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 DARIDA 

„Nenapadlo mě, že do Turecka 
přestoupím v průběhu sezony. 
Myslel jsem, že v Herningu uvidím 
v květnu hokejové mistrovství světa, “ 
říká lednová posila Trabzonsporu.

 FILIP NOVÁK

Tomáš 
Souček

Nový
  „Líbí se mi, že táhneme jeden za druhého!“  

král!
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Vážení čtenáři!

Český fotbal má nového krále. Na trůn usedl 

Vladimír Darida, který „nedovolil“ brankáři Ar-

senalu Petru Čechovi zaokrouhlit počet triumfů 

v anketě Fotbalista roku na neskutečné číslo de-

set. Sedmadvacetiletý záložník berlínské Herthy 

pokračuje v tradici, kdy v historii ankety v samo-

statné České republice vítězí od roku 1993 takřka 

výhradně fotbalisté hrající v zahraničí. Výjimku 

přinesly pouze tři roky: 1993 s výhrou sparťana 

Petra Kouby, 1995 a prvenství Radka Druláka 

z Petry Drnovice a naposledy 2014, kdy se na trůn 

prostřílel sparťanský snajpr David Lafata. Vla-

dimír Darida převzal ocenění při pondělní slávě 

v Divadle na Vinohradech a o den později už míří 

s reprezentací na turnaj do Číny. Na palubě s ním 

cestuje i slávistický záložník Tomáš Souček, který 

se pro Gól vyzpovídal nejen o neskutečném neděl-

ním derby proti Spartě, které „sešívaní“ na Letné 

otočili ze stavu 0:3 na remízu! A směr Nanning 

nabral také obránce Filip Novák, jenž v rubrice 

Můj týden vypráví i o svém novém angažmá v tu-

reckém Bursasporu. Reprezentační sraz využijí 

k další přípravě na úspěšné tažení ligou pozitivně 

naladění fotbalisté Liberce s kapitánem Vladimí-

rem Coufalem. Bek Slovanu Gólu sdělil, proč se 

jeho týmu i po zimních změnách na jaře tak daří.

Přeji vám příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„Z Anglie v zimě žádná konkrétnější nabídka nepřišla, ozval se pouze jeden druholigový 

klub. Naopak Trabzonspor měl o mě eminentní zájem, ale Midtjylland zpočátku nechtěl 

o mém uvolnění ani slyšet, protože v této sezoně má našlápnuto k zisku dánského titulu. 

Jeho obhájce FC Kodaň je už bodově hodně daleko, takže nyní to je vlastně už jen souboj 

s Bröndby Kodaň. Po skončení základní části jsou na tom bodově úplně stejně. Klubové ve-

dení ve finále přesvědčilo finanční odstupné, které je více jak jednou tolik, co za mě zaplatili 

v létě 2015 Jablonci. Nenapadlo mě, že přestoupím v průběhu sezony, počítal jsem s tím, 

že v Herningu uvidím v květnu hokejové mistrovství světa, na které se chystali přijet i moji 

kamarádi z Česka. Místo toho mi pomáhali se stěhováním, protože já jsem odletěl do Tra-

bzonu, kde jsem podepsal smlouvu na dva a půl roku, jen s jedním kufrem osobních věcí…

„HERNĚ JSEM SI V TURECKU POLEPŠIL!“
Z dánské ligy, která se vyznačuje především bojovností a důrazem v osobních soubojích, 

jsem se musel rychle přeorientovat na techničtější herní pojetí turecké Super ligy, kde mají 

hráči mnohem větší kvalitu na míči a také fotbalovou chytrost. I v tomto směru jsem si po-

lepšil, víc se i jako obránce zapojuji do hry, také atmosféra na stadionech je nesrovnatelná. 

Hned v prvním zápase, v němž jsem za Trabzonspor nastoupil, byla tři poměrně dlouhá 

přerušení, pochopitelně kvůli chování fanoušků…

 OD LÉTA 2015 DO LETOŠNÍHO LEDNA OBLÉKAL FILIP DRES DÁNSKÉHO MIDTJYLLANDU. 

Fotbalový týden Filipa Nováka

„V Číně nás prověří
top-útočníci!“

Přes dva roky stabilně hrával dánskou ligu 
a s Midtjyllandem v této sezoně dokonce bo-
joval o mistrovský titul. Minulý čas k působení 
v klubu z města Herningu však patří právem, 
neboť český reprezentační obránce FILIP 
NOVÁK v zimním přestupním termínu změ-
nil dres. Přestěhoval se totiž ze Skandinávie 
na jih Evropy do tureckého Trabzonsporu…

 TURECKÝ TRABZONSPOR JE DRUHÝM ZAHRANIČNÍM KLUBEM FILIPA NOVÁKA. 

  Dočkalova 
bezbranková premiéra
Český reprezentační záložník Bořek Dočkal 
nastoupil poprvé za Philadelphii, která v utkání 
zámořské MLS doma remizovali s Columbusem 
0:0. Devětadvacetiletý středopolař, jenž zamířil 
do Philadelphie Union v únoru na roční hosto-
vání z čínského klubu Che-nan Tien-jie, při své 
premiéře odehrál 77 minut. „Byla to náročná 
premiéra, potkali jsme tým, který měl po dvou 
kolech šest bodů a je spolufavoritem konferen-
ce. Můj výkon může být určitě lepší, lépe mů-
žeme hrát i jako tým,“ říká sebekriticky. Novou 
posilu pochválil i kouč Jim Curtin: „Myslím, že 
měl pár dobrých momentů, mohli jste vidět jeho 
kvalitu, jak dobře si rozumí s míčem.“  Bývalou 
oporu pražské Sparty nyní čeká reprezentační 
pauza, během které chce dohnat tréninkové 
manko. „Po příchodu jsem měl zdravotní kom-
plikace, takže jsem ani nečekal, že bych byl 
v top formě. Teď ale budu mít čas dostat se 
na úroveň, abych byl platný týmu,“ naznačuje 
svůj nejbližší program a priority. 

  Masopust 
prodloužil v Jablonci
Záložník Lukáš Masopust prodloužil smlouvu 
s Jabloncem. Pětadvacetiletý fotbalista, kte-
rý je se sedmi přihrávkami nejlepším ligovým 
nahrávačem, bude na severu Čech působit 
do konce června 2020. „Je tady kvalitní kádr, 
který má co nabídnout a má co ukázat. Můžeme 
ještě zabojovat o evropské poháry a to je lákavá 
motivace,“ říká bývalý juniorský reprezentant, 
který má podíl na stoprocentní jarní jablonecké 
bilanci, neboť vstřelil tři branky - jednu ve Zlí-
ně a dvě v sobotu v Jihlavě. Celkem v nejvyšší 
soutěži odehrál 130 zápasů a nastřílel 16 gólů. 
Kvalitními výkony si vysloužil premiérovou no-
minaci do reprezentačního „áčka“ na nadcháze-
jící turnaj do Číny.

  „Stovkaři“ si polepšili
Na začátku závěrečné ligové třetiny si vylep-
šili svoje dosavadní statistiky i dva „stov-
kaři“ - členové Klubu ligových kanonýrů, 
resp. Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL. 
Ostravský kapitán Milan Baroš v první minu-
tě nastavení snížil v domácích duelu Baníku 
s pražskou Duklou na 1:2. Byla to jeho trefa 
s pořadovým číslem 132, takže nyní je už 
v závěsu za tandemem Ota Hemele-Tomáš 
Skuhravý, kteří svorně nastříleli 133 ligových 
branek. Slovenský reprezentační gólman 
ve službách Plzně Matúš Kozáčik vychytal 
ve Zlíně jubilejní desátou nulu v této sezoně 
a dotáhl se tak v historickém pořadí se 104 
čistými konty na Zdeňka Jánoše.

  Dva dánské góly
Český obránce Michael Lüftner vstřelil první 
gól v dánské lize a pomohl fotbalistům FC 
Kodaň k vítězství v posledním kole základní 
části 3:1 v Silkeborgu. Obhájce titulu skončil 
na čtvrtém místě. Před boji ve skupině o ti-
tul vede ligu městský rival Bröndby, které 
porazilo 2:1 Hobro i díky trefě útočníka Jana 
Klimenta. Kodaň prohrávala od 11. minuty 
po zásahu Rodiče, v 28. minutě ale vyrovnal 
Lüftner. Bývalý obránce Teplic a pražské Sla-
vie sice v dresu dánského celku už dvakrát 
skóroval v Evropské lize, v nejvyšší soutěži 
však zaznamenal premiérový zásah. Obrat 
dokonali Santander a Soteriu, Kodaň vyhrála 
popáté v řadě, na vedoucí Bröndby však ztrácí 
16 bodů. V jeho zápase proti Hobru padaly góly 
až v závěrečné dvacetiminutovce. V 74. minu-
tě otevřel skóre Mukhtar, brzy však vyrovnal 
Babayan. Rozhodující trefu zaznamenal tři mi-
nuty před koncem Kliment, který byl na hřišti 
od 60. minuty. Odchovanec Jihlavy se prosadil 
poprvé od 3. prosince a na kontě má v této se-
zoně šest ligových gólů. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KALENDÁRIUM

 TOMÁŠ UJFALUŠI 

lečně luštili křížovky, takhle na to budu nejspíš sám. Nebylo ale jisté, jestli nerozšířím 

seznam omluvených a zraněných. V nedělním zápase doma proti Malatyasporu jsem si 

po půl hodině trochu podvrtl levé koleno a radši jsem se nechal preventivně vystřídat. 

Vyšetření naštěstí ukázalo, že je koleno v pořádku, jen to bude chtít mít pár dnů trochu 

lehčí režim zátěže. V pondělí odpoledne jsem proto netrénoval a v úterý dopoledne před 

odletem do Číny jen s úlevami.  Do úvodního pátečního zápasu s Uruguayí bych měl být 

ale v pořádku. Těším se, že si zahrajeme proti takovým top-útočníkům, jako jsou Suárez 

s Cavanim. Bude to každopádně pořádná prověrka naší týmové defenzívy, abychom je 

dokázali udržet. Kdybychom ve druhém utkání na turnaji narazili na Velšany, tak bychom 

si to nejspíš znovu zopakovali proti Baleovi!

„DO EVROPY VEDOU DVĚ CESTY…“
Po návratu z Činy domů nás s Trabzonsporem čeká těžké utkání s vedoucím Galatasa-

ray v jeho istanbulském kotli. Na čtvrtou příčku, kterou drží Fenerbahce a která zajišťuje 

postup do evropských pohárů, aktuálně ztrácíme z pátého místa šest bodů. Ale i z něj se 

může nakonec jít do Evropy, což je také klubový cíl, pokud ovšem některý z kvarteta týmů 

před námi vyhraje Turecký pohár.“  

„MÁME TADY ČESKO-SLOVENSKOU ENKLÁVU…“
V rychlé aklimatizaci mi pomohli čtyři slovenští spoluhráči, bydlíme poblíž sebe, tak-

že kdykoliv něco potřebuji, tak stačí jen seběhnout dolů a některý z kluků mi pomůže. 

Na březnový reprezentační sraz odjel pouze Tomáš Hubočan, Juraj Kucka dostal vol-

no, protože si zařizuje nějaké osobní věci. Matúš Bero je zraněný a Ján Ďurica, který 

už ve slovenském nároďáku skončil, má navíc z posledního ligového utkání zlomená dvě 

žebra. Vzhledem k tomu, že nás dal los nové Ligy národů do jedné kvalifikační skupiny, 

už se hecujeme, kdo z nás bude mít na podzim navrch. A jak se vzájemná utkání budou 

blížit, určitě dojde i na nějaké sázky!

„PODVRTNUTÉ KOLENO NAŠTĚSTÍ VYDRŽELO!“
Zájezd na turnaj do Číny je pro mě nejdelším cestováním s fotbalem. Doufám, že ma-

nažer reprezentace nám zařídil takové pohodlí, abychom tak dlouhý let zvládli co nejmé-

ně rozlámaní. Já budu kombinovat četbu s hudbou, mám i nějaké speciální hry na play- 

station, které budeme s kluky hrát. Kdyby byl v nominaci i Kuba Brabec, tak bychom spo-

FILIP NOVÁK * Narozen: 26. června 1990 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Fotbalový post: 
obránce * Stav: svobodný, přítelkyně Kateřina
Hráčská kariéra: Spartak Přerov (1998-2007), FC Tescoma Zlín (2007-2011), FK Jablonec 
(2011-2015), FC Midtjylland (Dánsko, 2015-2018), Trabzonspor (Turecko, 2018-?)
Reprezentace: 12 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: postup ze skupiny Evropské ligy 
(2015), vítěz Ondrášovka Cupu (2013), vítěz Superpoháru FAČR (2013)

 S TRABZONSPOREM ZTRÁCÍ ČESKÝ 
 KRAJNÍ OBRÁNCE ŠEST BODŮ 
 NA ČTVRTÉ MÍSTO FENERBAHCE, 
 KTERÉ JEŠTĚ ZAJIŠŤUJE ÚČAST 
 V EVROPSKÝCH POHÁRECH. 

STALO SE...

 V REPREZENTACI SI ZATÍM FILIP NOVÁK PŘIPSAL DVANÁCT STARTŮ A JEDEN VSTŘELENÝ GÓL. 

  Dohrávka 
až po Velikonocích
Odložený zápas 19. kola HET ligy mezi Baní-
kem Ostrava a Viktorií Plzeň se uskuteční až 
po velikonočních svátcích ve středu 4. dubna 
se začátkem v 18 hodin. Na duel mezi posled-
ním a prvním týmem tabulky dojde téměř 
přesně měsíc po původním termínu, hrát se 
mělo už 3. března. V Ostravě ale tehdy nebyl 
na Městském stadionu způsobilý terén. Den 
před zápasem rozhodčí Zbyněk Proske a vý-
konný ředitel Ligové fotbalové asociace To-
máš Bárta po prohlídce promrzlého trávníku 
rozhodli, že hřiště je neregulérní. Oba týmy 
jsou i nyní v obdobných pozicích na opačných 
pólech tabulky. Plzeň vede o devět bodů před 
mistrovskou Slavií, byť na jaře vyhrála ze čtyř 
zápasů jediný. Baník po zimní přestávce uhrál 
zatím jen jednu remízu a za místy znamenají-
cími záchranu zaostává už o osm bodů.

  Tři zájemci o Ligu národů
 Itálie, Polsko a Portugalsko mají zájem 
o uspořádání premiérového závěrečného tur-
naje nové soutěže reprezentačních týmů Ligy 
národů. Více kandidátů UEFA neregistruje, po-
řadatelství výkonný výbor přidělí v prosinci, 
až bude jasné, který výběr mezi čtveřici semi-
finalistů postoupí. Zmíněný trojlístek zájemců 
spolu tvoří jednu ze čtyř skupin v elitní Lize A. 
Do Final Four, které se uskuteční 5. - 9. června 
2019, se kvalifikují vítězové skupin a pořada-
telem turnaje má být podle pravidel jeden 
z nich. Naši severní sousedé Poláci, kteří spo-
lečně s Ukrajinou uspořádali EURO 2012 a vlo-
ni hostili mistrovství Evropy hráčů do 21 let, 
mají uspokojený pořadatelský apetit i na svě-
tové úrovni. FIFA jim totiž před několika dny 
přidělila závěrečný turnaj mistrovství světa 
hráčů do 20 let v roce 2019!

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

20. BŘEZNA

1981 Radek Šírl 2006-2009 8/0

1988 Jan Blažek 2009-2010 3/0

21. BŘEZNA

1941 Václav Mašek 1960-1965 16/5

22. BŘEZNA

1902 Otto Novák 1924-1927 6/3

24. BŘEZNA

1942 Ján Zlocha 1969-1970 4/0

1951 Dušan Kekéti 1973-1980 7/0

1978 Tomáš Ujfaluši 2001-2009 78/2

1992 Martin Frýdek jr. 2016-? 5/0

25. BŘEZNA

1897 Karel Meduna 1926-1929 6/1

1954 Vladimír Borovička 1984-1985 4/0

26. BŘEZNA

1925 Michal Vičan 1947-1952 10/0

1967 Radomír Chýlek 1991 1/0

1983 Roman Bednář 2006-2010 8/1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Video z různých úhlů

Těžko by se našla výstižnější názorná ukázka použi-
tí videa v nejpopulárnějším sportu, jakou opakovaně 
přineslo sobotní derby pražských „S“ na Letné. Hlavní 
rozhodčí Pavel Královec ve čtyřech sporných případech 
vyhledal pomoc kolegy u videa, aby následně po jeho 
zhlédnutí opravil svoje předchozí verdikty. Nezbytné 
přerušení hry netrvalo neúměrně dlouho, což bývá je-
den z hlavních argumentů odpůrců moderní techniky 
ve fotbale, navíc přispělo i ke správnému posouzení 
klíčových situací, které by měly vliv na výsledek zápasu 
a v opačném případě by následně strhly vlnu kritiky.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V tomto směru držíme alespoň částečně krok s vyspělou  

Evropou i světem, neboť na letošním MS v Rusku bude video pre-

miérově dohlížet na všechny zápasy. Ostatně předseda FIFA Gian-

ni Infantino po nedávném jednomyslném schválení mezinárodní 

pravidlové komise IFAB přiznal, že byl osobně před několika lety 

proti, ale dal průlomové technické novince šanci. „A teď musím 

zdůraznit, že video bude mít na fotbal obrovský vliv. Pozitivní vliv,“ 

prohlašuje první muž světového fotbalu.

Videorozhodčí, který už v různých formách funguje ve 40 svě-

tových ligách včetně české nejvyšší soutěže, může být využit 

pouze v předem daných situacích - při dosažení branky a všem, 

co tomu předchází včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, 

červených kartách a při chybné identifikaci hráčů. To vše bylo 

k vidění při infarktovém duelu dvou nesmiřitelných rivalů Sparty 

a Slavie. Jenže 289. derby bylo tak jako v minulých ligových ko-

lech jen jediným duelem pod dohledem videa! Takže zachraňující 

se ostravský Baník zřejmě v domácím duelu s pražskou Duklou 

vstřelil regulérní vyrovnávací gól, který však kvůli údajné teči 

na hraně ofsajdu nakonec neplatil, a nepřítomnost videa na sta-

dionu omyl neopravila… 

Technické podmínky a značná finanční náročnost brání (za-

tím) jeho celoplošnému zavedení v nejvyšší soutěži. Tím se 

však rapidně snižuje jeho přínos k většímu fair play, protože je 

na místě řečnická otázka: jak k tomu přijdou ostatní týmy, kde 

video zrovna nebude? 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Česko-slovenská investiční skupi-
na Arca Capital koupila minoritní po-
díl v německém klubu Borussia Dort-
mund.  Za 1,27 procenta akcií zaplatila 
kolem 170 milionů korun a bude sed-
mým největším akcionářem Borussie.

Arca koupila podíl 
v Borussii Dortmund

Skupina investici vnímá jako strate-
gickou, jelikož se v rámci svých inves-
tičních aktivit plánuje orientovat mimo 
jiné právě na Německo a německy ho-
vořící země.  Arca směřuje svou činnost 
na správu aktiv, energetiku a hledání 
obchodních příležitostí. Skupina působí 
hlavně ve střední a východní Evropě. 
Majoritním vlastníkem společnosti byl 
slovenský finančník Pavol Krúpa. Od po-
loviny loňského prosince má Krúpa spolu 
s Rastislavem Veličem a Peterem Krišto-
fovičem rovnocenný podíl 30 procent. 
Zbývající desetinu vlastní Henrich Kiš. 
Aktivitám v oblasti fotbalu se Arca Capi-
tal věnuje už několik let prostřednictvím 
své dceřiné společnosti Ondrášovka. 

 Z GÓLŮ BORUSSIE TEĎ BUDE 
 MÍT RADOST I ARCA CAPITAL. 

 PAVEL KRÁLOVEC BYL JAKO KAŽDÝ ROZHODČÍ PŘI DERBY „S“ 
 POD SILNÝM TLAKEM NEJEN HRÁČŮ. A I DÍKY VIDEU JEJ ZVLÁDL S BRAVUROU. 

 ČEŠTÍ ZÁSTUPCI LFA SBÍRALI ZKUŠENOSTI V BUNDESLIGOVÉ CENTRÁLE VIDEOROZHODČÍCH V KOLÍNĚ NAD RÝNEM. A ZDÁ SE, ŽE DÁVALI DOBRÝ POZOR… 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Čtyřikrát v průběhu hektického sobotního derby pražských „S“ na Let-

né musel nejlepší český rozhodčí Pavel Královec využít pomoci kolegy 

u videa a ve všech sporných případech nakonec rozhodl správně.

KRESBA TÝDNE

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/


V derby sice prožil smolnou chvíli, když si nešťastně srazil do sítě 
přihrávku sparťana Stanciua. Jinak ale patřil záložník Slavie TOMÁŠ 
SOUČEK k nejlepším na hřišti. Na sobotní zápas na Letné dlouho neza-
pomene, stejně jako jeho spoluhráči. Dohnat po přestávce tříbrankové 
manko, navíc v derby, je mimořádné. „Byli jsme po zápase v euforii,“ 
říká reprezentační středopolař.

Tomáš Souček:

„Na derby 
budeme dlouho 
vzpomínat!“

Tomáš Souček:

„Na derby 
budeme dlouho 
vzpomínat!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

	 S odstupem dvou dnů převládá ve vás stále euforie, nebo 

jste přece jen zklamaný ze ztráty dvou bodů?

„Máme všichni v hlavách, že na zápas budeme dlouho vzpomí-

nat. Před výkopem bychom bod určitě nebrali, mysleli jsme na vý-

hru. Ale po takovém průběhu byla velká euforie, že jsme něco ta-

kového dokázali.“

	 V derby jde o neuvěřitelnou věc.

„Nejen v derby. Myslím, že tohle nemohl nikdo čekat.“

	 Zažil jste bláznivější zápas?

„Bavili jsme se o tom v kabině. Abychom přišli o poločase do ka-

biny a prohrávali o tři góly, navíc v derby, a zremizovali ho.... Nikdy 

jsem nic takového nezažil, většina kluků je na tom podobně.“

 V DERBY SE TOMÁŠ SOUČEK UTKÁVAL I S MARTINEM FRÝDKEM, SE KTERÝM SE HNED 
 V PONDĚLÍ POTKAL NA SRAZU REPREZENTACE PŘED ODLETEM NA TURNAJ DO ČÍNY.  TOMÁŠ SI KRYJE MÍČ PŘED SPARŤANEM KANGOU PŘI NEDĚLNÍM REMÍZOVÉM DUELU 3:3. 

	 Co se stalo se Slavií v prvním poločase?

„Herně to nebylo zase tak špatné, ale dali jsem si tři vlastní 

góly. Začalo to tím, že si brankář Ondra Kolář nešťastně srazil 

střelu z úhlu. A potom já centr.“

„Trenérovi vydržel 
o přestávce klid 

tak deset vteřin…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Drbete si hlavy? Pokud byste k prvnímu poločasu při-

stoupili jinak, vzhledem k vaší lepší herní pohodě byste zřejmě 

vyhráli.

„Hrou jsme byli na výši, to musí každý uznat. Pořád jsme ale 

dva body ztratili. V tom je jediné zklamání.“

	 Jako odchovanci Slavie, který coby kluk chodil fandit 

do kotle, jsou pro vás duely se Spartou o to výjimečnější?

„Je to pro mě největší zápas, bez debat. Pamatuju si dobře, jak 

jsem chodil na tribunu. Na trávníku si ale derby užívám daleko víc. 

Těší mě, že v nich mám pozitivní bilanci. Moje první jsme vyhráli 

gólem Jardy Zmrhala, nepovedlo se mi jediné, kdy Sparta otočila 

třemi brankami.“

	 Výsledek sobotního derby výrazně ovlivnil videorozhod-

čí, na jeho zásah nebyl uznán oběma celkům gól. Jste jeho za-

stáncem? 

„Já ho vítám, myslím, že je to správné. Ukáže se po pravdě, 

jestli gól platit měl, nebo ne. Odpadají pozápasové stesky, že něk-

do vyhrál neprávem. Jediné, co mě zlobí, je, že se po vstřeleném 

gólu radujete, ale on je třeba odvolaný. Spadne to z vás, pak je to 

psychicky ještě horší.“

ROZHOVORROZHOVOR

 SE SLAVIÍ MÁ TOMÁŠ SOUČEK POLÍČENO NA TRIUMF V MOL CUPU, V NĚMŽ VE ČTVRTFINÁLE „SEŠÍVANÍ“ ZDOLALI LIBEREC. 

	 Vyčítáte si tento moment?

„Stanciu dal skvělý centr, chtěl jsem pomoct defenzivě. Jedině 

že bych míč nechal prolétnout, ale to jsem nemohl riskovat. Bo-

hužel jsem si ho strčil do brány. Aby vlastenců nebylo málo, při 

třetím gólu zase balon tečoval Milan Škoda.“

	 Co vám běželo hlavou po třetí inkasované brance? Ne-

obával jste se, že z Letné odjedete s debaklem?

„Pořád jsem si říkal, že herně máme převahu, že to není ztra-

cené. Jenže výsledek byl šílený pro všechny. K tomu nám neuznali 

gól. Nebyli jsme na tom vůbec dobře. Přál jsem si, abychom dali 

kontaktní gól, že pak bude šance. Pomohlo nám, že byla přestáv-

ka, že jsme si to v šatně vyříkali.“

	 Prý bylo v kabině pořádné dusno, trenér Trpišovský řádil.

„Ze začátku to bylo ve formě povzbuzování, potom přišel trenér. 

Začal sice v klidu, ale vydržel mu tak deset vteřin.“

	 Byl v ráži?

„Spustil na nás. Evidentně nám to pomohlo, do druhé půle jsme 

vlétli, Sparta se nemohla dostat z vlastní poloviny. Dali jsme na-

konec tři góly. Štěstí se k nám otočilo čelem v nastavení, kdy jsme 

vyrovnali z penalty.“

 SEN SLÁVISTŮ I TOMÁŠE ZAHRÁT SI LIGU MISTRŮ ZHATIL V SRPNU 2017 V POSLEDNÍM KVALIFIKAČNÍM PŘEDKOLE KYPERSKÝ APOEL. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Je vám blízký styl Trpišovského?

„To také. Napadání, vysoký presink. Líbí se mi, že táhneme je-

den za druhého. Neexistuje, aby půlka mančaftu bránila a půlka 

útočila.“

	 Infiltroval už Trpišovský do Slavie filozofii, s níž prorazil 

v předchozích angažmá?

„Bylo to rychlé. Důkazem jsou dva poslední zápasy. S Olomoucí 

jsme dostali gól, během patnácti minut jsme to třemi góly otočili. 

Jsme silní po kondiční stránce, ale i v soudržnosti týmu. Nikdy nic 

nezabalíme, ať je výsledek jakýkoli. Na Spartě to bylo neskuteč-

ný. Trenér i jeho asistenti jsou výborní psychologové. V kabině je 

samá sranda. Dopomáhají tomu, že jsme jedna parta.“

ROZHOVORROZHOVOR

 VLONI PRONIKL TOMÁŠ SOUČEK DO REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU, KDYŽ NASTOUPIL 
 V SEDMI UTKÁNÍCH VČETNĚ PŘÍPRAVNÉHO S BELGIÍ NA ZAČÁTKU ČERVNA… 

	 Uvědomil jste si v první chvíli, že i kdyby Sparta dala 

v nastavení z brejku gól, neplatil by? Dodatečně nařízená penal-

ta by ho znegovala.

„Všichni jsme reklamovali penaltu, nic jiného nás nezajímalo. 

Přiznávám ale, že by to bylo hodně divné.“

	 Věděl jste, že to byl od Štětiny faul?

„Ano, byl jsem metr od toho. Říkal jsem si, že je to stoprocentní 

penalta. Rozhodčí ale nepískl, docela jsme si zanadávali. Nevě-

děl jsem ale, že se musí situace dohrávat. Když to pak šel hlavní 

konzultovat s videorozhodčím, byl jsem přesvědčený, že to musí 

pokutový kop být.“

	 Troufnul byste si na něj, kdyby Škoda odmítl?

„Milan byl určený, takže jsem nad tím nepřemýšlel. Kdyby ale 

nebylo jiné řešení, klidně bych šel.“

	 Od příchodu trenéra Trpišovského pravidelně nastupu-

jete. Cítíte, že máte ve Slavii silnou pozici?

„Měl jsem pana Trpišovského i na Žižkově a v Liberci. Cítím jeho 

důvěru. Na hřišti si víc dovolím, věřím si.“

	 To dokládá riskantní patička mezi dvěma protihráči.

„Mám na jaře podvědomě v sobě, že i kdyby se něco nepovedlo, 

není to konec. Je to jiné, než když vám trenér až tolik nevěří. Cítím 

se celkově líp. Nejen na hřišti.“

 … A CELÝ ZÁPAS ODEHRÁL I PŘI ZÁŘIJOVÉ PORÁŽCE 0:2 V BELFASTU, KTERÁ ČESKÉMU CELKU DEFINITIVNĚ ZAVŘELA CESTU NA LETOŠNÍ MS DO RUSKA. 

Tomáš Souček
Narozen: 27. února 1995 * Výška: 190 cm * Váha: 84 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Natalie * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Havlíčkův Brod (2000-2004), Slavia (2004-
2014), Viktoria Žižkov (2015), Slavia (2015-2017), Slovan Liberec 
(2017), Slavia (2017-?) 
Česká liga: 67 zápasů/ 9 gólů * Reprezentace: 8/1 * Největší 
úspěchy: debut v české reprezentaci (2017), mistr české ligy 
(2017), postup na EURO U21 (2017), hattrick v ligovém utkání 
s Ostravou (2016), člen reprezentačních výběrů do 19, 20 let

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TRADIČNĚ S TOMÁŠEM SOUČKEM V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ PORAZILI SLÁVISTÉ VE 20. KOLE 
 SIGMU OLOMOUC 3:1 A PŘIBLÍŽILI SE K CÍLI ZÍSKAT V LIZE ALESPOŇ DRUHOU PŘÍČKU. 

	 Co vám říká obhajoba titulu?

„Plzeň si hodně pomohla výhoru ve Zlíně...“

	 Do konce zbývá devět kol, na Plzeň ztrácíte devět bodů...

„Viktorka má ještě deset zápasů, má k dobru odložené utkání 

v Ostravě. Což je hodně. My se soustředíme především na dru-

hé místo a zisk domácího poháru. Když ale uděláme devět výher, 

šanci máme. Není to ale jenom o nás. Po derby jsme přemýšleli 

i tak, že díky remíze se nám nepřiblížila Sparta.“

	 Nepovažujete ovšem za větší konkurenty rozjeté Jablo-

nec s Liberecem?

„Daří se všem týmům nahoře. Sparta to nebude mít vůbec jed-

noduché, aby se dostala do pohárů. Výborně hraje Olomouc a Li-

berec, Jablonec drží na jaře skvělou sérii. Vážně bereme úplně 

všechny, nezaměřujeme se jenom na Spartu. Ostatně, na ni para-

doxně máme největší náskok.“

	 V následujících dnech vás s reprezentací čeká turnaj 

v Číně. Prvním soupeřem bude hvězdný celek Uruguaye. Těšíte 

se na Suáreze a spol.?

„Letíme sice daleko, ale zahrát si proti Cavanimu, Suárezo-

vi, Godínovi je pro nás bomba. Doufám, že všichni proti nám 

v pátek nastoupí. Poměřit se s takovými borci by bylo moc za-

jímavé.“ 

„Zahrát si 
proti Cavanimu, 

Suárezovi, Godínovi 
je pro nás bomba!“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Derby „S“ v zimě 
parádně zahřálo!  21. KOLO A to příznivce obou klubů. V prvním poločase 

fandy Sparty, protože jejich miláčci šli 

do kabin s vedením 3:0! Po přestávce pak 

naopak fanoušky Slavie, která dokázala 

skóre srovnat! A příznivce obou týmů pak 

rozpalovalo použití videa, díky kterému se 

na Letné odvolávaly góly a (ne)kopaly penalty!

Derby „S“ v zimě 
parádně zahřálo! 
A to příznivce obou klubů. V prvním poločase 

fandy Sparty, protože jejich miláčci šli 

do kabin s vedením 3:0! Po přestávce pak 

naopak fanoušky Slavie, která dokázala 

skóre srovnat! A příznivce obou týmů pak 

rozpalovalo použití videa, díky kterému se 

na Letné odvolávaly góly a (ne)kopaly penalty!
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Dospěl. Na hřišti i mimo něj. Oženil se, těší se 
z malého Nicolase, stal se lídrem týmu. Kapi-
tán Liberce VLADIMÍR COUFAL si v této pozici 
vede skvěle. Slovan na jaře válí, přestože v zimě 
přišel o opory a vyměnil realizační tým včetně 
hlavního trenéra. Před týdnem málem vyhrál 
v Plzni, v sobotu Severočeši s přehledem přejel 
doma Brno. A dál se drží na špici.

Vladimír Coufal: „Hrajeme

ve velké fazoně!“

 VLADIMÍR COUFAL PŘIŠEL DO LIBERCE V ZÁŘÍ 2012 
 COBY DVACETILETÝ MLADÍK. DNES JE KAPITÁNEM SLOVANU. 

 Jak jste viděl mač s Brnem?

„Myslím, že jsme celý zápas diktovali tempo, zaslouženě jsme vyhráli. První gól padl 

po nacvičené akci, druhý mě mrzí vůči Brnu. Byl z ofsajdu.“

 Před týdnem jste se kvůli stejnému prohřešku zlobil v Plzni, kde jste z těsného 

ofsajdu inkasovali vy...

„V Plzni jsem říkal, že by mělo být video na všech stadionech, na tom se nic nemění. Byl 

bych rád i za Brno, kdyby náš druhý gól byl regulérní. Jsem ale přesvědčený, že bychom 

dali jiný, měli jsme zápas pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme měli šance, utkání 

mohlo skončit vyšším rozdílem.“

 Potvrdil výkon herní pohodu Slovanu?

„Daří se nám, víme o tom. Formu má víc lidí, především Miloš Bosančič nebo Matěj Pul-

krab. Matěj do čeho kopne, skončí v bráně, Miloš nám zase dodává klid v kombinaci. Ví, kdy 

má hru rychlit, kdy naopak míč podržet. My ostatní kolem něj lítáme.“

 V zimě přišel nový realizační tým včetně kouče Davida Holoubka. Změnil něco 

zásadně oproti předchůdci Jindřichu Trpišovskému?

„Myslím, že držíme míč ještě víc než za pana Trpišovského. Trenér Holoubek to má na kom-

binaci založené, chce kontrolovat zápas. Na trénincích cvičíme průpravné hry, přenášíme to 

úspěšně do utkání. Máme dobrou fyzičku, jsme naběhaní, soupeře dokážeme přehrát. Vytvo-

říme si drtivý tlak, který nemůže vydržet. Klepu si na zuby, hrajeme ve velké fazoně.“

 CESTA DO EVROPSKÝCH POHÁRŮ VEDE PRO TÝM VLADIMÍRA COUFALA 
 UŽ JEN PŘES LIGOVOU SOUTĚŽ. Z MOL CUPU JE VE ČTVRTFINÁLE VYŘADILA SLAVIA. 

ECHO 21. KOLA

  Derby „S“ řídilo video! 
Razantním způsobem vstoupilo do zimní 
bitvy na Letné mezi Spartou a Slavii video. 
Hned čtyřikrát jej pro posouzení sporných 
momentů využil arbitr Pavel Královec, 
který po zhlédnutí záznamů jednu penal-
tu zrušil, další nařídil a odvolal dva góly. 
Sparťané zkolabovali ve druhé půli, v níž 
neudrželi tříbrankové poločasové vedení. 
Slávisté vyrovnali na 3:3 v poslední minutě 
nastaveného času!

  Plzeň konečně zabrala
Po čtvrtečním pohárovém galapředsta-
vení proti Sportingu si lídr tabulky připsal 
na jaře první vítězství. Domácí Zlín jej však 
ve druhé půli dokázal dostat pod tlak, jenže 
po čtvrté porážce v řadě jej od sestupové 
příčky dělí jen dva body.

  „Seveřané“ 
míří za poháry
Liberečtí plejeři s přehledem zdolali pat-
nácté Brno 2:0 a vystřídali Olomouc, která 
doma jen plichtila 1:1 s Karvinou, na třetím 
místě tabulky. Jejich jablonečtí sousedé 
vyloupili na jaře rovněž dosud stoprocent-
ní Vysočinu 4:0 a od čtvrtého a posledního 
pohárového místa Hanáků je dělí jediný bod.

  Páník Baník 
(zatím) nezvedl
Ani s novým trenérem se poslední Ostravě 
nedaří krátit odstup od záchranářské čtrnác-
té pozice. Po domácí porážce 1:2 s nejhorším 
venkovním mužstvem Duklou se na ni baní-
kovci dívají ze vzdálenosti osmi bodů.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 20 16 3 1 37:8 51

2. Slavia Praha 21 12 6 3 37:12 42

3. Liberec 21 11 5 5 31:22 38

4. Sigma Olomouc 21 10 7 4 26:15 37

5. Jablonec 21 10 6 5 34:21 36

6. Sparta Praha 21 9 8 4 29:18 35

7. Bohemians 1905 21 8 7 6 20:16 31

8. Teplice 21 7 6 8 24:25 27

9. Karviná 21 6 5 10 25:29 23

10. Dukla Praha 21 6 5 10 22:37 23

11. Jihlava 21 7 1 13 23:38 22

12. Mladá Boleslav 21 6 3 12 23:35 21

13. Zlín 21 5 6 10 20:35 21

14. Slovácko 21 4 8 9 18:27 20

15. Brno 21 5 4 12 14:30 19

16. Ostrava 20 2 6 12 23:38 12

PROGRAM 22. KOLA
30.03. 18:00 Dukla Praha - Sigma Olomouc

30.03. 20:15 Ostrava - Jihlava

31.03. 15:00 Brno - Karviná

31.03. 15:00 Jablonec - Bohemians 1905

31.03. 15:00 Slovácko - Liberec

31.03. 18:00 Teplice - Sparta Praha

31.03. 20:15 Plzeň - Mladá Boleslav

01.04. 18:00 Slavia Praha - Zlín

VÝSLEDKY 21. KOLA
Zlín - Plzeň 0:1

Bohemians 1905 - Teplice 2:0

Sigma Olomouc - Karviná 1:1

Sparta Praha - Slavia Praha 3:3

Jihlava - Jablonec 0:4

Mladá Boleslav - Slovácko 1:1

Ostrava - Dukla Praha 1:2

Liberec - Brno 2:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 21. KOLA

 NA TURNAJI V KATARU PROTI DOMÁCÍMU CELKU 
 ABSOLVOVAL V LISTOPADU 2017 VLADIMÍR COUFAL 
 SVOJI REPREZENTAČNÍ PREMIÉRU. 

 Byly takové případy?

„Pár ano, jmenovat ale nebudu. Dotyční se srovnali, nakonec 

byli rádi, že ve Slovanu jsou. Uznali, že jsme měli pravdu. Ať se vy-

hraje nebo prohraje, dáme si společně pivko. To kabině pomáhá, 

vyříkáme si po zápasech věci, které se nám líbily i nelíbily. Sna-

žíme se táhnout za jeden provaz, na hřišti to podle toho vypadá. 

Makáme jeden za druhého. Když se dvěma nedaří, dalších osm je 

schopných jim pomoct.“

 Nakolik je pro Liberec lákavé druhé místo? Máte na to 

předehnat Slavii?

„Zrovna se mi o tom o víkendu zdálo... Druhá příčka by byla 

krásná. Nejsme ale ještě tak vyspělý tým, abychom neztráceli 

body venku. Doma jsme schopni porazit každého, ovšem vyhrávat 

pravidelně venku je strašně těžké. Chtěli bychom se o druhé mís-

to pokusit, ale Slavia půjde ještě herně nahoru, bude těžké držet 

s ní krok. Každopádně předkolo Ligy mistrů by pro klub s takovým 

rozpočtem bylo neskutečným úspěchem.“ 

 Upřímně, vzhledem k výrazným zimním změnám, neo-

bával jste, že to s mužstvem zamává?

„Abych řekl pravdu, měl jsem velký strach. Jednak z toho, že 

se nám hodně povedla zimní příprava. Porazili jsme silné týmy. 

Dalším důvodem byly odchody stěžejních hráčů, obránce Ondry 

Kúdely a brankáře Ondry Koláře. Dokázali jsme se s tím vypořá-

dat. Hrajeme nad moje očekávání. Doufám, že to bude dál pokra-

čovat. Měl jsem strach také z trenérů. Ne kvůli tomu, že by neměli 

kvalitu, ale obával jsem se, jak přijmou kabinu Slovanu. Jsou ze 

Sparty, kde byli zvyklí úplně na něco jiného.“

 A?

„Našli jsme brzy společnou řeč. Myslím, že to dobře funguje.“

 Na druhou stranu, fanoušky už možná nepřekvapí, že 

i přes množství změn válí Slovan dál. V čem je kouzlo klubu 

od Nisy?

„Myslím, že jedním ze zásadních důvodů je, že do Slovanu 

přicházejí charakterově dobří kluci. Pokud přijde někdo, kdo 

se nechce přizpůsobit, my, kteří jsme v klubu déle, si ho rychle 

srovnáme.“

 V JEDINÉM JARNÍM UTKÁNÍ LIBEREC POD TAKTOVKOU SVÉHO KAPITÁNA NEBODOVAL. NA LETNÉ PODLEHL SPARTĚ 0:2. 

VLADIMÍR COUFAL * Narozen: 22. srpna 1992 * Výška: 174 cm * 
Váha: 75 kg * Stav: ženatý, manželka Hana, syn Nicolas (17 mě-
síců) * Fotbalový post: obránce 
Hráčská kariéra: Baník Ostrava (1999-2010), FC Hlučín (2010-
2012), SFC Opava (2012), Slovan Liberec (2012-?) * Česká repre-
zentace: 1 zápas/žádný gól * Česká liga: 109/3 
Největší úspěchy: postup do základní skupiny Evropské ligy 
(2013, 2015, 2016), postup ze skupiny Evropské ligy (2013), debut 
v A-týmu ČR (2017), člen reprezentačního výběru ČR do 21 let

 Zlín - Plzeň  0:1 (0:1)
Branka: 12. D. Kolář (J. Kovařík). Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Flimmel. ŽK: Hronek - Hejda, Chorý, 
T. Hájek, J. Kopic. Diváci: 3612.
Zlín: Z. Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák (89. Železník) - Jiráček, Hronek - Ekpai, V. Vuka-
dinovič, Holzer - Vyhnal. Trenér: V. Petržela.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, T. Hájek, Limberský - Hrošovský, Hořava - J. Kopic, D. Kolář (86. Ba-
koš), J. Kovařík (73. M. Zeman) - Chorý (61. Krmenčík). Trenér: Vrba.

 Bohemians 1905 - Teplice  2:0 (0:0)
Branky: 49. Bartek (Reiter), 82. Hůlka (Martin Hašek ml.). Rozhodčí: Ardeleanu - Pelikán, Pochylý. 
ŽK: Martin Hašek ml. - Soungole, Žitný, T. Kučera. ČK: (85.) Kodeš (Teplice). Diváci: 3255.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter 
(86. Luts), D. Mašek (64. J. Nečas), Bartek - Tetteh (90. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st.
Teplice: Jakub Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole (75. Kodeš), T. Kučera - Trubač 
(70. Díaz), Hora, Žitný (53. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

 Sparta - Slavia  3:3 (3:0)
Branky: 12. Stanciu (Frýdek), 31. T. Souček vlastní, 43. Stanciu (V. Kadlec) - 70. Stoch (vyražený míč), 
83. Deli (Hušbauer), 90.+5 Milan Škoda (penalta). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek - Zelinka 
(video). ŽK: Lafata, V. Kadlec, Plavšič, Josef Šural, Štetina - Danny, Hromada, Deli, Bořil. Diváci: 17.034.
Sparta: Nita - Zahustel, Costa, Štetina, M. Frýdek - Kulhánek, Kanga - V. Kadlec (83. Josef Šural), 
Stanciu, Plavšič (90. Michal Kadlec) - Lafata (70. Sáček). Trenér: Hapal.
Slavia: O. Kolář - Frydrych (46. Van Buren, 74. Tecl), Jugas, Deli, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer, 
Danny (46. Hromada), Sobol - Milan Škoda. Trenér: Trpišovský.

 Olomouc - Karviná  1:1 (0:0)
Branky: 66. Plšek (Sladký) - 68. Budínský (Šisler). Rozhodčí: Julínek - Kotík, M. Podaný. ŽK: Hála. 
Polom, Řezníček, Zahradníček (všichni Olomouc). Diváci: 2456.
Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Kalvach, Texl (59. Plšek) - Zahradníček, Hous-
ka (86. Kotouč), Hála (75. Manzia) - Řezníček. Trenér: V. Jílek.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák (58. Šisler) - Štepanovský, 
Budínský, Voltr (58. Kalabiška) - Wágner. Trenér: Mucha.

v 

 Jihlava - Jablonec  0:4 (0:3)
Branky: 9. Martin Doležal II (Jovovič), 14. Masopust (Jovovič), 41. Holeš (odražený míč), 59. Ma-
sopust (Chramosta). Rozhodčí: Proske - Myška, Horák. ŽK: Schumacher (Jihlava). Diváci: 2649.
Jihlava: Rakovan - Nový (70. Popovič), Tlustý, P. Buchta, Schumacher - Levin - Fulnek, P. Dvořák, 
Urblík (57. Daníček), Libor Holík - Ikaunieks (24. Klíma). Trenér: Svědík.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust (88. Jankovič), V. Kubista, Trávník 
(72. Považanec), Jovovič (79. Matěj Hanousek) - Chramosta, Martin Doležal II. Trenér: P. Rada.

 Ostrava - Dukla  1:2 (0:1)
Branky: 90.+1. Baroš (Pazdera) - 38. Brandner (vyražený míč), 67. Kušnír (Schranz). Rozhodčí: Ne-
nadál - J. Paták, Kubr. ŽK: V. Procházka, De Azevedo - Bezpalec. Diváci: 3916.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Psyché, Granečný - Hlinka - Fillo, R. Hrubý (71. Poznar), 
Jirásek (46. Diop), De Azevedo - Baroš. Trenér: Páník.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Bezpalec, Miloševič - Brandner (90.+4 Douděra), Lukáš Holík 
(79. Marek Hanousek), Bilovský - Schranz (73. Preisler), Holenda, J. Podaný. Trenér: Hynek.

 Mladá Boleslav - Slovácko  1:1 (1:0)
Branky: 32. Komličenko (Hubínek) - 74. Zajíc (Jan Navrátil). Rozhodčí: Orel - Blažej, Antoníček. ŽK: 
Kateřiňák (Boleslav). Diváci: 1017.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Chaluš, Křapka - A. Jánoš, Hubínek (85. P. Mareš) - Kona-
té (77. Ladra), J. Valenta (14. Kateřiňák), Přikryl - Komličenko. Trenér: J. Weber.
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Šimko, Divíšek - Janošek (73. Kubala), Daníček - Jan Navrátil, 
L. Sadílek (67. Machalík), Havlík (46. Jakub Rezek) - Zajíc. Trenér: Kordula.

 Liberec - Brno  2:0 (2:0)
Branky: 26. Pulkrab (vyražený míč), 41. Pulkrab (Potočný). Rozhodčí: Matějček - Hrabovský, Wil-
czek. ŽK: Kerbr, Folprecht, Bosančič - Vraštil. Diváci: 3730.
Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht (82. Havelka) - Oscar (69. Da 
Silva), Bosančič, Potočný (75. Pilař) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.
Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Kratochvíl, L. Krejčí II (60. T. Pilík), 
Lutonský (68. Juhar) - Michal Škoda (74. Bazeljuk) - Růsek. Trenér: R. Pivarník.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Derby mělo dva rozdílné poločasy, Sparta začala výborně, diktovala tempo, nao-
pak slávisté se mi nezdáli ve svých hlavách úplně připravení. Po přestávce se obraz 
diametrálně změnil, hosté hru zjednodušili, což na zasněženém terénu byla ta nejopti-
málnější varianta, a přitlačili sparťany k jejich šestnáctce, do které začaly létat jeden 
centr za druhým. Nechce se mi věřit, že by výpadek letenského týmu byl způsobený 
slabší kondicí, to by hráči mnohem víc šlapali vodu. Spíš mi to připadalo, že podlehli 
klamnému pocitu, že za stavu 3:0 už derby v klidu dohrají. Jenže neudrželi míč, chy-
běl mi i větší pohyb hráčů. Kombinace po zemi nebyly prakticky možné a také se sami 
připravili i o několik rýsujících se možností k brejkům do otevřené slávistické obrany. 
Když inkasovali první a v závěru i druhý gól, dostali se do totální křeče a chaosu v de-
fenzívě, ze kterého vznikla i penaltová situace…

Remíza pochopitelně nahrála vedoucí Plzni, která zápas ve Zlíně zvládla celkem v po-
hodě, i když měla v nohou těžkých 120 minut ze čtvrteční odvety Evropské ligy se Sportin-
gem. Viktorce pomohl i rychle vstřelený gól a svoji kvalitou, která je založená na ofenziv-
ních krajních hráčích, poprvé na jaře vyhrála, čímž si upevnila pozici lídra. V televizi jsem 
viděl také utkání Jablonce v Jihlavě, kde hosté znovu potvrdili, že jsou na jaře ve výborné 
formě a také velmi efektivní. Severočeši proto nyní hrají se dvěma evropskými kartami - 
jsou v semifinále MOL Cupu a díky vítězné sérii se dotáhli i na špici ligy!“ 

       
       
       

 TŘI JARNÍ ZÁPASY V ĎOLÍČKU PŘETAVILI FOTBALISTÉ 
 BOHEMIANS VE TŘI VÍTĚZSTVÍ. V NEDĚLI POTĚŠILI 

 FANOUŠKY VÝHROU 2:0 NAD TEPLICEMI. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Dlouhodobý dosavadní lídr Plzeň  
se aktuálně o první příčku dělí, ne-
boť ho dostihla třemi vstřelenými 
góly v derby na Letné mistrovská 
Slavia. Viktoriáni ale ještě mají 
k dobru odložené utkání v Ostravě. 
Razantně se dere vzhůru na jaře 
skvěle rozjetý Jablonec, který má 
z pěti dosavadních ligových zápa-
sů stoprocentní vítěznou bilanci 
a skóre 13:1! Až do vzájemného 
zápasu se plným bodovým ziskem 
rovněž pyšnila Jihlava, kterou však 
sebevědomí Severočeši na Vysoči-
ně deklasovali čtyřmi góly…

1. Plzeň 37 1,850
2. Slavia 37 1,761
3. Jablonec 34 1,619
4. Liberec 31 1,476
5. Sparta 29 1,380
6. Olomouc 26 1,238
7. Karviná 25 1,190
8. Teplice 24 1,142
9.-10. Jihlava 23 1,095
9.-10. Ml. Boleslav 23 1,095
11. Ostrava 23 1,150
12. Dukla 22 1,047
13.-14. Bohemians 1905 20 0,952
13.-14. Zlín 20 0,952
15. Slovácko 18 0,900
16. Brno 14 0,666

 TŘEMI GÓLY V DERBY SROVNALI 
 SLÁVISTÉ „GÓLOVÝ“ KROK S PLZEŇANY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Dostihy na špici

VYCHYTANÉ NULY

10
Matúš Kozáčik (Plzeň), Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

9 - Miloš Buchta (Olomouc) * 8 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905), Vlastimil Hrubý (Jablonec), 
Ondřej Kolář (Liberec/Slavia) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta), Dušan Melichárek (Brno) * 5 - Jakub 
Diviš (Teplice), Filip Rada (Dukla) * 4 - Milan Heča (Slovácko)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

10 - Milan Škoda (Slavia) * 9 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 8 - Davis Ikaunieks (Jihlava), 
Tomáš Wágner (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 7 - Milan Baroš (Ostrava), Lukáš Budínský (Kar-
viná), Jan Holenda (Dukla), Matěj Pulkrab (Liberec), David Vaněček (Teplice) * 6 - Daniel Kolář (Pl-
zeň), Vladimír Jovovič (Jablonec), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Josef Šural (Sparta) * 5 - Mick 
Van Buren (Slavia), Martin Fillo (Teplice/Ostrava), Milan Kerbr (Liberec), Jan Kopic (Plzeň), Ondřej 
Mihálik (Jablonec), Jakub Plšek (Olomouc), Jan Rezek (Teplice), Michal Škoda (Brno)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

33
Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

25
Davis Ikaunieks (Jihlava, 8 + 6)

23
Milan Škoda (Slavia, 10 + 2)

20,5 - Jan Kopic (Plzeň, 5 + 7) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 19,5 - Stanislav Tecl 
(Jablonec/Slavia, 9 + 1) * 19 - Tomáš Wágner (Karviná, 8 + 2) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3) * 
16,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 6 + 3), Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3) * 16 - Tomáš Zajíc (Slovácko, 
8 + 0) * 15,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 7 + 1), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 15 - Lukáš Masopust 
(Jablonec, 3 + 6), Roman Potočný (Liberec, 3 + 6) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3), 
Milan Kerbr (Liberec, 5 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 5 + 3) * 14 - Milan Baroš (Ostrava, 7 + 0) * 13,5 
- Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 5) * 12,5 - David Houska (Olomouc, 4 + 3), Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 
3) * 12 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), Josef Šural (Sparta, 6 + 0) * 11,5 - Mick Van Buren 
(Slavia, 5 + 1), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 5) * 11 - Ubong Ekpai (Zlín, 4 + 2) * 10,5 - Jan Chramosta 
(Ml. Boleslav/Jablonec, 3 + 3), Dominik Mašek (Bohemians 1905, 3 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 
3 + 3) * 10 - Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Jan Rezek (Teplice, 5 + 0), Michal Škoda (Brno, 5 + 
0) * 9,5 - Robert Hrubý (Ostrava, 4 + 1), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 + 1) * 9 - Carlos De 
Azevedo (Ostrava, 3 + 2), Vlastimil Daníček (Slovácko, 3 + 2), Jakub Fulnek (Jihlava, 3 + 2), Václav 
Kadlec (Sparta, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Hejda (Plzeň, 2 + 3), Tomáš Mičola (Ostrava, 2 + 3) * 8 - Martin 
Graiciar (Liberec, 4 + 0), Jevgenij Kabajev (Bohemians 1905, 4 + 0), David Lafata (Sparta, 4 + 0), 
Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 1 + 4), Rudolf Reiter (Bohemians 1905, 1 + 4), Jan Šisler (Karviná, 
1 + 4) * 7,5 - Šimon Falta (Olomouc, 3 + 1), Tomáš Chorý (Olomouc/Plzeň, 3 + 1), Jan Krob (Teplice, 
0 + 5), Filip Panák (Karviná, 3 + 1), Nicolae Stanciu (Sparta, 3 + 1), Bogdan Vatajelu (Sparta, 0 + 5) 
* 7 - Vladimír Coufal (Liberec, 2 + 2), Dame Diop (Zlín/Ostrava, 2 + 2), Uroš Djuranovič (Dukla, 2 + 
2), Pavel Dvořák (Jihlava, 2 + 2), Martin Sladký (Olomouc, 2 + 2) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak šestigólové derby ovládlo video
  Sparta - Slavia   3:3 (3:0)

Na letenský trávník nastoupily oba týmy pod vedením kapitá-

nů: sparťanského Davida Lafaty a slávistického Milana Škody (1). 

V první půli byli výrazně lepší domácí plejeři, v jejichž řadách řá-

dila rumunská posila Nicolae Stanciu, která do poločasu zařídila 

všechny tři góly Sparty (2). Do děje derby výrazně vstoupil sudí 

Pavel Královec, jenž čtyři důležité okamžiky zápasu (dvě neuzna-

né branky, dvě penalty) správně vyhodnotil s pomocí videa (3). 

Hrálo se pořádně od podlahy, jak dokládá i souboj „sešívaného“ 

záložníka Josefa Hušbauera s  letenským obráncem Ondřejem 
Zahustelem (4). Miroslav Stoch (5) načal svým gólem v 70. mi-

nutě druhého poločasu zvrat v utkání, který na „zimním trávní-

ku“ (6) skončil po skóre 3:3 bodovou dělbou.

1)

2)

3)

6)

5)

4)
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Darida poprvé na trůnu

Českým Fotbalistou roku se poprvé v kariéře stal Vladimír Darida. Záložník 
Herthy Berlín v tradiční anketě Fotbalové asociace ČR porazil brankáře Petra 
Čecha, který předtím ovládl hlasování devětkrát a od roku 2008 ho sesadil jen 
před třemi lety sparťanský kanonýr David Lafata. Třetí místo obsadil útočník 
Michael Krmenčík z Plzně. Mezi trenéry se po roční pauze vrátil na trůn Pavel 
Vrba, který vyhrál cenu pro kouče roku už posedmé za posledních osm let. 

 VLADIMÍR DARIDA S TROFEJÍ PRO FOTBALISTU ROKU 2017. 

 VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ TALENT ROKU - JAKUB JANKTO, FOTBALISTA ROKU - VLADIMÍR DARIDA A TRENÉR ROKU - PAVEL VRBA. 

Vyrovnal tak rekord Karla Brücknera. Talentem byl zvolen Ja-

kub Jankto z italského Udine a cenu pro nejlepší fotbalistku obhá-

jila Lucie Voňková z Bayernu Mnichov.

Do Síně slávy českého fotbalu byl uveden Zdeněk Nehoda. Mis-

tr Evropy z Bělehradu 1976 a bronzový z Itálie 1980 se stal dvakrát 

Fotbalistou roku v letech 1978 a 1979. Člen klubu ligových kanoný-

rů týdeníku GÓL a autor 145 branek se po konci kariéry věnuje roli 

hráčského agenta.

O vítězích v anketách rozhoduje „Fotbalová akademie“, do níž 

patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 

25 starty, vítězové minulých ročníků, zástupci vybraných médií 

a FAČR.

Sedmadvacetiletý středopolař patří už sedm let mezi nejlepší 

české fotbalisty. Od května 2012 pravidelně reprezentuje a rych-

le se vypracoval mezi opory národního týmu. V anketě se objevil 

šestým rokem po sobě. 

ANKETA FOTBALISTA ROKU 2017

1. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 542 b.
2. Petr Čech (Arsenal) 433

3. Michael Krmenčík (Plzeň) 345
4. Antonín Barák (Slavia/Udine) 251 * 5. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 181

6. Tomáš Vaclík (Basilej) 85 * 7. Jiří Pavlenka (Slavia /Brémy) 73
8. Patrik Schick (Sampdoria Janov/AS Řím) 68 * 9. Jakub Jankto (Udine) 62

10. Theodor Gebre Selassie (Brémy) 59

Další pořadí: 11. Milan Škoda (Slavia) 33, 12. Marek Suchý (Basilej) 30, 13. Josef Huš- 
bauer (Slavia), Jan Kopic (Plzeň) oba 23, 15. David Lafata 22, 16. Tomáš Rosický (oba 
Sparta), Matěj Vydra (Derby) oba 18, 18. Milan Baroš (Liberec/Ostrava) 16, 19. Daniel Kolář 
(Gaziantepspor/Plzeň), Ladislav Krejčí (Boloňa) oba 8, 21. Bořek Dočkal (Sparta/Che-nan 
Ťien-jie), David Limberský (Plzeň) oba 6, 23. Martin Fillo (Teplice), Roman Hubník (Plzeň) 
oba 5, 25. Filip Novák (Midtjylland) 4, 26. David Pavelka (Kasimpasa), Tomáš Souček (Li-
berec/Slavia) oba 3, 28. Šimon Falta 2, 29. Václav Jemelka (oba Olomouc), Josef Jindřišek 
(Bohemians 1905), Tomáš Kalas (Fulham) všichni 1.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Nejprve byl jedenáctý, poté třetí, čtvrtý, třetí a loni druhý právě 

za Čechem. Letos si s ním místa vyměnil a stal se za posledních 

deset let teprve třetím vítězem po Čechovi a Lafatovi.

„Pro mě je to obrovská čest a největší individuální ocenění ka-

riéry, které se dá srovnat s týmovými úspěchy v Plzni,“ říká nový 

král českého fotbalu a dodává: „Petr Čech ještě nekončí kariéru, 

takže má šanci to kulaté desáté ocenění získat. Ale je to o to cen-

nější ocenění, že jsem porazil i jeho. Ale i ostatní kluci měli super 

sezony, konkurence byla opravdu veliká.“

V loňském roce odehrál za berlínskou Herthu v bundeslize 

24 zápasů a vstřelil jeden gól, přičemž od října do ledna bojoval 

se zdravotními potížemi a musel na operaci kolena. Další tři star-

ty přidal v evropských pohárech a osmkrát nastoupil za národní 

tým, za který dal tři branky. Dvakrát se prosadil proti San Marinu 

a trefil se i v Edenu proti Německu.

„Ta trefa s Německem se mi vybaví jako jedna z prvních vzpo-

mínek na loňský rok. Pak bohužel i ta neúspěšná kvalifikace 

a do třetice asi postup s Herthou do Evropské ligy. Celkově ale 

mám pocit, že jsem měl i lepší sezony,“ ohlíží se zpátky. V bunde-

slize udivuje také svou výdrží. V této sezoně má průměr 150 na-

běhaných metrů na každou minutu, což je 13,5 kilometru na celý 

zápas. To ho řadí mezi nejlepší v celé špičkové evropské soutěži.

S druhým místem se tentokrát musel smířit rekordman anke-

ty Petr Čech, který nedávno vychytal 200. nulu v Premier League. 

Od roku 2008 nevyhrál jen v roce 2014, kdy v Chelsea nechytal pra-

videlně a dělal náhradníka. Tehdy skončil až sedmý. Na třetí místo 

poskočil z loňské sedmnácté pozice Michael Krmenčík, který má 

za sebou nejlepší rok kariéry. V lize dal 17 gólů, dalších pět přidal 

v evropských pohárech a pětkrát se trefil i v národním dresu.

Pavlu Vrbovi po loňském devátém místě zajistil návrat na tre-

nérský trůn skvělý podzim s Plzní, s kterou za 16 zápasů ztra-

til jen dva body a přezimoval s rekordním náskokem. Za ním se 

umístil Jaroslav Šilhavý, který loni získal s pražskou Slavií titul, 

ale po nepřesvědčivém podzimu byl odvolán. Vydařený podzim vy-

nesl na třetí místo Václava Jílka z Olomouce, který dosud v anketě 

nikdy nebodoval.

„Možná jsem pana Brücknera vyrovnal v počtu cen, ale jemu se 

nikdo nevyrovná. On byl mnohem úspěšnější,“ říká jeho následov-

ník a sympaticky přiznává: „Ani nevím, jestli si cenu zasloužím. 

Podzim s Plzní byl úžasný, ale já dal hlasy spíše Jardovi Šilhavé-

mu a Bobovi Páníkovi (bývalému trenérovi Zlína), kteří byli úspěš-

ní v minulé sezoně.“ 

TRENÉR ROKU

1. Pavel Vrba (Plzeň) 407
2. Jaroslav Šilhavý (Slavia Praha) 348

3. Václav Jílek (Olomouc) 195
Další pořadí: 4. Jindřich Trpišovský (Liberec) 120, 5. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR 
do 21 let) 34, 6. Bohumil Páník (Zlín) 21, 7. Karel Jarolím (reprezentace ČR) 15, 8. Martin 
Hašek (Bohemians 1905) 12, 9. Roman Skuhravý (Opava) 7, 10. Luboš Kozel (reprezentace 
ČR do 18 a 19 let), Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 a 18 let) všichni 6.    

TALENT ROKU

1. Jakub Jankto (Udine) 654
2. Michal Sáček (Sparta) 248

3. Martin Graiciar (Liberec) 167
Další pořadí: 4. Alex Král (Teplice) 86, 5. Michal Sadílek (Eindhoven) 70, 6. Ondřej Mihálik 
(Jablonec) 53, 7. Matěj Pulkrab (Sparta/Liberec) 34, 8. Tomáš Zajíc (Slovácko) 25, 9. Aleš 
Matějů (Plzeň/Brighton) 22, 10. Denis Granečný (Ostrava) 16.

FOTBALISTKA ROKU

1. Lucie Voňková (Jena/Bayern Mnichov) 181
2. Eva Bartoňová 161

3. Kateřina Svitková (obě Slavia) 151
Další pořadí: 4. Tereza Krejčiříková (Slavia) 107, 5. Jana Sedláčková (Jena) 105, 6. Petra 
Divišová 98, 7. Tereza Kožárová (obě Slavia) 91, 8. Kamila Dubcová (Slovácko) 90, 9. Barbo-
ra Votíková (Slavia) 87, 10. Petra Bertholdová (Sparta) 83.

    SÍŇ SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU

Zdeněk Nehoda (mistr Evropy 1976)

 PETR ČECH DESÁTÝ TRIUMF V ANKETĚ NEPŘIDAL 
 A MUSEL SE SPOKOJIT S DRUHÝM MÍSTEM. 

 DĚKOVNOU ŘEČ PRONÁŠÍ TŘETÍ MUŽ V KATEGORII 
 FOTBALISTA ROKU 2017 MICHAEL KRMENČÍK. 

 CENU PRO NEJLEPŠÍHO FOTBALISTU LOŇSKÉHO ROKU 
 PŘEDAL VLADIMÍRU DARIDOVI PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK 
 SPOLEČNĚ S INTERNACIONÁLEM KARLEM POBORSKÝM. 

 DO SÍNĚ SLÁVY BYL ZA ROK 2017 UVEDEN ZDENĚK NEHODA. 

 KAPITÁN NÁRODNÍHO TÝMU MAREK SUCHÝ SE NA PÓDIU LOUČÍ 
 SE SVÝM PŘEDCHŮDCEM NA TOMTO POSTU TOMÁŠEM ROSICKÝM, 
 KTERÝ OFICIÁLNĚ UKONČIL SVOU SKVĚLOU KARIÉRU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Spousta změn 
před turnajem v Číně

Trenér české reprezentace Karel Jarolím musel udělat výrazné změny v no-
minaci na přípravný turnaj v Číně. Ze zdravotních důvodů mu budou chybět nej-
lepší střelec druhé anglické ligy útočník Matěj Vydra z Derby, záložník Jakub 
Jankto z Udine a dvojice slávistů, kanonýr Milan Škoda a středopolař Josef Hu-
šbauer. Kádr naopak doplnilo dalších šest jmen včetně dvou nováčků z Jablon-
ce: záložníci Lukáš Masopust a Michal Trávník.

 KAREL JAROLÍM MUSEL PŘI NOMINACI NA TURNAJ DO ČÍNY ZNAČNĚ IMPROVIZOVAT. 

 STOPER TOMÁŠ KALAS Z FULHAMU SE DO NANNINGU VYPRAVÍ, JEHO KOLEGA 
 Z ANGLICKÉ CHAMPIONSHIP MATĚJ VYDRA Z DERBY COUNTY PRO ZRANĚNÍ Z NOMINACE VYPADL. 

Dodatečně povoláni byli i slávistický útočník Stanislav Tecl 

a jeho spoluhráč z obrany Jakub Jugas, další bek Michael Lüftner 

z FC Kodaň a také univerzál Martin Frýdek z pražské Sparty. V ná-

rodním týmu je aktuálně 21 hráčů.

Vydru nepustí do Číny svalové zranění. „Kvůli zdravotním pro-

blémům jsme ho nemohli pozvat ani v závěru loňského podzi-

mu. Letos má skvělou formu a chtěli jsme jej v reprezentaci mít 

na očích. Ale šance se zase otevírá pro jiné hráče,“ říká Karel 

Jarolím a dodává: „Jankto už svoji pozici v národním týmu opako-

vaně potvrdil, jeho absence je samozřejmě ztráta. Fotbal ale po-

dobné situace přináší, máme připraveny alternativy. Věřím, že už 

další komplikace nenastanou…“

Po pondělním srazu v Praze musel kouč oželet i slávisty Ško-

du s Hušbauerem, kteří už do sobotního ligového derby na Spartě 

(3:3) nešli úplně zdraví. „Přišli na sraz, ještě jsme to nějak řeši-

li osobně. Bohužel jejich stav je takový, že by bylo zbytečné, aby 

s námi jeli. Už v nemocnici absolvovali vyšetření. Tu informaci 

jsem měl už po sobotním derby, takže jsem o tom začal trošku 

přemýšlet. Nějaká jména jsem si do hlavy dal,“ přiznává kouč, 

který dodatečně povolal dva bývalé reprezentanty do 21 let Ma-

sopusta a Trávníka, kteří hrají na jaře v Jablonci ve velké formě. 

URUGUAY SE VŠEMI HVĚZDAMI
Mezi 23 uruguayskými fotbalovými reprezentanty, které trenér Óscar 

Tabárez nominoval na přípravný turnaj v Číně, nechybí žádná z tradičních 
opor v čele s hvězdnými útočníky Luisem Suárezem z Barcelony a Edinso-
nem Cavanim z PSG. 

Dvojnásobní mistři světa se 23. března utkají s českým týmem, druhou dvojici tvoří 
Čína a Wales. O tři dny později se vítězové střetnou ve finále, poražení si zahrají o třetí 
místo. Do konečné nominace Uruguaye, která se jako jediná ze čtyř účastníků letošní-
ho China Cupu kvalifikovala na světový šampionát v Rusku, se poprvé dostal záložník 
Sampdorie Janov Lucas Torreira. Z Itálie přijede dalších pět krajánků, o jednoho hráče 
méně působí ve Španělsku. Domácí soutěž dodala dva zástupce.

NOMINACE URUGUAYE 
NA PŘÍPRAVNÝ TURNAJ V ČÍNĚ (23. - 26. BŘEZNA)

Brankáři: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco Da Gama), Martín Cam-
paňa. Obránci: Gastón Silva (oba Avellaneda), Diego Godín, José María Giménez (oba 
Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting Lisabon), Maximiliano Pereira (FC Porto), 
Martín Cáceres (Lazio), Guillermo Varela. Záložníci: Cristian Rodríguez (oba Peňarol), 
Nahitan Nández (Boca Juniors), Gastón Ramírez, Lucas Torreira (oba Sampdoria), Matías 
Vecino (Inter Milán), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian 
De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (FC Janov). Útočníci: Edinson Cavani (Paris St. 
Germain), Luis Suárez (FC Barcelona), Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gómez (Vigo).

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Jablonec na jaře vyhrál všech šest soutěžních zápasů, vidím 

na nich, že hrají dobře. Je to v podstatě návaznost na jedenadva-

cítku, s kterou mají oba zkušenosti. Je to celkem logický krok. 

Masopust se dokázal prosadit i gólově, Trávník nám zapadá i kvů-

li absenci Hušbauera,“ konstatuje Jarolím. Při absenci útočníků 

Škody s Vydrou dodatečně nominoval slávistu Tecla, který za re-

prezentační „áčko“ zatím odehrál v letech 2013 a 2014 ve dvou 

zápasech jen 46 minut. „Standa prokazoval dobrou formu na pod-

zim v Jablonci, na základně toho si jej stáhla Slavia. Sice je v roli 

čekatele, ale je to kluk, který si toho bude vážit a který ukáže, že 

si reprezentaci zaslouží,“ vysvětluje trenér. Jugas už do české re-

prezentace nahlédl v minulém roce, ale start si zatím nepřipsal. 

Lüftner nastoupil za národní tým jen jednou a Frýdek pětkrát.

Čeští reprezentanti se sešli v pondělí v hotelu NH Praha. Do dě-

jiště turnaje čtyř zemí Nan-ningu odletí v úterý po obědě a v pátek 

je čeká úvodní duel s Uruguayí. „Obě tréninkové jednotky v pon-

dělí odpoledne i v úterý dopoledne absolvujeme na zdejším men-

ším hřišti. A pak už v Číně na normálním hřišti a také za výrazně 

teplejšího počasí,“ naznačuje nejbližší program svých svěřenců 

Karel Jarolím. 

 ZRANĚNÍ SUŽOVALA NA PODZIM I FOTBALISTU ROKU 2017 VLADIMÍRA DARIDU. 
 ZÁLOŽNÍK BERLÍNSKÉ HERTHY SE VŠAK STIHL DÁT ZDRAVOTNĚ DO POŘÁDKU. 

„SEDMNÁCTKU“ A „DEVATENÁCTKU“ 
ČEKÁ ELITNÍ FÁZE KVALIFIKACE ME 2018

Reprezentace do  17 let odehraje elitní fázi kvalifikace ME 

2018 v Olomouci. Tým trenéra Radka Bejbla se postupně střet-

ne se třemi soupeři. Kvalifikaci zahájí čeští hráči ve  středu 

21.  března proti výběru Srbska, o  tři dny později se postaví 

proti Španělsku, v úterý 27. března pak budou hostit Ukrajinu. 

Po účasti na turnaji Copa del Atlantico čeká veledůležitá elitní fáze 
kvalifikace ME 2018 také reprezentanty do 19 let. Svěřenci kouče Lu-
boše Kozla do ní vstoupí utkáním proti Polsku, které je na programu 
ve středu 21. března v italském Santo Giorgio di Nogaru. Na stejném 
místě se o tři dny později postaví výběru Řecka a na závěr je v Udine 
čeká domácí tým Itálie.

REPREZENTACE U21 
JDE NA CHORVATY A ŘEKY!

Středeční zápas MOL Cupu se stal osudným pro obránce 

FK Mladá Boleslav Ladislava Takácse. Zranění, které utrpěl 

v prodloužení, jej vyřadilo z nominace reprezentace do 21 let 

pro důležitá kvalifikační utkání s Chorvatskem a v Řecku.

Povolán byl Ondřej Bačo ze Zlína, který má na  kontě dva star-
ty v  dresu Lvíčat z  listopadu, v  Moldavsku byl autorem vítězného 
gólu. „Laco Takács má poraněný sval a nemůže přijet, Ondra Bačo 
se po zranění vrátil do plného tréninku, v jarní části ale ještě v lize 
nenastoupil,“ komentoval vynucenou změnu trenér jedenadvacítky 
Vítězslav Lavička, který doplnil kádr ještě o dva fotbalisty.

Ofenzívní záložník Antonín Vaníček z Bohemians Praha 1905 je ob-
dobný případ jako Bačo, do týmu naskočil vloni v listopadu a zahrál 
si část utkání se San Marinem a v Moldavsku. Právě doléčil zranění. 
Nováčkem v týmu je záložník Filip Hašek, odchovanec Sparty, který 
hrál na podzim ve Vlašimi a od ledna je na hostování v Dynamu České 
Budějovice. Vloni nastoupil v  pěti zápasech reprezentace do  20 let 
a vstřelil v nich dvě branky.

Lvíčata se dnes scházejí v Benicích, ve středu se přesunou vlakem 
do Karviné, kde v pátek od 16 hodin vyzvou silné Chorvatsko. A  již 
v úterý 27. března nastoupí v dalším kvalifikačním duelu v Xanthi proti 
domácím Řekům.

TABULKA 1. KVALIFIKAČNÍ SKUPINY ME U21  

1. Chorvatsko U21 5 4 1 0 16:3 13

2. Řecko U21 5 4 1 0 15:2 13

3. Česko U21 4 2 1 1 8:8 7

4. Bělorusko U21 5 2 1 2 6:6 7

5. Moldavsko U21 6 1 0 5 5:16 3

6. San Marino U21 5 0 0 5 1:16 0

VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU

Česko - Bělorusko 1:1 * Chorvatsko - Česko 5:1
Česko - San Marino 3:1 * Moldavsko - Česko 1:3 

 LVÍČATA BY POTŘEBOVALA NAVÁZAT NA VÝHRY 
 Z POSLEDNÍCH DVOU ZÁPASŮ SE SAN MARINEM A V MOLDAVSKU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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VYJDE V ÚTERÝ 

27. 3. 2018

http://www.upivrnce.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1928
JSTE MISTRI STOP 

BLAHOPREJEME STOP 
 „Černá stuha vedle bílé stuhy, naděje se střídá s beznadě-

jí. Lidské srdce, co máš nejraději? Zázrak duhy.“ Miniatura Ví-

tězslava Nezvala je přiléhavým mottem dnešního vzpomínání 

na žižkovský ligový primát před devadesáti lety. První mistrov-

ský titul, který kdo vyrval letenským „S“. Ten příběh opravdu 

stojí za to! 

V lize 1927 skončila Viktorka až šestá. Zato se pak vyzname-

nala ve Skandinávii. Během šestadvaceti dnů sehrála v Norsku 

a Švédsku čtrnáct zápasů. Dvanáct vyhrála, jednou remizovala 

a pouze jednou byla poražena. Severský tisk psal o fotbalistech 

z Ohrady div ne jako o mistrech světa. I když na zpáteční cestě 

dorazili do Prahy až kolem desáté večer, čekaly je na nádraží 

kytice od Středočeské župy, Sparty, Slavie i Vršovic - a ta nejmi-

lejší od vlastních dorostenců, kteří se na ni složili po korunce. 

Když konečně ustalo řečnění, výprava se noční Prahou přesu-

nula autokarem na Žižkov. Tam před legendární Bezovkou trpě-

livě čekaly tisíce věrných... 

Do nové ligy Viktorka vykročila remízou 2:2 se Slavií, která 

vyrovnala až v posledních vteřinách. Potom rozdrtila Kladno 9:2 

a karlínskou Čechii vyklepla na její Invalidovně 3:0. Na Spartě 

šla gólem Karla Podrazila do vedení, ale v půli to bylo 1:3, když 

rudí zúročili dvě oprávněné penalty a dokázali využít jedinou 

chybu spolehlivého beka Františka „Bandura“ Stehlíka. Co se 

o přestávce semlelo v šatně hostí, se už nedozvíme. Jisté je, že 

se na hřiště vrátilo jedenáct Žižkových božích bojovníků. Ve fan-

tastickém náporu v rozpětí sedmi minut vyrovnali, z penalty 

otočili skóre a nakonec zvítězili 5:3. Sparta ani v druhém dějství 

nehrála špatně, ale zkuste se postavit do cesty tornádu! 

Návdavkem ještě Viktorka získala zpátky skvělého obránce 

Karla Steinera. Borec, jehož svého času půjčila Spartě na za-

hraniční zájezd, ale ona jí ho nevrátila, teď rukou v pokutovém 

území zavinil čtvrtý gól. V rozladění z prohry byl sparťany obvi-

něn ze sabotáže ve prospěch svého někdejšího klubu. On, tako-

vý poctivec! Sparta dokonce spor dohnala až do soudní síně, ale 

své podezření nedokázala ničím doložit. (Že bylo zcela nesmy-

slné, potvrdil ještě po letech ve své knize Slavné postavy naší 

kopané i velký sparťan Ferdinand Scheinost.) Křivda se Steine-

ra krutě dotkla. Rudému dresu dal sbohem a do nového roku se 

vrátil na Žižkov. 

Týden po triumfu nad Spartou oblékl Podrazil toho roku už 

pošesté dres s lvíčkem proti Italům. Jen se začalo hrát, blýs-

kl se několika nebezpečnými úniky po svém pravém křídle. 

V 11. minutě však opustil trávník s přeraženou nohou. Do týmu 

se vrátil až v květnu, ale formu z časů před bolestivým zraněním 

a vleklou rekonvalescencí už nikdy nenašel ... A nebyla to jediná 

zlá zpráva. Brzy následovala další - a pro klub ještě horší. 

SERIÁL

V neděli 6. listopadu 1927 Viktorka doma vyřídila Vršovice 4:1. 

Pět zápasů, pět vítězství, co by si kdo mohl přát víc?  Ale byla to 

ligová derniéra staré dobré Ohrady. Pár dnů poté dostal klub 

nesmlouvaný výměr z magistrátu: pod hrozbou velké pokuty 

okamžitě zrušit hřiště a odstranit všechny stavby! Ten Damo-

klův meč se nad Viktorkou vznášel už nějaký čas. A nejen nad 

ní, stejně ohrožen byl i sousední žižkovský Slavoj, do budoucna 

také Union. Praha se rozrůstala, fotbal musel ustoupit stavbě 

obytných domů. Klub usilovat o to, aby tu alespoň mohl dokončit 

rozehraný ročník. Marně! Náhradou dostal vykolíkovaný poze-

mek až na okraji Strašnic. Ligový podzim dohráli viktoriáni vý-

hrou 4:2 na Čafce, která z nich udělala půlmistry s náskokem 

jednoho bodu před Slavií. 

Na jaře je čekalo postavení bezdomovců. Protáhlo se až 

do roku 1930. Po celou tu dobu hráli ligu v podnájmu na Slavii 

nebo na Spartě.

Do jara 1928 vykročili zaslouženým vítězstvím 4:3 nad Sla-

vií. Čechii porazili 5:1, na Kladně vybojovali výhru 3:2. Kdyby teď 

porazili i Spartu, kdo by ještě pochyboval o jejich mistrovských 

vavřínech? Ale zčistajasna se vrátila zima. Houf obětavců od-

klidil z letenského hřiště snad dvě tuny sněhu. Marnost nad 

marnost, chumelilo dál. Nakonec se hrálo přátelsky a pouze 

do 62. minuty, kdy už to dál nešlo. Takže odklad! 

 Až ve starém vršovickém „Ďolíčku“ Viktorka poprvé v tom roč-

níku podlehla. Mohla plichtit, jenže neproměnila pokutový kop. 

Domácí, od nového roku pod názvem Bohemians, ji zdolali 1:0. 

A následoval další neúspěch s Čafkou 1:2. To už s hráči cloumala 

cestovní horečka před novým tažením na sever. Vydali se na ně 

jako lídr tabulky. Odložený zápase se Spartou musel počkat. Sla-

via už Viktorku dostihnout nemohla. Sparta ano, za předpokladu, 

že porazí „Klokany“ a potom zvládne i vzájemný mač. Jenomže 

Bohemians, nejlepší mužstvo jara, porazili 1:0 i ji. Telegram s tím 

výsledkem honil viktoriány po Norsku několik dní, až je zastihl 

v Aalesundu. Souboj s rudými teď už mohli klidně prohrát... 

Druhá spanilá jízda do Skandinávie přinesla ještě lepší vý-

sledky než první: za třicet sedm dnů sedmnáct mačů bez po-

 VIKTORIA ŽIŽKOV, PRVNÍ TÝM, KTERÝ LETNOU PŘIPRAVIL O MISTROVSKÝ TITUL: STOJÍ ZLEVA MATĚJ, SRBA, STEINER, 
 KLICPERA, STEHLÍK, BAIER A KŘÍŽEK, V PODŘEPU V. SÝBAL-MIKŠE, HROMÁDKA, BENDŮV NÁHRADNÍK BÍLÝ A MEDUNA. 
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rážky, s devíti výhrami a šesti remízami! Po velkolepém uvítá-

ní doma, kdy pochodovali jásající Prahou v dresech, na smrt 

unavení noví mistři v už jen prestižním střetnutí hráli se Spar-

tou 1:1.    Miloslav Jenšík 

ROK 1978  
KULIŠÁRNA 

„MADE IN“ PEŠICE + KROUPA
Mlynář Cyril Lacina založil 14. ledna 1913 v hostinci U Machů 

v Brně-Židenicích klub SK Židenice a položil tak základy pro 

rozvoj fotbalu v druhém největším našem městě, které mělo 

pro fotbal vždy pochopení. Už ve dvacátých letech minulého 

století se mohl židenický klub pochlubit mnohatisícovými ná-

vštěvami a v roce 1926 přišly první dva velké úspěchy, po titu-

lu mistra Moravy i titul amatérského mistra Československa. 

V sezoně 1932/1933 klub poprvé startoval mezi profesionály, 

vyhrál druhou nejvyšší soutěž a kvalifikoval se do ligy jako prv-

ní moravský klub v její historii. SK Židenice dokázaly uhrát tři-

krát třetí místo, pokaždé za pražskými „S“. V ročníku 1935/1936 

si zahrály i čtvrtfinále Středoevropského poháru.

Největší slávu však klub zažil v sedmdesátých letech už 

pod jménem Zbrojovka Brno. Vybojoval druhé místo v ročníku 

1979/1980, třetí místo o rok dříve a v ročníku 1977/1978 dokázal 

dojít až na vrchol a zajistil si mistrovský titul. To vše pod vedením 

trenéra Josefa Masopusta, který přišel do Brna jako mladý, pět-

ačtyřicetiletý trenér v létě 1976, po tříletém působení ve „své“ 

Dukle Praha, na jejíž lavičce v roli hlavního trenéra debutoval.

„Převzal tým, jehož základy vystavěl zkušený trenér Havrá-

nek, který později s olympioniky získal zlato v Moskvě. Na Ma-

sopustovi bylo vidět, že byl skvělý fotbalista, dokázal vycítit, co 

hráči potřebují,“ vzpomínal na krásná brněnská léta odchovanec 

pražské Sparty Josef Pešice, který do Brna zamířil v létě 1975 

z Letné v době, kdy právě Sparta poprvé spadla z nejvyšší soutě-

že: „Zlákal mě tam kamarád z vojny v Dukle Tábor Karel Kroupa. 

Zažili jsme spolu pěkná dvě léta u Jordánu. Já se pak na čtyři 

roky vrátil do Sparty a on začal dávat góly ve Zbrojovce.“  

Oba vytvořili na tři a půl roku - než Pešice zamířil do Slavie 

- nerozlučnou dvojici.  Pešice nahrával, Kroupa pálil a body se 

hrnuly. Po roce oťukávání pod Josefem Masopustem skončilo 

Brno v lize čtvrté, titul získala Dukla Praha s trenérem Jaro-

slavem Vejvodou...

Lidé se na stadion Za Lužánkami hrnuli, na první dva zápasy 

podzimu 1977 byl průměr deset tisíc, v pátém kole rozstřílela 

„Flinta“ Trenčín 4:0 a poprvé se dostala do čela tabulky. Tuto 

pozici už dalších pětadvacet kol neopustila, i když byly i chvíle, 

kdy před Duklou vedla jen o dvě branky ve skóre.

„Dukla byla naším největším soupeřem, navíc los jako by na-

schvál určil, že s ní hrajeme až na konec, tedy patnácté a třicá-

té kolo,“ upřesňoval, jak byly rozdány karty, Josef Pešice.

Pohled na tabulku rozvášnil brněnské fandy natolik, že 

na dalšího soupeře, tehdy sotva průměrnou Spartu, dorazilo 

18 252 lidí a o dva týdny na Slavii se v ochozech černalo - po-

kladník ohlásil 30 647 fandů, kteří viděli parádní představení 

a výhru Brna 5:2.

Výraznou roli v cestě Brna za titulem mělo dvanácté, re-

spektive dvacáté sedmé kolo. Po dvanáctém kole se navýšil 

náskok Zbrojovky na čtyři body, Dukla prohrála 0:1 v Teplicích 

a v Brně podlehli Bohemians 0:2.

SERIÁL SERIÁL

 ZBROJOVKA BRNO POPRVÉ MISTREM! ZLEVA V HORNÍ ŘADĚ JSOU VEDOUCÍ MUŽSTVA POVOLNÝ, 
 J. SVOBODA, PETRTÝL, DVOŘÁK, VÁCLAVÍČEK, JARŮŠEK, MAZURA, HRON, E. DOŠEK, POSPÍŠIL, TRENÉR MASOPUST, 
 PŘED NIMI ZLEVA ASISTENT TRENÉRA PADŮCH, KOTÁSEK, KROUPA, PEŠICE, KLIMEŠ, JANEČKA, KOPENEC, L. DOŠEK, HAJSKÝ A BUREŠ. 

STALO SE...

  V půl tuctu mezistátních zápasů národní mužstvo prohrálo jen 
jednou - v dubnu v Budapešti s Maďarskem 0:2. Skvělou odvetou 
byl zářijový duel na Spartě. Káša Bejbl dvěma góly, Karel Podrazil, 
Karel Pešek-Káďa, Antonín Puč a Josef Kratochvíl po jednom zařídili 
skvělý výsledek 6:1.

  V Středoevropském poháru Slavia vypadla hned v prvním kole. 
Ve Vídni Admiře podlehla 1:3, čtyři dny poté na Letné mohla nejmé-
ně o ty dva góly vyhrát, ale smolný mač skončil 3:3. Týmy opouštěly 
hřiště za hrobového ticha... Viktorka porazila Gradjanski už v Záhře-
bu 3:2 a na Slavii 6:1. V semifinále tam vídeňský Rapid porazila 4:3, 
ve Vídni však prohrála 2:3. Rozhodující souboj neproběhl na neutrál-
ní půdě, ale znovu v rakouské metropoli. Rapid za ten ústupek na- 
bídl 75 000 Kč a Žižkovští neodolali. Chystali se stavět nový stadion 
a peněz neměli ani předtím nikdy nazbyt. Rapid zvítězil 3:1, trofej 
však nakonec získal Ferencváros.

  Čtvrtým amatérským mistrem se po Unionu Žižkov, Židenicích 
a I. ČsŠK Bratislava (dnešním Slovanu) stal SK Prostějov. Před fi-
nálovým utkáním s kladenským SK Kročehlavy na jeho půdě (2:0) 
si Hanáci vyjeli do Francie, vyřídili tam Olympique Marseille 4:1 
a starosta Otáhal, až do té doby zapřisáhlý nepřítel fotbalu, připravil 
mužstvu skvělé uvítání.     

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Byl to důležitý mač, Klokani byli třetí jen tři body za námi. 

Šlo o hodně. A my s Karlem Kroupou jsme si dovolili kuli-

šárnu, o které se tehdy hodně mluvilo,“ vytáhl Josef Pešice 

jejich parádní číslo. „Už ani nevím, kdo z nás to vymyslel, ale 

domluvili jsme se, že když bude penalta, Pepa na ni půjde, 

ale nevystřelí, jen míč lehce posune a já tam doběhnu a dám 

gól. Nevěděl o tom trenér Masopust ani nikdo ze spoluhrá-

čů,“ upřesňuje Karel Kroupa. 

Bylo 20. listopadu, za deset minut tři, Brno vedlo Kotás-

kovým gólem a sudí Antonín Řezníček nařídil za faul Do-

biaše na Kroupu penaltu. „Hlavně jsme měli strach, aby-

chom se nějak neprozradili, starý lišák Karol Dobiaš by 

mohl třeba něco vycítit. Tak jsme na sebe jen mrkli a já šel 

na to,“ komentuje historický okamžik Josef Pešice. „Měli 

jsme náskok, protože jsme věděli, co bude. Brankář Zdeněk 

Hruška zůstal stát jako solný sloup, já to měl jednoduché. 

Celý stadion ztichl a i rozhodčí zaváhal. Po krátké konzulta-

ci s asistentem ukázal na střed a gól uznal,“ doplnil kulišár-

nu desetiletí Karel Kroupa. A proč nešel dát gól z pokuto-

vého kopu rovnou sám? „Nedal předtím několik penalt, ale 

chtěl nastřílet co nejvíce gólů, protože mu šlo o titul krále 

střelců, tak jsme si řekli, že takto to obejdeme,“ zní vysvět-

lení Josefa Pešiceho. „Ta neproměněná penalta byla jen 

jedna, v minulém domácím zápase proti Prešovu. Ale jinak 

to sedí,“ doplňuje kanonýr, který nakonec v ligovém ročníku 

nastřílel dvacet branek a kýženou korunu nejlepšího střel-

ce opravdu získal. 

S tříbodovým náskokem na Duklu jela Zbrojovka v po-

sledním podzimním kole do Prahy na Julisku. „Lidi v Brně 

šíleli, jeli nás podpořit i do Prahy. Vzpomínám, že jeden můj 

kamarád byl řidičem náklaďáku. Na poslední chvíli se vy-

dal na zápas i on, ani mu nevadilo, že jede z Brna do Prahy 

s plnou fůrou písku... Já dvacet minut před koncem odkulhal 

s bolavým kotníkem a my prohráli,“ vybavuje si zápas, který 

na Julisce vidělo 11 975 lidí, převážně z Brna, Karel Kroupa. 

Jedenáct minut před koncem dal gól Macela, pět minut před 

koncem upravil na 3:1 Pelc, Dukla stáhla náskok lídra na je-

diný bod a bylo zaděláno na napínavé jaro.

Až do jeho poloviny byl mezi největšími konkurenty stejný 

odstup, pak mezi 22. a 25. kolem uhrálo Brno jen jednu výhru 

a tři remízy. Mělo štěstí, Dukla ztrácela podobně. A přišlo 

osm dní, ve kterých se naklonila miska vah na stranu Zbro-

jovky. Devětadvacátého května porazilo Brno doma Slovan 

Bratislava 2:1 gólem Kopence vstřeleným jedenáct minut 

před koncem, Dukla v Trenčíně prohrála 2:4 a rázem byla 

o dva body zpět. 

Za šest dní hostila Dukla na Julisce Teplice, vedla po půl 

hodině dva nula, jenže hosté otočili a vyhráli 3:2. Mezi pou-

hými 716 diváky byla i výprava Brna. „Tam jsme poprvé po-

cítili, že můžeme titul opravdu získat. Byli jsme se podívat, 

protože druhý den nás čekal zápas na Bohemce. S vědomím, 

že Dukla ztratila, jsme hráli klidně, po přestávce jsem dal 

gól, pak ještě Janečka a v klidu jsme vyhráli,“ přibližuje klí-

čový moment Karel Kroupa. Dukla tak s Teplicemi ztratila 

všechny čtyři body. Tři ze čtyř branek jí dal Jaroslav Meli-

char, muž, který se o dvě desetiletí později stal uznávaným 

delegátem.  

Brno už šanci nepustilo. Po výhře nad Baníkem jelo, do-

provázené téměř deseti tisíci fanoušky, do Trnavy. Jediný 

gól zápasu vstřelil Janečka a propukly oslavy, trvající týden. 

Pokračovaly by i déle, ale bylo potřeba ještě sehrát poslední 

kolo doma s Duklou v pondělí 19. června.

„To byla událost, kterou naše liga nezažila. Psalo se, že při-

šlo jednačtyřicet tisíc diváků. Později, když už jsem byl v klubu 

funkcionářem, jsem narazil na nějaké dokumenty, podle po-

kladníka bylo prodáno jedenapadesát tisíc lístků a vyprodáno 

bylo dlouho dopředu, už v průběhu jara se na tento zápas pro-

dávaly vstupenky“ ,vzpomíná Karel Kroupa a přidává zajímavý 

postřeh: „Tehdy se toho asi zaleklo i vedení policie, stadion byl 

obehnán kordonem policajtů a na hřišti v každém rohu stálo 

vodní dělo. Lidem se to tehdy moc nelíbilo...“

Dukla chtěla Brnu oslavy alespoň znepříjemnit. A poved-

lo se jí to, Pelc dal patnáct minut před koncem gól a zajistil 

výhru 1:0. „I přes ty týdenní oslavy jsme chtěli pro diváky vy-

hrát. Mrzelo nás, že se to nepovedlo a mě o to více, že třicet 

minut před koncem jsem nedal penaltu. V bráně Dukly byl 

mladík Sork, mám dojem, že to byl snad jeho jediný zápas 

v lize. Na to jméno nezapomenu. Ne, že by to chytil, míč se 

odrazil od tyče jel po brankové čáře a od druhé tyče zamířil 

ven,“ vysvětluje, proč král střelců neměl nakonec jedena-

dvacet branek... 

Mimochodem, koho že si to Karel Kroupa pamatuje? Zde-

něk Sork byl odchovancem Dukly, v roce 1978 dokonce na-

koukl jednou do reprezentace do osmnácti let. V lize chytal 

dvakrát a nedostal gól. Jeho ligová kariéra trvala pouhých 

osm dní. Byl náhradníkem Jaroslava Netoličky, přišel ale 

Karel Stromšík a Zdeněk Sork se nenápadně někam vytratil.

Zbrojovka prohrála doma Za Lužánkami poprvé po dvou 

letech, jednom měsíci a třech dnech, do kterých se vešlo 30 

domácích zápasů. Předtím se radovaly VSS Košice z výhry 2:1, 

kterou jim zajistil pět minut před koncem kanonýr Dušan Galis. 

Trenér Josef Masopust měl při zisku svého jediného titu-

lu v pozici trenéra k dispozici tyto hráče: Josef Hron, Karel 

Kroupa, Josef Pešice, Petr Janečka, Vítězslav Kotásek, Jan 

Kopenec, Rostislav Václavíček, Josef Mazura, Karel Dvořák, 

Karel Jarůšek, Jan Klimeš, Jindřich Svoboda, Jaroslav Pe-

trtýl, Josef Pospíšil, Jiří Hajský, Libor Došek, Jiří Hamřík, 

Miroslav Bureš, Eduard Došek. Jaroslav Kolář

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Na 14. kongresu UEFA v Istanbulu byl dr. Václav Jíra jmenován 
místopředsedou UEFA a předsedou její technické komise. Byl 
vynikajícím hráčem, úspěšným trenérem a především špičko-
vým funkcionářem. Post místopředsedy zastával čtrnáct let, až 
do své smrti 19. listopadu 1992.

  Národní tým smetl v Bratislavě Itálii 3:0 a později podal vyni-
kající výkon v přátelském utkání ve Wembley, tam sice smol-
nou brankou prohrál 0:1, ale většinu zápasu byl lepší a domácí, 
za které hrál i Kevin Keegen, držitel Zlatého míče France Foot-
ballu za rok 1978, skvěle podržel brankář Shilton.

  Prvního července nastoupil do funkce vedoucího sekretáře 
federálního fotbalového svazu, uvolněné Janem Fáberou, jed-
napadesátiletý ing. Rudolf Baťa. Ten o rok dříve ukončil vynika-
jící kariéru hokejového rozhodčího, během níž byl na šesti MS 
a dvou olympijských hrách a byl vybrán, aby řídil prestižní sérii 
mezi hráči NHL a Sovětského svazu. Ve fotbale pak pracoval dal-
ších devětatřicet let, zemřel 10. srpna 2017.

  Dukla Praha i Baník Ostrava postoupily na podzim tohoto roku 
do jarních bojů v evropských pohárech.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Viktorka končí 
se vztyčenou hlavou

Český klubový fotbal už nebude mít ve finiši letošní sezony evropských 
pohárů své zastoupení. Fotbalisté Plzně v odvetě osmifinále Evropské ligy 
doma porazili Sporting Lisabon 2:1 po prodloužení, ale portugalský favorit 
si gólem ze 105. minuty zajistil postup do čtvrtfinále. 

 MAREK BAKOŠ SE ZA NASAZENÍ DO ZÁKLADNÍ SESTAVY ODVDĚČIL DVĚMA ZÁSAHY, NA POSTUP VŠAK NESTAČILY. 

 BRANKÁŘ ALEŠ HRUŠKA V NASTAVENÍ CHYTIL PENALTU, PLZEŇSKÝ KONEC V POHÁRECH ALE JEN ODDÁLIL… 

V obou poločasech se trefil zkušený slovenský útočník Marek 

Bakoš, v nastavení brankář Aleš Hruška zlikvidoval pokutový kop 

Base Dosta a Západočeši tak smazali manko 0:2 z úvodního zá-

pasu. V nastavení první části prodloužení však rozhodl Rodrigo 

Battaglia. Svěřenci Pavla Vrby ani na třetí pokus nepostoupili mezi 

nejlepší osmičku Evropské ligy. V roce 2013 Viktorii v osmifinále 

vyřadilo Fenerbahce Istanbul, o rok později, kdy Plzeň vedl Dušan 

Uhrin mladší, Olympique Lyon. „Sice jsme nepostoupili, ale bylo to 

se vztyčenou hlavou. Předvedený výkon patří k těm, které určitě 

nezapomeneme. Převažuje ve mně hrdost na hráče, na jaře to byl 

náš nejlepší výkon,“ zdůrazňuje trenér Pavel Vrba.

VIKTORIA PLZEŇ - SPORTING LISABON 2:1 (1:0) v prodloužení
Branky: 6. a 65. Bakoš - 105.+2 Battaglia. Rozhodčí: Stieler - Pickel, Seidel (všichni Něm.). 
ŽK: Řezník, Hájek, Petržela - Ruiz. Diváci: 9370. První zápas: 0:2, postoupil Sporting.

Plzeň: Hruška - Havel, Řezník (106. Hejda), Hájek, Kovařík - Hrošovský, Hořava - Zeman (100. Pe-
tržela), Kolář, Kopic - Bakoš (83. Krmenčík). Trenér: Vrba.

Sporting: Rui Patrício - Petrovič (67. Piccini), André Pinto, Mathieu, Coentrao - Battaglia, Bru-
no Fernandes - Martins, Ruiz (99. Ribeiro), Acuňa (76. Montero) - Dost. Trenér: Jesus.

OSMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY 

08.03. 

Lazio - Dyn. Kyjev 2:2 * Marseille - Ath. Bilbao 3:1
RB Lipsko - Zenit Petrohrad 2:1 * Sporting - Plzeň 2:0
AC Milán - Arsenal 0:2 * Atl. Madrid - Lok. Moskva 3:0

CSKA Moskva - Lyon 0:1 * Dortmund - Salcburk 1:2

15.03. 

Lok. Moskva - Atl. Madrid 1:5 * Ath. Bilbao - Marseille 1:2
Dyn. Kyjev - Lazio 0:2 * Plzeň - Sporting 2:1 (2:0)

Zenit Petrohrad - RB Lipsko 1:1 * Arsenal - AC Milán 3:1
Lyon - CSKA Moskva 2:3 * Salcburk - Dortmund 0:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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DRAMA ROZHODL BATTAGLIA
Domácí nastoupili překvapivé sestavě a už v šesté minutě 

z první šance otevřeli skóre, když se po centru Kovaříka hlavič-

kou prosadil Bakoš. Hosté mohli v 39. minutě vyrovnat, Ruiz ale 

v jasné šanci selhal. V úvodu druhého poločasu Sporting ne-

proměnil další stoprocentní příležitosti a Plzeň trestala - v 65. 

minutě Řezník kolmicí vyslal Havla, ten vrátil míč do šestnáct-

ky a Bakoš pohotově zakončil k tyči. V nastavení mohl hosty po-

slat do čtvrtfinále Dost, penaltu však nizozemskému kanoný-

rovi gólman Hruška rukou vyrazil. Dorážející Bruno Fernandes 

pak branku překopl. Hruška vytáhl další dobrý zákrok v 98. mi-

nutě proti Ruizově hlavičce. Sporting stupňoval tlak a v závěru 

první části prodloužení se dočkal rozhodujícího gólu. Na roh si 

naskočil Battaglia a umístěnou hlavičkou nedal Hruškovi šan-

ci. Plzeň poté Sporting sevřela a duel ještě mohla zdramati-

zovat, ale při největší šanci hlavičku střídajícího Hejdy skvěle 

vyškrábnul Rui Patrício. 

PŘEMOŽITEL PLZNĚ NA ATLÉTIKO
Sporting se ve čtvrtfinále utká s madridským Atlétikem, kte-

ré hladce přešlo přes Lokomotiv Moskva. Při premiérové účasti 

v pohárech prošlo mezi osmičku nejlepších také německé Lip-

sko, které vyzve Marseille, přemožitelé Dortmundu ze Salcbur-

ku si to rozdají s římským Laziem. Fotbalisté Arsenalu pak na-

razí na CSKA Moskva. 

 FORVARD MICHAEL KRMENČÍK NASKOČIL DO UTKÁNÍ JAKO ŽOLÍK ZE STŘÍDAČKY, V PRODLOUŽENÍ SE VŠAK GÓLOVĚ NEPROSADIL. 

LOS ČTVRTFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

PRVNÍ ZÁPASY 5. DUBNA, ODVETY 12. DUBNA

Lipsko - Marseille * Arsenal - CSKA Moskva
Atlético Madrid - Sporting Lisabon * Lazio Řím - Salcburk

 PLZEŇ PO SMOLNÉM VYPADNUTÍ Z EVROPSKÉ LIGY UŽ DO POHÁROVÉHO KOEFICIENTU ŽÁDNÉ DALŠÍ BODY NEPŘIDÁ… 

Desítky miliónů unikly o vlásek
Čtvrteční vyřazení Plzně v osmifinále Evropské ligy pro český fotbal znamená, 

že nevylepší třináctou příčku v pořadí koeficientů UEFA. Ligový mistr tak v roce 
2019 přijde o možnost postoupit přímo do základní skupiny Ligy mistrů a stejně 
na tom bude i vítěz poháru v případě Evropské ligy.

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

České republice dosud patřila podle koeficientu jedenáctá příč-

ka, která v nadcházející sezoně zajistí českému šampionovi přímý 

postup do skupiny Ligy mistrů za předpokladu, že letošní vítěz si 

postup do dalšího ročníku zajistí z vlastní ligy. Jistotu přímého po-

stupu do základní skupiny Evropské ligy měl i vítěz národního po-

háru. Od sezony 2019/2020 o obě tyto možnosti český fotbal přijde, 

protože v pořadí UEFA klesl na třinácté místo. Od dvanáctého Švý-

carska ho přitom dělí jen 25 tisícin bodu a na jedenácté Rakousko, 

kterému ještě zůstal ve hře čtvrtfinalista Evropské ligy Salcburk, 

ztrácí 1,425 bodu.

Pětadvacet tisícin bodu v žebříčku zahrnujícím bilanci pěti let 

znamená mikroskopický rozdíl. Pro představu - v předkolech je 

za remízu půl bodu, tato hodnota se dělí počtem účastníků z dané 

země (tedy 0,5 děleno 5, což dává do koeficientu 0,100 bodu). Za bod 

uhraný počínaje skupinovou fází je do koeficientu 0,200 bodu. Zna-

mená to, že jakákoli remíza uhraná během pěti let navíc by bo-

hatě stačila na předstihnutí Švýcarska, tedy na dvanáctou příč-

ku a zajištění přímé účasti vítěze národního poháru z roku 2019 

ve skupinové fázi. Což by přineslo více než sto padesát milionů. 

Je zbytečné si stěžovat na to, že suverénní lídr anglické Premier 

League Manchester City po výhře 4:0 v Basileji podcenil domácí 

odvetu a prohrál 1:2. I zde by nám pomohla remíza...

Český mistr by se tak měl v ročníku 2019/2020 představit ve tře-

tím předkole Ligy mistrů a druhý celek z tuzemské ligy ve druhém 

předkole nemistrovské části. V kvalifikaci Evropské ligy pak vítěz 

poháru nastoupí ve třetím, zatímco třetí a čtvrtý tým z ligy ve dru-

hém předkole. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Slavní United ve dvojzápase se Sevillou předvedli bázlivé vý-

kony a po zásluze museli z kola ven. Španělé po bezbrankové 

domácí plichtě na slavném Old Trafford solidně bránili a hrozili 

rychlými protiútoky, naopak domácí bezúčelně kombinovali a té-

měř se nedostávali do šancí. Vyrovnaný stav vzal za své v 74. mi-

nutě, když se prosadil střídající Ben Yedder, stejný hráč o čtyři 

minuty později druhým gólem definitivně pohřbil naděje domá-

cích, kteří se zmohli už jen na snížení na konečných 1:2. V Lize 

mistrů skončila i Chelsea, kterou na Camp Nou skolila Barcelo-

na 3:0 díky dvěma zásahům Messiho a jedné trefě Dembeleho. 

Do čtvrtfinále se prokousal také AS Řím, kterému postupové 

vítězství 1:0 nad Šachťarem vystřelil Edin Džeko. 

 LIONEL MESSI VE DVOJZÁPASE S CHELSEA TŘIKRÁT SKÓROVAL A DOVEDL KATALÁNCE DO ČTVRTFINÁLE. 

OSMIFINÁLE LIGY MISTRŮ
13.02. Basilej - Manchester City 0:4, Juventus - Tottenham 2:2

14.02. FC Porto - Liverpool 0:5, Real Madrid - PSG 3:1

20.02. Bayern - Besiktas 5:0, Chelsea - Barcelona 1:1

21.02. Sevilla - Manchester Utd. 0:0, Šachtar - AS Řím 2:1

06.03. Liverpool - FC Porto 0:0, PSG - Real Madrid 1:2

07.03. Manchester City - Basilej 1:2, Tottenham - Juventus 1:2

13.03. 20:45 AS Řím - Šachtar 1:0, Manchester Utd. - Sevilla 1:2

14.03. 18:00 Besiktas - Bayern 1:3, Barcelona - Chelsea 3:0

LOS ČTVRTFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

Barcelona - AS Řím * Sevilla - Bayern Mnichov
Juventus Turín - Real Madrid * Liverpool - Manchester City.

ÚVODNÍ ZÁPASY

úterý 3. dubna: Sevilla - Bayern Mnichov, Juventus Turín - Real Madrid
středa 4. dubna: Barcelona - AS Řím, Liverpool - Manchester City

ODVETNÉ ZÁPASY

úterý 10. dubna: AS Řím - Barcelona, Manchester City - Liverpool
středa 11. dubna: Bayern Mnichov - Sevilla, Real Madrid - Juventus Turín

Sevilla šokovala Old Trafford

Čtyřmi odvetnými duely bylo v minulém týdnu zkompletováno osmifiná-
le Ligy mistrů, které se překvapivě stalo konečnou pro slavný Manches-
ter United! Celek trenéra Josého Mourinha totiž doma padl se Sevillou 1:2 
a s evropskými poháry se tak musel předčasně rozloučit. 

 STŘÍDAJÍCÍ BEN YEDDER DVĚMA GÓLY VYŘADIL MANCHESTER UNITED Z LIGY MISTRŮ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/


http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.cz/


6362

6262 63

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 20.3.2018
12/2018

Úterý 20.3.2018
12/2018 BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

Nezastavitelný Salah rozdrtil Watford

Pouhé čtyři duely o víkendu ukrojily z programu 31. kola ang-
lické Premier League, v němž zazářil především Liverpool, kte-
rý díky čtyřem zásahům rozjetého Mohameda Salaha vypráskal 
Watford 5:0. Hrálo se také čtvrtfinále FA Cupu, ve kterém uspěly 
Manchester United či Chelsea. 

Do Premier League nakoukl už v roce 2014, ovšem při angažmá v Chelsea se trápil a té-

měř nehrál, a tak se Mohamed Salah před třemi roky vydal oživit kariéru do Itálie, kde 

válel za Fiorentinu a AS Řím. Před letošní sezonou jej zpět do Anglie zlákala nabídka Li-

verpoolu a nikdo na Anfieldu asi netušil, jaké terno „Reds“ jeho ziskem udělají. Ofenzivní 

fotbal pod taktovkou Jürgena Kloppa mu náramně svědčí a Salah ničí obrany soupeřů, což 

naposledy dokázal čtyřmi góly do sítě Watfordu! Ve třiceti ligových duelech vstřelil už 28 

branek a přidal 10 asistencí, celkem má letos na kontě za Liverpool 36 zásahů a nezdá se, 

že by ve zbývající části sezony měl zpomalit… 

Reds se po drtivé výhře posunuli na třetí příčku o dva body před čtvrtý Tottenham, který 

v sobotu koncertoval ve Swansea a vítězstvím 3:0 si zajistil postup do semifinále FA Cupu, 

v němž vyzve Manchester United. Parta kouče Josého Mourinha si poradila s Brightonem 

(2:0), výkonem ale vůbec nenadchla a po úterním vyřazení z Ligy mistrů od Sevilly si tak 

příliš fanoušky příliš neudobřila. Hosté na Old Trafford přestříleli favorita 17-8 a jen vychý-

lená muška v zakončení je připravila o senzační postup. Do semifinále prošla také Chel-

sea, která v prodloužení přetlačila Leicester a o finále si to rozdá se Southamptonem, jenž 

nezaváhal na hřišti třetiligového Wiganu (2:0). 

 MOHAMED SALAH SE RADUJE PO JEDNOM ZE SVÝCH ČTYŘ GÓLŮ, KTERÝMI POKOŘIL WATFORD... 

„Kozlové“ se odlepili ode dna

Mnichovský Bayern musel odložit předčasnou mistrovskou ko-
runovaci minimálně o týden, neboť prohrál 1:2 na hřišti Lipska, 
kde kouč bavorského velkoklubu Jupp Heynckes nechal odpo-
čívat některé opory. Skončila tak jeho série třináct zápasů bez 
porážky, naopak domácí si poprvé v historii připsali triumf nad 
německým klubovým gigantem. Nečekané tři body jim zároveň 
pomohly udržet se na evropských pohárových pozicích. 

V Mnichově budou až zřejmě po oslavách šestého (!) titulu v řadě řešit další budouc-

nost dvou čtyřiatřicetiletých veteránů-krajánků Arjena Robbena a Francka Ribéryho, 

kterým končí smlouvy a dost možná v tu dobu bude také jasné, kdo tým povede za další 

obhajobou…

Již tucet utkání trvá bodová šňůra fotbalistů Dortmundu, která začala po příchodu ra-

kouského kouče Petera Stögera na sklonku podzimu. Tentokrát zdolala Borussia doma 

Hannover, jedinou branku vstřelil efektní patičkou belgický útočník Michy Batshuayi, 

hostující z londýnské Chelsea. Byla to jeho šestá trefa v sedmi odehraných bundesligo-

vých zápasech.

Kolínští „Kozlové“, se kterými prožil prachbídný vstup do sezony právě současný dort-

mundský trenér, se poprvé odlepili od úplného dna tabulky. Domácí výhrou nad Lever-

kusenem přeskočili předposlední Hamburk, kterému se po další prohře před vlastními 

fanoušky s berlínskou Herthou fatálně přitížilo, a jeho záchrana mezi elitou by se poma-

lu rovnala fotbalovému zázraku. Určitou naději aspoň na baráž nabízí tápající tandem 

Wolfsburg - Mohuč, na který ale ztrácí Kolín pět a HSV dokonce sedm bodů… 

 HRÁČI KOLÍNA NAD RÝNEM OPUSTILI PO PÁTÉM VÍTĚZSTVÍ V SEZONĚ POSLEDNÍ PŘÍČKU TABULKY. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 27 21 3 3 66:20 66
2. Schalke 27 14 7 6 41:30 49
3. Dortmund 27 13 9 5 54:33 48
4. Frankfurt 27 13 6 8 38:30 45
5. Leverkusen 27 12 8 7 47:35 44
6. RB Lipsko 27 12 7 8 40:35 43
7. Hoffenheim 27 10 9 8 46:41 39
8. Stuttgart 27 11 4 12 25:30 37
9. M ǵladbach 27 10 6 11 36:42 36

10. Augsburg 27 9 8 10 37:36 35
11. Hertha 27 8 11 8 32:32 35
12. Brémy 27 8 9 10 30:32 33
13. Hannover 27 8 8 11 33:39 32
14. Freiburg 27 6 12 9 26:44 30
15. Wolfsburg 27 4 13 10 28:37 25
16. Mohuč 27 6 7 14 29:46 25
17. Kolín nad Rýnem 27 5 5 17 27:49 20
18. Hamburk 27 4 6 17 19:43 18

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 30 26 3 1 85:20 81
2. Manchester Utd. 30 20 5 5 58:23 65
3. Liverpool 31 18 9 4 73:34 63
4. Tottenham 30 18 7 5 59:25 61
5. Chelsea 30 17 5 8 52:27 56
6. Arsenal 30 14 6 10 55:41 48
7. Burnley 30 11 10 9 27:26 43
8. Leicester 30 10 10 10 45:43 40
9. Everton 31 11 7 13 37:50 40

10. Bournemouth 31 9 9 13 37:49 36
11. Watford 31 10 6 15 39:55 36
12. Brighton 30 8 10 12 28:40 34
13. Newcastle 30 8 8 14 30:40 32
14. Swansea 30 8 7 15 25:42 31
15. Huddersfield 31 8 7 16 25:52 31
16. Crystal Palace 31 7 9 15 30:48 30
17. West Ham 30 7 9 14 36:57 30
18. Southampton 30 5 13 12 29:44 28
19. Stoke 31 6 9 16 29:58 27
20. West Brom 31 3 11 17 24:49 20

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 28 9
2. Kane H. Tottenham 24 2
3. Aguero S. Manchester City 21 6
4. Sterling R. Manchester City 15 7
5. Firmino R. Liverpool 14 7
5. Lukaku R. Manchester Utd 14 7
7. Vardy J. Leicester 14 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Lewandowski R. Bayern 23 1
2. Aubameyang P. Dortmund 13 3
2. Petersen N. Freiburg 13 1
4. Finnbogason A. Augsburg 11 2
4. Gregoritsch M. Augsburg 11 2
4. Werner T. RB Lipsko 11 3
7. Fullkrug N. Hannover 10 3
7. Kalou S. Hertha 10 1
7. Uth M. Hoffenheim 10 3
7. Volland K. Leverkusen 10 2

PROGRAM
32. KOLO

31.3. Crystal Palace - Liverpool, Brighton - Leicester,
Manchester Utd. - Swansea, Newcastle - Huddersfield,

Watford - Bournemouth, West Brom - Burnley,
West Ham - Southampton, Everton - Manchester City

1.4. Arsenal - Stoke, Chelsea - Tottenham

VÝSLEDKY
31. KOLO

Liverpool - Watford 5:0 * Bournemouth - West Brom 2:1
Huddersfield - Crystal Palace 0:2 * Stoke - Everton 1:2
Odloženo: Tottenham - Newcastle, Burnley - Chelsea,

Leicester - Arsenal, Swansea - Southampton, 
West Ham - Manchester Utd., Manchester City - Brighton

VÝSLEDKY
27. KOLO

RB Lipsko - Bayern 2:1 * Kolín nad Rýnem - Leverkusen 2:0
Dortmund - Hannover 1:0 * Wolfsburg - Schalke 0:1

Augsburg - Brémy 1:3 * Frankfurt - Mohuč 3:0
Hamburk - Hertha 1:2 * Freiburg - Stuttgart 1:2

Mönchengladbach - Hoffenheim 3:3

PROGRAM
28. KOLO

31.3. Hannover - RB Lipsko, Hoffenheim - Kolín nad Rýnem,
Leverkusen - Augsburg, Schalke - Freiburg,
Stuttgart - Hamburk, Bayern - Dortmund,

Hertha - Wolfsburg
1.4. Brémy - Frankfurt, Mohuč - Mönchengladbach

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Žlutá ponorka utopila Atlético

Pokud ještě snili o mistrovském titulu, teď na něj mohou za-
pomenout. Borci madridského Atlétika nezvládli šlágr 29. kola 
ve Villarrealu a suverénní Barcelona jim pláchla na jedenáct bodů.

Zdálo se, že jsou nezastavitelní, vždyť od konce ledna Rojiblancos vyhráli jedenáct zápa-

sů ze dvanácti (padli jen na Camp Nou 0:1), moskevský Lokomotiv čerstvě smetli v play off 

Evropské ligy celkovým výsledkem 8:1. Jenže ve Villarrealu tvrdě narazili! Po Griezmanno-

vě nafilmované penaltě sice hosté vedli, ovšem v poslední desetiminutovce domácí „žlutá 

ponorka“ dvěma góly zápas otočila. O oba se postaral turecký mladíček Unal, který přišel 

na hřiště až čtvrt hodiny před koncem.„Mám pocit, že ten zápas jsem prohrál já,“ prohlásil 

hostující kouč Simeone. „Hráči předvedli skvělý zápal do hry, jenže já je svými rozhodnu-

tími nepodpořil,“ zkritizoval zejména svá střídání, kdy ze hřiště stáhl Griezmanna, Correu 

i Kokeho.

Barcelona si v klídku poradila s Bilbaem a stále může myslet na treble - triumfy v La 

Lize (náskok jedenáct bodů), Copa del Rey (finále se Sevillou) a Champions League (čtvrt-

finále proti AS Řím). „Lidé o tom mluví, protože šance na to skutečně existuje, ale pořád 

jsme od toho pekelně daleko,“ ušklíbl se kouč Valverde.

Real ve druhé půli zlomil odpor houževnaté Girony, a to hlavně díky čtyřgólovému 

koncertu Ronalda, Valencia sfoukla Alaves. Zato neuspěla Sevilla. Ta sice v Lize mistrů 

po heroickém výkonu slavně vyřadila United a těší se na čtvrtfinále, jenže v domácí soutěži 

strádá. Po porážce s Valencií padla i na půdě Leganesu 1:2 a hazarduje se svojí účastí v po-

hárové Evropě! „Jsem zklamaný, tým měl ukázat více,“ hlesl trenér Montella. Ten převzal 

mužstvo tři dny před Silvestrem a jeho ligová bilance 5-1-6 je hodně šedivá. „První gól nás 

zlomil. Na hráčích byla patrná únava, a to fyzická i mentální. Musíme si prostě zvyknout 

na zápasový rytmus dvakrát týdně,“ nabádal. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 29 23 6 0 74:13 75

2. Atl. Madrid 29 19 7 3 49:14 64

3. Real Madrid 29 18 6 5 73:33 60

4. Valencia 29 18 5 6 57:31 59

5. Villarreal 29 14 5 10 40:33 47

6. Sevilla 29 14 3 12 37:44 45

7. Girona 29 12 7 10 43:42 43

8. Betis 29 13 4 12 49:53 43

9. Getafe 29 10 9 10 35:27 39

10. Celta Vigo 29 11 6 12 45:42 39

11. Eibar 29 11 6 12 36:43 39

12. Leganes 29 10 6 13 25:35 36

13. Ath. Bilbao 29 8 11 10 29:33 35

14. Espanyol 29 8 11 10 26:37 35

15. Real Sociedad 29 9 6 14 51:52 33

16. Alaves 29 10 1 18 26:45 31

17. Levante 29 5 12 12 25:43 27

18. Las Palmas 29 5 6 18 21:58 21

19. La Coruňa 29 4 8 17 26:60 20

20. Malaga 29 3 5 21 16:45 14

 DVACETILETÝ ÚTOČNÍK ENES UNAL ZAŘÍDIL DVĚMA GÓLY VÝHRU VILLARREALU NAD ATLÉTIKEM. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 25 12
2. Ronaldo C. Real Madrid 22 5
3. Suarez L. Barcelona 21 6
4. Griezmann A. Atl. Madrid 17 8
4. Stuani C. Girona 17 0
6. Aspas I. Celta Vigo 16 5

SERIE A

Icardi rozstřílel bývalý klub

Kdepak, ani oni nejsou dokonalí! Fotbaloví suveréni z Juventu-
su senzačně zaváhali na hřišti outsiderů ze Spalu. Bezbranková 
plichta znamená, že druhá Neapol už je zase ve hře o titul!

Před reprezentační pauzou se náskok Juve na čele tabulky scvrknul na dva body a Nea-

pol zase žije. Důvod? „Stará dáma“ sice v týdnu zvládla dohrávku s Bergamem, ale o víken-

du nedokázala k všeobecnému překvapení skórovat na hřišti nováčka. Turínští tak poprvé 

od 9. prosince a remízy s Interem v lize nezvítězili, sérii dvanácti výher v řadě utnuli outsi-

deři ze Spalu, kteří díky zlatému bodíku opustili sestupové příčky. „Nejsem naštvaný ani 

zklamaný. Soupeř hrál extrémně bojovně s množstvím faulů, věřili si. Je to pro nás lekce,“ 

povzdychl si kouč Allegri po nudném duelu, ve kterém favorit dokázal vystřelit pouze třikrát 

na bránu, domácí ani jednou. „Můžeme být na sebe hrdí,“ jásal jejich kapitán Antenucci.

Neapol po dvou ligových zaváháních zabrala, a přestože domácí výhra 1:0 nad Janovem 

byla hodně chudičká, už zase dýchá Juve na záda. Navíc obhájci titulu v příštím kole hostí 

rozjetý AC Milán, který vyhrál v lize pětkrát za sebou...

Hrdinou kola se stal útočník Mauro Icardi, jenž přispěl k výhře Interu na hřišti janovské 

Sampdorie 5:0 čtyřmi góly. Ty zvládl během 21 minut a po hodině hry střídal. Argentinec 

tak dosáhl na metu 100 soutěžních branek v italském klubu, v letošní Serii A má na kontě 

22 gólů a na lídra Immobileho z Lazia ztrácí už jen dva zásahy. „Dosáhnout stovku právě 

na Sampdorii byl nejspíš osud,“ culil se bývalý hráč Janova.

Čeští vyslanci se trápí. Do souboje AS Řím - Crotone nezasáhli Schick ani Simič, Jankto 

s Barákem se sice v dresu Udinese objevili, jenže jejich tým vyšel bodově naprázdno už 

popáté v řadě. Ze štiky podzimu se tak mění v otloukánka, který má na sestupové pozice 

náskok už jen devět bodů... Poslední Benevento opět předvedlo kolaps v závěru - ještě v 91. 

minutě vedlo 1:0 nad Cagliari, přesto prohrálo. 

 ČTYŘMI GÓLY POSLAL MAURO ICARDI INTER KE TŘEM BODŮM A SAMPDORII DO KOLEN! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 29 24 3 2 67:15 75
2. Neapol 29 23 4 2 63:19 73
3. AS Řím 29 18 5 6 49:23 59
4. Inter 28 15 10 3 47:21 55
5. Lazio 29 16 6 7 67:37 54
6. AC Milán 28 15 5 8 41:32 50
7. Atalanta 28 12 8 8 43:31 44
8. Sampdoria 28 13 5 10 47:43 44
9. Fiorentina 28 11 8 9 38:33 41

10. Turín FC 28 8 12 8 37:37 36
11. Bologna 29 10 4 15 34:41 34
12. Udinese 28 10 3 15 38:42 33
13. FC Janov 28 8 6 14 21:29 30
14. Cagliari 28 8 5 15 27:44 29
15. Sassuolo 28 7 6 15 18:48 27
16. Chievo 28 6 7 15 25:47 25
17. Spal 29 5 10 14 28:50 25
18. Crotone 28 6 6 16 27:50 24
19. Verona 28 6 4 18 25:56 22
20. Benevento 28 3 1 24 19:63 10

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 24 8
2. Icardi M. Inter 22 1
3. Dybala P. Juventus 17 3
3. Mertens D. Neapol 17 6
3. Quagliarella F. Sampdoria 17 5
6. Higuain G. Juventus 15 5

PROGRAM
30. KOLO

31.3. Girona - Levante, Ath. Bilbao - Celta Vigo,
Las Palmas - Real Madrid, Sevilla - Barcelona

1.4. Espanyol - Alaves, Leganes - Valencia, 
Eibar - Real Sociedad, Malaga - Villarreal, 

Atl. Madrid - La Coruňa
2.4. Getafe - Betis

PROGRAM
30. KOLO

31.3. Bologna - AS Řím, Atalanta - Udinese,
Cagliari - Turín FC, FC Janov - Spal, Fiorentina - Crotone,

Inter - Verona, Lazio - Benevento, Sassuolo - Neapol, 
Chievo - Sampdoria, Juventus - AC Milán

VÝSLEDKY
29. KOLO

Real Madrid - Girona 6:3 * Celta Vigo - Malaga 0:0
Villarreal - Atl. Madrid 2:1 * Barcelona - Ath. Bilbao 2:0

Leganes - Sevilla 2:1 * Betis - Espanyol 3:0
Real Sociedad - Getafe 1:2 * Valencia - Alaves 3:1
La Coruňa - Las Palmas 1:1 * Levante - Eibar 2:1

VÝSLEDKY
DOHRÁVKA 26. KOLO

Juventus - Atalanta 2:0

29. KOLO

Lazio - Bologna 1:1 * Neapol - FC Janov 1:0
AC Milán - Chievo 3:2 * Benevento - Cagliari 1:2
Crotone - AS Řím 0:2 * Turín FC - Fiorentina 1:2
Verona - Atalanta 0:5 * Sampdoria - Inter 0:5
Spal - Juventus 0:0 * Udinese - Sassuolo 1:2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Koniec sérií Dunajskej Stredy, Ružomberka a Prešova

Šláger 2. kola nadstavbovej časti sa hral v Trnave, kde líder 
hostil úradujúceho majstra Žilinu. V prvej štvrťhodinke mal dve 
dobré šance Žilinčan Jánošík po prihrávkach Mihalíka, v 13. min-
úte hlavičkoval nad a o dve minúty neskôr jeho pokus pohotovo 
zneškodnil brankár Vantruba. 

V ďalšom priebehu si domáci vypracovali viacero dobrých príležitostí, no nedokázali vy-

užiť početnú prevahu po vylúčení Pečovského. Aktívny bol najmä Marvin Egho, ktorý mal 

niekoľko sľubných šancí, jeho hlavička skončila na žrdi a keď Volešák zneškodnil aj strelu 

Pehlivana smerujúcu pod brvno, súperi sa rozišli zmierlivo. Ružomberok sa tešil z prvé-

ho víťazstva v tomto kalendárnom roku, porazil Trenčín 2:1, hoci prehrával už v 4. minúte 

po góle Ubbinka. V druhom polčase otočili domáci stav zápasu, 536 minút dlhé čakanie 

Liptákov na gól ukončil Jonec z pokutového kopu a Gál-Andrezly umiestnenou strelou 

k žrdi rozhodol o víťazstve Ruže. V nedeľnom dueli o druhé miesto bol úspešnejší Slovan, 

Dunajskej Strede pripravil prvú jarnú prehru a preskočil ju v tabuľke. Nepriestreľnosť 

brankára Maceja trvala 393 minút.

V skupine o udržanie potvrdila pozíciu lídra Nitra víťazstvom 1:0 nad Zlatými Moravcami. 

Regionálne derby rozhodol krásnou strelou z 25 metrov do šibenice Andrej Fábry. Prešov 

sa po 685 minútach gólového pôstu konečne dočkal. V stretnutí posledných dvoch tímov 

tabuľky otvoril skóre Chorvát Gatarič, bod pre Senicu zachraňoval bývalý mládežnícky re-

prezentant Francúzska Kitambala. V Podbrezovej padali góly domácich v úvode polčasov, 

Tereščenko a Bernadina zariadili dvojgólové vedenie, Michalovce znížili z penalty. Ligové 

trávniky ožijú opäť o dva týždne po reprezentačnej prestávke.

SLOVNAFT CUP
V týždni sme spoznali semifinalistov Slovenského pohára. Podľa očakávania postúpili 

všetci prvoligisti, hoci Slovan sa potrápil s druholigistom z Liptovského Mikuláša a postúpil 

až po gólovej prestrelke 4:3. V jedinom dueli prvoligistov Trnava vyradila Dunajskú Stredu. 

V boji o finále sa môžeme tešiť na derby Slovan - Trnava, druhú dvojicu tvorí Žilina - Ru-

žomberok.  Peter Divéky

 V DUELI TRNAVY S ŽILINOU SA BODY DELILI, DOMÁCI NEVYUŽILI VYLÚČENIE 
 VIKTORA PEČOVSKÉHO (ŽILINA), NA SNÍMKE V SÚBOJI S REAGYM OFOSUM (TRNAVA). 

FORTUNA LIGA

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Janga R. Trenčín 14 1

2. Mareš J. Slovan Bratislava 12 3

3. Mráz S. Žilina 10 4

4. Gešnábel R. Ružomberok 9 0

4. Pačinda E. Dun. Streda 9 2

6. Cavric A. Slovan Bratislava 8 3

6. Hološko F. Slovan Bratislava 8 3

8. Černák R. Dun. Streda 7 1

8. Mance A. Trenčín 7 1

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

SKUPINA O TITUL
1. Trnava 24 17 3 4 36:17 54

2. Slovan Brat. 24 12 8 4 47:28 44

3. Dun. Streda 24 11 9 4 32:22 42

4. Žilina 24 13 2 9 44:35 41

5. Trenčín 24 10 6 8 56:36 36

6. Ružomberok 24 9 9 6 33:25 36

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 24 9 9 6 21:14 36

2. Podbrezová 24 8 2 14 22:38 26

3. Michalovce 24 6 7 11 19:27 25

4. Z. Moravce 24 7 4 13 28:39 25

5. Prešov 24 3 7 14 14:45 16

6. Senica 24 3 6 15 18:44 15

PROGRAM
SKUPINA O TITUL - 3. KOLO

31.3. Žilina - Trenčín, Slovan Bratislava - Ružomberok
1.4. Dun. Streda - Trnava

SKUPINA O UDRŽENÍ - 3. KOLO

31.3. Michalovce - Nitra, Podbrezová - Prešov,
Z. Moravce - Senica

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 2. KOLO

Slovan Bratislava - Dun. Streda 2:0
Ružomberok - Trenčín 2:1, Trnava - Žilina 0:0

SKUPINA O UDRŽENÍ - 2. KOLO

Nitra - Z. Moravce 1:0, Podbrezová - Michalovce 2:1,
Prešov - Senica 1:1

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/


 SPARTA VEDE VE ČTVRTFINÁLOVÉM DERBY SE SLAVIÍ 2:0 NA ZÁPASY. 
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Sparta je před branami 

SEMIFINÁLE

Druhé utkání čtvrtfinálové série play off VARTA futsal ligy sehráli v neděli fut-
salisté Sparty Praha, kteří tentokrát zavítali na palubovku svého soupeře Sla-
vie. Svěřenci Beniho Simitči dokázali zvítězit 4:2 a ve středu na domácí palubov-
ce budou moci udělat finální krok k postupu do semifinále.

 PRVNÍ ZÁPAS NA SPARTĚ SKONČIL 6:4, DRUHÝ V EDENU 4:2. 

Začátek utkání opticky vyzněl lépe pro Slavii, která se díky své 

důrazné hře dostala do několika šancí, ale gól se jí dát nepodaři-

lo. Postupem času se oťukala i Sparta, ale ta několikrát v prvním 

poločase ztroskotala na dobře chytajícím brankáři Janu Žežul-

kovi. Nakonec první půle přinesla jeden gól poté, co se Slavia 

dopustila šestého akumulovaného faulu a Angellot proměnil 

dlouhou penaltu.

Hned v první minutě druhého poločasu zahrozil Míča, ale 

Cristiano jeho pokus kryl. Navýšit sparťanské vedení pak mohl 

Martin Sop, ale jeho lob mířící do branky odkopl Míča. Druhý gól 

přišel až ve 28. minutě, kdy Belej přihrál ze středu palubovky 

do strany Angellotovi, ten křížným pasem našel Cupáka, který 

poslal míč do odkryté branky - 0:2.

David Cupák sehrál hlavní roli i u dalšího gólu zápasu, tento-

krát ale na druhé straně palubovky, kdy nechtěně srazil střelu 

Míči za záda Cristiana a Slavia tak snížila na 1:2. Dvoubrankový 

náskok vrátil Spartě Angellot, jenž využil podklouznutí Ondřeje 

Míči na polovině hřiště a postupoval sám na Žežulku, kterého 

překonal hokejovým blafákem a poslal míč do prázdné branky.

Slavia okamžitě po inkasované třetí brance přistoupila 

k power play a zásluhou Ondřeje Míči snížila na 2:3, ale vzápětí 

David Cupák uvolnil Marcela, který ranou na přední tyč upravil 

na konečných 4:2 pro Spartu.

„Trvalo nám asi šest nebo sedm minut, než jsme se vyrovnali 

s hodně tvrdou hrou soupeře. Víme, že play off se musí některé 

situace trochu více pouštět, ale tady toho důrazu bylo podle mě 

až moc. Pimpolho dostal například loktem a krvácel z pusy a tak 

dále. Pak jsme se ale už srovnali a bylo to lepší. Během zápasu 

jsme si znovu vytvořili mnoho šancí a je jen škoda, že jsme jich 

nedokázali využít více. Myslím, že jsme ale vyhráli zaslouženě,“ 

uvedl po zápase trenér Sparty Beni Simitči a dodal: „Hodně nám 

pomohl výkon Marcela, kterého jsme v prvním zápase ještě ra-

ději šetřili, protože bylo důležité, aby nám pomohl hlavně na pa-

lubovce soupeře. Pomohl nejen gólem, ale udržel míč a jeho 

zkušenosti byly znát. Ve středu se do hry vrátí po vypršení trestu 

Azem Brahimi, takže budeme mít znovu o jednoho hráče navíc 

a budeme chtít jednoznačně ve své hale sérii ukončit a postoupit 

do semifinále.“

Trenéra Slavie Nenada Veljkoviče mrzely individuální chyby: 

„Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme bohužel znovu udě-

lali individuální chyby, které zkušení hráči soupeře dokázali 

potrestat. V takových zápasech je také nutné své šance využít, 

to se nám také nepovedlo. Ale nic nebalíme, je před námi třetí 

zápas, budeme bojovat dál, abychom se sem ještě do Edenu vrá-

tili. Chtěl bych také poděkovat fanouškům, kteří nás dnes přišli 

podpořit, škoda, že jsme jim neudělali víc radosti.“ 

SK SLAVIA PRAHA - AC SPARTA PRAHA 2:4 (0:1)
Branky a nahrávky: 32. Míča (Směřička), 37. Míča (Směřička) - 18. Angellot (10 m kop), 28. Cupák 
(Angellot), 36. Angellot, 37. Marcelo (Cupák). Stav série: 0:2.

VÝSLEDKY PRVNÍCH ZÁPASŮ ČTVRTFINÁLE 
PLAY OFF VARTA FUTSAL LIGY

FK ERA-PACK CHRUDIM - HELAS BRNO 7:0 (4:0)

Branky a nahrávky: 9. vlastní, 11. Rešetár (Éverton), 19. Rešetár (Max), 20. D. Drozd (Koudelka), 
26. Sorokin (Max), 26. Max, 40. Rešetár (Éverton).

AC SPARTA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 6:4 (4:3)

Branky a  nahrávky: 2. Angellot (Diego), 3. Cupák, 10. Angellot (Cupák), 16. Diego (Angellot), 
26. Pimpolho (Angellot), 39. Pimpolho - 10. Turek (Graciano), 16. Graciano (Novotný), 19. Krstevski 
(Brychta), 24. Brychta (Turek).

SK INTEROBAL PLZEŇ - SVAROG FC TEPLICE 5:4 PP (0:1, 3:2 - 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: : 22. Štrajt (Štverák), 24. Křemen (Havel), 32. Štrajt, 48. Holý (Abrham), 
50. Štrajt (Vnuk) - 9. Claudinho (Borges), 31. Baran (Claudinho), 38. Nene (Jean), 47. Borges (Baran).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 6:1 (2:1)

Branky a nahrávky: 10. Hrdý, 16. Kovács, 21. Kovács, 29. Fabricio (Rodrigo), 33. Two (Rafael), 
39. Two (Krok) - 19. Lištván (Vágner).
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Česká reprezentace U19 
vyhrála Generali Cup

Skvělý výkon v prvním poločase zajistil české futsalové reprezentaci 
do 19 let vítězství na Generali Cupu. Češi porazili Rumunsko 6:3.

 ZDENĚK SITA SE STAL NEJLEPŠÍM STŘELCEM GENERALI CUPU. 

„Fantazie,“ usmíval se po zápase trenér české reprezentace 

do 19 let Martin Brůna a jedním dechem dodal: „Dnes jsme ode-

hráli nejdůležitější utkání na turnaji.“ 

První poločas se nedá popsat jinak než fantasticky odehraný. 

„Poločasové skóre 5:0 je sice jednoznačné, ale já mam velikou ra-

dost z předvedeného výkonu našich lvíčat. Jednoznačně nejlepší 

výkon na tomto turnaji,“ chválil Brůna.

Ve druhém poločase soupeř hru rozkouskoval svou power play, 

kterou praktikoval celých 20 minut. „My jsme bohužel obdrželi 

z této varianty hry tři branky, ale herně jsme při hře čtyři na čtyři 

byli lepší. Klid do našich řad dal z přímého kopu nejlepší střelec 

turnaje a tohoto utkání Zdeněk Sita. Nebýt však excelentního vý-

konu celého týmu a opět skvělého Lecjakse v brance, tuto cenu by 

si neodnesl,“ upozornil trenér juniorů.

Fantastický turnaj skončil nejlepším možným výsledkem. Mar-

tin Brůna měl pro své hráče jen slova chvály: „Pochval bylo hodně, 

na kluky jsem hrdý a mám z nich a jejich výkonu velkou radost.“ 

U19: ČESKÁ REPUBLIKA - RUMUNSKO 6:3 (5:0)

Branky: 2. Buchta (pk), 5. Sita, 8. Buchta, 9. Sita, 17. Zajíček, 37. Sita - 21. Najtai, 33. Bojneaga, 
36. Rancz. Česká republika: Lecjaks - Slepčík, Špička, Buchta, Zajíček, Blahuta, Dziuba, Krakov-
čík, Demeter, Balog, Štanglica, Kamenský, Sita. Trenér Martin Brůna. Rumunsko: Lungu - Badea, 
Serban, Duda, Cristea, Badit, Bojneaga, Rancz, Ghiuta, Crisan, Dudau, Najtai.

Zápas o 5. místo: Ukrajina - Maďarsko 3:6

Zápas o 3. místo: Slovensko - Francie 4:2

VÝSLEDKY ČR U19 VE SKUPINĚ

U19: ČESKÁ REPUBLIKA - UKRAJINA 5:1 (2:1)

Branky: 11. Sita, 20. Slepčík (Blahuta), 21. Slepčík (Dziuba), 37. Štanglica (Balog), 38. Blahuta 
- 17. Seniuk (Bielan). Česká republika: Lecjaks (Vondráček) - Slepčík, Špička, Buchta, Zajíček, 
Blahuta, Dziuba, Krakovčík, Demeter, Balog, Štanglica, Kamenský, Sita. Trenér Martin Brůna. Ukra-
jina: Huivan, Kozlov - Blank, Bielan, Nahornyi, Zavertanyi, Masevych, Seniuk, Nehela, Kukalev, 
Ovakimian, Medenets, Ilin, Syplyvents.

U19: ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE 3:2 (2:1)

Branky a nahrávky: 13. Slepčík, 14. Slepčík (Špička), 26. Špička - 18. Charrad, 26. Melaine. Čes-
ká republika: Vondráček (Lecjaks) - Slepčík, Špička, Buchta, Zajíček, Blahuta, Dziuba, Krakovčík, 
Demeter, Balog, Štanglica, Kamenský, Sita. Trenér Martin Brůna. Francie: Carron - Appery, Boua-
ziz, Marzolino, Melaine, Mumuni, Chakrad, Lambert, Pasquier, Kasprzak, Dominguew, Bourmaud, 
Delbergue, Makiadi.

 ČESKÁ REPREZENTACE DO 19 LET VŠECHNY SVÉ SOUPEŘE PORAZILA. 
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 V LOŇSKÉM KVĚTNOVÉM FINÁLE MOL CUPU ZDOLALI FOTBALISTÉ ZLÍNA OPAVU. 
 OD DRUHÉHO FINÁLE V ŘADĚ JE DĚLÍ SEMIFINÁLOVÁ PŘEKÁŽKA V PODOBĚ JABLONCE. 

MOL Cup: Pohárové klání 
JDE DO SEMIFINÁLE

V pohárovém semifinále vyzve pražská Slavia doma Mladou Boleslav, druhou 
dvojici pak tvoří obhájce trofeje ze Zlína a Jablonec. Rozhodlo o tom čtvrteční lo-
sování, kterého se v Praze zhostil bývalý kouč národního týmu Michal Bílek. Zá-
pasy se odehrají 18. dubna, přesný čas úvodních výkopů bude ještě upřesněn.

 „Pohár má pro nás maximální prioritou, protože jsme ho ne-

vyhráli od roku 2002, takže by to bylo po šestnácti letech. A pro 

nás je nesmírně důležité v této sezoně nějakou trofej získat 

a v MOL Cupu se zdá nyní ta cesta nejsnazší,“ prohlásil generální 

sekretář Slavie Jiří Vrba.

Boleslav má sice záchranářské starosti, ale pohár jí dává po-

slední šanci na postup do evropských pohárů, kde v předchozích 

letech pravidelně startovala. „Změnili jsme trenéra a naše hra 

má stoupající tendenci. Tak věřím, že se to projeví i v dalších zá-

pasech,“ řekl generální manažer Mladé Boleslavi Jaroslav Bílek.

Podobně je na tom Zlín, který má v lize náskok jen dvou bodů 

na pásmo sestupu, ale v poháru bude mít motivaci Jablonci vy-

sokou prohru 0:4 oplatit. „Určitě to bude motivace a zároveň také 

budou ponaučení. Navíc ten zápas nás chytnul, když oni byli v laufu 

a my zas na úplně opačné straně. Takže věřím, že teď to bude jiný 

zápas. A jsem rád, že hrajeme doma a vyhneme se cestování,“ řekl 

sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera. „Tím, co se nám povedlo 

v minulé sezoně a dostali jsme se přímo do Evropské ligy, tak jsme 

dali ostatním klubům velkou chuť si přes pohár tento sen splnit 

také. Pro nás je samozřejmě motivace to zopakovat a dáme do toho 

maximum. Ale pro nás je teď prioritou liga,“ dodal Grygera. 

 SLÁVISTY ČEKÁ PO VYŘAZENÍ LIBERCE SEMIFINÁLOVÝ MAČ S MLADOU BOLESLAVÍ. 

MLADÁ BOLESLAV - OSTRAVA 1:1 (1:1, 0:0), NA PENALTY 5:4

Branky: 65. Přikryl - 62. Hrubý. Penalty proměnili: Kateřiňák, Přikryl, Valenta, Chaluš, Hubínek 
- Procházka, Fillo, De Azevedo, Jirásek. Neproměnil: Poznar. Rozhodčí: Machálek - Melichar, Pet-
řík. ŽK: Jánoš - Procházka, Hlinka, Diop. ČK: 73. Budinský - 8. Mebrahtu. Diváci: 1021.

Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Chaluš, Křapka - Jánoš - Ladra (84. Valenta), Matějov-
ský (42. Hubínek), Kateřiňák, Konaté (64. Přikryl) - Mebrahtu. Trenér: Weber.

Ostrava: Budinský - Breda, Procházka, Azackij, Fleišman - Hlinka (72. Jirásek) - Fillo, Hrubý, Diop 
(75. Laštůvka), De Azevedo - Baroš (59. Poznar). Trenér: Páník. 

HRADEC KRÁLOVÉ - ZLÍN 0:2 (0:0)

Branky: 52. Kopečný, 87. Holzer. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Kvída - Bartošák.

Hradec Králové: Vízek - Černý (90. Súkenník), Kvída, Čech, Urma - Pajer, Zorvan, Schwarz (68. Ší-
pek) - Martan, Funda (63. Vlkanova) - Pázler. Trenér: Havlíček.

Zlín: Zlámal - Kopečný, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai (46. Mehanovič), Jiráček, Hronek, Holzer - 
Vukadinovič (89. Džafič) - Vyhnal (71. Železník). Trenér: Petržela.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz


83INZERCE Úterý 20.3.2018
12/2018

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
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