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„Přestup do Liberce mi hodně 
pomohl. Už nejsem na hostování, 
mám nový domov. Prospělo mně 
to i fotbalově, “ říká reprezentační 
„lvíče“ a záložník Slovanu.

 LUKÁŠ ČERV

„Pokřik mi přišel 
na doping!“

David 
Horejš   „Na jaře mužstvo šlape!“  
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Vážení čtenáři!
Fotbaloví reprezentanti mají za sebou vstup 

do kvalifikace mistrovství Evropy� V duelech s Pol-

skem a v Moldavsku do nich nastoupil coby lídr de-

fenzívy Jakub Brabec� Stoper Arisu Soluň si vydobyl 

výsostné postavení jak v řeckém klubu, kde dokonce 

nosí kapitánskou pásku, tak i v národním týmu, kde 

si fanoušci a hlavně kouč Jaroslav Šilhavý bez něj ne-

dokáží představit základní sestavu� V rozhovoru pro 

Gól pak prozradil, jak trávil bezprostřední okamži-

ky po vítězném mači s Poláky: „Byl jsem na dopingu 

až přes půlnoc, je těžké po takovém utkání ze sebe 

vymačkat vzorek� Kluci mi ale vítězný pokřik poslali 

z kabiny přes video na mobil�“ 

Vítězný pokřik nemohli spustit čeští mladíci výbě-

ru do 21 let� I když důvod ke smutku po přátelských 

utkáních ve Španělsku proti Belgii a poté i Nizozem-

sku rozhodně neměli� Před červnovým startem finá-

lového turnaje mistrovství Evropy se totiž remízami 

se silnými protivníky naladili na přeci jen optimistič-

tější notu, než po dvou vysokých listopadových pro-

hrách s Portugalci a Nory� „Doufám, že budu nadále 

podávat takové výkony, aby si mě trenéři vybrali 

do finální nominace� EURO jedenadvacítek by byl 

vrchol dosavadní kariéry a případně i jeden z vrcho-

lů celé kariéry,“ netají liberecké „lvíče“ Lukáš Červ 

v naší rubrice Můj týden�

Jablonecký kouč David Horejš se zase netají spo-

kojeností nad výkony a bodovým ziskem svého týmu 

v jarní části ligy, Po podzimu byli ambiciózní Severoče-

ši až po uši namočení v záchranářské bažině, ale čtyři 

výhry v posledních pěti kolech je posunuly dokonce již 

do klidné prostřední nadstavbové skupiny� „Mužstvo 

šlape!“ pochvaluje si v Gólu sympatický kouč�

Tak ať vám to také šlape! Příjemné gólové počtení�

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://chcipiskat.cz/?utm_source=gol.cz&utm_medium=banner
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STALO SE���

„Asi to bude znít vtipně, ale myslím, že jsem klidnější,“ usmívá se Červ. Emotivním 

hráčem byl vždycky. „Myslím, že když to udržím v mezích, může to být prospěšné pro 

mě i pro tým,“ míní jedenadvacetiletý záložník, který také gratuloval bratranci Davidu 

Douděrovi k debutu za reprezentační áčko.  

„SOUSTŘEDĚNÍ BYLO PROSPĚŠNÉ TEAMBUILDINGOVĚ I HERNĚ“
„Na srazu jedenadvacítky jsme se viděli po více než třech měsících� Navíc v listopadu jsme měli 

pozměněnou sestavu, týmy z ligy kluky úplně nepouštěly, koneckonců i my z Liberce jsme tehdy 

odjížděli zpátky po prvním zápase� Teď to bylo klidnější, byli jsme v super prostředí� Tohle aktuál- 

ní soustředění bylo prospěšné teambuildingově i herně� Odjel jsem celou kvalifikaci� Doufám, že 

budu nadále podávat takové výkony, aby si mě trenéři vybrali i do finální nominace� EURO jeden-

advacítek by byl vrchol dosavadní kariéry a případně i jeden z vrcholů celé kariéry� Můžete se 

na něj dostat jednou za život, někteří možná dvakrát, když jsou v mládí nadstandardní� 

„PŘÍCHOD DO SLOVANU MI HODNĚ POMOHL“
Přestup do Liberce mi hodně pomohl� Hlavně v tom, že už tam nejsem na hostování� Předtím 

jsem byl na dvou a na další jsem nechtěl� Mám nový domov, žiju tam� Fotbalově mi tohle angaž-

má taky pomohlo, trenér Kozel chce hrát fotbal� Zázemí v Liberci je super� Šel jsem postupnými 

krůčky, které jsem si nastavil, už když jsem byl ve Slavii� Musím říct, že mi to docela vyšlo� Rok 

ve druhé lize, pak rok v lize, po kterém jsem se chtěl někde uchytit� V Liberci jsem spokojený� 

Vím, že Slavia mě může koupit zpátky� Určitě je to motivace� Byl jsem tam odmalička, hrát za ni 

je můj sen, ale člověk musí být plnohodnotný člen kádru� Neberu, že jsem hrál za áčko Slavie 

jeden zápas� Uvidíme, co přinese léto�

 MLADÝ ZÁLOŽNÍK SI VYDOBYL PEVNÉ 
 MÍSTO V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SLOVANU. 

Fotbalový týden Lukáše Červa

„Emoce dokážu 
víc ukočírovat!“

První část ligové pauzy strávil s reprezentační 
jedenadvacítkou na soustředění ve Španělsku. 
Liberecký záložník LUKÁŠ ČERV patří do ká-
dru „lvíčat“ celý kvalifikační cyklus a věří, že 
ho nominace na šampionát na přelomu června 
a července nemine. V Liberci je spokojený, cítí 
na sobě, jak se posouvá. 

 LUKÁŠ ČERV SI ANGAŽMÁ V LIBERCI, KAM 
 PŘIŠEL PŘED TOUTO SEZONOU, POCHVALUJE. 

  Schick 
do měsíce zdravý?
 Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick 
věří, že by se z vleklého zranění třísel 
mohl dostat za tři až čtyři týdny� 
Sedmadvacetiletý český útočník se 
po dohodě s německým klubem léčí 
u profesora Pavla Koláře a zdravotní 
problémy řeší konzervativní cestou 
bez nutnosti operačního zákroku� Potí-
že s tříslem ho trápí delší dobu� „V létě 
jsem měl první operaci třísel a od té 
doby se to se mnou táhne� Stalo se to 
pak na tréninku před říjnovým zápasem 
s Wolfsburgem při střelbě, při jedné 
střele mě píchlo v oblasti třísel� První 
vyšetření neukázala žádné zranění nebo 
nic svalového� Takže ze začátku se to rý-
sovalo, že to není nic vážného� Že když 
nebudu na jeden zápas, měl bych být 
stoprocentně na ten další,“ rekapitulu-
je „Schicky“ a dodává: „Bohužel bolest 
nemizela, byla pořád stejná a trvá to 
doteď� Když jsem před čtyřmi týdny 
začal hrát, v to období jsem byl 10 dní 
až dva týdny kompletně zdravý, neměl 
jsem žádnou bolest� Ale zničehonic jsem 
se jeden den probudil a bylo to zpátky…“ 
Vzhledem k nečitelnosti zranění pro-
žívá jedno z nejtěžších období kariéry� 
„Je to pro mě složité, ale vždy jsem se 
ze všeho dostal a věřím, že se z toho do-
stanu i teď� Můj plán i po konzultaci se 
specialisty je do tří čtyř týdnů možný,“ 
konstatuje vítěz ankety Fotbalista roku 
2021 a 2022�

  Čech přichází 
na chuť trénování
 Bývalý brankář Petr Čech by se brzy 
mohl stát trenérem� Naznačil to v sídle 
FAČR na pražském Strahově po slav-
nostním odhalení hvězdy v Síni slávy, 
která byla udělena týmu mistrů Evro-
py do 21 let z roku 2002� Rekordman 
v počtu reprezentačních startů napo-
sledy působil jako poradce sportovní-
ho a technického úseku v Chelsea, kde 
v létě skončil� „Do konce června nemůžu 
pracovat jinde ve stejné funkci, tak to 
stanovila smlouva v Chelsea� Takže teď 
se věnuji rodině, studiu a trenérskému 
vzdělávání� Uvidíme, co přijde v létě, 
nechávám si otevřené dveře,“ konsta-
tuje� Čtyřicetiletý legendární gólman se 
do managementu Chelsea, kde jako hráč 
získal během jedenácti let 13 trofejí 
včetně čtyř anglických titulů a triumfů 
v Lize mistrů a Evropské lize, přesunul 
krátce po ukončení profesionální kari-
éry v konkurenčním londýnském celku 
Arsenalu� Po konci dlouholetého ma-
jitele Romana Abramoviče a převzetí 
klubu konsorciem amerického investora 
Todda Boehlyho se rozhodl odstoupit� 
Jeho další fotbalová kariéra by už nemu-
sela být v roli funkcionáře, ale v trenér-
ské pozici� „Trénování mě baví stále víc 
a víc� Přicházím tomu na chuť,“ přiznává 
brankář se 124 reprezentačními starty� 
„Je to jedna z variant, kterou mám v hla-
vě� Možností mám spoustu, budu se roz-
hodovat i s ohledem na rodinu� Výhoda 
je, že bude záležet čistě na mně, jakým 
směrem se budu chtít ubírat,“ podotýká 
s tím, že dlouhodobé angažmá v Česku 
je spíš nepravděpodobné, protože žije 
s rodinou v Anglii�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���

Foto: fcslovanliberec�cz - Jaroslav Appeltauer

Foto: fcslovanliberec�cz - Jaroslav Appeltauer
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„ODPÍCHLI JSME SE OD JEDNODUCHÝCH VĚCÍ“
S Libercem jsme se v tabulce propadli do skupiny o záchranu� Pereme se s tím� Od začát-

ku jara jsme se plácali po zádech, že hrajeme dobrý fotbal� Ale neměli jsme výsledky� Vyhráli 

jsme jen proti Budějovicím, které si taky šly zahrát fotbal, a to nám sedělo� Musíme tomu dát 

něco navíc, srdíčko, souboje� Myslím, že takhle nastavení jsme šli do zápasu se Slavií a hned jsme 

byli odměněni� Jsme vděční za bod, ale i kdybychom ho nezískali, byly z naší strany vidět zápal, 

radost, srdce� Odpíchli jsme od jednoduchých věcí� To je recept i na další zápasy� Musíme jít 

na hřiště se vztyčenou hlavou a nechat na něm všechno�“ 

LUKÁŠ ČERV * Narozen: 10� dubna 2001 * Výška: 179 cm * Váha: 70 kg * Fotbalový post: 

záložník * Hráčská kariéra: SC Xaverov Horní Počernice (2007-2008), FK Viktoria Žižkov 

(2008-2009), SK Slavia Praha (2009-2011), FK Meteor Praha (2011-2017), SK Slavia Praha 

(2017-2020), FC Vysočina Jihlava (2020-2021, hostování), FK Pardubice (2021-2022, hosto-

vání), FC Slovan Liberec (2022-?) * Česká liga: 45 zápasů/ 6 gólů * Největší úspěchy: mistr 

ligy (2020), postup na ME U21 (2022), mistr v kategoriích U19 a U17

„DOKÁŽU STRHNOUT HRÁČE, 
KTEŘÍ MAJÍ JINÉ NADSTANDARDNÍ VĚCI“

Asi to bude znít vtipně, ale myslím, že jsem klidnější� Dokážu víc ukočí-

rovat emoce, ze sebe to tak cítím� Samozřejmě mám už nějaké zkušenosti� 

Je to sice klišé, ale jsou důležité� Zažil jsem ve druhé lize boj o záchranu, 

v Pardubicích v první lize to samé� V Liberci jsme na tom líp a věřím, že se 

zvedneme� Tyhle zkušenosti mi mohou v kariéře pomoct� Celkově jsem se 

posunul� Vždycky jsem byl emotivní hráč� Ale nemůžu říct, že by bylo špat-

né, že emoce v sobě mám� Jasně, někdy to přepísknu� Ale myslím, že když 

to udržím v mezích, může to být prospěšné pro mě i pro tým� Dokážu 

strhnout hráče, kteří mají jiné nadstandardní věci, navzájem si dokážeme 

pomoct� Každý musí přispět svým dílem� 

„DAVIDOVI JSEM GRATULOVAL“
Bratranec David Douděra debutoval za reprezentační áčko, psali jsme si 

hned po zápase s Polskem� On je podobný hráč jako já� Viděl jsem, že na něj 

byl faul, a hned do někoho ještě strčil� Samozřejmě jsem mu gratuloval� Pro 

něj i celou rodinu je to velký zážitek� Sám mi psal, že si to užívá� Šel taky po-

stupnými krůčky přes Duklu a Mladou Boleslav, jsem za něj rád� Kdybychom 

si spolu zahráli v jednom týmu, byla by to třešnička� Ale už když si můžeme 

zahrát proti sobě, je to pro celou rodinu velká věc� 

 UDRŽET SE V KÁDRU REPREZENTAČNÍ 
 JEDENADVACÍTKY A ZAHRÁT SI S NÍ NA BLÍŽÍCÍM SE 
 ZÁVĚREČNÉM TURNAJI ME, TO JE VELKÉ LUKÁŠOVO PŘÁNÍ. 

 PO DVOU HOSTOVÁNÍCH SE LUKÁŠ ČERV DOČKAL PŘESTUPU. 
 NA SEVERU ČECH MÁ PODEPSANOU SMLOUVU AŽ DO LÉTA 2026. 

  Straka jde zachraňovat Trenčín
Trenér František Straka povede do konce sezony fotbalis-

ty Trenčína, s nimiž bude bojovat o udržení v první slovenské 

lize� Čtyřiašedesátiletý český kouč nahradil Mariána Zimena, 

jenž byl odvolán po sérii špatných výsledků� Dvojnásobný slo-

venský mistr je osm kol před koncem na předposlední příčce 

tabulky skupiny o udržení, což by znamenalo baráž� Na sestu-

pové poslední místo má náskok 12 bodů, na přímou záchranu 

ztrácí bod� Je také v semifinále Slovenského poháru� Bývalý 

reprezentační obránce trénoval naposledy druholigový Tři-

nec, kde skončil předloni v srpnu� V minulosti vedl řadu klubů 

včetně Sparty a Slavie, v lize působil také v Příbrami, Českých 

Budějovicích, Teplicích, Plzni a Karviné� Na Slovensku už kou-

čoval Slovan Bratislava a v jednom utkání proti Maltě v roce 

2009 byl na lavičce české reprezentace�

   „Ševci“ vyřadili Filla z kádru
Fotbalista Martin Fillo byl po dvou červených kartách za sebou 

vyřazen z kádru a připravuje se individuálně za přítomnosti 

asistenta� Následujících pět ligových utkání vynechá kvůli čtvr-

tečnímu trestu od disciplinární komise, o jeho další budouc-

nosti v klubu se rozhodne�  V derby na hřišti Slovácka ostrým 

skluzem zasáhl stojnou nohu stopera Stanislava Hofmanna a už 

ve čtvrté minutě mu sudí Dominik Starý udělil červenou kartu� 

Oslabení Ševci“ v Uherském Hradišti prohráli 0:3� Sedmatřice-

tiletý záložník byl vyloučen i ve svém předchozím ligovém utká-

ní doma proti Spartě� Tehdy jako náhradník vydržel na hřišti 

pouze čtyři minuty, během nichž dostal dvě žluté karty� Troj-

násobný reprezentant působí ve Zlíně od léta 2021� V minulosti 

hrál za norský Stavanger, Mladou Boleslav, Příbram, Teplice, 

Ostravu a Plzeň, se kterou získal dva mistrovské tituly� V české 

lize má bilanci 382 odehraných zápasů a 55 gólů�

  Škriniar počtvrté, Weiss posedmé
Slovenským fotbalistou roku se počtvrté za sebou stal Mi-

lan Škriniar� Stoper Interu Milán ve svazové anketě porazil 

Stanislava Lobotku z Neapole o 18 bodů, což je pátý nejmenší 

rozdíl v třicetileté historii ankety� Výsledky byly vyhlášeny 

během galavečera v Senci před kvalifikačními zápasy o EURO 

2024 proti Lucembursku a Bosně a Hercegovině� Třetí pozici 

obsadil rekordman ankety, osminásobný vítěz Marek Hamšík 

z Trabzonsporu� Bývalý reprezentační kapitán se mezi nej-

lepšími třemi umístil už pošestnácté za sebou� Čtvrtý skon-

čil bývalý sparťanský obránce Dávid Hancko, který v srpnu 

přestoupil do Feyenoordu Rotterdam� Prvenství mezi trené-

ry obhájil Vladimír Weiss starší ze Slovanu Bratislava, který 

vyhrál anketu již posedmé� Jeho stejnojmenný syn a svěřenec 

byl vyhlášen nejlepším hráčem domácí soutěže za loňský rok 

a ve Fotbalistovi roku byl pátý�  MAREK SUCHÝ 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

BŘEZEN
28. BŘEZNA

1911 Oldřich Rulc
1933-
1938

17/2

29. BŘEZNA

1988 Marek Suchý 2010-? 44/1

1989 Tomáš Vaclík 2012-? 53/0

30. BŘEZNA

1939 Jozef Bomba
1960-
1970

13/0

1972 Karel Poborský
1994-
2006

118/8

1973 Jan Koller
1999-
2009

91/55

31. BŘEZNA

1894 Antonín Hojer
1920-
1930

35/3

1967 Ĺubomír Luhový
1990-
1993

2/0

1993 Tomáš Holeš 2020-? 19/2

DUBEN
1. DUBNA

1931 Ladislav Kačáni
1953-
1962

20/3

1953 Pavol Biroš
1974-
1977

9/0

2. DUBNA

1904 František Hochmann
1924-
1931

7/0

1958 Zdeněk Válek
1981-
1984

5/1

3. DUBNA

1947 Ladislav Kuna
1966-
1974

47/9

1973 Marek Kincl 2000 2/0
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Santos přitahuje
české rekordy!

Obránce Ladislav Krejčí mladší zaznamenal nej-
rychlejší gól české reprezentace v samostatné 
historii. Třiadvacetiletý stoper pražské Sparty se 
v pátečním zahajovacím utkání kvalifikace EURO 
2024 v Edenu proti Polsku prosadil už po 27 sekun-
dách a jako první od rozdělení federace skóroval 
v národním A-týmu už v úvodní minutě.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Dosud se čtyři čeští reprezentanti v samostatné historii trefi-

li ve druhé minutě� Povedlo se to Vladimíru Šmicerovi v září 2002 

na Letné při výhře 5:0 nad Jugoslávií, o necelý rok později v dubnu 

2003 Tomáši Rosickému při vítězství 4:0 na teplických Stínadlech 

nad Tureckem, kdy se rovněž jednalo o přátelský mezistátní duel� 

V říjnu 2007 otevřel Libor Sionko skóre při triumfu 3:0 v mnichovské 

Allianz Areně nad domácím Německem, čímž si národní tým v před-

stihu zajistil postup na EURO 2008� Michal Kadlec skóroval v říjnu 

2011 ve finišující kvalifikaci o postup na EURO 2012 z penalty v Litvě� 

Český stoper v Kaunasu úspěšně proměnil i druhý pokutový kop pět 

minut před koncem a pečetil tak výhru 4:1� 

Reprezentaci se v pátek také poprvé podařilo dát dvě branky bě-

hem úvodních tří minut, v čase 2:10 zvýšil na 2:0 Tomáš Čvančara� 

Dva góly předtím vstřelil český tým nejrychleji v šesti minutách při 

výhře 2:1 nad Řeckem ve skupině na EURO 2012 v polské Wroclawi, 

kde byli jejich autory Petr Jiráček a Václav Pilař� Na řecké lavičce 

tehdy seděl portugalský kouč Fernando Santos, který v pátek večer 

v Edenu podobně bezmocně přihlížel jejich překonání ve své premié-

ře reprezentačního trenéra Polska! 

Nejen československý rekord v rychlosti vstřelené branky vytvo-

řil v závěrečném zápase ve skupině na mistrovství světa 1962 v chil-

ském městě Viňa del Mar 7� června proti Mexiku Václav Mašek, který 

se trefil už v 16� sekundě� Mexičané sice měli výkop (!), ale s míčem 

se dostali jen k Masopustovi, který ihned přihrál sparťanskému os-

trostřelci… Až teprve po čtyřiceti letech ho překonal na světovém 

šampionátu 2002 v Korejské republice a Japonsku turecký kano-

nýr Hakan Sükür, který rozvlnil síť v zápase s domácími Korejci už 

v 11� sekundě�

Tuzemský ligový primát drží dlouholetý reprezentant a člen 

prestižního Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL Vratislav Lok-

venc, který 15� května 1994 v první sezoně samostatné české nej-

vyšší soutěže ještě v dresu Hradce Králové vstřelil vedoucí branku 

„votroků“ v Liberci za necelých jedenáct sekund! 

„Faery“ v Plzni, 
Moldavsko 
v Olomouci

Česká reprezentace sehraje v pě-

tičlenné kvalifikační skupině E čtyři 

domácí zápasy� V pátek v úvodním 

duelu v pražském Edenu přivítala Pol-

sko, dalším domácím zápasem bude 

7� září souboj s Albánií, „Faery“ bude 

národní celek hostit 15� října a 20� lis-

topadu uzavře skupinu s Moldavskem� 

„O dějišti utkání s Albánií rozhodneme 

po prvním kvalifikačním dvojzápase� 

Pracujeme se třemi variantami� Mu-

síme vzít v úvahu všechny faktory, 

každý soupeř má nějaký zvuk� Albánie 

je v reálu mnohem silnější mužstvo� 

Pokud vykročíme dobře, mohli bychom 

naplnit i větší stadion,“ říká předseda 

FAČR Petr Fousek� 

 DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ DUELY 
 ČESKÉHO TÝMU UVIDÍ FANOUŠCI 
 V PLZNI A V OLOMOUCI. 

 LADISLAV KREJČÍ MLADŠÍ ZAZNAMENAL NEJRYCHLEJŠÍ GÓL ČESKÉ 
 REPREZENTACE. PROTI POLSKU SKÓROVAL UŽ PO 27 SEKUNDÁCH. 

 V DUELU S POLÁKY SI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ PŘIPSALI I DALŠÍ REKORD. 
 POPRVÉ SE JIM PODAŘILO VSTŘELIT DVĚ BRANKY BĚHEM ÚVODNÍCH TŘÍ MINUT. 

Čeští fotbalisté odehrají říjnový 

domácí zápas kvalifikace EURO 2024 

s Faerskými ostrovy v Plzni, Moldav-

sko v závěrečném duelu skupiny v lis-

topadu přivítají v Olomouci. O dějišti 

zářijového utkání s Albánií se teprve 

rozhodne, ve hře jsou pražské sta- 

diony v Edenu a na Letné a Plzeň.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE
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Dlouhý aut Vladimíra Coufala a přesná hlavička Ladi-

slava Krejčího mladšího, tak jednoduše vypadal blesko-

vý vedoucí gól v úvodním utkání kvalifikace EURO 2024 

v Edenu s Polskem� Ještě nikdy v historii česká repre-

zentace takhle brzy neskórovala!

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://chcipiskat.cz/?utm_source=gol.cz&utm_medium=banner


Vyzařuje z něj klidná šéfovská síla, takhle to měl JAKUB BRABEC 
nastavené ve všech týmech, kterými prošel, včetně těch junior-
ských reprezentačních. V „áčku“ mu tuto klíčovou roli trenéři svě-
řili až na prahu třicítky a na kompaktnosti české defenzívy, prak-
tikující hru se třemi stopery, je to pozitivně znát. V pátek večer 
v Edenu dokázal se spoluhráči ve vstupním duelu kvalifikace o po-
stup na EURO 2024 s Polskem eliminovat jednoho z nejlepších svě-
tových útočníků Roberta Lewandowského. 

Jakub Brabec: 

„Pokřik 
mi přišel 

na doping!“

Jakub Brabec: 

„Pokřik 
mi přišel 

na doping!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Jak se vám usínalo po těžkém a vítězném zápase s Polskem?

„Dost těžko� Člověk má výbornou náladu, když se vyhrálo, panova-

la velká euforie� Do toho se mísí únava, tyhle zápasy začínají až pozdě 

večer� Ale dobře se vstávalo, i když já jsem na ranní brzké probuzení 

zvyklý od dětí�“ 

 Dostali jste za odměnu i nefotbalovou pozdní večeři?

„Po vítězných utkáních máme nefotbalovou večeři� Ale nebudu pro-

zrazovat, co jsme od našeho kuchaře v pátek v noci měli nachystané�“

 Složení základní sestavy bylo překvapivé se dvěma nováč-

ky, také brankář Jiří Pavlenka nechytal v reprezentaci v poslední 

době skoro žádné „ostré“ utkání…

„Beru to tak, že jsou to všichni reprezentanti, kteří podávají kva-

litní výkony, mají dobrou formu, a proto jsou v nominaci� Potvrdilo se 

to i proti Polsku�“

 ČESKÁ DEFENZÍVA V ČELE S JAKUBEM BRABCEM V ÚVODNÍM MAČI 
 KVALIFIKACE O POSTUP NA ME S POLSKEM UHLÍDALA OBÁVANÉHO SNAJPRA 
 ROBERTA LEWANDOWSKÉHO, KTERÝ V EDENU VYŠEL GÓLOVĚ NAPRÁZDNO. 

 V REPREZENTACI JAKUB BRABEC PŮSOBÍ OD BŘEZNA 2016. 
 DOSUD ZA NI ODEHRÁL 35 UTKÁNÍ A VSTŘELIL DVĚ BRANKY. 

„Snažím se klukům 
z prostředka 
hlídat záda…“

ROZHOVORROZHOVOR

 RADOST PO VÍTĚZSTVÍ 3:1 NAD POLSKEM. 
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branku� Pak nám postupně docházely síly, protože jsme se všichni 

jednoznačně vydali� S takovým soupeřem to taky ani jinak nejde�“

 Už v prvním poločase jste s kapitánem Tomášem Součkem 

vyfasovali od řeckého rozhodčího žluté karty. Jak moc velká to 

byla ve zbývajícím čase psychická zátěž v osobních soubojích, 

abyste se případně nevyfaulovali a neoslabili tým ve skvěle rozje-

tém zápase?

„Byla to velká komplikace jak pro mě, tak pro „Suka“ (Tomáše Souč-

ka)� Nemyslím si, že fauly byly na žluté karty� Hra je rychlá se spous-

tou soubojů, máte proti sobě hráče jako Lewandowski, který je i lehce 

chráněný od rozhodčího, aby tam nedošlo k nějakému nepříjemnému 

nebo hloupému kontaktu, abyste neoslabili svůj tým�“

 Která situace nejvíc zaváněla kontaktním gólem?

„Úplně si nevybavuji nějakou konkrétní šanci soupeře, vydrželi jsme 

jejich tlak hlavně po vystřídání� Snažili jsme se Poláky vytlačovat, nezů-

stávat ve vápně a jen nebránit výsledek 2:0�“

 Jak se hlídal jeden z nejobávanějších světových útočníků 

Robert Lewandowski?

„Těžko se hlídá! Už několik sezon v řadě prokazuje, že je jedním z nej-

lepších světových útočníků, a v pátek večer tomu nebylo jinak� Má úpl-

ně rozdílný pohyb, umí pracovat neskutečně s prostorem a dělalo nám 

obrovské problémy se s ním dostat do soubojů, abychom je zvládali 

a víc ho vytlačovali� Těžko se do něj dostáváte� I když se proti nám stře-

lecky neprosadil, tak v každém okamžiku prokazoval špičkovou kvalitu 

a museli jsme být maximálně koncentrovaní celých devadesát minut�“

 Měli jste si ho přebírat nebo zdvojovat?

„Nebyl na něj nějaký speciální plán, kdybychom se upnuli jen na něj, 

tak by měli prostor další velmi kvalitní ofenzivní hráči polského nároďá-

ku a mohlo nás to třeba stát i výsledek� Byli jsme si vědomi jeho kvality, 

výběru místa ve vápně� Bylo super, že jsme tlakem našich halvbeků ne-

pustili Poláky k centrům ze stran, takže tolik nelétaly� Byla to pro nás 

stopery velká pomoc�“ 

 V ŘÍJNU 2019 SI PRAŽSKÝ RODÁK OTEVŘEL STŘELECKÝ ÚČET 
 V REPREZENTACI A GÓLEM PŘISPĚL K VÍTĚZSTVÍ NÁRODNÍHO TÝMU NAD ANGLIÍ 2:1. 

 A co obranná trojka, kterou trenér Jaroslav Šilhavý po-

prvé nasadil před rokem v baráži se Švédskem ve Stockholmu, 

s Ladislavem Krejčím mladším?

„Myslím si, že nám to dost sedí� Cítíme se bezpečnější, vždycky 

jeden z této trojky zaskočí a zajistí� Snažím se klukům z prostředka 

hlídat záda�“

 Je to rozestavení, které nejvíc sedí týmu i vám osobně?

„Mně nejvíc sedí, když vyhráváme! Ve finále je mi jedno, jestli hraje-

me na tři, čtyři nebo pět beků, hlavně když neumožňujeme soupeřům 

dostávat se do šancí a nejsme tak zalezlí� Je pecka, že nám to proti 

Polákům vyšlo a jsme za to moc rádi�“

 Bylo to taktický záměr začít zápas s Poláky aktivně 

a ofenzivním tlakem?

„Chtěli jsme jednoznačně využít domácího prostředí� Víme, že 

proti kvalitnějším soupeřům si musíme pomoci i fanoušky, a vyšlo to 

exkluzivně� Samozřejmě, vždycky chcete vstoupit dobře do utkání 

a nám se to v pátek povedlo excelentně�“

 Co vám prolétlo hlavou po druhém vstřeleném gólu už 

ve třetí minutě?

„Že máme velký závazek dohrát zápas do vítězného konce, zvlášť 

když jde o začátek kvalifikace EURO 2024, novou sestavu a ještě 

k tomu o utkání s největším favoritem skupiny� Jdete do něj s ur-

čitou opatrností, když pak rychle vedete 2:0, tak cítíte obrovskou 

šanci tři body získat a nepromarnit to, co se nám v prvních třech 

minutách povedlo�“

 Zažil jste ve svojí kariéře podobný zápas s tak efektivním 

vstupem?

„Asi ne, možná někdy brzký gól, ale dva do tří minut je pro mě 

rarita�“

 Která časová a herní pasáž v utkání s Polskem byla pro 

českou defenzívu nejsložitější?

„Hrozně nám pomohly dva rychlé góly, zvedly nám hodně sebe-

vědomí, Poláky naopak takový vstup dostal dolů� Bylo tam pak pár 

kritických pasáží, důležité bylo, že jsme ve druhé půli vstřelili třetí 

 TŘICETILETÝ BEK OBLÉKÁ DRES ŘECKÉHO ARISU 
 OD SRPNA 2021, KDY DO SOLUNĚ PŘESTOUPIL Z PLZEŇSKÉ VIKTORIE. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: arisfc�com�gr
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 Počkali na vás spoluhráči s vítězným pokřikem?

„Byl jsem na dopingu až přes půlnoc, je těžké po takovém utkání ze 

sebe vymačkat vzorek, ale dopadlo to� Kluci mi pokřik poslali z kabiny 

přes video na mobil�“

 V Kišiněvě jste páteční výhru nad Polskem nepotvrdili 

a uhráli s domácím Moldavskem jen bezbrankovou remízu…

„Prali jsme se se vším, i sami se sebou� Všichni makali, snažili se, moc 

jsme chtěli uspět a navázat na cenné vítězství nad Polskem� To, že nás 

proti Moldavsku nepotkala nejlepší forma, bylo očividné� Věděli jsme, 

do čeho jdeme, co nás tu čeká� Máme bohužel jen jeden bod� Je to jed-

noznačně ztráta a zklamání�“

 Řecká liga pokračuje ještě nadstavbovou částí, ve které se 

Aris už nemůže výš posunout. Jak sezonu hodnotíte?

„Hodnotím ji špatně� Hlavně fanoušci Arisu ji nesou těžce� Chtěli 

jsme být konkurenceschopní, hrát o přední příčky, měli jsme ale spous-

tu nevyrovnaných výkonů v utkáních a poztráceli tak hodně bodů�“ 

 LETOS V BŘEZNU JAKUB BRABEC PRODLOUŽIL S ARISEM SMLOUVU. 
 V MANČAFTU ZE SOLUNĚ BY MĚL PŮSOBIT AŽ DO ČERVNA 2026. 

 Ve druhé půli vás chytaly křeče…

„Bylo to enormním nasazením, v jakém se zápas hrál� Už se mi dlou-

ho nestalo, aby mě chytaly křeče! Jen to vypovídá, jak moc jsme se 

fyzicky vydali, jak jsme byli po utkání vycucaní, a tak by to mělo být�“

 Kdy jste začal věřit, že vstup do kvalifikace EURO 2024 

bude nad největším favoritem skupiny E vítězný? Až po třetím 

gólu Jana Kuchty?

„Věřil jsem už po prvním našem gólu! Bylo to sice překvapení, že 

jsme ho dali takhle brzy, ale nejsme úplný trpaslík� Nemůžeme se po-

řád dokola podceňovat� V momentě, když doma vedeme, a rozjede-

me si takhle skvěle utkání, tak chceme a musíme zápas vyhrát! Máme 

na to i kvalitu, což se, myslím, také potvrdilo�“

 Dlouhé auty byly tajnou zbraní?

„Je to obrovská pomoc, když z autu dostanete balon do vápna jako 

z rohu� A využili jsme toho, praktikovalo se to už ale dřív, využívají to 

i jiné týmy� Když z toho padne gól, tak se o tom víc mluví� Není to žád-

ná novinka�“ 

 Inkasovali jste až pár minut před koncem po rohovém 

kopu, kdy jste vehementně reklamoval útočný faul právě Lewan-

dowského!

„Rozhodčí mi na moje protesty nic neřekl, neodpískal to, tak to asi 

faul nebyl� I když mě jeden z polských hráčů evidentně odstrčil, když 

jsem se chystal hlavičkovat� Ale celou situaci jsme měli dohrát daleko 

líp, i když balon vypadl za mnou� Ještě že to už bylo 3:0, takže závěr 

nebyl tak dramatický, jako kdyby se jednalo o kontaktní gól� Moh-

li jsme to i za stavu 3:1 dohrát v klidu a ne v křeči, že můžeme ještě 

o vítězství nakonec přijít� Pořád musíme mít na paměti, že jsme hráli 

proti kvalitnímu soupeři� Proto jsme museli být připravení a koncen-

trovaní po celých devadesát minut�“ 

 Jak „Lewa“ nesl porážku? A kdo ukořistil při pozápasové 

výměně jeho dres?

„Nevím, jak to nesl, ani kdo ukořistil jeho dres� Musel jsem jít totiž 

co nejrychleji na doping� Měl jsem radost, že jsme vyhráli a utkání cel-

kově zvládli�“

 ZA ARIS JAKUB BRABEC DOSUD ODEHRÁL 
 67 UTKÁNÍ, V NICHŽ DVAKRÁT SKÓROVAL. 

Jakub Brabec
Narozen: 6� srpna 1992 * Výška: 186 cm * Váha: 78 kg * Stav: že-

natý, manželka Kateřina, dcera Natálie (7,5), syn Antonín (4), Anna 

(7 měsíců) * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Vikto-

ria Žižkov (2008-2011), Sparta Praha (2011-2012), Zbrojovka Brno 

(2012-2013), Sparta Praha (2013-2016), KRC Genk (Belgie, 2016-

2018), Caykur Rizespor (Turecko, 2018-2019), KRC Genk (Belgie, 

2019) Viktoria Plzeň (2019-2021), Aris Soluň (Řecko, 2021-?) * 

Reprezentace: 35 zápasů, dva góly * Největší úspěchy: postup 

do čtvrtfinále EURO 2020, postup do skupiny A Ligy národů (2020), 

vicemistr Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na EURO 

hráčů do 21 let (Česko 2015), český mistr (2014), vítěz Poháru Čes-

ké pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: arisfc�com�gr
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 S PRAŽSKOU SPARTOU JAKUB BRABEC V ROCE 2014 
 UKOŘISTIL CENNÉ DOUBLE, TEDY VÍTĚZSTVÍ LIZE I POHÁRU. 

 V Soluni jste stále druzí za městským rivalem PAOK, se kte-

rým jste prohráli derby před odjezdem na reprezentační sraz…

„Derby nechcete nikdy prohrát� V této sezoně jsme PAOK ani jed-

nou neporazili, v minulém roce jsme s ním ani jednou neprohráli, to je 

další důvod k rozmrzelosti�“ 

 V klubu už nejste od zimy sám, krajan a parťák Vladimír Da-

rida se po přestupu z berlínské Herthy ihned zabydlel v základní 

sestavě, má góly i asistence…

„Jednoznačně potvrzuje svoji kvalitu, i to co má odehrané v bunde-

slize� Moc nám pomáhá, má velký akční rádius, hodně toho oběhá, a to 

se v řecké lize cení� Díky tomu se dostává i do gólových situací�  

 Kdy se vracíte do Soluně?

„Letím zpátky ve středu ráno, manželka s dětmi odletěla v sobotu� 

V úterý oběhám úřady a papíry, když jsem v Česku po delší době� Uvi-

dím se také s rodiči�“ 

„Už se mi dlouho 
nestalo, aby mě 
chytaly křeče!“

 V PLZNI VÁLEL V LETECH 2019 AŽ 2021 A SE ZÁPADOČESKÝM 
 MANČAFTEM ZÍSKAL JEDEN MISTROVSKÝ TITUL. 

ROZHOVORROZHOVOR

 NA PRVNÍ ZAHRANIČNÍ ANGAŽMÁ VYRAZIL 
 V SRPNU 2016, KDY ZE SPARTY ODEŠEL DO GENKU. 



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://sidelinesports.com/cs/?


Po skvělém výkonu a výhře 3:1 v úvodním kvalifikačním mači ME 
proti Polsku, přišlo v dalším duelu nečekané selhání v podobě bezgó-
lové remízy v Moldavsku. Přesto čeští reprezentanti vedou se čtyř-
mi body tabulku skupiny E.

Euforii
vystřídalo
zklamání! 

Euforii
vystřídalo
zklamání! 
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Rozhodl dvojitý bleskový úder!

Čeští fotbalisté vstoupili do kalendářního roku a kvalifikace EURO 2024 
domácí výhrou 3:1 nad Polskem a hned v úvodu udělali důležitý krok k po-
stupu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého rozhodli zahajovací utká-
ní s favoritem skupiny E ve vyprodaném Edenu bleskovým začátkem: 
po 27 sekundách vstřelil nejrychlejší gól reprezentačního „áčka“ od roz-
dělení federace Ladislav Krejčí mladší a na startu třetí minuty zvýšil rov-
něž premiérovou trefou v národním A-týmu Tomáš Čvančara. I třetí bran-
ku domácích zaznamenal sparťan, v 64. minutě se prosadil Jan Kuchta. 

 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VSTOUPILI DO KVALIFIKACE SKVĚLE! POLÁKY ZDOLALI V PRAZE 3:1. 

 REPREZENTANTI ZASKOČILI SOUPEŘE DVĚMA GÓLY V ÚVODNÍCH TŘECH MINUTÁCH 
 UTKÁNÍ. NA 2:0 ZVYŠOVAL DEBUTANT V NÁRODNÍM TÝMU TOMÁŠ ČVANČARA. 

Za Poláky, kteří se na přelomu listopadu a prosince na rozdíl od čes-

kého celku zúčastnili mistrovství světa v Kataru, v závěru snížil střída-

jící Damian Szymaňski� Hostům nevyšla premiéra pod novým portugal-

ským trenérem Fernandem Santosem, jejich kapitán, hvězdný útočník 

Robert Lewandowski, se v Edenu vůbec neprosadil�

REPREZENTACEREPREZENTACE

UTKÁNÍ SKUPINY E 
KVALIFIKACE EURO 2024

ČESKO - POLSKO 3:1 (2:0)

Branky: 1� Ladislav Krejčí II, 3� Čvančara, 64� Kuchta - 87� D� Szymaňski� Rozhodčí: Si-
diropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (všichni Řecko)� ŽK: T� Souček, J� Brabec 
(oba Česko)� Diváci: 19�045�

Česko: Pavlenka - Holeš, J� Brabec, Ladislav Krejčí II - Coufal (71� D� Douděra), A� Král, 
T� Souček, D� Jurásek (89� Zelený) - Hložek (89� V� Černý) - Čvančara (65� Chytil), Kuch-
ta (71� Barák)� Trenér: Šilhavý�

Polsko: Szczesny - Cash (9� Gumny), Bednarek, Kiwior, Karbownik (46� Skóraš) - Li-
netty (77� D� Szymaňski), Bielik (46� Šwiderski) - S� Szymaňski (65� Zalewski), Zieliňski, 
Frankowski - Lewandowski� Trenér: Santos�

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„Maximálně mě to hřeje, musím kluky pochválit za výkon i za výsle-
dek� Úvod nám vyšel, to byla paráda� V prvním poločase to bylo úplně 
skvělé, hráči hráli jednoduše nahoru, to dělalo Polákům problémy� 
Vstup do kvalifikace s takhle silným soupeřem, favoritem skupiny, 
a my mu dali tři góly a hráli velice dobře��� Jsem rád, že první utkání 
jsme zvládli za tři body!“ 

 TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ BYL 
 S VÝKONEM SVÝCH SVĚŘENCŮ SPOKOJEN. 
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Trenér Šilhavý překvapil a do základní sestavy nenasadil zálož-

níky Baráka s Černým, kterým se v úvodu jara daří v zahraničních 

klubech� Český kouč vsadil na rozestavení s třemi stopery a dvěma 

útočníky� Premiéru za reprezentační „áčko“ si odbyli levý zadák Da-

vid Jurásek a Čvančara, který v ofenzivě spolupracoval s kolegou 

z pražské Sparty Kuchtou� V brance nečekaně dostal před Vaclíkem 

a Staňkem přednost Pavlenka, na pravém kraji nechyběl uzdravený 

bek Coufal� Šilhavému se nečekané tahy rychle vyplatily� Hned v úvo-

du vybojovali domácí před zraky českého a polského premiéra au-

tové vhazování a po Coufalově dlouhém míči hlavou otevřel skóre už 

po 27 sekundách nabíhající Krejčí, který nastoupil na levém stoperu� 

Třiadvacetiletý sparťanský obránce si připsal premiérovou branku 

v národním A-týmu a zároveň se postaral o nejrychlejší gól české re-

prezentace od rozdělení federace�

Snový úvod podtrhli Šilhavého svěřenci záhy nato další trefou 

po spolupráci obou nováčků� Jurásek na levé straně přesprintoval 

protihráče a jeho přesný centr zblízka před brankářem Szczesným 

zužitkoval v čase 2:10 Čvančara� I dvaadvacetiletý útočník oslavil 

premiérový gól v „áčku“� Český tým poprvé v samostatné historii 

skóroval dvakrát během úvodních tří minut� Očividně opaření Poláci 

poprvé zahrozili až ve 20� minutě, kdy Pavlenka vyrazil přízemní stře-

lu Frankowského� Český brankář si poradil i s Linnettyho pokusem� 

Už v nastavení první půle mohli domácí přidat třetí gól, Čvančaru ale 

nadvakrát zblízka reflexivně vychytal Szczesny�

Santos po přestávce dvakrát vystřídal, ale Češi dál pozorně brá-

nili a nepouštěli osmifinalistu nedávného mistrovství světa v Kataru 

do šancí� Naopak Šilhavého výběr hrozil z brejků� Čvančara se ještě 

neprosadil, ale v 64� minutě už po Králově přízemním centru zleva 

před Szczesným nezaváhal� Sparťanský útočník skóroval v repre-

zentačním „áčku“ potřetí� 

Pavlenka se nakonec čistého konta nedočkal, v 87� minutě ho 

zblízka překonal po rohovém kopu střídající Damian Szymaňski� Če-

chům to už ale příliš vadit nemuselo, vyhráli čtvrtý z posledních pěti 

vzájemných zápasů� Nový polský trenér prožil v Edenu při premié-

ře na lavičce výrazně horší utkání než v září, kdy dovedl Portugalce 

v Lize národů k vysokému vítězství 4:0� 

 DUELU PŘIHLÍŽELI VE SPOLEČNOSTI PŘEDSEDY FAČR PETRA FOUSKA 
 PREMIÉŘI OBOU ZEMÍ PETR FIALA A MATEUSZ MORAWIECKI.  TŘETÍ BRANKU ČESKÉHO CELKU VSTŘELIL JAN KUCHTA. 

REPREZENTACEREPREZENTACE
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Po hodech nečekaný půst…

Čeští fotbalisté ve druhém kvalifikačním utkání o postup na EURO 2024 
překvapivě remizovali v Moldavsku bez branek. Národní tým nenavázal 
na páteční výhru 3:1 nad Polskem, před nímž nyní vede skupinu E o bod.

 TOMÁŠ SOUČEK NASTŘELIL 
 V NEJVĚTŠÍ ŠANCI ČESKA POUZE BŘEVNO. 

REPREZENTACEREPREZENTACE

 TOMÁŠ SOUČEK VE VÍTĚZNÉM ZAHAJOVACÍM 
 ZÁPASE KVALIFIKACE ME S POLSKEM. 

„Ve čtvrtek jsem měl původně strávit hodinu s reportéry polské státní televize a dalšími 
novináři, kteří dorazili na páteční kvalifikační zápas do Prahy. Nakonec to bylo skoro pětkrát 
více času, neboť si mě postupně kolegiálně předávali… Ledacos jsem se také já od nich dozvěděl, 
a když se mě ptali, jak tipuji výsledek utkání, tak jsem jim diplomaticky odpověděl, že o gól vy-
hrajeme. Aniž bych chtěl snižovat výkon českého týmu, tak na tom polském se, myslím, citelně 
podepsaly četné zdravotní absence. Zkušený stoper Bednarek sice nastoupil, ale hrál se zlome-
ným žebrem… Dva z expertů jsem trénoval ve Slasku Wroclaw, dalšího si pamatuji jako hráče 
Legie. Zopakovali mi, že v Polsku panovalo velké rozčarování z vystoupení na mistrovství světa 
v Kataru, i když tým postoupil do osmifinále. Nový trenér Fernando Santos po svém lednovém 
nástupu hodně věcí překopal, během krátkého srazu se toho mnoho s týmem nedá stihnout. Tak 
jako Portugalci v září, tak nyní i Poláci neabsolvovali po příletu do Prahy předzápasový trénink 
a šli do Edenu naostro. Jenže ne každý mančaft si tohle může dovolit… 

V úvodu utkání mi připadali nekoncentrovaní, vůbec neatakovali hlavičkujícího Krejčí-
ho po dlouhém autu Coufala, vzápětí nechal Cash na pravé straně znovu utéct a odcentro-
vat Davida Juráska, takže ve třetí minutě prohrávali 0:2! Zákonitě sebedůvěra, pokud s ně-
jakou nastoupili, vyprchala, k ničemu vážnějšímu se prakticky nedostali, a kdyby Čvančara 
uspěl v závěru prvního poločasu ve dvou šancích proti brankáři Szczesnému, bylo by utkání 
už do přestávky definitivně rozhodnuté. Takhle se o to postaral ve druhé půli třetím gólem 
Kuchta. Musím se přiznat, že česká základní sestava mě překvapila, nečekal jsem v ní přede-
vším Čvančaru. Jeho zařazení bylo povedeným tahem, naopak jsem předpokládal, že na levém 
beku nastoupí Jurásek. Jako levákovi mu létají centry daleko spolehlivěji, než když tam kopou 
přes nohu praváci, jako tomu bývalo v nedávné minulosti. I další důležitý faktor aktuální for-
ma se ukázal nejen na všech sparťanech - stoperovi Krejčím mladším a útočnících Čvančarovi 
s Kuchtou, ale i středopolaři Královi, který pravidelně hraje bundesligu za Schalke. Když tohle 
klubové vytížení dřív neměl, byl i v reprezentaci jen poloviční.“ STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ
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Největší šanci Čechů měl v závěru prvního poločasu kapitán Tomáš 

Souček, který trefil břevno� Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého 

nedokázali ve venkovním utkání zvítězit podeváté za sebou, pokud se 

nepočítá utkání s Běloruskem na neutrální půdě� Češi ve třetím duelu 

s Moldavskem poprvé nevyhráli - v kvalifikaci o EURO 2004 zvítězili 

v Kišiněvě 2:0 a doma 5:0� Moldavsko, až 174� tým žebříčku FIFA a aktu-

álně čtvrtý nejslabší tým Evropy, uhrálo nerozhodný výsledek i ve dru-

hém kvalifikačním zápase, v pátek remizovalo doma s Faerskými ostro-

vy 1:1� Česká reprezentace se v dalším kvalifikačním utkání představí 

17� června na Faerských ostrovech� O tři dny později ji čeká přípravný 

zápas v Černé Hoře� Zbylým soupeřem v kvalifikaci je Albánie, se kte-

rou se dvakrát střetne až v podzimním bloku�

Oproti utkání s Polskem udělal Šilhavý dvě změny v sestavě� Krejčí-

ho mladšího nahradil na postu stopera Jemelka a ve středu zálohy mís-

to Krále nastoupil Barák� Oba hráči nenastoupili ze zdravotních důvo-

dů a nebyli ani na lavičce� Češi proti Polákům vstřelili v úvodních třech 

minutách dvě branky, tentokrát ale vstoupili do utkání velmi opatrně� 

Jako první zahrozili domácí� Ve 24� minutě hlavičkoval po rohu Posmac, 

Coufal ale u tyče zabránil míči v cestě do sítě a poté zastavil i dorážku 

střídajícího Cojocarua� Na druhé straně se z dorážky prosadil Kuchta, 

kvůli ofsajdu ale branka neplatila� O chvilku později Barák z levé strany 

nacentroval do vápna a Čvančara hlavičkoval těsně vedle� V nastave-

ní první půle centr Davida Juráska prodloužil Čvančara, jenže kapitán 

Souček zamířil zblízka jen do břevna�

Po změně stran Kuchtovu přízemní střelu zpoza šestnáctky vyrazil 

gólman Railean� Následně vytáhl Čvančarovu ránu na roh� Na opač-

né straně si Nicolaescu navedl míč na střelu, ale zamířil jen po zemi 

do připraveného Pavlenky� Hložkova prudká a tečovaná rána před 

vápnem skončila v náručí Raileana� Další střela ofenzivního univerzála 

Leverkusenu skončila mimo tři tyče a stejně dopadl i pokus střídajícího 

Ševčíka� V 81� minutě Hložek sklepl ve vápně míč Čvančarovi, který ale 

značně přestřelil� Hostům nebyla platná zvýšená aktivita ve druhém 

poločase, při závěrečném tlaku si už další šanci nevytvořili a s týmem, 

který nikdy nepostoupil na mistrovství světa či Evropy, nečekaně ztra-

tili první body ve skupině… 
 ZÁKLADNÍ SESTAVA ČESKÉHO TÝMU, KTERÁ VYBĚHLA NA TRÁVNÍK V KIŠINĚVĚ. 

 TOMÁŠ ČVANČARA SE TREFIL PROTI POLSKU, 
 ALE V MOLDAVSKU VYŠEL I ON GÓLOVĚ NAPRÁZDNO. 

 UTKÁNÍ SKUPINY E 
KVALIFIKACE EURO 2024

MOLDAVSKO - ČESKO 0:0

Rozhodčí: Schlager - Dietz, Kempter - Stegemann (video, všichni Německo)� ŽK: Cai-
macov - Coufal, P� Ševčík�

Moldavsko: Railean - Revenco (83� Platica), Craciun, Mudrac, Posmac, Cojocari - Mot-
pan (59� Postolachi), Rata, Caimacov - Nicolaescu (83� Stina), Damascan (14� Cojoca-
ru)� Trenér: Clescenco�

Česko: Pavlenka - Holeš, J� Brabec, Jemelka - Coufal, T� Souček, Barák (73� P� Ševčík), 
D� Jurásek - Hložek (83� Lingr) - Kuchta (73� Chytil), Čvančara� Trenér: Šilhavý�

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?

„Cítíme obrovské zklamání� Poté, co jsme s Poláky sehráli skvělý 
zápas a udělali tři body, jsme očekávali, že to tady potvrdíme a bu-
deme mít šest bodů� Je to veliká škoda a velká chyba� Odehráli jsme 
špatný zápas, proto vezeme jen jeden bod� Vázla nám rozehrávka, 
byla pomalá� Terén byl nerovný� Pomalu jsme šli k balonu, měli málo 
pohybu� Za celý první poločas jsme si až na tu velkou šanci Tomáše 
Součka nic nevytvořili� Druhý poločas jsme stupňovali tlak, dostávali 
se do vápna, ale šancí jsme si moc nepřipravili� V ofenzívě jsme byli 
úplně jaloví, chyběla kvalita centrů ze stran�“

 ZKLAMANÍ ČEŠTÍ REPREZENTANTI 
 PO BEZBRANKOVÉ REMÍZE V MOLDAVSKU. 



Poleťte s námi podpořit 
naše lvíčata na EURO 2023!

Cestovní kancelář FLY UNITED, partner Nadace fotbalových internacionálů, 
pořádá ve dnech 21.6. - 26.6. letecký zájezd 

na EURO 2023 do gruzínského Batumi.

Fandit budeme 22.6. proti Anglii a 25.6. proti Německu.

Podrobnosti k programu, k dopravě, k ceně a přihlášky na 

event.flyunited.cz

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let se koná v Rumunsku a v Gruzii.

Český tým hraje ve skupině s Německem, s Anglií a s Izraelem. První dvě utkání 

se hrají v přímořském gruzínském městě Batumi, třetí s Izraelem v Kutaisi.

https://www.radiobeat.cz/
https://event.flyunited.cz/
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# MUŽSTVO Z V R P S B

1� ČESKO 2 1 1 0 3:1 4

2� Polsko 2 1 0 1 2:3 3

3� Moldavsko 2 0 2 0 1:1 2

4� Faerské ostrovy 1 0 1 0 1:1 1

5� Albánie 1 0 0 1 0:1 0

SKUPINA A

25� 3� 2023 Skotsko Kypr 3:0

25� 3� 2023 Španělsko Norsko 3:0

28� 3� 2023 Gruzie Norsko 18:00

28� 3� 2023 Skotsko Španělsko 20:45

17� 6� 2023 Norsko Skotsko 18:00

17� 6� 2023 Kypr Gruzie 20:45

20� 6� 2023 Norsko Kypr 20:45

20� 6� 2023 Skotsko Gruzie 20:45

8� 9� 2023 Gruzie Španělsko 18:00

8� 9� 2023 Kypr Skotsko 20:45

12� 9� 2023 Norsko Gruzie 20:45

12� 9� 2023 Španělsko Kypr 20:45

12� 10� 2023 Kypr Norsko 20:45

12� 10� 2023 Španělsko Skotsko 20:45

15� 10� 2023 Gruzie Kypr 15:00

15� 10� 2023 Norsko Španělsko 20:45

16� 11� 2023 Gruzie Skotsko 18:00

16� 11� 2023 Kypr Španělsko 20:45

19� 11� 2023 Skotsko Norsko 20:45

19� 11� 2023 Španělsko Gruzie 20:45

SKUPINA B

24� 3� 2023 Gibraltar Řecko 0:3

24� 3� 2023 Francie Nizozemsko 4:0

27� 3� 2023 Irsko Francie 0:1

27� 3� 2023 Nizozemsko Gibraltar 3:0

16� 6� 2023 Gibraltar Francie 20:45

16� 6� 2023 Řecko Irsko 20:45

19� 6� 2023 Irsko Gibraltar 20:45

19� 6� 2023 Francie Řecko 20:45

7� 9� 2023 Nizozemsko Řecko 20:45

7� 9� 2023 Francie Irsko 20:45

10� 9� 2023 Řecko Gibraltar 20:45

10� 9� 2023 Irsko Nizozemsko 20:45

13� 10� 2023 Irsko Řecko 20:45

13� 10� 2023 Nizozemsko Francie 20:45

16� 10� 2023 Gibraltar Irsko 20:45

16� 10� 2023 Řecko Nizozemsko 20:45

18� 11� 2023 Nizozemsko Irsko 20:45

18� 11� 2023 Francie Gibraltar 20:45

21� 11� 2023 Gibraltar Nizozemsko 20:45

21� 11� 2023 Řecko Francie 20:45

SKUPINA C

23� 3� 2023 S� Makedonie Malta 2:1

23� 3� 2023 Itálie Anglie 1:2

26� 3� 2023 Anglie Ukrajina 2:0

26� 3� 2023 Malta Itálie 0:2

16� 6� 2023 S� Makedonie Ukrajina 20:45

16� 6� 2023 Malta Anglie 20:45

19� 6� 2023 Ukrajina Malta 20:45

19� 6� 2023 Anglie S� Makedonie 20:45

9� 9� 2023 Ukrajina Anglie 18:00

9� 9� 2023 S� Makedonie Itálie 20:45

12� 9� 2023 Malta S� Makedonie 20:45

12� 9� 2023 Itálie Ukrajina 20:45

14� 10� 2023 Ukrajina S� Makedonie 15:00

14� 10� 2023 Itálie Malta 20:45

17� 10� 2023 Anglie Itálie 0:00

17� 10� 2023 Malta Ukrajina 20:45

17� 11� 2023 Anglie Malta 20:45

17� 11� 2023 Itálie S� Makedonie 20:45

20� 11� 2023 S� Makedonie Anglie 20:45

20� 11� 2023 Ukrajina Itálie 20:45

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Španělsko 1 1 0 0 3:0 3

2� Skotsko 1 1 0 0 3:0 3

3� Gruzie 0 0 0 0 0:0 0

4� Norsko 1 0 0 1 0:3 0

5� Kypr 1 0 0 1 0:3 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Francie 2 2 0 0 5:0 6

2� Řecko 1 1 0 0 3:0 3

3� Nizozemsko 2 1 0 1 3:4 3

4� Irsko 1 0 0 1 0:1 0

5� Gibraltar 2 0 0 2 0:6 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Anglie 2 2 0 0 4:1 6

2� Itálie 2 1 0 1 3:2 3

3� S. Makedonie 1 1 0 0 2:1 3

4� Ukrajina 1 0 0 1 0:2 0

5� Malta 2 0 0 2 1:4 0

KVALIFIKACE EURO 2024KVALIFIKACE EURO 2024

 JOSELU DVĚMA GÓLY REŽÍROVAL TRIUMF ŠPANĚLŮ NAD NORY 3:0. 

 FRANCOUZI ROZSTŘÍLELI NIZOZEMCE 4:0. 

SKUPINA E

24� 3� 2023 ČESKO Polsko 3:1

24� 3� 2023 Moldavsko Faerské ost� 1:1

27� 3� 2023 Moldavsko ČESKO 0:0

27� 3� 2023 Polsko Albánie 1:0

17� 6� 2023 Faerské ost� ČESKO 20:45

17� 6� 2023 Albánie Moldavsko 20:45

20� 6� 2023 Faerské ost� Albánie 20:45

20� 6� 2023 Moldavsko Polsko 20:45

7� 9� 2023 ČESKO Albánie 20:45

7� 9� 2023 Polsko Faerské ost� 20:45

10� 9� 2023 Faerské ost� Moldavsko 18:00

10� 9� 2023 Albánie Polsko 20:45

12� 10� 2023 Albánie ČESKO 20:45

12� 10� 2023 Faerské ost� Polsko 20:45

15� 10� 2023 ČESKO Faerské ost� 18:00

15� 10� 2023 Polsko Moldavsko 20:45

17� 11� 2023 Polsko ČESKO 20:45

17� 11� 2023 Moldavsko Albánie 20:45

20� 11� 2023 ČESKO Moldavsko 20:45

20� 11� 2023 Albánie Faerské ost� 20:45
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SKUPINA D

25� 3� 2023 Arménie Turecko 1:2

25� 3� 2023 Chorvatsko Wales 1:1

28� 3� 2023 Wales Lotyšsko 20:45

28� 3� 2023 Turecko Chorvatsko 20:45

16� 6� 2023 Lotyšsko Turecko 20:45

16� 6� 2023 Wales Arménie 20:45

19� 6� 2023 Arménie Lotyšsko 18:00

19� 6� 2023 Turecko Wales 20:45

8� 9� 2023 Turecko Arménie 20:45

8� 9� 2023 Chorvatsko Lotyšsko 20:45

11� 9� 2023 Arménie Chorvatsko 18:00

11� 9� 2023 Lotyšsko Wales 20:45

12� 10� 2023 Lotyšsko Arménie 18:00

12� 10� 2023 Chorvatsko Turecko 20:45

15� 10� 2023 Wales Chorvatsko 20:45

15� 10� 2023 Turecko Lotyšsko 20:45

18� 11� 2023 Arménie Wales 15:00

18� 11� 2023 Lotyšsko Chorvatsko 18:00

21� 11� 2023 Wales Turecko 20:45

21� 11� 2023 Chorvatsko Arménie 20:45

SKUPINA F

24� 3� 2023 Rakousko Ázerbájdžán 4:1

24� 3� 2023 Švédsko Belgie 0:3

27� 3� 2023 Rakousko Estonsko 2:1

27� 3� 2023 Švédsko Ázerbájdžán 5:0

17� 6� 2023 Ázerbájdžán Estonsko 18:00

17� 6� 2023 Belgie Rakousko 20:45

20� 6� 2023 Estonsko Belgie 20:45

20� 6� 2023 Rakousko Švédsko 20:45

9� 9� 2023 Ázerbájdžán Belgie 15:00

9� 9� 2023 Estonsko Švédsko 18:00

12� 9� 2023 Švédsko Rakousko 20:45

12� 9� 2023 Belgie Estonsko 20:45

13� 10� 2023 Estonsko Ázerbájdžán 18:00

13� 10� 2023 Rakousko Belgie 20:45

16� 10� 2023 Ázerbájdžán Rakousko 18:00

16� 10� 2023 Belgie Švédsko 20:45

16� 11� 2023 Ázerbájdžán Švédsko 18:00

16� 11� 2023 Estonsko Rakousko 18:00

19� 11� 2023 Švédsko Estonsko 18:00

19� 11� 2023 Belgie Ázerbájdžán 18:00

SKUPINA G

24� 3� 2023 Bulharsko Černá Hora 0:1

24� 3� 2023 Srbsko Litva 2:0

27� 3� 2023 Černá Hora Srbsko 0:2

27� 3� 2023 Maďarsko Bulharsko 3:0

17� 6� 2023 Litva Bulharsko 15:00

17� 6� 2023 Černá Hora Maďarsko 18:00

20� 6� 2023 Bulharsko Srbsko 20:45

20� 6� 2023 Maďarsko Litva 20:45

7� 9� 2023 Litva Černá Hora 18:00

7� 9� 2023 Srbsko Maďarsko 20:45

10� 9� 2023 Černá Hora Bulharsko 18:00

10� 9� 2023 Litva Srbsko 20:45

14� 10� 2023 Bulharsko Litva 18:00

14� 10� 2023 Maďarsko Srbsko 20:45

17� 10� 2023 Litva Maďarsko 20:45

17� 10� 2023 Srbsko Černá Hora 20:45

16� 11� 2023 Černá Hora Litva 20:45

16� 11� 2023 Bulharsko Maďarsko 20:45

19� 11� 2023 Srbsko Bulharsko 15:00

19� 11� 2023 Maďarsko Černá Hora 15:00

SKUPINA H

23� 3� 2023 Kazachstán Slovinsko 1:2

23� 3� 2023 San Marino Severní Irsko 0:2

23� 3� 2023 Dánsko Finsko 3:1

26� 3� 2023 Kazachstán Dánsko 3:2

26� 3� 2023 Slovinsko San Marino 2:0

26� 3� 2023 Severní Irsko Finsko 0:1

16� 6� 2023 Finsko Slovinsko 18:00

16� 6� 2023 San Marino Kazachstán 20:45

16� 6� 2023 Dánsko Severní Irsko 20:45

19� 6� 2023 Finsko San Marino 18:00

19� 6� 2023 Slovinsko Dánsko 20:45

19� 6� 2023 Severní Irsko Kazachstán 20:45

7� 9� 2023 Kazachstán Finsko 16:00

7� 9� 2023 Slovinsko Severní Irsko 20:45

7� 9� 2023 Dánsko San Marino 20:45

10� 9� 2023 Kazachstán Severní Irsko 15:00

10� 9� 2023 Finsko Dánsko 18:00

10� 9� 2023 San Marino Slovinsko 20:45

14� 10� 2023 Severní Irsko San Marino 15:00

14� 10� 2023 Slovinsko Finsko 18:00

14� 10� 2023 Dánsko Kazachstán 20:45

17� 10� 2023 Finsko Kazachstán 18:00

17� 10� 2023 San Marino Dánsko 20:45

17� 10� 2023 Severní Irsko Slovinsko 20:45

17� 11� 2023 Kazachstán San Marino 16:00

17� 11� 2023 Finsko Severní Irsko 18:00

17� 11� 2023 Dánsko Slovinsko 20:45

20� 11� 2023 San Marino Finsko 20:45

20� 11� 2023 Slovinsko Kazachstán 20:45

20� 11� 2023 Severní Irsko Dánsko 20:45

SKUPINA I

25� 3� 2023 Izrael Kosovo 1:1

25� 3� 2023 Bělorusko Švýcarsko 0:5

25� 3� 2023 Andorra Rumunsko 0:2

28� 3� 2023 Rumunsko Bělorusko 20:45

28� 3� 2023 Kosovo Andorra 20:45

28� 3� 2023 Švýcarsko Izrael 20:45

16� 6� 2023 Kosovo Rumunsko 20:45

16� 6� 2023 Bělorusko Izrael 20:45

16� 6� 2023 Andorra Švýcarsko 20:45

19� 6� 2023 Bělorusko Kosovo 20:45

19� 6� 2023 Izrael Andorra 20:45

19� 6� 2023 Švýcarsko Rumunsko 20:45

9� 9� 2023 Andorra Bělorusko 18:00

9� 9� 2023 Kosovo Švýcarsko 20:45

9� 9� 2023 Rumunsko Izrael 20:45

12� 9� 2023 Rumunsko Kosovo 20:45

12� 9� 2023 Izrael Bělorusko 20:45

12� 9� 2023 Švýcarsko Andorra 20:45

12� 10� 2023 Bělorusko Rumunsko 20:45

12� 10� 2023 Andorra Kosovo 20:45

12� 10� 2023 Izrael Švýcarsko 20:45

15� 10� 2023 Švýcarsko Bělorusko 18:00

15� 10� 2023 Kosovo Izrael 20:45

15� 10� 2023 Rumunsko Andorra 20:45

18� 11� 2023 Bělorusko Andorra 18:00

18� 11� 2023 Izrael Rumunsko 20:45

18� 11� 2023 Švýcarsko Kosovo 20:45

21� 11� 2023 Kosovo Bělorusko 20:45

21� 11� 2023 Andorra Izrael 20:45

21� 11� 2023 Rumunsko Švýcarsko 20:45

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Turecko 1 1 0 0 2:1 3

2� Wales 1 0 1 0 1:1 1

3� Chorvatsko 1 0 1 0 1:1 1

4� Lotyšsko 0 0 0 0 0:0 0

5� Arménie 1 0 0 1 1:2 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Rakousko 2 2 0 0 6:2 6

2� Belgie 1 1 0 0 3:0 3

3� Švédsko 2 1 0 1 5:3 3

4� Estonsko 1 0 0 1 1:2 0

5� Ázerbájdžán 2 0 0 2 1:9 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Srbsko 2 2 0 0 4:0 6

2� Maďarsko 1 1 0 0 3:0 3

3� Černá Hora 2 1 0 1 1:2 3

4� Litva 1 0 0 1 0:2 0

5� Bulharsko 2 0 0 2 0:4 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Slovinsko 2 2 0 0 4:1 6

2� Dánsko 2 1 0 1 5:4 3

3� Kazachstán 2 1 0 1 4:4 3

4� Finsko 2 1 0 1 2:3 3

5� Severní Irsko 2 1 0 1 2:1 3

6� San Marino 2 0 0 2 0:4 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Švýcarsko 1 1 0 0 5:0 3

2� Rumunsko 1 1 0 0 2:0 3

3� Kosovo 1 0 1 0 1:1 1

4� Izrael 1 0 1 0 1:1 1

5� Andorra 1 0 0 1 0:2 0

6� Bělorusko 1 0 0 1 0:5 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Portugalsko 2 2 0 0 10:0 6

2� Slovensko 2 1 1 0 2:0 4

3� Bosna a Herc. 2 1 0 1 3:2 3

4� Island 2 1 0 1 7:3 3

5� Lucembursko 2 0 1 1 0:6 1

6� Lichtenštejnsko 2 0 0 2 0:11 0

KVALIFIKACE EURO 2024KVALIFIKACE EURO 2024

SKUPINA J

23� 3� 2023 Bosna a Herc� Island 3:0

23� 3� 2023 Slovensko Lucembursko 0:0

23� 3� 2023 Portugalsko Lichtenštejnsko 4:0

26� 3� 2023 Lichtenštejnsko Island 0:7

26� 3� 2023 Lucembursko Portugalsko 0:6

26� 3� 2023 Slovensko Bosna a Herc� 2:0

17� 6� 2023 Lucembursko Lichtenštejnsko 15:00

17� 6� 2023 Portugalsko Bosna a Herc� 20:45

17� 6� 2023 Island Slovensko 20:45

20� 6� 2023 Lichtenštejnsko Slovensko 20:45

20� 6� 2023 Bosna a Herc� Lucembursko 20:45

20� 6� 2023 Island Portugalsko 20:45

8� 9� 2023 Lucembursko Island 20:45

8� 9� 2023 Bosna a Herc� Lichtenštejnsko 20:45

8� 9� 2023 Slovensko Portugalsko 20:45

11� 9� 2023 Slovensko Lichtenštejnsko 20:45

11� 9� 2023 Portugalsko Lucembursko 20:45

11� 9� 2023 Island Bosna a Herc� 20:45

13� 10� 2023 Lichtenštejnsko Bosna a Herc� 20:45

13� 10� 2023 Portugalsko Slovensko 20:45

13� 10� 2023 Island Lucembursko 20:45

16� 10� 2023 Lucembursko Slovensko 20:45

16� 10� 2023 Bosna a Herc� Portugalsko 20:45

16� 10� 2023 Island Lichtenštejnsko 20:45

16� 11� 2023 Lichtenštejnsko Portugalsko 20:45

16� 11� 2023 Lucembursko Bosna a Herc� 20:45

16� 11� 2023 Slovensko Island 20:45

19� 11� 2023 Portugalsko Island 20:45

19� 11� 2023 Lichtenštejnsko Lucembursko 20:45

19� 11� 2023 Bosna a Herc� Slovensko 20:45



http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
https://chcipiskat.cz/?utm_source=gol.cz&utm_medium=banner
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Další rekordy 
Ronalda a Messiho

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nastoupil v kvalifikačním  
duelu o postup na mistrovství Evropy proti Lichtenštejnsku ke 197. zá-
pasu za reprezentaci a je novým rekordmanem. Další světová superstar 
Lionel Messi zpečetil jubilejním 800. gólem v kariéře vítězství argentin-
ských fotbalistů v prvním zápase po prosincovém triumfu na mistrov-
ství světa v Kataru. Na vyprodaném stadionu Monumental v Buenos  
Aires pojistil výhru 2:0 v přípravném utkání nad fotbalisty Panamy.

 LIONEL MESSI SE RADUJE ZE SVÉHO JUBILEJNÍHO 
 OSMISTÉHO GÓLU, KTERÝ VSTŘELIL DO SÍTĚ PANAMY. 

 RONALDO SI REKORDNÍ REPREZENTAČNÍ START 
 OKOŘENIL DVĚMA ZÁSAHY DO SÍTĚ LICHTENŠTEJNSKA. 

RONALDO: ODPOUTAL SE 
OD KUVAJŤANA BÁDIRA MUTAVY

Osmatřicetiletý Ronaldo, který v zimě přestoupil do saúdskoa-

rabského an-Nasru, nasbíral rekordní počet startů v průběhu té-

měř 20 let� V národním týmu debutoval v srpnu 2003 proti Kaza-

chstánu� Se 118 góly je rovněž nejlepším střelcem mezinárodních 

zápasů� Kuvajt sice hrál v pátek přípravný duel s Filipínami, ale Mu-

tavá se od nástupu portugalského kouče Ruie Benta ještě v nomina-

ci neobjevil� Osmatřicetiletý útočník hrál naposledy za reprezenta-

ci loni v červnu� V počtu startů je z aktivních hráčů na třetím místě 

se 179 zápasy Mexičan Andrés Guardado�

 KUVAJŤAN MUTAVÁ PŘIŠEL O REKORD. 

ZE SVĚTAZE SVĚTA

FOTBALISTÉ S NEJVYŠŠÍM POČTEM 
REPREZENTAČNÍCH STARTŮ 

ZÁPASY JMÉNO  ZEMĚ   OBDOBÍ 

197 *Cristiano Ronaldo Portugalsko od 2003

196 *Bádir Mutavá  Kuvajt od 2003

195 Soh Chin Ann   Malajsie   1969-84

184 Ahmad Hasan Egypt  1995-2012  

183 Ahmad Mubarak  Omán   2003-19

180 Sergio Ramos   Španělsko  2005-21

179 *Andrés Guardado   Mexiko od 2005

178 Muhammad Dajía Saúdská Arábie 1993-2006  

177 Claudio Suárez Mexiko 1992-2006  

176 Gianluigi Buffon   Itálie 1997-2018  

Poznámka: hvězdičkou jsou označeni aktivní hráči�



44

MESSI: 800 GÓLOVÝCH RADOSTÍ
Na utkání chtělo přijít až milion a půl fanoušků, ale vstupenek 

do prodeje šlo pouze 63 tisíc� Duel byl okamžitě vyprodán, i když ceny 

lístků vyvolaly v zemi zmítané hospodářskou krizí kritiku� Zbylých 

20�000 míst obsadili držitelé volných vstupenek� A Messi ve slavnost-

ní atmosféře prokázal svou extratřídu� Sedminásobný vítěz ankety 

FIFA o nejlepšího fotbalistu roku pomohl prolomit bezbrankový stav 

v 78� minutě� Přímým kopem trefil spojnici břevna a tyče a odražený 

míč poslal do sítě Thiago Almada� O deset minut později kanonýr Paris 

St� Germain z dalšího přímého kopu výhru zpečetil�

„Vždycky jsem o tomhle okamžiku snil, oslavit s vámi v rodné Argen-

tině tu největší věc a tou je mistrovství světa� Užijme si to, protože 

jsme na tu třetí hvězdu čekali dlouho,“ řekl Messi při slavnostním cere-

moniálu 95 dnů po triumfu v Kataru po penaltovém rozstřelu ve finále 

s Francií� Na třetí zlato z MS čekala Argentina 36 let�

Messimu chybí jediný gól k dovršení stovky v reprezentačním dresu� 

Jubileum může oslavit již v úterý v Santiagu del Estero, kde mistři svě-

ta přivítají Curacao� 

 NA KLUBOVÉ ÚROVNI RONALDO NYNÍ 
 STŘÍLÍ BRANKY ZA SAÚDSKOARABSKÝ AL NASSR. 

ZE SVĚTA

PŘEHLED FOTBALISTŮ S NEJVÍCE GÓLY 
V OFICIÁLNÍCH ZÁPASECH

POČET GÓLŮ JMÉNO  ZEMĚ   OBDOBÍ 

830 *Cristiano Ronaldo Portugalsko od 2002

821 Josef Bican Rakousko/Československo 1931-55

800 *Lionel Messi  Argentina  od 2004

772 Romário Brazílie   1985-2007  

762 Pelé   Brazílie   1957-77

746 Ferenc Puskás  Maďarsko/Španělsko 1943-66

735 Gerd Müller SRN 1962-81

643 *Robert Lewandowski Polsko od 2004

620 Eusébio Portugalsko 1957-78

576 Ferenc Deák Maďarsko   1940-57

 MESSI NYNÍ CÍLÍ NA 100 
 REPREZENTAČNÍCH STARTŮ. 

https://www.mcdonaldscup.cz/
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David Horejš: „Mužstvo šlape!“

Pochmurný podzim vystřídalo úspěšné jaro. Jablonec je v tomto roce jako 

vyměněný: vyhrává, střílí spoustu gólů, jeho hra baví. Trenér DAVID HOREJŠ, 

který se týmu ujal v létě, si může mnout ruce, že se mu jeho dílo daří. 

 JABLONECKÝ TÝM POD TAKTOVKOU DAVIDA HOREJŠE NA JAŘE ŠLAPE. 
 Z POSLEDNÍCH PĚTI UTKÁNÍ ČTYŘI VYHRÁL A PADL JEN NA SPARTĚ. 

 NAVÁŽOU PO REPREZENTAČNÍ PAUZE SVĚŘENCI 
 DAVIDA HOREJŠE NA VÝBORNOU FORMU I NA TRÁVNÍKU PARDUBIC? 

Spousta kluků odjela na reprezentační srazy� Věřím, že podají co nej-

lepší výkony a vrátí se zdravotně v pořádku, abychom mohli navázat 

na dobré výsledky před přestávkou�“

 Podílí se na jarním vzestupu Jablonce také výrazně lepší 

disciplína? Na podzim jste měli několik vyloučených...

„Tohle byla jedna ze zásadních věcí, které mě na podzimu mrzely� Ne-

můžete pomýšlet na dobré výsledky, když šest zápasů hrajete v osla-

bení� K tomu se přidaly individuální chyby a rozsáhlá marodka� Ta nás 

bohužel provází nadále� Jsem rád, že mužstvo šlape, ale je třeba zmínit, 

že nám pořád chybí čtyři kluci, kteří by hráli v základní sestavě� Krato-

chvíl, Malínský, Houska nebo Krob� Tým by byl úplně jinde� V Jablonci 

jsem ještě ani v jednom utkání neměl k dispozici kompletní kádr�“

 Měl jste v některém období na podzim obavy, že Jablonec 

bude hrát až do konce soutěže o záchranu?

„Některé zápasy jsme hráli dobře� Byť jsme je prohráli, nepropadli 

jsme herně� Například v Liberci� Cítili jsem, že v mužstvu síla je� Vě-

řil jsem, že pokud zlepšíme disciplínu a odstraníme zbytečné chyby, 

že mančaft půjde významně nahoru� Jsem rád, že se to naplnilo� Přál 

bych si ale, aby se nám vrátili všichni zranění, abychom zjistili, jaký má 

tým doopravdy potenciál�“

 Jablonecký tým jste přebíral v létě. Vnímáte, že udělal 

progres?

„Když přijde nový trenér, mužstvo si na jeho styl a požadavky ně-

jaký čas zvyká� Jsem rád, že hráči, které jsme přivedli, tedy Polidar, 

 Vyhráli jste čtyři z pěti posledních zápasů. Chytil Jablonec 

definitivně druhý dech?

„S jarem panuje určitě spokojenost� Jsem rád, že jsme na výsledky 

z přípravy navázali i v ostrých zápasech� Podzimní částí jsme se dostali 

do složité situace, nicméně musím říct, že už v zimní přípravě jsem cí-

til na týmu, že vypadá jinak� Především se nám povedl příchod stopera 

Honzy Krále, který mužstvu obrovsky pomohl� Kluci navíc pochopili, co 

po nich s kolegy vyžadujeme, což je strašně důležité� Věřím, že nastou-

pený trend udržíme co nejdéle�“

Šulc, Sejk, Jovovič, do týmu skvěle zapadli� Někteří z těch, kteří v klu-

bu už působili, se obrovsky zvedli� Například Považanec a Martinec� 

Jsme teď herně jinde než v létě� Když jsem přicházel, nikdo moc neče-

kal od Honzy Chramosty, který prožívá nejlepší sezonu kariéry� Mám 

svoji práci založenou na cestě� Důležitější než výsledek je samotná 

hra� Právě ta vás k výsledkům dovede�“

 Jaký máte cíl pro závěr základní části?

„Říkal jsem klukům, ať vůbec neřeší, v jaké skupině budeme v nad-

stavbě hrát� Klíč leží v našich zápasech, na ně je třeba se soustředit� 

Kam nás to dovede, se ukáže� Po remíze se Zlínem jsme byli v situaci, 

kdy nikdo nevěřil, že můžeme hrát prostřední skupinu� Teď v ní jsme, 

navíc máme zápas k dobru�“  

 Zmínil jste obránce Krále. V čem je jeho největší přínos?

„Přinesl do defenzívy kvalitu, zdravé emoce� Obrana se zpevnila, 

sedla si� Honza je levonohý stoper, což je pro nás obrovská výhoda� 

Způsob hry Jablonce je založený už odzadu, v současné době nám fun-

guje, střílíme góly�“

 Reprezentační přestávku jste tedy spíš nepřivítali?

„Jasně, teď jsme vyhráli dvakrát v řadě venku, jsme v pohodě� 

Na druhou stranu musím říct, že jsme pauzu přivítali� Měli jsme vel-

ké zdravotní problémy, kabinou nám proletěla chřipková epidemie� 

ROZHOVORROZHOVOR

DAVID HOREJŠ * Narozen: 19� května 1977 * Hráčská kariéra: 

Tatran Prachatice (1984-1998), Dynamo České Budějovice (1998-

2000), Jiskra Třeboň (2000-2005), 1� FC Brno (2005-2006), Dy-

namo České Budějovice (2006-2012) * Největší úspěchy: postup 

do první ligy (1999, 2002) * Česká liga: 209 zápasů/ 9 gólů * Tre-

nérská kariéra: Dynamo České Budějovice (mládež, 2012-2015), 

Dynamo České Budějovice (asistent, 2015), Dynamo České Budě-

jovice (hlavní, 2015-2022), FK Jablonec (2022-?) * Největší úspě-

chy: postup do první ligy (2019)

Foto: fkjablonec�cz

Foto: fkjablonec�cz
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 TUCHEL ZAKOTVIL V MNICHOVĚ. 

 MBAPPÉ LÍDREM FRANCIE. 

  Tuchel střídá Nagelsmanna
U fotbalistů Bayernu Mnichov skončil trenér Julian Nagelsmann, 
kterého vedení bavorského velkoklubu odvolalo i s asistenty� 
Na uvolněné místo přišel jiný německý trenér Thomas Tuchel, který 
podepsal smlouvu do června 2025� O Nagelsmannově konci psala 
německá média už během čtvrtka, o den později byla informace 
potvrzena oficiálně� Pětatřicetiletý kouč získal ve své první sezo-
ně v Bavorsku domácí titul, v Lize mistrů ale vypadl ve čtvrtfinále 
s Villarrealem a neuspěl ani v domácím poháru� V aktuálním ročníku 
prožívá Bayern nejhorší bundesligovou sezonu za 11 let� Po poráž-
ce ve 24� kole v Leverkusenu se propadl na druhé místo, a ačko-
liv v Německém poháru i v Lize mistrů prošel do čtvrtfinále, sáhli 
šéfové ke změně� „Bylo to nejtěžší rozhodnutí od doby, co půso-
bím v managementu klubu� Po analýze výsledků a předvedené hry 
po Novém roce jsme se ale rozhodli Juliana odvolat,“ přiznává spor-
tovní ředitel Bayernu Hasan Salihamidžič� „Když jsme angažovali Ju-
liana Nagelsmanna, věřili jsme, že půjde o dlouhodobou spolupráci� 
Po mistrovství světa ale předváděl tým nevyrovnané výkony, dolů 
šla i atraktivita hry� Usoudili jsme, že je v ohrožení nejen konec této 
sezony, ale i vývoj mužstva do budoucna,“ konstatuje generální ře-
ditel Oliver Kahn� Devětačtyřicetiletý Tuchel má za sebou angažmá 
v Mohuči, Dortmundu, Paris Saint-Germain a naposledy v Chelsea� 
S londýnským klubem vyhrál v roce 2021 Ligu mistrů, loni v září byl 
však po špatném vstupu do sezony propuštěn�

  Mbappé kapitánem po Llorisovi
Novým kapitánem úřadujících vicemistrů světa z Francie je hvězdný 
útočník Kylian Mbappé� Nahradil brankáře Huga Llorise, který v led-
nu ukončil reprezentační kariéru� Čtyřiadvacetiletý kanonýr ode-
hrál za Francii 67 zápasů, v nichž vstřelil 38 gólů� „Les Bleus“ pomohl 
na světovém šampionátu v roce 2018 ke zlatu a o čtyři roky později 
ke stříbru� Jako kapitán vedl Paris St� Germain v posledních dvou 
ligových utkáních místo zraněného Marquinhose�
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  Messi má centrum
Tréninkové centrum argentinské reprezentace v Buenos Aires 
bylo pojmenováno po hvězdném Lionelu Messim, který loni v Kata-
ru dovedl národní tým jako kapitán k prvnímu titulu mistrů světa 
po 36 letech a dočkal se kýžené trofeje� O změně názvu informoval 
argentinský svaz (AFA), pátečního slavnostního ceremoniálu se 
zúčastnila řada hráčů v čele s Messim� „Mám velkou radost� Tahle 
pocta je opravdu něco výjimečného� Je krásné vědět, že centrum 
ponese moje jméno,“ řekl při odhalení desky s novým názvem pět-
atřicetiletý Messi, který byl v prosinci vyhlášen nejlepším hráčem 
šampionátu� Před měsícem pak posedmé ovládl anketu FIFA o nej-
lepšího světového hráče roku, čímž vylepšil svůj vlastní rekord�

  Zlatan na EURO nemyslí
Útočník Zlatan Ibrahimovic po vyléčení dlouhodobého zranění a ná-
vratu do švédské reprezentace nemyslí na EURO 2024, i když star-
toval na předchozích čtyřech šampionátech� „Žiju ze dne na den� 
Pokud se budu cítit dobře a trenér mě vybere, pomůžu jemu, týmu 
a zemi, jak jen to půjde� V mém věku nemyslíte na budoucnost, ale 
na přítomnost� I když jsem minulostí, přítomností a budoucností,“ 
říká „Ibra“, který se loni v květnu podrobil artroskopické operaci 
levého kolena� Přestože se kvůli velkým bolestem kolena půl roku ne-
vyspal, zákrok se rozhodl podstoupit až po sezoně, jelikož chtěl do-
držet slib a pomoci AC Milán k prvnímu titulu po 11 letech, což se mu 
povedlo� Do hry znovu naskočil až koncem února� Díky gólu do sítě 
Udine při porážce 1:3 se ve věku 41 let a 166 dní stal nejstarším střel-
cem v dějinách italské ligy� „Nejsem v Miláně nebo v reprezentaci 
kvůli laskavosti� Jsem tu proto, abych hrál a svými výkony pomohl 
k výsledkům� Snad v tom budu pokračovat a zároveň budu zdravý,“ 
konstatuje s 62 trefami historicky nejlepší střelec reprezentace�
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  Vrsaljko bude agentem
Chorvatský fotbalista Šime Vrsaljko ve 31 letech ukončil profesio-
nální kariéru� Vicemistra světa z roku 2018 trápily zdravotní pro-
blémy� Bývalý obránce Atlétika Madrid bude pracovat jako hráčský 
agent� Odchovanec Dinama Záhřeb, s nímž čtyřikrát vyhrál chor-
vatskou ligu, se přes FC Janov a Sassuolo dostal v roce 2016 do At-
létika� Krajní bek pomohl madridskému celku ke španělskému titulu 
a triumfu v Evropské lize� V sezoně 2018/2019 hostoval v Interu Mi-
lán� Naposledy loni na podzim působil v Olympiakosu Pireus, který 
s ním po půl roce rozvázal smlouvu� Za chorvatský národní tým, kde 
skončil loni v srpnu, odehrál 52 utkání�

  Özil pověsil kopačky na hřebík
Mistr světa z roku 2014 Mesut Özil ukončil v 34 letech kariéru� Bý-
valý německý reprezentant hrál v minulosti za Real Madrid nebo 
Arsenal� Naposledy působil v istanbulském Basaksehiru� Syn tu-
reckých přistěhovalců začínal v rodném Gelsenkirchenu v dresu 
Schalke, odkud přestoupil do Werderu Brémy� Výkony na MS 2010 
mu vynesly angažmá v Realu Madrid, odkud v roce 2013 odešel 
za 50 milionů eur (přes miliardu korun) do Arsenalu� V roce 2018 se 
rozhodl skončit v německé reprezentaci, za kterou odehrál 92 zá-
pasů a dal 23 gólů� Důvodem byla aféra kolem jeho setkání a spo-
lečných fotografií s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem  
Erdoganem� Vedení německého svazu obvinil z rasismu� V roce 2020 
s ním přestali počítat v Arsenalu a v lednu 2021 přestoupil do Fe-
nerbahce, kde ho loni vyřadili z kádru� V létě pak zamířil do Basak-
sehiru, za který nastoupil jen v sedmi zápasech�

  Haaland přišel o reprezentaci 
Norský kanonýr Erling Haaland přišel kvůli poraněnému tříslu 
o úvodní dva zápasy kvalifikace o postup na EURO 2024 proti Špa-
nělsku a Gruzii� Dvaadvacetiletý fotbalista Manchesteru City se 
zranil ve čtvrtfinále Anglického poháru proti Burnley, v němž se 
hattrickem podílel na výhře 6:0� V této sezoně nastřílel za „Citi-
zens“ v 37 soutěžních utkáních 42 gólů� V posledních dvou dal osm 
branek, v osmifinálové odvetě Ligy mistrů s Lipskem trefil při výhře 
7:0 hned pětkrát, čímž vyrovnal rekord soutěže� V norské repre-
zentaci má bilanci 21 branek ve 23 duelech�

 VRSALJKO ZŮSTANE U FOTBALU. 

 HAALANDA ZRADILO ZDRAVÍ. 

  Foden musel na operaci
Anglická reprezentace přišla před nedělní zápasem kvalifikace 
EURO 2024 proti Ukrajině (2:0) o záložníka Phila Fodena� Hráč 
Manchesteru City se musel podrobit operaci kvůli akutnímu záně-
tu slepého střeva� Dvaadvacetiletý středopolař odehrál ve čtvr-
tek třináct minut při vítězství 2:1 v Itálii, kterým Angličané zahájili 
boje o účast na šampionátu v Německu v příštím roce� Jak dlouho 
bude vicemistr Evropy z roku 2021 mimo hru, není podle jeho klubu 
jasné� V sobotu čeká Manchester City v Premier League prestižní 
souboj s Liverpoolem�

  Krkic ukončil kariéru
Bývalý velký fotbalový talent Bojan Krkic ukončil ve 32 letech ka-
riéru, během níž hrál po odchodu z mateřské Barcelony v dalších 
šesti zemích� Syn srbského otce a španělské matky oznámil konec 
právě na stadionu Camp Nou, kde si chce v červnu zahrát ještě roz-
lučkový zápas� Byl produktem proslavené barcelonské akademie 
La Masia a experti mu předpovídali velkou budoucnost� Za A tým 
debutoval už 19 dnů po sedmnáctých narozeninách a překonal tak 
rekord Lionela Messiho� Za „Barcu“ nakonec odehrál 161 zápasů 
a vstřelil 41 gólů, poté působil v AS Řím, AC Milán, Ajaxu, Stoke, 
Mohuči, Montrealu a naposledy ve Visselu Kóbe, kde letos v lednu 
skončil� S Barcelonou získal tři španělské tituly, dvakrát vyhrál Ligu 
mistrů a jednou získal domácí pohár� Další ligový triumf přidal s Aja-
xem� Byl hvězdou mládežnických výběrů Španělska, s nimiž vyhrál 
mistrovství Evropy do 17 a 21 let� Za dospělou reprezentaci nastou-
pil pouze jednou jako osmnáctiletý v roce 2008� Více zápasů ode-
hrál za neoficiální katalánský tým (8), v jehož dresu se chce v červnu 
na Camp Nou definitivně rozloučit�
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  Trest za video z mobilu
Egyptská fotbalová asociace potrestala rozhodčího Muhamada 
Farúka za to, že během utkání druhé ligy mezi týmy Suez a Al-Nasr 
neuznal gól na základě zhlédnutí videa na mobilním telefonu jedno-
ho z diváků� Al-Nasr v závěru utkání vstřelil vyrovnávací branku, 
domácí si ale stěžovali na předchozí hru rukou� Ve druhé egyptské 
lize není videorozhodčí, sudí se tak rozhodl ověřit situaci nestan-
dardním způsobem a po dlouhém zkoumání nakonec gól odvolal� 
Suez zvítězil 3:1� Kvůli bouřlivým protestům hráčů a realizačního 
týmu Al-Nasru museli rozhodčí opustit hřiště v doprovodu policie� 
Komise rozhodčích v čele s Portugalcem Vítorem Melem Pereirou, 
který v první polovině roku 2021 působil i jako šéf českých sudích, 
zastavila činnost Farúkovi i jeho asistentům� O výši jejich trestu se 
teprve rozhodne�

  Zájemci o ManU zvyšují nabídky
Syn bývalého katarského premiéra šajch Džasim bin Hamad Sání 
podal novou nabídku na koupi Manchesteru United� Podle serveru 
Sky Sports je za slavný klub připraven zaplatit pět miliard liber� Zá-
jem o vítěze rekordních dvaceti anglických titulů má i finský pod-
nikatel Thomas Zillliacus, upravenou nabídku podal také britský 
miliardář a zakladatel chemické firmy Ineos Jim Ratcliffe� Majitelé 
United, americká rodina Glazerů, se klub rozhodla prodat v listo-
padu, sedmnáct let poté, co ho v roce 2005 koupila za 790 milio-
nů liber� Nyní si velkoklub cení na pět až šest miliard liber� Ratcliffe 
projevil o United zájem už v lednu, podle BBC však usiluje pouze 
o odkoupení podílu sourozenců Glazerových, který činí 69 procent� 
Šajch Džasim chce slavnou značku zcela ovládnout, a proto usiluje 
o stoprocentní podíl�

 SAMPAOLI V SEVILLE DOTRÉNOVAL. 

 ADEBAYOR POVĚSIL KOPAČKY NA HŘEBÍK. 

  Sevilla vyhodila Sampaoliho
U fotbalistů Sevilly skončil po pěti a půl měsících trenér Jorge 
Sampaoli� Přestože andaluský celek pod jeho vedením postou-
pil do čtvrtfinále Evropské ligy, ve španělské lize je až čtrnáctý 
a od sestupových míst ho dělí jen dva body� Sevillu tak v této se-
zoně povede už třetí kouč: tím bude José Luis Mendilibar, který 
podle klubového webu podepsal smlouvu do konce sezony� Sampao- 
li trénoval Sevillu už v ročníku 2016/2017, než se ujal argentinské 
reprezentace� Na její lavičku se vrátil loni v říjnu po odvolání Julena 
Lopeteguiho, který dovedl tým ve španělské La Lize třikrát po sobě 
ke čtvrtému místu a před třemi lety i k triumfu v Evropské lize� Ani 
pod Sampaolim se ale výsledky Sevilly výrazně nezlepšily� Ve španěl-
ské lize nevyhrálo mužstvo čtyři z posledních pěti kol, na začátku 
března utrpělo debakl 1:6 na hřišti Atlétika Madrid� Po prohře 0:2 
na půdě Getafe se vedení klubu rozhodlo třiašedesátiletého Argen-
tince odvolat� Sevilla v lednu vypadla i ve čtvrtfinále Španělského 
poháru s Pamplonou� Dařilo se jí však v Evropské lize, kde si v úvod-
ních dvou vyřazovacích kolech poradila s PSV Eindhoven a Fener-
bahce Istanbul� Rekordní šestinásobní vítězové soutěže, která se 
dříve jmenovala Pohár UEFA, vyzvou ve čtvrtfinále Manchester 
United� Dvaašedesátiletý Mendilibar trénuje téměř 30 let� Nejdéle 
působil v Eibaru v letech 2015 až 2021� V minulosti koučoval i Bilbao, 
Valladolid, Pamplonu, Levante či Alavés�

  Adebayor se rozloučil
Bývalý útočník Arsenalu, Manchesteru City či Tottenhamu Emma-
nuel Adebayor skončil v 39 letech s fotbalem� Nejlepší africký hráč 
roku 2008, jenž sice prošel řadou elitních klubů, ale s žádným nezís-
kal ligový titul, nejvíce zaujal v Arsenalu, za který ve 104 zápasech 
dal 46 gólů� Historicky nejlepší střelec Toga naposledy hrál ve své 
vlasti za klub Semassi� Za národní tým odehrál 88 duelů a skóroval 
dvaatřicetkrát� Togo dovedl v roce 2006 na mistrovství světa v Ně-
mecku� Jedinou trofej získal během hostování v Realu Madrid, a to 
Španělský pohár (2011)�
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 TOMIJASU LETOS DOHRÁL. 

 HODGSON ZNOVU PŘEVZAL EAGLES. 

  Elche opět střídá u kormidla
Už čtvrtým trenérem fotbalistů Elche v této sezoně se stal Argen-
tinec Sebastián Beccacece� Na lavičce posledního týmu španělské 
ligy nahradil Pabla Machína, kterého vedení po čtyřech měsících 
odvolalo� S dvaačtyřicetiletým koučem, který dosud působil v jiho-
amerických soutěžích a pracoval také jako asistent u argentinské 
reprezentace, podepsalo smlouvu do konce příští sezony� V Evropě 
to bude jeho první angažmá� Premiéra ho čeká po reprezentační 
pauze 1� dubna proti lídrovi tabulky Barceloně� Elche v tomto roč-
níku domácí soutěže získalo ve 26 kolech jen 13 bodů a ztrácí 14 
bodů na první nesestupovou pozici� Sezonu na lavičce týmu zahájil 
Francisco Rodríguez, který v říjnu dostal výpověď� Jeho nástupce 
Jorge Almirón se funkce vzdal už po třech týdnech� Do konce roč-
níku nevydržel ani Machín� Kromě toho mužstvo dočasně vedli ještě 
Alberto Gallego a Sergio Mantecón�

  Hodgson opět na lavičce!
Sestupem ohrožený klub anglické ligy Crystal Palace znovu anga-
žoval zkušeného trenéra Roye Hodgsona, s nímž se dohodl do kon-
ce sezony� Pětasedmdesátiletý kouč v londýnskému týmu nahradí 
Patricka Vieiru, jenž byl kvůli špatným výsledkům odvolán minulý 
týden� Crystal Palace je jediným klubem Premier League, který 
v roce 2023 ještě nevyhrál� Aktuálně je tři body nad pásmem se-
stupu a Hodgson bude mít za úkol udržet tým v nejvyšší soutěži, 
což se mu podařilo ve čtyřech sezonách za sebou během před-
chozího působení v letech 2017-2021� Na lavičce Crystal Palace 
ho čeká deset zápasů� Obnovený debut prožije po reprezentační 
přestávce 1� dubna proti Leicesteru� Začal trénovat už v roce 1976 
ve švédském Halmstadu� Poté vedl na klubové úrovni Inter Milán, 
Malmö, Blackburn, Liverpool, West Bromwich či Fulham a národní 
týmy Švýcarska, Finska i rodné Anglie� V minulém ročníku trénoval 
na jaře Watford, ale mezi anglickou elitou ho neudržel�
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  Klose už netrénuje Altach
První angažmá v roli hlavního trenéra v profesionálním fotbale 
skončilo pro bývalého německého kanonýra Miroslava Kloseho 
předčasně� Nejúspěšnější střelec v historii světových šampionátů 
byl odvolán od týmu SCR Altach, který uzavírá tabulku rakouské 
bundesligy� Jeho svěřenci zakončili základní část soutěže remízou 
1:1 s mistrovským Salcburkem, ale v tabulce jsou po 22 kolech po-
slední� O udržení v lize bude Altach už bez něj bojovat v šestičlenné 
skupině, z níž sestoupí jen nejhorší tým� Nyní čtyřiačtyřicetiletý 
Klose se ujal mužstva loni v létě� Předtím působil jako asistent u ně-
mecké reprezentace, poté trénoval mládež Bayernu Mnichov a byl 
jedním z asistentů Hansiho Flicka u A týmu Bayernu� Mistr světa 
z roku 2014 odehrál za reprezentaci 137 zápasů a vstřelil 71 gólů, 
z toho rekordních 15 na čtyřech MS�

  Tomijasu už „Kanonýrům“ nepomůže
Fotbalisté Arsenalu přišli do konce sezony o japonského obránce 
Takehira Tomijasua, který se podrobil operaci kolena� Zranění utr-
pěl v odvetě osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon, který 
vyřadil lídra anglické Premier League v penaltovém rozstřelu� Čty-
řiadvacetiletý bek v tomto ročníku odehrál za londýnské „Kanoný-
ry“ 31 zápasů�

  Na druhý pokus opouští Zamalek
U fotbalistů egyptského mistra Zamaleku podruhé během nece-
lých dvou měsíců skončil trenér Jesualdo Ferreira� Portugalský 
kouč v minulosti dovedl klub ke dvěma titulům a stejnému počtu 
pohárových triumfů� Šestasedmdesátiletý kormidelník byl původ-
ně kvůli špatným výsledkům odvolán už na konci ledna, protože ale 
klub neměl na vyplacení odstupného, do funkce se po týdnu vrátil� 
Nyní po pouhých dvou výhrách z devíti zápasů skončil po vzájemné 
dohodě� Poprvé vedl Zamalek v roce 2015, ale navzdory zisku titulu 
po pár měsících skončil� Důvodem byly neshody s šéfem klubu Mor-
tadou Mansúrem, který si v současnosti odpykává měsíční trest 
vězení za pomluvu předsedy konkurenčního Al-Ahlí�
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„Lvíčata“ remizovala 
s Belgií i s Nizozemskem

Reprezentace do 21 let odehrála ve Španělsku dva přípravné zápasy. 
V pátek remizovala v tréninkovém centru Pinatar s Belgií 0:0, když posled-
ních dvacet minut dohrávala v oslabení bez vyloučeného kapitána Kaloče. 
V pondělním duelu se mladíci rozešli po výsledku 1:1 smírně i s Nizozemci. 

 V PRVNÍM ZE DVOU PŘÁTELSKÝCH UTKÁNÍ 
 REMIZOVALI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ DO 21 LET S BELGIÍ 0:0. 

 V TÉTO SESTAVĚ VYBĚHLI REPREZENTANTI DO DUELU S BELGIČANY. 

ČESKO - BELGIE: TAKTICKÁ BITVA BEZ GÓLŮ
Do první slibné situace se dostal ve 3� minutě Matěj Valenta, který 

se odhodlal ke střele zhruba dvacet metrů od branky, ale jeho pokus 

levačkou belgický brankář bez problémů chytil�

Český výběr v první půl hodině utkání hrál velmi dobře takticky 

a Belgii nepustil do jediné nebezpečné situace� Díky intenzivnímu na-

padání hned u pokutového území Belgie se svěřenci trenéra Suchopár-

ka dostávali téměř okamžitě zpět k míči a nedávali soupeři ani trochu 

prostoru� Tato aktivita mohla vygradovat ve 30� minutě, kdy Sejk vybo-

joval míč na pravé straně hřiště a předložil jej nabíhajícímu Valentovi, 

jeho střelu ale v nadějné situaci opět chytil belgický brankář�

Šest minut před pauzou se dostal ke střele z hranice vápna také ka-

pitán Filip Kaloč, ale střela mu nesedla a míč skončil v ochranné síti nad 

brankou� Belgie se dostala do první nebezpečné situace až v samém 

závěru poločasu, kdy se s míčem ve vápně otočil Deman, ale jeho střelu 

čeští hráči zablokovali�

 OD 67. MINUTY DOHRÁVALA „LVÍČATA“ ZÁPAS 
 BEZ VYLOUČENÉHO KAPITÁNA FILIPA KALOČE. 

REPREZENTACE U21 REPREZENTACE U21 

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ FOTBALISTŮ 
DO 21 LET V MURCII (ŠPANĚLSKO)

ČESKO - BELGIE 0:0

ČK: 68� Kaloč (Česko)� Česko: Kovář - Cedidla, Vlček, Hranáč, Pech - Valenta 
(86� Kolář), Kaloč, Pudhorocký (46� Daněk) - Šulc (73� Červ), Sejk (73� Ševčík), Ryneš 
(46� Kušej)� Trenér: Suchopárek� Belgie: Vandevoordt - Van der Brempt (46� Patris), 
De Winter (46� De Cyuper), Al-Dakhil (46� Nkuba) - Siquet (46� Keita), Engels (46� Ra-
mazani), Vranckx (46� Pletinckx), Deman (46� Sardella) - Descotte (46� Samoise), Vae-
sen (46� Matazo), Balikwisha� Trenér: Matthijsen�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 KOUČ JAN SUCHOPÁREK TEĎ BUDE 
 CHYSTAT PLÁNY NA BLÍŽÍCÍ SE ČERVNOVÉ ME. 

www.fotbal.cz

nu Dallinga, který byl sám před Jarošem, ale český brankář skvělý re-

flexivním zákrokem vyrazil� V závěru poločasu byli čeští fotbalisté tro-

chu aktivnější a dostali se do slibných střeleckých pozic, ale Pojezného 

pokus byl zablokovaný a Pechovu střelu chytil brankář soupeře� 

Do druhého poločasu v českém dresu naskočili Matěj Koubek a Mi-

chal Beran místo Petra Pudhorockého a Vasila Kušeje� Na konci 60� mi-

nuty David Pech našel perfektním pasem v pokutovém území Michala 

Ševčíka, brněnskému fotbalistovi ale míč podjel pod nohou a nedostal 

se k zakončení� Českému mužstvu se nakonec podařilo v 77� minutě 

srovnat skóre� Lukáš Červ skvěle vybojoval míč na hranici pokutové-

ho území a o gól se poté postaralo střídající duo Šulc - Sejk� Pavel Šulc 

šikovně našel v pokutovém území Sejka, ten si rychle zasekl míč kolem 

obránce a krásně obstřelil brankáře na zadní tyč� Oba zmínění hráči 

byli v tu dobu na hřišti jen šest minut� Vzápětí byl v šanci také Adam 

Karabec, jehož střelu vyrazil na roh brankář Nizozemska�

„Podali jsme velmi dobrý výkon� Každý, kdo do zápasu nastoupil, 

tak hrál s velkým nasazením� A jsem rád, že mužstvo, které nastoupilo 

v základu, ukázalo své technické kvality� V závěru jsme měli příležitos-

ti, abychom zlomili vyrovnané utkání v náš prospěch, ale musíme ještě 

do dalších zápasů zapracovat na finální fázi a ještě lépe si příležitosti 

připravit a vypracovat,“ zhodnotil zápas Jan Suchopárek� 

 TRENÉRA JANA SUCHOPÁRKA POTĚŠILO ZLEPŠENÍ 
 TÝMU OPROTI NEPODAŘENÝM PODZIMNÍM ZÁPASŮM. 

Do druhého poločasu naskočili v českém dresu Kryštof Daněk a Vasil 

Kušej, kteří nahradili Pudhorockého s Rynešem� Byla to ale Belgie, která 

v jeho úvodu působila aktivnějším dojmem� Do první výraznější šance 

se přesto dostali opět čeští fotbalisté, když další pokus Valenty z hra-

nice pokutového území po sérii odražených míčů a špatném vyběhnutí 

brankáře soupeř zablokoval a Kušej následně centrem nikoho nenašel�

Zápas ovlivnila situace na konci 67� minuty, kdy Filip Kaloč ve snaze 

zastavit pronikajícího soupeře jej trefil ve skluzu a rozhodčí mu uká-

zal okamžitě červenou kartu� I přes to, že český tým dohrával zápas 

v oslabení, dokázal belgickému mužstvu způsobovat problémy� Přede-

vším zásluhou střídajícího Michala Ševčíka, který nenechal belgickým 

hráčům vydechnout a snažil se napadat vysoko, což vedlo k nadějným 

náznakům, bohužel ale ne k přímému ohrožení branky soupeře� Utkání 

tak nakonec skončilo bezbrankovou remízou�

„Myslím, že jsme odčinili výsledky z listopadu, kdy jsme propadli� Ale 

tentokrát byl náš výkon proti Belgičanům velmi dobrý� Bohužel jsme 

ale šance a zisky, které jsme měli po napadání, neproměnili v branku, 

která by nám zajistila vítězství,“ řekl po utkání trenér českého týmu 

Jan Suchopárek�

ČESKO - NIZOZEMSKO: SEJK VYSTŘELIL REMÍZU 
Reprezentace do jedenadvaceti let ve svém druhém přípravném zá-

pase proti Nizozemsku prohrávala po prvním poločase o gól, ale remí-

zu 1:1 vystřelil střídající Václav Sejk� Oproti pátečnímu zápasu s Belgií 

udělali trenéři v sestavě osm změn� V brance se od začátku představili 

Vítězslav Jaroš, stoperská dvojice Jakub Kolář - Karel Pojezný a šanci 

dostali také záložníci Lukáš Červ, Kryštof Daněk, Michal Ševčík a Adam 

Karabec� Na hrotu útoku nastoupil Vasil Kušej�

Do první šance zápasu se dostal Michal Ševčík, který si naběhl 

v 6� minutě na přední tyč, kam po individuální akci poslal centr Adam 

Karabec, ale nizozemský brankář Ševčíkovu teč vyrazil� Jen krátce 

poté poslal Vasil Kušej centr do pokutového území a Martin Cedidla 

se neohroženě snažil dostat k míči dříve než nizozemský brankář, což 

se mu sice povedlo, ale svou střelou na dlouhou nohu poslal míč vedle 

branky� Na konci 10� minuty se do šance dostali také Nizozemci, když se 

do pokutového území dostal Manhoef, který své zakončení chtěl po-

slal na zadní tyč, ale Vítězslav Jaroš skvělé zasáhl� Ten se vyznamenal 

i při následném rohovém kopu, kdy zlikvidoval hlavičku po přetaženém 

centru� Ve 14� minutě nejprve Karabec vybojoval roh, poté se individu-

álně prosadil a nacentroval do pokutového území a po faulu na Lukáše 

Červa pískal rozhodčí penaltu pro český tým� Míč si vzal právě Adam 

Karabec, ale nizozemský brankář Schendelaar jeho střelu vykopl nohou 

a skóre zůstalo dál bez branek� Jen o tři minuty později došlo k závaru 

v pokutovém území českého mužstva a po tvrdém souboji poslal míč 

do sítě Manhoef� Místo faulu na Karla Pojezného ale rozhodčí uznali 

vstřelenou branku soupeře, který se tak ujal vedení 1:0� Jednatřicátá 

minuta přinesla další nizozemskou šanci, když Zirkzee vysunul za obra-

REPREZENTACE U21 REPREZENTACE U21 

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ FOTBALISTŮ 
DO 21 LET V MURCII (ŠPANĚLSKO)

ČESKO - NIZOZEMSKO 1:1 (0:1)

Branky: 77� Sejk - 18� Manhoef� ŽK: Cedidla - Sallah-Eddin� Česko: Jaroš - Pech, Kolář, 
Pojezný, Cedidla (61� Ryneš) - Červ, Pudhorocký (46� Beran) - Daněk (71� Šulc), Ševčík 
(71� Sejk), Karabec - Kušej (46� Koubek)� Nizozemsko: Schendelaar - Sambo, Van Hec-
ke, Bakker, Salah-Eddin - Proper, Burger, Van Kaam (64� Tavsan) - Manhoef, Zirkzee 
(69� Ekkelenkamp), Dallinga (53� Van Hooijdonk)�

 ADAM KARABEC V DUELU 
 S NIZOZEMSKEM NEPROMĚNIL POKUTOVÝ KOP. 

 REMÍZU 1:1 S NIZOZEMSKEM ZAŘÍDIL 
 VYROVNÁVACÍ BRANKOU VÁCLAV SEJK. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz


Poleťte s námi podpořit 
naše lvíčata na EURO 2023!

Cestovní kancelář FLY UNITED, partner Nadace fotbalových internacionálů, 
pořádá ve dnech 21.6. - 26.6. letecký zájezd 

na EURO 2023 do gruzínského Batumi.

Fandit budeme 22.6. proti Anglii a 25.6. proti Německu.

Podrobnosti k programu, k dopravě, k ceně a přihlášky na 

event.flyunited.cz

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let se koná v Rumunsku a v Gruzii.

Český tým hraje ve skupině s Německem, s Anglií a s Izraelem. První dvě utkání 

se hrají v přímořském gruzínském městě Batumi, třetí s Izraelem v Kutaisi.

https://event.flyunited.cz/
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 DERBY ROZHODLA JEDINÝM GÓLEM 
 V UTKÁNÍ AMERIČANKA CHANGOVÁ. 

Těsná výhra v derby vynesla
Spartu zpět do čela tabulky

Druhé derby sezony mezi Spartou a Slavií skončilo těsnou výhrou domácích, 

duel na Letné sledovalo 5734 diváků. Na závěr základní části si také Liberec za-

střílel proti Plzni, Lokomotiva remizovala na Baníku a Slovácko porazilo Duklu.

 VRCHOLEM POSLEDNÍHO KOLA LIGY ŽEN BYLO DERBY SPARTY SE SLAVIÍ. 

 NA LETNOU DORAZILA REKORDNÍ NÁVŠTĚVA 5734 DIVÁKŮ. 

Následně před novináře předstoupil trenér vítězného celku� „Byli 

jsme připravení na to, že to bude těžký zápas� Chtěli jsme držet míč, 

v prvním poločase jsme dělali chyby, po změně stran jsme nastoupili 

dobře a zvládli jsme závěr� Vyhráli jsme zaslouženě,“ sdělil Martin Ma-

saryk, který chválil odvedenou práci na propagaci před utkáním� „Klub 

udělal zápasu obrovské promo, jsem za to velice rád� Sparta a lidi oko-

lo udělali skvělou práci� Je to prostě úžasné� Nestačil jsem se divit, co 

všechno se kolem nás dělo� V tom je síla tohoto klubu,“ pochvaloval si� 

V poslední kole základní části nejvyšší soutěže žen se odehrálo derby 

pražských „S“ na Letné, kde se podařilo stanovit nový ligový rekord ná-

vštěvnosti� Druhé derby sezony mezi Spartou a Slavií sledovalo v ocho-

zech 5734 diváků� Do samotného zápasu šly z vedoucí pozice hráčky 

z Vršovic, které byly v čele tabulky o jeden bod před svými rivalkami�

První poločas byl velmi opatrný, na první šanci se čekalo čtvrt hodi-

ny� Po centru z pravé strany zakončovala domácí Chang, ale brankář-

ka Lukášová byla připravena� Gólem neskončil ani závar před brankou 

na druhé straně� Další střela Američanky Chang v rudém dresu skončil 

mimo tyče, a tak se do šaten odcházelo za bezbrankového stavu�

Po změně stran se však již skóre měnilo� Martínková vybojovala 

míč a nadvakrát překonala brankářku Lukášovou aktivní Chang� Sla-

vii se nedařilo najít recept na obranu soupeřek, Černé střela neměla 

razanci, Šlajsová mířila mimo tyče a zakončení střídající Nekesy se jen 

otřelo o břevno� To byla největší příležitost sešívaných a jelikož už se 

ani Sparta neprosadila, na Letné slavily domácí hráčky, které se vrátily 

zpět do čela ligové tabulky�

Duel na tiskové konferenci jako první hodnotil trenér Slavie Karel Pi-

ták� „Byl to remízový zápas, gól jsme si dali sami� Chyběla nám lehkost� 

Šanci jsme si vypracovali jenom jednu� Snažili jsme se holky na atmosfé-

ru zápasu připravit, bohužel jsme to ani tak nezvládli,“ uvedl� „Nemyslím 

si, že boj o titul bude jenom o derby� Rozhodovat mohou i zápasy s Li-

bercem a Slováckem� Měli jsme výhodu, o kterou jsme přišli,“ pokračo-

val kouč sešívaných směrem k nadstavbě a boji o titul�

FOTBAL ŽENFOTBAL ŽEN

TABULKA 1. LIGY ŽEN 2022/23 
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

TÝM Z V R P S B

1� AC Sparta Praha 14 11 3 0 52:8 36

2� SK Slavia Praha 14 11 1 2 76:10 34

3� 1. FC Slovácko 14 8 3 3 38:24 27

4� FC Slovan Liberec 14 8 2 4 33:16 26

5� FC Viktoria Plzeň 14 4 2 8 21:35 14

6� Lokomotiva Brno H.H. 14 3 1 10 14:42 10

7� FK Dukla Praha 14 2 2 10 11:49 8

8� FC Baník Ostrava 14 1 2 11 6:67 5

VÝSLEDKY 14. KOLA

AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 1:0 (0:0)
FC Slovan Liberec - FC Viktoria Plzeň 6:1 (4:0)

FC Baník Ostrava - Lokomotiva Brno H�H� 1:1 (0:1)
FK Dukla Praha - 1�FC Slovácko 2:4 (1:2)

Foto: Pavel Jiřík ml�

Foto: Pavel Jiřík ml�

Foto: Pavel Jiřík ml�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Setkání internacionálů

Před vstupním kvalifikačním utkáním o postup na EURO 2024 Čes-
ko - Polsko se uskutečnilo v hotelu IRIS neformální setkání bývalých 
reprezentantů, které uspořádala Nadace fotbalových internacionálů.  
Předcházelo mu společné pracovní jednání správní a dozorčí rady  
NFI, které řídil předseda Antonín Panenka. 

 BÝVALÍ REPREZENTANTI SE SETKALI PŘED DUELEM S POLSKEM V PRAŽSKÉM HOTELU IRIS. 

V úvodu seznámila přítomné projektová manažerka Zuzana 

Zděnková s konkrétními aktivitami Nadace Tipsport, která je jed-

ním z nejvýznamnějších partnerů Nadace fotbalových internaci-

onálů� V nabitém oficiálním předzápasovém programu si tradičně 

našli čas předseda FAČR Petr Fousek a generální sekretář FAČR 

Michal Valtr, aby přišli pozdravit internacionály, kteří pak v hledišti 

stadionu v Edenu sledovali vítězný kvalifikační duel svých reprezen-

tačních následovníků� Vedení NFI plánuje příští setkání na podzim 

před závěrečným zápasem kvalifikace EURO 2024 Česko-Moldav-

sko 20� listopadu v Olomouci, kam budou pozváni někdejší repre-

zentanti z Moravy a Slezska� 

AKTUÁLNĚ

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 EVA HANIAKOVÁ SE STALA PRVNÍ ŽENOU, 
 KTERÁ OBDRŽELA SVOU HVĚZDU V SÍNI SLÁVY. www.fotbal.cz

Další hvězdy na Strahově

Mistři Evropy do 21 let a průkopnice ženského fotbalu v Česku Eva Ha-
niaková společně s předsedou FAČR Petrem Fouskem pokřtili své hvězdy 
v Síni slávy, do které byli uvedeni během pondělního slavnostního vyhlá-
šení tradiční ankety Fotbalista roku. Úspěšný tým z roku 2002 zastupo-
vali ve strahovském sídle asociace tehdejší kapitán Štěpán Vachoušek, 
brankář Petr Čech a stále aktivní prvoligový hráč Tomáš Hübschman.

 PETR FOUSEK, TOMÁŠ HÜBSCHMAN, PETR ČECH A ŠTĚPÁN VACHOUŠEK KŘTÍ HVĚZDU 
 PATŘÍCÍ V SÍNI SLÁVY MISTRŮM EVROPY DO 21 LET Z ŠAMPIONÁTU KONANÉM V ROCE 2002. 

 PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK UVEDL DO SÍNĚ SLÁVY NOVÉ 
 ČLENY: EVU HANIAKOVOU A TÝM MISTRŮ EVROPY DO 21 LET. 

„Je to ocenění týmu, který si to opravdu zaslouží� Už je to 21 let od fi-

nále a od té doby se to nepodařilo nikomu zopakovat� To jenom ukazuje, 

jak to byl výjimečný úspěch,“ zdůraznil Petr Čech, který ve finále v pe-

naltovém rozstřelu proti Francii pustil za záda jediný ze čtyř pokusů 

soupeře� Výběr trenéra Miroslava Beránka oplatil favoritovi porážku 

z úvodního zápasu ve skupině� „Francie byla už tehdy nabitá hvězdami, 

ale dokázali jsme se z porážky sebrat a nakonec dotáhli turnaj do vítěz-

ného konce� Měli jsme tým s velkým charakterem� I po letech se pořád 

scházíme, i s trenéry a realizačním týmem, což dokresluje, jak tam byla 

skvělá parta,“ dodal majitel rekordních 124 reprezentačních startů� 

Kromě mistrů Evropy do 21 let získala jako první žena ocenění i Hania-

ková� „Je to čest nejen pro mě, ale pro celý ženský fotbal� Moc si toho 

vážím,“ prohlásila trenérka a bývalá česká reprezentantka�

FAČR a jeho Fotbalová akademie udělily ocenění kompletním úspěš-

ným reprezentačním výběrům už v minulosti� V Síni slávy jsou také 

mistři Evropy z roku 1976, stříbrní medailisté ze světových šampioná-

tů v letech 1934 a 1962 a z EURO 1996� Z jednotlivců mají svoji hvězdu 

v Síni slávy Josef Masopust, Andrej Kvašňák, Antonín Panenka, Fran-

tišek Veselý, Ladislav Novák, Ivo Viktor, Josef Bican, Karel Brückner, 

Rudolf Baťa, Pavel Nedvěd, Dušan Uhrin starší, Zdeněk Nehoda, Karel 

Poborský, Jan Koller, Václav Mašek a z minulého roku Karol Dobiáš� 

SÍŇ SLÁVYSÍŇ SLÁVY

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 PAMĚTNÍ DESKA ČESKÉHO LEGIONÁŘE JOSEFA SEIDLA. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Hold českému zakladateli
moldavského fotbalu

Den před kvalifikačním soubojem Moldavska s Českem byla odhalena 
v Kišiněvě za účasti vedení FAČR pamětní deska českého legionáře Jose-
fa Seidla, který do země pondělních soupeřů fotbal přivedl. Díky aktivi-
tě českého Sokola Josefa Seidla se v Moldavsku fotbal významně rozšířil 
ještě před první světovou válkou. 

 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ČESKÉHO 
 ZAKLADATELE MOLDAVSKÉHO FOTBALU JOSEFA SEIDLA V KIŠINĚVĚ. 

 PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK PŘEDÁVÁ POHÁR 
 PRO VÍTĚZE VZPOMÍNKOVÉHO UTKÁNÍ VETERÁNŮ. 

Profesor zdejšího gymnázia byl propagátorem pohybu ve všech po-

dobách a díky jeho úsilí se v místě dnešního stadionu Dinama Kišiněv 

odehrál 29� srpna 1911 zdejší první fotbalový zápas vůbec� Střetli se 

v něm jeho studenti se zástupci gymnázia v Oděse�

Nedělní slavnostní odhalení pamětní desky na klubové budově Dina-

ma mělo slavnostní atmosféru� Předcházelo mu i vzpomínkové utkání 

veteránů na hřišti pro malý fotbal�

Český fotbal zastupovali předseda FAČR Petr Fousek, první místo-

předseda Jiří Šidliák a generální sekretář Michal Valtr� České velvysla-

nectví, které celou vzpomínku iniciovalo, zastupoval velvyslanec Stani-

slav Kázecký, se svým českým kolegou se setkal i předseda Moldavské 

fotbalové asociace Leonid Olejničenko�

Předseda FAČR vyzdvihl dlouhodobě nadstandardní vztahy mezi 

oběma asociacemi� „S kolegou Olejničenkem jsem v permanentním 

kontaktu� Při organizaci této akce navíc významně přispěla naše am-

basáda, kterou je třeba za tuto aktivitu ocenit� Ale není to ojedinělý 

případ z historie, fotbal naši předci exportovali například i do Chor-

vatska, a právem na ně můžeme být hrdí,“ připomněl Petr Fousek�

Rád by, aby se český fotbal prezentoval podle svých představ také 

v pondělním kvalifikačním utkání� „Bylo by dobré navázat na vydařený 

páteční zápas s Polskem, který nám udělal takovou radost� Přestože 

jsme sem přijeli s pokorou, chtěli bychom získat další tři body,“ směro-

val svoje myšlenky už k pondělnímu zápasu�

Také celé české velvyslanectví zápasem žilo, a proto s nadšením rea-

lizovalo ceremoniál� „Pan Seidl byl jedním ze zakladatelů zdejšího fotba-

lu a hodně přispěl k vzájemným vztahům i v meziválečném období, kdy 

působil v kanceláři prezidenta Masaryka� Bylo příjemné mít možnost 

tuto historii dnes připomenout,“ uvedl velvyslanec Stanislav Kázecký� 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Plzeň a Chrudim krok od semifinále, 
Sparta vede nad Helasem

Tři ze čtyř čtvrtfinálových sérií 1. Futsal ligy jsou v plném proudu. Favorité 

zatím ani jednou neklopýtli, Plzeň po domácí výhře 6:4 zvítězila také ve dru-

hém duelu v Kadani nad Perštejnem 9:3. Podle očekávání je také Chrudim jed-

nu výhru od postupu, když doma porazila Liberec 11:2 a venku 3:0. Doposud 

jediné prodloužení zvládla Sparta, která v Praze přetlačila o branku Helas.

 PLZEŇSKÝ LUKÁŠ KŘIVÁNEK (V ČERVENO-ČERNÉM) UNIKÁ PERŠTEJNSKÉMU CAIOVI. 

 CHRUDIM VEDE V SÉRII NAD LIBERCEM 2:0 NA ZÁPASY. 

Úvodní dějství má za sebou také série Sparty s Helasem Brno� První 

bod si připsali svěřenci Beniho Simitči, když vstřelili rozhodující bran-

ku v poslední minutě prodloužení� „Hosté šli do vedení, my jsme ukázali 

sílu a skóre otočili� Byl to kvalitní futsal a jsme rádi, že jsme doma urvali 

první bod,“ radoval se střelec rozhodující branky Melos Kelmendi� 

V tomto týdnu se rozběhne také poslední série mezi Slavií a Mělní-

kem� Začne v úterý, sešívaní naplánovali svůj druhý domácí zápas na so-

botu 1� dubna od 16 hodin tak, aby mohli pozvat fotbalové fanoušky 

mířící do Edenu na zápas s Olomoucí� 

 „Škoda� Velká škoda� Hlavně nevyužitých šancí, výsledek mohl být 

vyrovnanější,“ litoval po historicky prvním domácím zápase v play off 

kapitán Spartaku Perštejn Jiří Baran� Jeho tým v druhém poločase 

překvapil Plzeň hrou s vytaženým hráčem u poloviny soupeře, který 

čekal na chybu při přečíslení� Podařilo se ale jen snížit a Interobal navíc 

v závěru trestal chyby při power play� Ve středu tak může na domácí 

palubovce potvrdit postup�

Blízko rozhodnutí na tři zápasy je také Chrudim� Liberci doma nadě-

lila jedenáct branek, venku neinkasovala a trefila se třikrát� „Ze začátku 

jsme měli trochu problémy, nehráli jsme tak lehce jako doma� Postupně 

se naše hra zlepšila a výhra je zasloužená� Konečně jsme udrželi čisté 

konto,” pochvaloval si reprezentant Pavel Drozd� Jedním ze střelců byl 

také legendární Roman Mareš (48 let a 11 dní), který tak navýšil svůj 

rekord nejstaršího hráče skórujícího v play off�

FUTSALFUTSAL

VÝSLEDKY 1. TÝDNE ČTVRTFINÁLE PLAY OFF

SK Interobal Plzeň - TJ Spartak Perštejn, stav série 2:0
PLZ - PER | 6:4 (4:1) * PER - PLZ | 3:9 (1:3)

FK Chrudim - FTZS Liberec, stav série 2:0
CHR - LIB | 11:2 (4:0) * LIB - CHR | 0:3 (0:2)

Sparta Praha - Helas Brno, stav série 1:0
SPA - HEL | 4:3pp (2:2)

PROGRAM 2. TÝDNE ČTVRTFINÁLE PLAY OFF

Helas Brno - Sparta Praha II� (PO 19:30)

SK Slavia Praha - SK Olympik Mělník I� (ÚT 20:00)

SK Interobal Plzeň - TJ Spartak Perštejn III� (ST 20:00)

SK Olympik Mělník - SK Slavia Praha II� (ČT 20:00)

Sparta Praha - Helas Brno III� (PÁ 20:00)

SK Slavia Praha - SK Olympik Mělník III� (SO 16:00)

FK Chrudim - FTZS Liberec III� (SO 19:00)

TJ Spartak Perštejn - SK Interobal Plzeň IV� (NE 18:00)
 MICHAL SALÁK (V ORANŽOVÉM) NEODVRÁTIL 
 DRUHOU PROHRU SPARTAKU V SÉRII S PLZNÍ. 

Foto: futsalliga�cz

Foto: Aleš Vladyka

Foto: David Koranda
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v úterý 4. 4. 2023.
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