hertha

24 12

4

8

32:26

40

6. Frankfurt

24 10

5

9

26:27

35

10

6

33:27

34

4

10

31:41

34

9

5

10

30:33

32

24

9

4

11

37:39

31

24

8

6

10

31:27

30

12. Mohuč

24

8

5

11

33:40

29
28

13. Augsburg

24

7

7

10

23:33

14. Wolfsburg

24

7

5

12

22:34

26

15. Brémy

24

7

5

12

31:44

26

16. Hamburk

24

7

5

12

24:46

26

17. Ingolstadt

24

5

4

15

23:41

19

18. Darmstadt

24

4

3

17

17:46

15

VÝSLEDKY
24. KOLO
Hamburk - Monchengladbach 2:1
Schalke - Augsburg 3:0 * Ingolstadt - Kolín nad Rýnem 2:2
Bayern - Frankfurt 3:0 * Darmstadt - Mohuč 2:1
Freiburg - Hoffenheim 1:1 * Hertha - Dortmund 2:1
RB Lipsko - Wolfsburg 0:1 * Leverkusen - Brémy 1:1

TÝM

G

A

Tottenham

19

4

Everton

19

5

Na půdě slavného Arsenalu skončilo historické tažení outsiderů z Lincoln City nejstarší

váček z druhého místa spíš než dopředu dívat dozadu, kde se zformoval silný šik jeho pro-

pohárovou soutěží světa - ve čtvrtfinále FA Cupu se mančaft z páté nejvyšší soutěže ob-

následovatelů. Zpátky se do něj zařadila i berlínská Hertha, která na Olympijském stadio-

jevil poprvé od roku 1914! Celek kouče Cowleyho v prvním poločase na Emirates Stadium

nu konečně vítězně přemohla Borussii Dortmund. Pod vedením maďarského kouče Pála

domácím Kanonýrům statečně vzdoroval, v první minutě nastavení ale inkasoval po trefě

Dardaie se jí to povedlo úplně poprvé, a tak nebylo divu, že po závěrečném hvizdu vypukla

Walcotta. Po změně stran už s Özilem a spol. nedokázal udržet krok a ještě čtyřikrát lovil

na trávníku ohromná erupce nadšení. Výhru 2:1 vystřelil v 71. minutě z trestného kopu

míč ze sítě. Arsenal se v semifinále FA Cupu může střetnout s rivaly z Tottenhamu, kteří

vyhlášený specialista Marvin Plattenhardt, který svoji levačkou parádně vymetl šibenici

nastříleli do sítě třetiligového Millwallu i díky hattricku Sona dokonce šest branek. Do ces-

hostující branky. Dal tím nejlepším způsobem zapomenout na lehkovážný kiks, kterým se

ty se partě kouče Wengera může postavit také Manchester City, který zvítězil 2:0 nad

podepsal v předchozím kole pod nejtěsnější porážku v Hamburku…

Middlesbrough. Utkání na půdě nováčka Premier League měli Citizens zcela ve své režii,

Na chvostě se stále výrazněji rozevírají bodové nůžky mezi tandemem Ingolstadt-

už v 3. minutě je poslal do vedení Silva, ve druhém poločase pak pojistil jejich postup ka-

Darmstadt a dalšími ohroženými kluby, které prchají z pásma ohrožení, byť jeden z nich

nonýr Agüero. O posledním semifinalistovi se rozhodne v pondělním šlágru na Stamford

se nakonec stejně nevyhne baráži. Největší horror se šťastným koncem určitě prožili

Bridge mezi Chelsea a Manchesterem United.

fotbalisté Brém v Leverkusenu, který dohrával v deseti bez vyloučeného Wendella a ani

4

Sunderland

14

2

TÝM

G

A

1. Aubameyang P.

Dortmund

22

1

2. Lewandowski R.

Bayern

21

2

Kolín nad Rýnem

19

2

3. Modeste A.

RB Lipsko

14

4

5. Chicharito

Leverkusen

10

2

nohu zezadu napadajícího Henrichse. Verdikt rozhodčího Stielera byl jasný - penalta! Míč si

5. Gnabry S.

Brémy

10

1

hárovou Evropu ztrácí už jen tři body. V záchranářské bitvě pak uspěl osmnáctý Hull, který

vzal turecký stoper a kapitán Ömer Toprak. Jeho nepříliš razantní i také špatně umístěnou

5. Ibisevic V.

Hertha

10

4

po dvou zásazích Niassého zdolal Swansea 2:1.

střelu gólman Wiedwald chytil, a tak hned mohl triumfálně vychutnávat remízu 1:1.

5. Wagner S.

Hoffenheim

10

1

druhému Tottenhamu. Sedmý Everton si s chutí zastřílel proti West Bromu (3:0) a na po-

9

# HRÁČ

4. Werner T.

5

15

NEJLEPŠÍ STŘELCI

z vlastní šestnáctky hostující Kainz. Tak dlouho váhal s jeho odkopem do bezpečí, až trefil

17
17

17.3. Dortmund - Ingolstadt
18.3. Augsburg - Freiburg, Brémy - RB Lipsko,
Hoffenheim - Leverkusen, Kolín nad Rýnem - Hertha,
Wolfsburg - Darmstadt, Frankfurt - Hamburk
19.3. Mohuč - Schalke, Monchengladbach - Bayern

v pětiminutovém nastavení neměl žádné šance. Těsně před jeho vypršením vyvážel míč

Chelsea
Arsenal

25. KOLO

Kvůli pohárovému programu se v Premier League o víkendu odehrály jen čtyři duely,
v nichž uspěly domácí celky. Čtvrtý Liverpool si poradil s Burnley 2:1 a přiblížil se na bod

Manchester Utd.

PROGRAM

44

45

inzerce

inzerce

6. Defoe J.

Deset kol před koncem se na obou pólech tabulky bundesligy
docela vyjasňuje. Ambiciózní Lipsko, které dlouho drze šlapalo
na paty vedoucímu Bayernu, si na jaře opakovaně připisuje nečekané ztráty i v domácím prostředí, takže pátý mistrovský titul
bavorského giganta v řadě je téměř skálopevnou jistotou.

Z

A protože i další medailové příčky znamenají přímý postup do Ligy mistrů, musí se no-

PROGRAM

1. Kane H.

MARVIN PLATTENHARDT V OBLEŽENÍ SPOLUHRÁČŮ
Z HERTHY PO VÍTĚZNÉM GÓLU DO SÍTĚ DORTMUNDU.

Anglický fotbal o víkendu žil Premier League i FA Cupem, v jehož čtvrtfinále nezaváhali favorité. Londýnští rivalové Arsenal
s Tottenhamem si poradili s protivníky z nižších soutěží, hvězdný
Manchester City hladce uspěl v Middlesbrough.

VÝSLEDKY

# HRÁČ

LINCOLN CITY DOŠEL AŽ DO ČTVRTFINÁLE FA CUPU,
KDE VYPADL SE SLAVNÝM ARSENALEM (0:5).

# MUŽSTVO
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# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

SERIE A

Barcelonská kocovina, jásot v Madridu

Sedmigólová lekce pro Atalantu

47

11/2017
Úterý 14.3.2017

SERIE A
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B
70

1. Juventus

28 23

1

4

58:19

2. AS Řím

28 20

2

6

61:25

62

3. Neapol

28 18

6

4

65:30

60

52

4. Inter

28 17

3

8

53:29

54

39:19

48

5. Lazio

27 16

5

6

47:29

53

42:38

48

6. Atalanta

28 16

4

8

43:33

52

28 15

5

8

41:32

50
45

1. Real Madrid

26 19

5

2

69:27

62

2. Barcelona

27 18

6

3

77:23

60

3. Sevilla

27 17

6

4

51:31

57

4. Atl. Madrid

27 15

7

5

49:22

5. Villarreal

27 13

9

5

6. Real Sociedad

27 15

3

9

STOPER SERGIO RAMOS POSLAL SVOU VÍTĚZNOU
BRANKOU REAL MADRID DO ČELA TABULKY.

7. Ath. Bilbao

27 13

5

9

34:30

44

7. AC Milán

8. Eibar

26 11

6

9

42:37

39

8. Fiorentina

28 12

9

7

45:37

9. Espanyol

27 10

9

8

39:38

39

9. Sampdoria

28 11

8

9

35:33

41

10. Alaves

27

9

10

8

28:33

37

10. Torino

27 10

9

8

51:43

39

11. Celta Vigo

26 10

5

11

39:45

35

11. Chievo

28 11

5

12

33:37

38

12. Las Palmas

27

8

8

11

43:45

32

33

13. Valencia

27

8

6

13

36:47

30

14. Betis

27

7

7

13

29:44

28

15. La Coruňa

27

6

9

12

31:42

27

16. Malaga

27

6

8

13

33:45

26

17. Leganes

27

6

7

14

22:41

25

18. Granada

27

4

7

16

24:55

19

19. Gijon

27

4

6

17

28:56

18

20. Osasuna

26

1

7

18

27:64

10

VÝSLEDKY

MAURO ICARDI PŘISPĚL K DEMOLICI ATALANTY V MILÁNĚ HATTRICKEM.

Po posvícení přichází průjem... Na tohle pořekadlo dojeli fotbalisté Barcelony, když po heroickém výkonu v Lize mistrů prohráli
v lize v La Coruni. A protože senzačně selhala i Sevilla, na čele
tabulky odskočil Real.

27. KOLO
Real Madrid - Betis 2:1 * Celta Vigo - Villarreal 0:1
La Coruňa - Barcelona 2:1 * Real Sociedad - Ath. Bilbao 0:2
Granada - Atl. Madrid 0:1 * Malaga - Alaves 1:2
Sevilla - Leganes 1:1 * Valencia - Gijon 1:1
Espanyol - Las Palmas 4:3 * Osasuna - Eibar (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
28. KOLO
17.3. Las Palmas - Villarreal
18.3. Eibar - Espanyol, Ath. Bilbao - Real Madrid,
Alaves - Real Sociedad, Betis - Osasuna
19.3. Leganes - Malaga, Atl. Madrid - Sevilla,
Gijon - Granada, La Coruňa - Celta Vigo, Barcelona - Valencia

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

G

A
7

Ve středu oslnili svět, když smazali čtyřgólové manko a v osmifinále Champions League
rozmetali PSG šestibrankovým debaklem. „Je to jako sen, tohle byl můj životní zápas,“

Sedm zápasů neprohráli, pětkrát z toho zvítězili a vyšvihli se na pohárové příčky. Hráli

jásal za všechny hrdina barcelonského večera Neymar. Pokopaný Brazilec ale v neděli

krásný fotbal, vyplenili dokonce i Neapol. Jenže v neděli dostali borci Bergama tvrdé k.o.,

28

9

6

13

32:37

28

9

4

15

35:43

31

14. Bologna

28

8

7

13

25:41

31

15. Cagliari

28

9

4

15

36:58

31

16. FC Janov

28

7

8

13

30:42

29

17. Empoli

28

5

7

16

15:43

22

18. Palermo

28

3

6

19

23:56

15

19. Crotone

28

3

5

20

21:48

14

20. Pescara

28

2

6

20

29:63

12

VÝSLEDKY
28. KOLO
Palermo - AS Řím 0:3 * Fiorentina - Cagliari 1:0
Chievo - Empoli 4:0 * Inter - Atalanta 7:1
Neapol - Crotone 3:0 * Pescara - Udinese 1:3
Sassuolo - Bologna 0:1 * FC Janov - Sampdoria 0:1
Juventus - AC Milán 2:1 * Lazio - Torino (hráno po uzávěrce)

do La Coruni necestoval a jeho spoluhráči jako by se stále nacházeli v hluboké kocovině.

na hřišti Interu utrpěli potupný debakl 1:7! Po třech gólech Icardiho to bylo už po 26 minu-

Na těžkém terénu v hustém dešti padli 1:2, když domácí je dokonce trumfli i ve střelách

tách 3:0, hattrick poté přidal i Banega. Pět gólů padlo v rozpětí 17 minut! „Byla to pro nás

na bránu 9:5. „Nemůžeme porážku svádět na euforii z magického středečního večera nebo

na San Siru obrovská lekce, doufejme, že poučná,“ přiznal hostující kouč Gasperini, jenž

PROGRAM

dokonce na únavu, měli jsme spoustu času na zotavení. Deportivo zkrátka využilo našich

nicméně zbraně neskládá. „Pereme se o místa nahoře se samými velkými kluby, což je

29. KOLO

slabších chvilek,“ přiznal střelec Suárez a fanoušky ujistil: „Dál se budeme prát o titul!“

pro nás nezvyklá situace. Ale dáme tomu ve zbývajících deseti zápasech všechno, budeme

18.3. Torino - Inter, AC Milán - FC Janov
19.3. Empoli - Neapol, Atalanta - Pescara, Bologna - Chievo,
Cagliari - Lazio, Crotone - Fiorentina, Sampdoria - Juventus,
Udinese - Palermo, AS Řím - Sassuolo

Šokem byla i domácí remíza 1:1 třetí Sevilly se sestupem ohroženým Leganes. „Nelíbí
se mi chování týmu. Když se nám nedaří vytvářet si šance, jsme až příliš nervózní a soupe-

bojovat do konce,“ slíbil, že pohárovou Evropu Atalanta zdaleka nevzdává.
V páteční předehrávce vedoucí Juventus zlomil rivaly z AC Milán až v sedmé minutě nastavení, když Dybala z penalty po ruce rozhodl na 2:1. V divoké mele po závěrečném hvizdu mu-

ři toho dokážou využít,“ zlobil se po druhé zbytečné plichtě v řadě trenér Sampaoli.
Dvojitým dárečkem tak nepohrdl madridský Real, byť se doma proti Betisu hodně na-

sel hostující kouč chránit rozhodčího před vlastními hráči. „Cítili nespravedlnost, ale takto

trápil. Tři body zařídil až v závěru spasitel Ramos - jak jinak po rohu hlavou. „Bílý balet“

se chovat nesmějí. Musíme verdikty sudích umět přijmout s pokorou,“ řekl trenér Montella.

má na čele na Barcu dva body a zápas k dobru, a pokud příští víkend zvládne nelehký mač

Nejlepší zápas kariéry v Serii A prožil Jakub Jankto. Na hřišti Pescary, již vede trenér
Zeman, zazářil gólem a dvěma asistencemi, Udine zvítězilo 3:1. „Věděl jsem, že jsou silní

v Bilbau, titul už se pomalu rýsuje!

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

TÝM

G

A

1. Belotti A.

Torino

22

3

2. Džeko E.

AS Řím

20

3

Barcelona

23

2. Suarez L.

Barcelona

21

9

Kliku mělo Atlético, které vyhrálo v Granadě 1:0 díky Griezmannově trefě šest minut

2. Icardi M.

Inter

20

8

3. Ronaldo C.

Real Madrid

19

3

před koncem. Oživilo tak naděje na třetí příčku, teď ve šlágru kola hostí právě třetí Sevillu.

Sampdoria v sestavě se střídajícím Patrikem Schickem zvládla janovské derby, když

4. Higuain G.

Juventus

19

2

4. Aspas I.

Celta Vigo

14

3

Oba celky budou mít v nohou nelehké odvety Ligy mistrů s Leverkusenem, resp. v Leices-

ke třem bodům jí stačila jediná trefa. Tým z posledních sedmi zápasů pět vyhrál a dva

4. Mertens D.

Neapol

19

4

5. Griezmann A.

Atl. Madrid

13

6

16

2

Espanyol

11

2

skončily nerozhodně. Boloňa vyhrála rovněž 1:0 v Sassuolu a ukončila sérii sedmi zápasů

Lazio

6. Moreno G.

teru. Kdo zvládne bitvu lépe? Klíčový bude i záchranářský souboj předposledního Gijonu

6. Immobile C.

s 18. Granadou, ve kterém remíza nestačí ani jednomu.

bez vítězství. Ladislav Krejčí odehrál jen závěrečných 11 minut.

Fiorentina

13

2

46

v útoku, ale mají slabinu v obraně a toho jsme dokonale využili,“ jásal český záložník.

47

7. Kalinič N.

inzerce

inzerce

1. Messi L.

TÝM

Nakoukli do lepší společnosti, hrdě vyhlašovali, že se chtějí prát
o evropské poháry. A pak fotbalisté Atalanty Bergamo dostali tvrdě přes prsty! Z Milána si odvezli sedmičku a kdekdo věští konec
jejich ambicí. Najdou ještě sílu poprat se o místo na výsluní?

12. Udinese
13. Sassuolo

INZERCE

11/2017
Úterý 14.3.2017

49

FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
21. 3. 2017

PLZEŇ OTOČILA ZÁPAS NA SPARTĚ DVĚ VTEŘINY PŘED KONCEM.
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Plzeňský Štrajt rozhodl zápas se Spartou

dvě vteřiny před koncem

53

11/2017
Úterý 14.3.2017

Úvod utkání patřil Plzni, ale do žádné vyložené šance se hosté
nedostali. Naopak na druhé straně ukořistil míč Sláma a po průniku zakončil přesně k tyči Kubíčkovy brány - 1:0. Vyrovnat mohl
v 11. minutě Holý po rozehraném autu Havla, ale trefil jen tyč. V té
samé minutě měl šanci i sparťan Doša, jenže ztroskotal na Kubíčkovi. O minutu později zahrával roh domácí Kovács, do voleje se položil Sláma, ale radost mu zkazila tyč. To však neplatilo
ve 14. minutě, kdy se po rychlém brejku sklouzl na zadní tyči Kubelka a nasměroval míč do plzeňské brány - 2:0.
Druhý poločas začali hosté parádně. Po 21 vteřinách se trefil parádně do šibenice Holý po rohu Stejskala. Nádherný futsalový moment - 2:1. Po výhozu Vozára šel sám na bránu Plzně Kovács, ale
Kubíček jeho šanci vykryl. Domácí stále vedli o gól. To však neplatilo v 27. minutě, kdy na brankovišti zabojoval Šíša a srovnal na 2:2.
Plzeňský Štrajt dokonce mohl poslat hosty do vedení, když
se snažil přehozením překvapit Vozára, ovšem balon se odrazil
od břevna. Na druhé straně odmítl vedení Kubelka, když netrefil

trochu pocit, že jsme po přestávce přestali běhat a nebyli jsme

prázdnou bránu. Závěr zápasu byl nervózní na obě strany. Oba

aktivní. Dostali jsme vyrovnávací gól, a naopak jsme netrefili pět

celky chtěly vyhrát. Ale poslední brejk vyšel Plzni. Dvě vteřiny

minut před koncem prázdnou bránu. Závěr jsme pokazili. Udělali

před koncem uklidil přihrávku Abrhama do sparťanské brány

jsme chybu, šli jsme do presu a dostali jsme z toho gól. První po-

Štrajt. Západočeská euforie byla obrovská.

ločas jsme hráli to, co jsme chtěli, druhý poločas nikoliv. Nevím,

Igor Vodecký (asistent trenéra AC Sparta Praha): „První po-

zda nám došly síly, ale na to se nebudeme vymlouvat.“

ločas jsme hráli to, co jsme chtěli. Dařilo se nám a dali jsme dva

Petr Kučera (trenér SK Interobal Plzeň): „První poločas jsme

góly. Plzeň jsme do ničeho nepustili. V kabině jsme si řekli, že bu-

začali dobře, ale po první šanci Sparty jsme dali prostor Slámovi,

deme hrát to samé a budeme čekat na své šance. Dostali jsme

který umí svou příležitost proměnit. První půle byla z naší strany

však rychlý gól, který nás položil. Naopak hosté se zvedli. Mám

TABULKA CHANCE FUTSAL LIGY

AC SPARTA PRAHA - SK INTEROBAL PLZEŇ 2:3 (2:0)

TÝM

Z

V

R

P

S

B

1.

FK ERA-PACK Chrudim

20

17

3

0

95 : 30

54

2.

FC Benago Zruč n. S.

20

13

3

4

114 : 56

42

3.

SK Interobal Plzeň

20

10

3

7

67 : 68

33

SKP OCEL TŘINEC - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 2:3 (0:0)

4.

Gardenline Litoměřice

20

9

5

6

69 : 57

32

Branky: 38. Blahut (Baron), 39. Blahut (Baron) - 28. Havrda (Bialek), 38. Šafář, 39. Bialek (Fichtner).

5.

AC Sparta Praha

20

9

2

9

71 : 57

29

FC BENAGO ZRUČ N. S. - MADOS MT HRADEC KRÁLOVÉ 6:2 (2:1)

6.

Rádio Krokodýl Helas Brno

20

8

4

8

75 : 85

28

Branky: 3. Sidnei (Saul), 15. Belej (Vnuk), 27. Belej (Saul), 31. Sidnei (Pimpolho), 35. Saul (pen.),
35. Belej (Diego) - 19. Zdržálek (Beran), 26. Zdržálek (Novotný).

7.

SK Slavia Praha

20

7

5

8

63 : 73

26

8.

Nejzbach Vysoké Mýto

20

6

6

8

57 : 66

24

9.

Démoni Česká Lípa

20

7

2

11

47 : 75

23

10.

FC Tango Hodonín

20

5

4

11

69 : 73

19

11.

SKP Ocel Třinec

20

5

3

12

51 : 86

18

12.

Mados Hradec Králové

20

3

2

15

47 : 99

11

Branky: 7. Sláma (Hanzlík), 14. Kubelka (Mažári) - 21. Holý (Stejskal), 27. Šíša, 40. Štrajt (Abrham).

RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO - NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 3:3 (1:1)
Branky: 13. Lerch, 29. Cupák V. (Lidmila J.), 35. Lerch (Mužík) - 6. Vladyka (Michalec), 29. Vácha,
40. Vácha (Novák).

SLÁVISTÉ VEDLI NAD MISTROVSKOU CHRUDIMÍ 2:0, ALE NAKONEC PROHRÁLI.

52

Branky: 15. Filinger, 31. Krok (Tichý), 39. Vagnao (Danilinho) - 32. Levčík (Višváder).

SK SLAVIA PRAHA - FK ERA-PACK CHRUDIM 2:6 (2:4)
Branky: 2. Záruba, 5. Hrdina (Brychta) - 12. Slováček (P. Drozd), 13. Slováček (Max), 17. Rešetár
(Felipe), 19. Max, 25. Max (D. Drozd), 26. Max (Koudelka).

53
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Neskutečný závěr měl zápas 20. kola CHANCE futsal ligy mezi domácí Spartou Praha a Interobalem Plzeň. Pražané vedli 2:0, ale utkání
nakonec prohráli 2:3.

GARDENLINE LITOMĚŘICE - FC TANGO HODONÍN 3:1 (1:0)
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spíše bojácná. Vůbec se mi naše hra nelíbila a v kabině proběhla

pro nás šel právě soupeř do vedení po standardní situaci. Odpově-

ráznější řeč. Na Spartě se zkrátka musí hrát jinak. Udělali jsme

děli jsme stejným způsobem. Byli jsme aktivnější a nejlepší hráč

změny a ve druhé půli bylo vidět, že chceme víc. Hrál se vyrov-

na hřišti Lerch nás dostal do vedení. Bohužel půl minuty před

naný zápas. I Sparta měla za stavu dva-dva velkou šanci. Mohly

koncem jsme inkasovali z power play, a tak se body dělily. Je to

vyhrát oba celky, ale myslím si, že za aktivitu ve druhém poloča-

pro nás ztráta.“

se jsme si výhru zasloužili.“

VÁCHA ZACHRÁNIL NEJZBACHU
BOD V POSLEDNÍ MINUTĚ
Futsalisté Brna hostili v pátečním zápase 20. kola CHANCE futsal ligy Vysoké Mýto. Oba celky získaly bod po remíze 1:1.
Hosty brzy poslal do vedení Vladyka, ale do přestávky srovnal
brněnský Lerch. Po přestávce Nejzbach znovu vedl, ale na Vácho-

11/2017
Úterý 14.3.2017
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Libor Gerčák (brankář Nejzbachu Vysoké Mýto): „Pro nás je
nakonec bod dobrý. Konečně jsme vyrovnali těsně před koncem
také my. Poslední gól jsme dali při power play. Hrál se vyrovnaný
zápas na držení míče a další aspekty. My jsme se trápili v koncovce. Helas měl více nebezpečných zakončení. My jsme kopli
na bránu asi sedmkrát, ale zase jsme byli produktivní. Při dalších
šancích jsme dvakrát netrefili prázdnou bránu. Na gól se hrozně
nadřeme, zatímco domácí dali celkem šťastné góly.“

vu trefu rychle odpověděl V. Cupák. Pět minut před koncem Helas
výsledek otočil po další trefě Lercha, ale hosté využili v poslední
minutě power play a srovnali díky Váchovi na konečných 3:3.
David Cupák (kapitán RK Helas Brno): „Dnes jsme ztratili dva
body. Soupeř šel sice brzy do vedení, ale dokázali jsme se štěstím

ČESKÁ LÍPA JE BLÍZKO ZÁCHRANĚ
CHANCE FUTSAL LIGY
Futsalisté České Lípy dokázali vyhrát klíčový páteční zápas 20.
kola CHANCE ligy v Třinci. Hosté mají tři body po výsledku 3:2.

srovnat. Druhý poločas jsme byli lepší a zasloužili jsme si vyhrát.

Na první gól zápas se čekalo až do 28. minuty, kdy skóroval hos-

Byli jsme častěji na míči a dostávali se do zakončení, ale bohužel

tující Havrda. Pak však hosté dostali červenou kartu, ale dokázali

54

skórovat i v oslabení. Nicméně i Třinec využil přesilovku a Blahut

salový, tak krutě bojovný tým. Zápas byl od začátku hodně opa-

svým druhým gólem dokonce srovnal na 2:2. Jenže minutu před

trný a do poločasu se urodilo jen málo brankových příležitostí.

koncem rozhodl českolipský Bialek.

Do kabin se šlo za stavu nula-nula, po přestávce to vypadalo, že

Andrea Bucciol (trenér SKP Ocel Třinec): „Je obrovská škoda,

obraz hry bude stejný, jenže to přestalo ve dvacáté deváté mi-

že jsme tento zápas prohráli. Ale když neustále budeme dělat ta-

nutě, kdy se nám povedlo vstřelit vedoucí branku. Potom jsme

kové chyby, které nedělají ani amatéři v městské lize, tak nemů-

byly v obrovské psychické výhodě, i když jsme věděli, že to bude

žeme vyhrávat. Když k tomu připočítáme neproměněné šance,

krutých jedenáct minut. Dějiny zapasu se lámaly, když za zá-

není se o čem bavit. První poločas byl vyrovnaný, oba týmy měly

chranou brzdu zatáhl Bažant a uviděl červenou kartu, což bylo

nějaké šance, ale bez proměnění. Druhý poločas už pro nás byl

velice zlé, ale měli jsme čas si říci, jak to budeme v oslabení hrát.

složitý, jako první jsme inkasovali a museli jsme dobývat ještě ur-

Při napadání se utrhl Šafář a skóroval podruhé, pak jsme opět

putnější obranu hostů. Nemůžu pochopit, jak můžeme inkasovat

stoupli do bloku, ale dostali jsme na jedna-dva, a po této bran-

třetí branku hned poté, co dokážeme srovnat, nemůžu to pochopit.

ce jsme mohli opět do plného počtu hráčů. Pak přišla chyba

Musíme pracovat dále, ve hře je ještě šest bodů a my se je pokusí-

našeho postavení a Třinec trestal podruhé. To byla hodně krutá

me všechny získat. Gratuluji České Lípě, byla neskutečně efektiv-

sprcha, proto jsem si vzal oddechový čas, abychom se zklidnili,

ní a má důležité tři body.“

a to přineslo své ovoce v podobě skvěle sehrané akce. Dali jsme

Karel Kruliš (trenér Démonů Česká Lípa): „Dnešní zapas

rozhodující gól, který znamenal naše vítězství. Celý tým před-

nám ukázal, že jdeme dobrou cestou, i když někteří hlásají, jak

vedl obrovskou chuť a dal do zápasu vše. Chci týmu poděkovat

nejsme moc futsalový tým, tak jsme jim ukázali, že jsme jak fut-

za předvedený výkon.“

55

inzerce

inzerce

www.chancefutsalliga.cz

www.chancefutsalliga.cz

SOUBOJ SEŠÍVANÉHO ONDŘEJE MÍČI (VLEVO) A CHRUDIMSKÉHO MICHALA MAREŠE.
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HRADEČTÍ VZDOROVALI BENAGU
DVĚ TŘETINY HRACÍ DOBY
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V BRANCE SLAVIE DOSTAL POPRVÉ ŠANCI RADIM GARČÁR.

V rámci 20. kola CHANCE futsal ligy přivítalo domácí Benago
ve sportovní hale ve Zruči nad Sázavou královéhradecký Mados.
Souboj druhého týmu soutěže se sestupujícím Hradcem Králové měl favorita jasného, ale o tom, kdo si odnese tři body, dlouho
jisto nebylo. Domácí orli totiž své šance zahazovali, zatímco Hradečtí bojovali, a dokonce se jim podařilo z 0:2 vyrovnat na 2:2. Poté
ale Benago čtyřmi trefami rozhodlo o svém vítězství 6:2.
Benago se dostalo díky své aktivitě do vedení už ve 3. minutě
utkání, kdy Saul rozehrál rohový kop na Sidneiho, ten si přehodil
míč z pravačky na levačku a ranou o břevno otevřel skóre utkání.
Na konci 15. minuty se domácí radovali podruhé, když Vnuk vybojoval míč a poslal jej na branku. Tam už ho chtěl chytit do rukou
hostující brankář Tošovský, jenže těsně před ním míč nasměroval
mezi tyče Belej - 2:0. Na konci první půle se dokázali hosté vrátit
do zápasu. Nejprve byla Zdržálkova střela sražena, ale míč se do-

„Nejsem spokojený, protože jsme nedodrželi věci, které jsme

stal k Beranovi, který jej vrátil Zdržálkovi, jehož střela prošla pár

si řekli. V prvním poločase jsme nedali snad sedm, osm tutovek.

centimetrů za brankovou čáru.

Podařilo se nám jít sice do vedení jedna-nula, ale potom se dlouho

Hradečtí se dokonce ve 26. minutě dočkali vyrovnání, když pro-

čekalo na další gól a my své šance zahazovali. V podobném duchu

šlo do sítě Zdržálkovo bodlo. Nerozhodný stav však nevydržel ani

se nesl i druhý poločas. Soupeř se prosadil ze svých pološancí,

minutu. Saul totiž rozehrál z pravé strany aut na Sidneiho, jehož

například po střele z deseti metrů. Hradec hrál to, co hrál a klo-

dělovku tečoval do branky Belej - 3:2. Čtvrtou branku přidalo

bouk dolů před ním, že se nevzdal,“ pochválil bojovnost soupeře

Benago poté, co brankář Ondráček vyrazil před sebe střelu Pim-

trenér Benaga Beni Simitči.

polha a pro dobíhajícího Sidneiho nebyl problém poslat míč pod
horní tyč. Definitivní rozhodnutí nachystali domácí na 35. minutu,
v níž se prosadili hned dvakrát. Nejprve po faulu na Beleje proměnil pokutový kop Saul a o pár sekund později našel Fogaca u levé
tyče Beleje, který elegantní patičkou upravil na konečných 6:2.

Benago se připravuje na play off. „Myslím si, že kdybychom
dali rychleji více gólů, vypadal by výsledek i výkon Hradce jinak.
Jelikož to ale bylo stále o jeden, dva góly, tak Hradečtí hráli až
do konce a živili naději. My jsme odskočili až v závěru. Spokojený
ale nejsem, protože kdyby ostatní viděli, jak hráči hrají na tré-

inzerce

ninku, z jakých šancí dávají góly, tak by tomu snad ani nevěřili,
protože dnes jsme se nemohli trefit ani ze stoprocentních šancí.

třetiny zápasu byl výsledek stále na vážkách. Nakonec rozhodly

postavení v play off. Proto se hrálo dost opatrně. My ale byli více

dvě branky v závěru, které to domácím ulehčily. Benago vyhrálo

nebezpeční v útočné fázi a zaslouženě se ujali v prvním poločase

zaslouženě, ale s naším výkonem jsem spokojený. Bohužel sestu-

vedení. Ve druhé půli Tango zvýšilo svou aktivitu, chtělo zápas zvrá-

pujeme, ale odehráli jsme důstojné utkání, s čímž jsem spokojen,“

tit na svou stranu, ale kluci výborně bránili a podnikali jsme nebez-

řekl po utkání trenér Hradce Králové Michal Stříž.

pečné protiútoky a po jednom zvýšili svůj náskok. Škoda zbytečné
následné chyby, kdy soupeř snížil a najednou ho bylo plné hřiště.

LITOMĚŘICE NECHALY TANGO
NA PŘEDPOSLEDNÍM MÍSTĚ

Takže vlastně spokojený můžu být jen s tím, že se nikdo nezranil
a nevykartoval,“ konstatoval Beni Simitči a dodal: „Za dva týdny
nás čeká utkání s Litoměřicemi, kde nás soupeř prověří mnohem
více. Na závěr musím ale říct, že ono neproměňování šancí je zřej-

nepustili, a naopak zápas zaslouženě dovedli do vítězného konce.
Pozitivní byla naše hra v obranné fázi, a hlavně jde vidět, že se dostáváme do herní pohody, která nám na začátku roku chyběla.“

mě zapříčiněno i tím, že hráči v posledních dvou týdnech dostávají

Domácí celek poslal do vedení nestárnoucí David Filinger a prv-

Jiří Štěrba (manažer FC Tango Hodonín): „Soupeř vyhrál za-

na trénincích hodně do těla. Tudíž není divu, že mají v zápase těž-

ní poločas vyhrál díky němu Gardenline 1:0. Ve 31. minutě přidal

slouženě, i když šancí na vstřelení branky si moc nevypracoval.

ké nohy. Nicméně v tomto, ani v následujících dvou zápasech není

druhou trefu Litoměřic Krok, ale Hodonínští vzápětí snížili na roz-

Do vedení se domácí dostali lacino naším vlastním gólem, na dru-

důležité hrát na krásu, ale řádně se připravit na play off.“

díl jedné branky zásluhou Levčíka. Jenže místo vyrovnání Tango

hé straně trefil Řezníček za stavu nula-nula v tutovce gólmana

ještě jednou inkasovalo. V předposlední minutě uzavřel skóre Vag-

do hlavy. Ve druhém poločase se obraz hry moc nezměnil, šancí

nao. Hosté dál zůstávají na nelichotivém jedenáctém místě.

bylo jako šafránu. Tentokrát i přes prohru musím pochválit oba

„Ačkoliv jsme nakonec ve Zruči prohráli výraznějším rozdílem,
tak si myslím, že náš výkon nebyl špatný. Navíc jsme měli trochu
oslabenou sestavu. V prvním poločase jsme byli Benagu vyrovna-

Vlastimil Bartošek (trenér Gardenline Litoměřice): „Pro Hodo-

ným soupeřem, i když měli domácí více ze hry a více šancí. Dvě

nín byl zápas hodně důležitý v boji o sestup a my hráli o co nejlepší

56
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rozhodčí, kéž by tomu tak bylo častěji. Boj o zbylé místo v lize se
po pátku zúžil na Tango a Třinec.“

inzerce

inzerce

V pátečním zápase 20. kola CHANCE futsal hostily Litoměřice
soupeře z Hodonína. Domácí nakonec zvítězili 3:1.

Začal hrát power play, ale kromě jedné šance jsme ho k ničemu
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OBRAT CHRUDIMI POTVRDIL
SVÝM HATTRICKEM MAX

FUTSAL

INZERCE

takovému soupeři je třeba mít stoprocentní soustředění po celou
dobu u každého hráče, to se nám bohužel nepodařilo. Pak jsme

Futsalisté Slavie Praha dohrávali v neděli večer zápas 20. kola

v druhém poločase hráli dlouhou dobu pod tlakem pěti faulů, kte-

CHANCE futsal ligy. Soupeřem sešívaných byla mistrovská Chru-

ré jsme nasbírali úplně zbytečně. Ondra Vahala v týdnu netréno-

dim, která si nakonec odvezla tři body po vítězství 6:2.

val, proto jsme se rozhodli nasadit brankáře Radima Garčára, měl

Přitom slávisté zahájili zápas parádně. Už ve druhé minutě otevřel skóre ex-chrudimský Záruba. V 5. minutě rozveselil domácí

výborné a slabší momenty, ale celkově ho musím za jeho výkon
pochválit.“

fanoušky druhým gólem Hrdina - 2:0. Jenže druhá desetiminu-

Felipe Conde (trenér Chrudimi): „Začali jsme dobře, ale udě-

tovka patřila Chrudimi. Nejprve Slováček dvěma rychlými góly

lali jsme v úvodu dvě, nebo tři chyby. Slavia hrála v té době dobře

srovnal na 2:2 a dílo obratu dokonal hostující kapitán Rešetár -

a dvakrát skórovala. Pak jsme začali lépe bránit a hra se vyrovna-

2:3. Těsně před přestávkou pak Max rozjel svůj hattrickový večer,

la. S postupem času jsme se zlepšili, vypracovali si šance a dostali

který dokonal dalšími dvěma trefami po přestávce - 2:6.

zápas pod kontrolu. Jsem spokojený s výsledkem, protože jsme

Martin Brychta (trenér Slavie): „Povedl se nám začátek, šli

hráli proti silnému soupeři. Naše motivace do posledních zápasů?

jsme rychle do dvougólového vedení. Je jenom škoda, že jsme

Připravujeme se na play off, tento týden jsme trénovali osmkrát

tento vývoj neudrželi déle, alespoň do konce prvního poločasu.

nebo devětkrát. Je to důležité, abychom do play off šli v dostateč-

Přišla pasáž, kterou jsme zkazili a Chrudim toho využila. Proti

né formě a sebevědomě.“

generální partner CHANCE futsal ligy

inzerce

MICHAL HOLÝ SE PROTI SPARTĚ BLÝSKL PARÁDNÍ TREFOU DO ŠIBENICE.
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www.chancefutsalliga.cz
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INZERCE
www.ceskesvycarsko.cz

www.chancefutsalliga.cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.ceskestredohori.info

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.branadocech.cz

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Ženy neudržely vedení

a Italkám podlehly

Hned v úvodu se do zajímavé šance protáhla Voňková, její střet

na 2:5 přišlo sedm minut před koncem, když po faulu na Martín-

s brankářkou ovšem rozhodčí jako penaltový faul neposoudila.

kovou z pokutového kopu přesně zamířila Svitková. Na koneč-

Česká kapitánka však kvůli zranění nemohla ve hře pokračovat

ných 6:2 pro Itálii skóre v nastaveném čase upravila Giugliano

a nahradila ji Divišová. Češky se přeci jen radovaly. V deváté mi-

a svěřenkyně trenéra Rady tak po prohře skončily na konečné

nutě centrovala do pokutového území Vyštejnová a Chlastáková

dvanácté příčce.

otevřela skóre. Českou obranu nejvíce zlobila italská kapitánka,

„Poslední zápas o umístění jsme začali dobře a po gólu

naopak po centru Martínkové zamířila Svitková hlavou pouze

Chlastákové šli do vedení. Holky hrály organizovaně a nepouš-

do tyče. Ovšem v závěru prvního poločasu přišel výpadek a Ital-

těly Italky do šancí. Naopak po hlavičce Svitkové jsme trefili tyč

ky dokázaly během pár minut otočit skóre. Dvě branky vstřelila

a mohli jít do dvougólového vedení. Ve 38. minutě soupeřky srov-

Girelli, a těsně před pauzou z dorážky rozvlnila síť Parisi.

naly a následoval náš kolaps. Do přestávky se Italky ještě dva-

Chvilku po přestávce se Italky radovaly počtvrté, trefila se

krát trefily a nastal obrat v zápase. Hned po přestávce jsme svoji

Bonansea. Dále využily soupeřky nepřesnosti v rozehrávce

šanci neproměnili, naopak soupeřky střelou z dálky udeřily po-

a na konci rychlého útoku byla kapitánka Gabbiadini. Snížení

čtvrté. Pak už Italky zápas ovládly a po vítězství 6:2 zaslouženě
vyhrály. Náš druhý gól dala z pokutového kopu Svitková po faulu

ČESKÉ REPREZENTACI SE V ZÁPASE S ITÁLIÍ NEDAŘILO, PODLEHLA JÍ VYSOKO 2:6.

CYPRUS WOMEN‘S CUP 2017, UTKÁNÍ O 11. MÍSTO

Po čtvrté příčce v základní skupině čekal ve středu dopoledne na Cyprus
Women‘s Cupu české ženy duel o konečnou jedenáctou příčku proti Itálii. Češky
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Branky: 38. a 40. Girelli, 45 Parisi, 48. Bonansea., 54 Gabbiadini, 90.+3 Giugliano - 9. Chlastáková,
83. Svitková (pen.). ŽK: 49. Bonansea - 44. Sedláčková N., 47. Kožárová. ČR: Bednaříková - Vyštejnová, Sedláčková N. (46. Necidová), Sedláčková J., Dlasková - Svitková, Kožárová (72. Kladrubská),
Bertholdová - Martínková L., Voňková (7. Divišová, 59. Strnadová), Chlastáková (46. Nepokojová)
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jsme získali reálný obraz o stavu jejich výkonnosti,“ hodnotili závěrečný duel na turnaji trenéři Rada s Jírou.

zeny.fotbal.cz
inzerce

inzerce

bohužel neudržely vedení a soupeřkám podlehly 2:6.

ITÁLIE - ČESKÁ REPUBLIKA 6:2 (3:1)

na Martínkovou. Dali jsme prostor všem hráčkám z kádru, čímž
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ANETA POCHMANOVÁ
AC SPARTA PRAHA * STŘEDNÍ ZÁLOŽNICE
Datum a místo narození: 12.4.2001, Praha
Aktuální bydliště: Praha
Fotbalová kariéra: Sportovní Jižní město, ČAFC Praha, AC Sparta Praha
Jak jsi se dostala k fotbalu?
K fotbalu jsem se dostala ve svých 7 letech díky tátovi a přátelům ve škole.
Největší fotbalový zážitek či úspěch?
První fotbalový turnaj v Jablonci za Sportovní Jižní město,
několikanásobná mistryně ČR s AC Sparta Praha a možnost hrát za reprezentaci.
Nejoblíbenější fotbalistka/fotbalista … vzor?
Neymar Da Silva, Alex Morgan, James Rodriguez.
Fotbalové cíle
Mým cílem je nadále pokračovat v reprezentaci a dostat se do A týmu AC Sparta žen
nebo se dostat do dobrého zahraničního klubu.
Životní cíle
Mým životním cílem je dělat to, co mě baví a naplňuje.
Škola a obor?
Anglo-německá obchodní akademie - obor ekonomie a podnikaní (sportovní management).

eurowu17.fotbal.cz
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Koníčky, zájmy, oblíbená kapela, oblíbené jídlo a pití ….?
Baví mě všechny sporty. Ráda ve svém volném čase také chodím s mým psem ven,
poslouchám hudbu a koukám na filmy. Moje nejoblíbenější jídlo je smažený květák
s bramborami a špagety aglio-olio. Moje nejoblíbenější pití je džus a ledový čaj.
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Poslední volná místa pro dívky

na Fotbalovém kempu Můj první gól

RODIČE MOHOU MALÉ FOTBALISTKY DO KEMPU PŘIHLÁSIT DO KONCE BŘEZNA 2017.

I Fotbalová asociace České republiky chce dát vašemu malé-

První ročník Fotbalového kempu je určen pouze pro 100 dětí

mu fotbalovému nadšenci něco navíc. Proto ve Sportovním centru

z celé České republiky, přičemž kapacita pro chlapce je sice již

v Nymburce, kam jezdí trénovat i reprezentační výběry či přední

vyčerpána, lze je však stále přihlašovat na seznam náhradníků.

české sportovní kluby, pořádá první Fotbalový kemp k projektu

„Protože fotbal není v žádném případě pouze mužskou záležitostí,

Můj první gól. „Naším cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro výchovu

svá místa mají na kempu garantována také děvčata. V současné

budoucích talentů, kteří se třeba jednou stanou tvářemi českého

době zbývá stále několik volných míst určených holčičkám. Rodiče

fotbalu. I proto se FAČR rozhodl pořádat týdenní Fotbalový kemp

mohou své malé fotbalistky na kemp přihlašovat do konce března

pro holky a kluky narozené v roce 2009,“ uvedl Grassroots mana-

2017,“ řekl Michal Blažej. K přihlášení vaší ratolesti stačí vypl-

žer FAČR Michal Blažej.

nit formulář na webu kemp.mujprvnigol.cz, kde naleznete také

Fotbalový kemp se uskuteční od 31. července do 5. srpna 2017.

podrobnější informace o kempu.

Zúčastnit se ho mohou jak začínající fotbalisté a fotbalistky, tak i ti,
kteří fotbal již nějakou dobu hrají.
Děti se budou na Fotbalovém kempu učit od špičkových Grassroots trenérů mládeže, kterých je v České republice pouze čtrnáct. Tito trenéři trénují podle nejnovějších trendů a neváhají
do svých tréninků implementovat nové metodické prvky. Kromě

68

DATUM: 31. 7. 2017 - 5. 8. 2017
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK: 4500,- Kč

šejí si, jaké je to zahrát si na hřišti na Strahově, kde hrají reprezentační výběry, navštíví Síň slávy českého fotbalu v sídle FAČR,
setkají se s osobnostmi českého fotbalu, ale poznají také nové
kamarády a odnesou si spoustu zážitků, zkušeností i věcných cen.

69

kemp.mujprvnigol.cz
inzerce

inzerce

„Táto, jednou bych chtěl být jako Pavel Nedvěd!“ Možná už jste takovou větu
od svých ratolestí slyšeli. Fotbal, nejrozšířenější a nejpopulárnější kolektivní sport na světě, motivuje, inspiruje, někdy bere, ale především dává.

tréninků čeká na účastníky bohatý doprovodný program. Vyzkou-

MÍSTO: Sportovní centrum Nymburk
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V Hradci Králové proběhla první
Krajská Grassroots konference

71

… POSLEDNÍ KONFERENCE ZE ZBÝVAJÍCÍCH TŘINÁCTI
PROBĚHNE 27. DUBNA V KRAJI VYSOČINA.

Konference se zúčastnilo na 100 zástupců klubů z celého Královéhradeckého kraje, kteří si postupně vyslechli a prodiskutovali příspěvky zástupců FAČR a krajského fotbalového svazu.
Hlavními body byly informace o strategickém plánu neprofesionálního fotbalu do roku 2020, detailní údaje o členství v kraji
a jednotlivých okresech, představeny byly i nové projekty klubového licenčního systému a online základního stupně trenérského vzdělání Grassroots leader.
„Tyto krajské konference budou informačně navazovat
na 1. Národní Grassroots konferenci, která proběhla v říjnu
2016 v Praze. Nyní během března a dubna 2017 zorganizujeme
na každém kraji tyto konference, bude jich tedy celkem čtrnáct.
Záměrem je představit klubům z krajů a okresů strategický plán
neprofesionálního fotbalu, ale také nové projekty zaměřené
na rozvoj neprofesionálního fotbalu,“ přiblížil náplň konference
Grassroots manažer FAČR Michal Blažej.
„Myšlenka této konference je projekt, který se detailně zabývá prostředím regionálního fotbalu a je na nás, abychom z toho
vytěžili maximum. Nejvíce mě zaujala nová trenérská licence
Grassroots leader, což je podle mě trefa do černého, na kraji
máme poměrně velký počet dětí, ale chybí nám k nim odborně

Praha - 14. březen 2017, 16:00
Karlovarský - 17. březen 2017, 16:30 * Pardubický - 18. březen 2017, 9:00
Jihočeský - 27. březen 2017, 16:00 * Plzeňský - 29. březen 2017, 16:30
Středočeský - 4. duben 2017, 16:00 * Liberecký - 6. duben 2017, 16:00
Olomoucký - 11. duben 2017, 16:00 * Moravskoslezský - 20. duben 2017, 16:00
Ústecký - 24. duben 2017, 16:00 * Jihomoravský - 26. duben 2017, 16:00
Zlínský - 26. duben 2017, 16:00 * Vysočina - 27. duben 2017, 16:00

zdatní trenéři a toto je určitě cesta, jak je k dětem můžeme do-

SERIÁL KRAJSKÝCH GRASSROOTS KONFERENCÍ ZAHÁJIL V HRADCI KRÁLOVÉ…

stat,“ zhodnotil přínos konference předseda Královéhradeckého

Ve všech čtrnácti krajích se během měsíců března a dubna uskuteční 1. Krajské

fotbalového svazu Václav Andrejs.

www.fotbal.cz

první z těchto konferencí proběhla na začátku března v Hradci Králové.

fotbalového prostředí, aby se zajistilo co nejefektivnější předá-

71

vším s mládeží, což je jednou z hlavních priorit strategického
plánu FAČR. Další krajské konference nyní proběhnou během
března a dubna.

inzerce
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Tyto konference by se v budoucnu měly stát tradiční součástí
vání informací do klubů a pomohlo se tak kvalitní práci přede-

Grassroots konference zaměřené na rozvoj neprofesionálního fotbalu. Historicky

inzerce

TERMÍNY 1. KRAJSKÝCH
GRASSROOTS KONFERENCÍ

72

11/2017
Úterý 14.3.2017

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

11/2017
Úterý 14.3.2017

73

„Naši největší prioritou

je podpora mládeže!“
VÝKONNÝ VÝBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU DOSTAL
NA NEDÁVNÉ VALNÉ HROMADĚ OD DELEGÁTŮ MANDÁT NA DALŠÍ ČTYŘLETÉ OBDOBÍ.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

V posledních letech se spousta tradičních věcí ve fotbalo-

vedli. A přiznávám, byla to chyba. Nicméně to dnes funguje a je to
přínos pro atraktivnost soutěží i pro diváky.“
Stále častěji a hlasitěji se v českém fotbale skloňuje pod-

se body navíc lepším v penaltovém rozstřelu, kluby mohou „vy-

pora mládeži včetně té finanční. Jak vypadá konkrétně na kraj-

kupovat“ některé své potrestané hráče…

ské úrovni?

„Změn nastalo opravdu hodně. Jednak se zásadním způsobem

„Jedním z našich prioritních úkolů je samozřejmě podpora klu-

změnila fotbalová legislativa. To, co se klubů týká nejvíce, je asi

bů, zejména mládeže. Proto jsme před třemi lety založili Nadační

přestupní řád. Hráči získali obrovskou volnost. Již nejsou jen v ru-

fond pro fotbalovou mládež Středočeského kraje. Prostřednic-

kou funkcionářů, mohou se téměř bez překážek rozhodnout, kde

tvím tohoto fondu jsme v uplynulých dvou letech klubům, jejichž

budou hrát. Má to samozřejmě určitá omezení, ale změna je to ob-

mládežnické týmy působí v našich soutěžích, vyplatili na podporu

rovská. S tím na druhou stranu souvisí náročnější práce pro klu-

mládeže čtyři miliony korun. Za to patří velký dík vedení Středo-

bové funkcionáře. Nicméně, fotbalový „trh“ je jen jeden, takže ka-

českého kraje, které si uvědomovalo, jak velké jsou finanční náro-

tastrofické scénáře, které jsme před zavedením nové legislativy

ky na výchovu mladých fotbalistů. Staráme se i o kluby z okresní

Čtyři roky vedl jako předseda největší krajský fotbalový svaz v zemi. Na stejně dlouhou dobu dostal MIROSLAV LIBA na nedávné volební Valné hromadě
Středočeského KFS od delegátů stoprocentní mandát, aby se stávajícím výkonným výborem dál pokračoval. I proto jsme se v následujícím rozhovoru
postupně přesouvali z minulosti do přítomnosti i blízké budoucnosti.

slýchali, se nenaplnily. My jsme v rámci toho, co nám řády a před-

úrovně, na podzim jsme rozdělili přes OFS pro děti 4 tisícovky

pisy FAČR dovolují, klubům umožnili, aby se v případech, kdy je to

míčů. Nyní na okresy posíláme tréninkové pomůcky za dalšího

možné, rozhodli, jestli má být hráč disciplinárně potrestán nebo

půl miliónu korun.

inzerce

vých soutěžích změnila. Zápasy už nekončí remízami, ale udělují
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MIROSLAV LIBA OFICIÁLNĚ POTVRDIL, ŽE BUDE V ČERVNU KANDIDOVAT DO VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR.

Velmi významně se podílíme na celostátním turnaji pro děti

stitut často využíván, soudíme, že to byl krok správným směrem.

od 8 do 12 let Ondrášovka Cup, ze kterého je dnes opravdu obří

S remízami a následnou možností získat bod navíc v penalto-

akce. Každým rokem jsme zvyšovali cílové ceny pro kluby, které

vém rozstřelu, jsme o rok zaspali. Váhali jsme, zda to realizovat,

se umístí na prvních třech místech v soutěži slušnosti, v součas-

oslovili jsme kluby, bylo to padesát na padesát, tak jsme to neza-

né době to dělá 450 tisíc korun. K tomu je potřeba připočítat ceny

inzerce
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zda využijí možnost finanční sankce. Podle toho, jak je tento in-
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ve výši 75 tisíc korun pro kluby Ondrášovka Krajského přeboru

ani v jednom z nich nevyhrál! Na jaře budeme znovu pokračovat

za umístění a pitný režim pro všechny kluby v této nejvyšší krajské

v těsné spolupráci s našimi partnery a opět se uskuteční tři zá-

soutěži v hodnotě zhruba 480 tisíc korun.

pasy. Naše netradiční akce natolik zaujala FAČR, že připravuje

Stranou naší pozornosti není také pohár AGRO CS, kde jeho vítěz, finalista a oba semifinalisté dostávají ceny v hodnotě 90 tisíc
korun. V této pohárové soutěži platíme i rozhodčí, což představuje
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projekt, který dostane regionální fotbal do vysílání České televize
v podobě přímých přenosů!“
Není žádným tajemstvím, že se tuzemský fotbal potýká

částku kolem 120 tisíc korun. Nezapomínáme rovněž na indivi-

s úbytkem hráčů, rozhodčích i kvalifikovaných trenérů. Jaká je

duální soutěže - nejlepší střelec a nejlepší brankář obdrží ceny

v tomto směru situace ve středních Čechách?

za 50 tisíc korun. Celkem se tedy ročně dostáváme na velmi sluš-

„Neřekl bych, že ubývá hráčů. Jsme bezkonkurenčně největ-

nou částku 1 265 tisíc korun, ke které je nutné připočíst i zmíněné

ším krajem v rámci asociace, na konci roku 2016 jsme měli 54 tisíc

sumy, které investujeme do mládeže…“

členů, z toho asi 22 tisíc dětí a mládeže. Naše členská základna

Na podzim Středočeský KFS rozjel netradiční projekt

tedy tvoří šestinu FAČR. Největším a dlouhodobým problémem

„Dneska první liga“, kdy měly mistrovské zápasy v Tišicích,

je v mládežnické kategorii přechod z žáků do dorostu, kdy se děti

Kondrci a Sokolči organizaci podobnou nejvyšší soutěži včetně

dostávají do problematického věku a často u nich vítězí jiné zá-

reklam, televizních kamer a akcí pro fanoušky. Divácký ohlas

jmy než hrát dál fotbal. Současná doba jim navíc nabízí spoustu

byl mimořádný!

lákadel, které naše generace neznala. Asi bychom se měli za-

„Není možné, aby lidé chodili na fotbal a odcházeli naštvaní.

měřit, zejména na té nejnižší úrovni, na ty, kteří prací s mláde-

Chci, aby byli spokojení a s těmito pocity se vraceli domů. Z těch-

ží v klubech zabývají. Mám na mysli jednak materiální podporu

to tří zmíněných utkání odcházeli spokojení, i když domácí tým

a samozřejmě i finanční podporu. Budeme se snažit něco v tom-

NÁMĚSTKYNĚ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY SIMONA KRATOCHVÍLOVÁ
PŘEVZALA PO SVÉM ÚVODNÍM VYSTOUPENÍ Z RUKOU ŠÉFA STŘEDOČESKÉHO FOTBALU OBŘÍ KYTICI.

to smyslu, ve spolupráci s asociací, vymyslet a realizovat, sami

S jedním ze stabilních partnerů společností Ondrášovka

to nezvládneme. Ve svém úvodním vystoupení na naší nedávné

jste oficiálně po Valné hromadě podepsali dlouhodobou smlou-

Valné hromadě to ostatně předseda FAČR Miroslav Pelta označil

vu o spolupráci…

jako jednu z hlavních priorit - dostat i do těch nejmenších klubů

„Ondrášovka a. s. se stává generálním partnerem Středo-

kvalifikované trenéry k mládeži. Musíme také společně výrazně

českého krajského fotbalového svazu a budou z toho profitovat

zapracovat na získávání nových rozhodčích, kde nás stále víc tlačí

všechny naše kluby. Letos společně také uspořádáme v Benešově

bota, abychom se v blízké budoucnosti nedočkali fatálního zjiště-

finálový turnaj Ondrášovka Cupu ve věkové kategorii U8.“

ní, že zápasy nebude mít kdo pískat…“
Kromě poděkování za odvedenou práci v uplynulém

v roli UEFA Referee Observer, kdy dohlížíte na výkony rozhod-

čtyřletém období šéf českého fotbalu také vyjádřil podporu

čích v utkáních evropských klubových soutěžích či kontinentál-

vaší kandidatuře do Výkonného výboru FAČR na červnové Val-

ních kvalifikacích reprezentačních týmů!

né hromadě…
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„Jako bývalý rozhodčí FIFA působím v této roli, řekněme de-

„Ano, budu kandidovat. Když mi pan Pelta vyjádřil podporu, byl

legáta UEFA, již jedenáctým rokem. Za tu dobu mám na kontě

bych hřích to nevyužít! Jak největší kraj v rámci fotbalové asociace

už téměř stovku zápasů od kvalifikací národních či juniorských

si střední Čechy zaslouží mít ve vedení asociace svého zástupce.

týmů, přes Ligu mistrů až po Evropskou ligu. Je to zajímavá prá-

Problémy ve všech krajích jsou podobné, a pokud budu do nového

ce a samozřejmě především výborná zkušenost, kdy se může-

Výkonného výboru FAČR zvolen, budu se snažit v maximální míře

te pohybovat v těsné blízkosti největších osobností evropského

podporovat právě regionální fotbal.“

a světového fotbalu.“
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ONDRÁŠOVKA A. S. SE STALA GENERÁLNÍM PARTNEREM STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU. SMLOUVU BEZPROSTŘEDNĚ
PO SKONČENÍ VALNÉ HROMADY PODEPSALI JEJÍ GENERÁLNÍ ŘEDITEL LIBOR DUBA S PŘEDSEDOU SKFS MIROSLAVEM LIBOU.

Středočeský kraj reprezentujete i na mezinárodní scéně
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

ČESKO U19 vs
22.3. MAĎARSKO
24.3. SKOTSKO
27.3. RAKOUSKO

U.HRADIŠTĚ
17:00
ZLÍN
17:00
U.HRADIŠTĚ
19:00 (ČT4)

#ceskarepre · #mujfotbal
www.fotbal.cz
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