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„Myslel jsem si, že se na jaře 
v Turecku ohřeju. Jenže 
poslední tři dny nám tady 
chumelí, “ říká útočná 
posila Kayserisporu.

 MURIS MEŠANOVIČ

Nemanja 
Matič

Kouč přes 
telefon

  Přes Košice na Old Trafford!  
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Vážení čtenáři!

Stává se tradicí, že při reprezentačním srazu 
v březnu český fotbal tradičně slavnostně korunu-
je krále uplynulého roku. „Zásluhou“ koronavirové 
pandemie tentokrát škrtáme původně napláno-
vané akce reprezentační sraz a slavnostní koru-
novace, ale to podstatné zbylo - vyhlášení ankety 
Fotbalista roku! Sice jen formou tiskové zprávy, 
ale přesto zazněla očekávaná informace, že v roce 
2019 byl mezi českými plejery nejlepší reprezen-
tační záložník Slavie Tomáš Souček. Gratulujeme! 
V kategorii Talent roku se za vítězným sparťanem 
Adamem Hložkem umístil Alex Král. Podruhé 
za sebou tak reprezentačnímu, exslávistické-
mu a nyní středopolaři Spartaku Moskva triumf  
v anketě jen těsně unikl. Jedenadvacetiletá naděje 
českého fotbalu z Ruska hlásí: „Trénuju teď přes 
telefon!“ Jakým způsobem se Alex udržuje v kon-
dici a jak nyní v Moskvě tráví neplánovaný volný 
čas, si přečtěte ve velkém původním rozhovoru. 
Stejně jako v Rusku, tak i v Turecku přerušili ligové 
soutěže jako poslední v Evropě. Muris Mešanovič 
kope za Kayserispor po příchodu z Mladé Bolesla-
vi teprve od letošního ledna. V novém působišti už 
stihl vstřelit tři branky. Nyní však čeká na další po-
kyny od klubu a v rubrice Můj týden přiznává, že se 
zatím nesplnilo ani jeho další očekávání. Místo tep-
lého počasí jej trápí chumelenice… Sníh by byl ten 
nejmenší problém, s nímž by se chtěl vypořádávat 
Pavel Hapal. Český kouč slovenské reprezenta-
ce nyní pobývá v rodné Olomouci a v Gólu vypráví 
také o tom, jak se vypořádává s odloženou baráží 
o postup na odložené EURO…

Příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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

„Koncem minulého roku jsem přes manažera dostal informaci, že by o mě měl Kayse-

rispor zájem. Do klubu vstoupila nová majitelka, která je v Turecku považována za nejú-

spěšnější ženu v zemi. Přivedla trenéra Roberta Prosinečkiho a hodně nových hráčů, aby 

se Superliga ve městě Kayseri udržela. Připadalo mi to jako nová fotbalová výzva, kterou 

jsem chtěl zkusit. Mám v Mladé Boleslavi smlouvu od léta ještě na dva roky, takže jsem 

je odkázal na sportovního ředitele pana Jinocha, jestli to vůbec bude průchodné. Po pár 

dnech jednání, kdy se debatovalo samozřejmě nejvíc o finanční částce odstupného pro 

klub, se moje půlroční hostování s opcí podařilo úspěšně dotáhnout.

„S TRENÉREM PROSINEČKIM SE BAVÍME PO NAŠEM…“
Jsem hlavně spokojený, že pravidelně hraji. Robert Prosinečki byl skvělý kreativní 

fotbalista a i jako trenér preferuje ofenzivní herní styl, což mi maximálně vyhovuje. Je to 

vidět už na skladbě tréninků, které jsou v drtivé většině s míčem a zaměřené na útočné 

kombinace. V kabině mluví k nám hráčům španělsky, překladatel to tlumočí do angličti-

ny a turečtiny. Anglicky rozumím a spolu se můžeme bavit jako někdejší krajané z bývalé 

Jugoslávie po našem srbochorvatsky.

 BĚHEM TŘÍLETÉHO ANGAŽMÁ VE SLAVII NASTOUPIL BOSENSKÝ ÚTOČNÍK 
 DO 47 PRVOLIGOVÝCH UTKÁNÍ, V NICHŽ VSTŘELIL ŠESTNÁCT BRANEK. 

Fotbalový týden Murise Mešanovičiče

„Zatím máme 
čtyřdenní volno…“

Téměř polovinu života strávil v Česku, kde vystří-
dal dresy čtyř ligových klubů. V zimě však průboj-
ný bosenský útočník MURIS MEŠANOVIČ překva-
pil, když se z Mladé Boleslavi přesunul na půlroční 
hostování do Kayserisporu, po podzimu posledního 
celku turecké Superligy. Devětadvacetiletý forvard 
se ihned zabydlel v základní sestavě chorvatského 
kouče Roberta Prosinečkiho, vstřelil tři branky, ale 
pořád se jeho týmu nedaří odlepit se ze sestupových 
příček. Nejvyšší soutěž v zemi tureckého půlměsíce 
se na rozdíl od kontinentální Evropy až do minulého 
víkendu pravidelně hrála…

 V MLADÉ BOLESLAVI PŮSOBIL MURIS MEŠANOVIČ OD ÚNORA 2019. 
 LETOS V LEDNU ZAMÍŘIL DO TURECKÉHO KAYSERISPORU. 

  Vydra vstřelil 
Gól měsíce
Útočník Matěj Vydra jako první český fotba-
lista vyhrál anketu o nejhezčí branku měsíce 
v anglické Premier League. Sedmadvacetiletý 
hráč Burnley ovládl únorové vydání za gól, jímž 
v 26. kole coby střídající hráč rozhodl o vítěz-
ství 2:1 na půdě Southamptonu. V 60. minutě 
si na hranici vápna zády k brance na prsou 
zpracoval dlouhý pas od Jeffa Hendricka, 
obtočil se kolem protihráče a napálil míč pod 
břevno. Ukončil tak čekání na soutěžní gól, 
které trvalo od předloňského září. Gól měsíce 
vybírají experti a také fanoušci, kteří hlasují 
na internetu. Vítězové jednotlivých kol na kon-
ci ročníku soutěží o nejhezčí branku sezony. 
Reprezentační forvard se po brance do sítě 
Southamptonu prosadil i v následujícím kole, 
kdy přispěl k výhře 3:0 nad Bournemouthem.

  Darida je s Herthou 
v karanténě
Fotbalisté bundesligové Herthy Berlín, mezi 
které patří i český reprezentační záložník 
Vladimír Darida, jsou ve čtrnáctidenní ka-
ranténě. Jeden z hráčů měl totiž pozitivní 
test na koronavirus. Hertha se po třídenním 
individuálním režimu, který vedení klubu za-
vedlo po přerušení bundesligy, chtěla vrátit 
k týmovému tréninku. Místo toho ale hráči 
i členové realizačního týmu dostali nařízeno, 
aby zůstali doma, protože u jednoho z nich byla 
zjištěna nemoc COVID-19. Berlínský klub jmé-
no hráče neuvedl, ale mělo by jít o Maxmiliana 
Mittelstädta. Dvaadvacetiletý obránce si před 
zápasem s Hoffenheimem, jenž byl nakonec 
stejně jako celá německá bundesliga odložen, 
stěžoval na teplotu. Nyní už je však bez přízna-
ků, Německo minimálně do 2. dubna stejně 
jako většina zemí v Evropě přerušilo soutěže. 

  Lipsko v omezeném 
režimu trénuje
Fotbalisté Lipska, za které hraje i český re-
prezentační útočník Patrik Schick, se po pěti 
dnech v omezeném režimu vrátili do přípravy. 
Čtvrtfinalista Ligy mistrů uzpůsobil trénink 
pandemii nového typu koronaviru a mužstvo 
rozdělil do několika skupin, v nichž hráči 
odděleně prováděli různá individuální cvi-
čení. Hráči měli zakázaný jakýkoliv fyzický 
kontakt. Rozprostřeni na třech tréninkových 
plochách v areálu Cottaweg a s dostatečnými 
odstupy pouze nacvičovali střelbu a driblink 
s míčem a běhali. Do kontaktu nesměli přijít 
ani před a po tréninku. Společná šatna zůsta-
la uzavřená a fotbalisté se jednotlivě převlé-
kali v samostatných místnostech. Rovněž se 
každý zvlášť sprchoval a dokonce i obědval. 
Hráči měli dovoleno odnést si jídlo domů, 
nebo si mohli přinést své vlastní. Trenér Ju-
lian Nagelsmann chce v podobném režimu 
přípravy pokračovat i v dalších dnech, pokud 
to situace dovolí. 

  Futsalisté 
odložili baráž o MS
Pandemie nového typu koronaviru odložila 
také dubnovou baráž o postup na mistrovství 
světa futsalistů, do níž postoupila i česká 
reprezentace. Dvojzápas národního týmu 
s Chorvatskem se podle UEFA pravděpodobně 
odehraje až v období mezi červnem a polovi-
nou srpna. Svěřenci trenéra Tomáše Neuman-
na měli nejprve 9. dubna odehrát úvodní zápas 
v Chorvatsku a o tři dny později měli nastoupit 
k domácí odvetě. Do baráže prošli z druhého 
místa v kvalifikační skupině, kterou hostilo 
Brno. Letošní světový šampionát v Litvě je 
naplánovaný na 12. září až 4. října.  

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

 MAREK SUCHÝ 

„UŽ JE CÍTIT STOUPAJÍCÍ NERVOZITA…“
I když je Kayseri klidné město v tureckém vnitrozemí, kde lidé spíš preferují rodinný ži-

vot před zábavou, je už cítit stoupající nervozita, co bude dál. Jestli pandemie COVID-19 za-

sáhne masivně i Turecko jako podobně velké evropské země. Jsem v pravidelném kontak-

tu se „Škoďákem“ (Milanem Škodou), který je tady stejně jako já teprve od ledna a začíná 

také s Rizesporem po dobrém jarním startu zažívat záchranářské starosti.

„ŠEL JSEM DO TEPLA, ALE TADY CHUMELÍ!“
Volám si nebo píšu i s kluky z „Bolky“ - Márou Matějovským, Danem Pudilem i trenérem 

Weberem, tak jsem v obraze, co se v Česku nejen fotbalově děje. Teprve uvidím, jestli nám 

to čtyřdenní volno do úterý neprodlouží třeba na neurčito. Zatím nemám ještě předsta-

vu, co budeme dělat, kdyby byla Superliga odložená na delší dobu nebo třeba předčasně 

ukončená, což si ale nikdo nechce připustit. Když se vrátíme domů, tak budeme muset 

na dva týdny do karantény. Když pominu leteckou přepravu k venkovním zápasům, protože 

nejbližším našim soupeřem je Sivasspor, kam je to zhruba 200 kilometrů a mohli bychom 

tam cestovat autobusem, tak ještě s jednou věcí jsem nepočítal. Myslel jsem si, když jsem 

do Kayserisporu šel, že se na jaře v Turecku ohřeju. Jenže poslední tři dny nám tady chu-

melí, protože město se nachází pod horami…“ 

„O ODKLADU JSME SE DOZVĚDĚLI PŘED ODLETEM!“ 
Bylo moc důležité, že jsme v posledním zápase doma porazili 2:1 Yeni Malatyaspor, 

který je také namočený v boji o záchranu. Aktuálně nám na ni scházejí tři body. Ještě 

ve čtvrtek dopoledne jsme normálně trénovali a odpoledne jsme měli odletět do Istan-

bulu k pátečnímu zápasu s Fenerbahce. Pak ale přišla zpráva, že ministři zdravotnictví 

a sportu rozhodli, že kvůli epidemii koronaviru se tohle kolo turecké ligy hrát nebude. 

Dostali jsme čtyřdenní volno, na tak krátkou dobu nám nedali ani individuální plán, 

a máme se sejít na tréninku v úterý. Samozřejmě sleduji, co se děje v Česku a v dalších 

evropských zemích, kde se nyní fotbal nekope.

„RODIČE SE NA STADION NEDOSTALI…“
Poslední ligová kola se v Turecku hrála bez diváků, což bylo hodně tristní, protože jsou 

návštěvy hodně vysoké. Navíc bylo na programu zrovna istanbulské derby Galatasaray-

-Besiktas, nebo hrál první Trabzonspor s druhým Basakeshirem, kteří mají stejně bodů, 

o vedení v tabulce. I když jsme poslední, tak na nás doma pořád chodí dvacet tisíc diváků! 

Ve středu přiletěli za námi do Kayseri na návštěvu moji rodiče, chtěli mě taky pochopi-

telně vidět na vlastní oči hrát. Ale na fotbal se nedostali, mohli se dívat jen na televizi 

a v pondělí odletěli zpátky do Bosny…

MURIS MEŠANOVIČ * Narozen: 6. července 1990 * Výška: 177 cm * Váha: 75 kg * Stav: že-
natý, manželka Naďa, syn Ali (1 rok) * Hráčská kariéra: Fotbalová škola Bubamara (Bosna 
a Hercegovina, 2002-2004), Radnik Hadžiči (Bosna a Hercegovina, 2004-2006), FK Jablo-
nec (2006-2008), Vysočina Jihlava (2009-2010), FK Jablonec (2010-2011), Vysočina Jihla-
va (2011-2013), Dunajská Streda (Slovensko, 2013), Vysočina Jihlava (2014-2016), Slavia 
Praha (2016-2019), Mladá Boleslav (2019-2020), Kayserispor (Turecko, 2020-?) * Největší 
úspěchy: český mistr (2017), postup do ligy (2012) 

 MURIS MEŠANOVIČ V ZÁPASE S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, 
 V NĚMŽ STŘEDOČEŠI PORAZILI 28. SRPNA 2019 LIGOVÉHO NOVÁČKA 4:2. 

STALO SE...

 V MLADÉ BOLESLAVI TĚŽIL MURIS MEŠANOVIČ PŘI SVÝCH 
 DESETI GÓLECH I Z PŘIHRÁVEK ŠPÍLMACHRA MARKA MATĚJOVSKÉHO. 
 V TURECKÉ LIZE SI PŘIPSAL ZATÍM TŘI BRANKY, KDY BUDE MOCI PŘIDAT DALŠÍ? 

  Slovenská liga 
začne až v květnu
Kvůli pandemii nového typu koronaviru se sloven-
ská liga nezačne znovu hrát dříve než v květnu. 
Vedení soutěže v online hlasování prodloužilo její 
přerušení, které mělo původně trvat do 4. dubna. 
Slovenská nejvyšší soutěž na rozdíl od české 
stihla dohrát základní část a má před sebou už 
jen nadstavbu. „Posun je logický i vzhledem 
k rozhodnutí UEFA o odkladu EURO 2020 na další 
rok a prodloužení termínu dohrání ligových sou-
těží do konce června. Jsme v neustálém kontaktu 
s evropskými partnery a trend je ve všech zemích 
stejný - dohrát soutěže, pokud to bude možné,“ 
říká Ivan Kozák, prezident Unie Ligových klubů, 
která na Slovensku řídí ligu, a dodává: „Připravu-
jeme různé alternativní návrhy, pokud by krizová 
situace nadále přetrvávala a neumožnila nám ligu 
dohrát. V současnosti však věříme, že soutěžní 
ročník dohrajeme do konce června.“

  Anton Ondruš - 70!
V pátek se dožívá kulatého životního jubilea - 70 let 
ANTON ONDRUŠ, kapitán mistrů Evropy z Bělehra-
du 1976. V bratislavském Slovanu začínal původně 
jako útočník, ale trenéři ho „přeškolili“ na stope-
ra. Na tomto postu patřil v sedmdesátých letech 
k nejlepším evropským fotbalistům. Má doma 
také bronz z evropského šampionátu 1980 v Itálii. 
V československé reprezentaci odehrál 58 zápasů 
a vstřelil 9 branek, ve 36 utkáních vedl národní tým 
s kapitánskou páskou. Se Slovanem Bratislava 
získal mistrovský titul v letech 1974 a 1975, v roce 
1974 vyhráli „belasí“ i Čs. pohár. V závěru kariéry 
působil v FC Bruggy (1981-1982), ve francouzském 
CS Thonon (1983-1987) a ve švýcarském FC Biel 
(1988-1989), v zahraničí se také natrvalo s rodinou 
usadil. Po pádu „železné opony“ se vrátil do fotbalu 
jako manažer ve Slovanu a ve slovenské reprezen-
taci, se kterou se zúčastnil mistrovství světa 2010 
v Jihoafrické republice.

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

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-? 7/0

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

1987 Ondřej Kúdela 2019-? 3/0

27. BŘEZNA

1902 Josef Jelínek I 1921-1927 14/2

1950 Anton Ondruš 1974-1980 58/9

28. BŘEZNA

1911 Oldřich Rulc 1933-1938 17/2

29. BŘEZNA

1988 Marek Suchý 2010-? 44/1

1989 Tomáš Vaclík 2012-? 29/0

30. BŘEZNA

1939 Jozef Bomba 1960-1970 13/0

1972 Karel Poborský 1994-2006 118/8

1973 Jan Koller 1999-2009 91/55

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalová podpora
proti pandemii

Šířící se pandemie nového typu koronavi-
ru COVID-19, která zastavila prakticky veške-
ré sportovní soutěže ve světě, nejpopulárnější 
fotbal nevyjímaje, vyvolává stále větší podporu 
na úspěšné a co nejrychlejší zvládnutí tohoto 
globálního boje. Přispívají na něj významnými fi-
nančními částkami či jinými účinnými kroky spo-
lečnosti, kluby i fotbalové osobnosti.

Světová fotbalová federace FIFA věnuje deset milionů dolarů 

(246 milionů korun). „Díky velmi dobré finanční situaci je FIFA 

v pozici, kdy může nabídnout konkrétní pomoc v boji s koronavi-

rem,“ říká její předseda Gianni Infantino a dodává: „Proto navrh-

nu, abychom fondu Světové zdravotnické organizace pro boj s CO-

VID-19 věnovali deset milionů dolarů.“

Podobnou částku daroval i majitel Juventusu, rodina Agnelliů, 

která kromě „Staré dámy“ vlastní například i automobilky Fiat 

a Ferrari. Úřadům a nemocnicím v severozápadní italské oblasti 

Piemont poskytla deset milionů eur (271 milionů korun) a rovněž 

zařídila nákup 150 dýchacích přístrojů. 

S pandemií koronaviru se rozhodla bojovat i německé repre-

zentace. Hráči v čele s kapitánem a brankářem Manuelem Neue-

rem založili sbírku a sami do ní na úvod věnovali 2,5 milionu eur 

(asi 68 milionů korun). „V těžkých časech si lidé musí pomáhat,“ 

zdůrazňuje lakonicky Manuel Neuer. „Je to naprosto výjimečná 

situace, která se dotýká každého z nás. Proto je důležité, abychom 

na sebe vzali zodpovědnost a ukázali solidaritu,“ navazuje na něj 

spoluhráč z mnichovského Bayernu a národního týmu Německa 

obránce Joshua Kimmich. 

Do boje proti šíření nového typu koronaviru se zapojil i Zlatan 

Ibrahimović. Švédský útočník AC Milán založil online sbírku na po-

moc nemocnicím na severu Itálie bojujícím s pandemií. Cílem je 

vybrat milion eur (přes 27 milionů korun). Osmatřicetiletý „Ibra“, 

který hrával také za Juventus a Inter, přispěl 100 tisíci eur. Výtěžek 

sbírky půjde na pomoc nemocnicím v Miláně, Bergamu, Castel-

lanze a Turíně. 

Útočník Sadio Mané z Liverpoolu, který vloni vyhrál s „Reds“ 

Ligu mistrů a byl vyhlášen nejlepším africkým fotbalistou, se roz-

hodl pomoci v boji s pandemií koronaviru. Sedmadvacetiletý fot-

balista zdravotnickým organizacím v rodném Senegalu daroval 41 

tisíc liber (asi 1,2 milionu korun).

Polský reprezentant Jakub Blaszczykowski se rozhodl finanč-

ně podpořit boj s koronavirem. Záložník Wisly Krakow prostřed-

nictvím své nadace Ludzki Gest věnoval 400 tisíc zlotých (asi 2,4 

milionu korun). Čtyřiatřicetiletý bývalý hráč Dortmundu, Fioren-

tiny nebo Wolfsburgu udělal dobročinné gesto už při loňském 

příchodu do Wisly, kde se dohodl na symbolickém platu 100 eur 

měsíčně a peníze věnoval na vstupenky pro dětské domovy. Za-

dluženému klubu tehdy Blaszczykowski ještě půjčil.

Milion eur (přes 27 milionů korun) věnují na boj s pandemií ko-

ronaviru polský útočník Bayernu Mnichov Robert Lewandowski 

s manželkou.  „Všichni si uvědomujeme obtížnou situaci, v které 

se nacházíme. Dneska všichni hrajeme v jednom týmu. Buďme 

v tomto boji silní. Pokud někomu můžeme pomoci, udělejme to,“ 

píše se v prohlášení manželů Lewandowských, kteří očekávají 

druhého potomka.

Elitní brazilské kluby dávají v boji proti důsledkům koronavirové 

pandemie k dispozici své stadiony. Ty by měly sloužit jako polní ne-

mocnice a ulevit tak přeplněným zdravotnickým zařízením. K akci 

se připojila více než polovina prvoligových klubů, pomoc potřebují 

především hustě zabydlené metropole Sao Paulo a Rio de Janei-

ro. Proto bude zdravotníkům k dispozici i slavný stadion Maracaná 

v Riu, domov úřadujícího mistra a vítěze Poháru osvoboditelů Fla-

menga. „Musíme se postarat o naše starší spoluobčany, pomoci 

těm, kteří to potřebují nejvíce,“ apeluje prezident Flamenga Ro-

dolfo Landim. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Šum kolem názvu

Tato stručná informace se vzápětí rozle-
těla prostřednictvím elektronických médií 
a sociálních sítí do všech světových stran. 
Jenže o několik hodin později bylo vše jinak. 
„Omlouváme se za chybu, ale o jménu přelo-
ženého EURO na příští rok se ještě nerozhodlo. 
Předešlý tweet vyšel omylem,“ korigovala 
UEFA sebekriticky předchozí výrok. V platnosti 
nadále zůstává jen předpoklad, že se na příští 
rok odložené mistrovství Evropy (letos se mělo 
uskutečnit od 12. června do 12. července) bude 
hrát ve stejných 12 pořadatelských městech, 
kterými jsou Mnichov, Řím, Amsterdam, Ko-
daň, Bilbao, Petrohrad, Bukurešť, Budapešť, 
Baku, Glasgow, Dublin a Londýn. 

 KAPITÁN A BRANKÁŘ NĚMECKÉ REPREZENTACE MANUEL NEUER 
 ZALOŽIL SE SPOLUHRÁČI Z NÁRODNÍHO TÝMU SBÍRKU NA POMOC BOJI 
 S KORONAVIREM COVID-19, DO NÍŽ VĚNOVALI ČÁSTKU 2,5 MILIONU EUR. 

AKTUÁLNĚ

Když taková renomovaná a respekto-
vaná organizace, jakou je UEFA, vydá zprá-
vu, bere ji Evropa a celý fotbalový svět se 
stoprocentní vážností. Bylo tomu tak 
i v pátek odpoledne, kdy se na jejím twit-
teru objevilo: „I když se bude hrát od 11. 
června do 11. července 2021, šampionát 
stále ponese název UEFA EURO 2020.“ 

 SADIO MANÉ Z LIVERPOOLU FINANČNĚ 
 PODPOŘIL BOJ S PANDEMIÍ V RODNÉM SENEGALU. 

 PRO POTŘEBY ZDRAVOTNÍKŮ BUDE K DISPOZICI 
 I SLAVNÝ STADION MARACANÁ V RIU DE JANEIRU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Tomáš Souček vyhrál 55. ročník tradiční ankety FAČR Fotbalista roku. 

Na předání vítězné trofeje si slávistický a reprezentační středopolař 

bude muset počkat. Slavnostní galavečer ve Vinohradském divadle 

byl kvůli pandemii koronaviru zrušen...

KRESBA TÝDNE

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


Ještě o minulém víkendu hrál ALEX KRÁL v dresu Spartaku 
Moskva ligový zápas, na delší dobu byl ale poslední. Také v Rus-
ku kvůli pandemii koronaviru přerušili nejvyšší fotbalovou soutěž. 
Český reprezentační záložník měl ve středu poslední společný 
trénink, od čtvrtka se připravuje sám.

Alex Král: 

„Trénuju teď 
přes telefon!“

Alex Král: 

„Trénuju teď 
přes telefon!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jak dlouho se budete individuálně připravovat?

„V pátek a v sobotu jsme měli volno, poté jsme obdrželi týdenní 

tréninkové plány. Pak se uvidí, jestli budeme znovu trénovat spo-

lečně, nebo se prodlouží individuální tréninky. Nebo budeme mu-

set reagovat na případné nařízení vlády.“

 Ta jsou nyní jaká?

„Zastavila se fotbalová liga, ale jinak všechno funguje dál. 

Restaurace, nákupní centra, všechno. Myslím, že teoreticky 

můžeme trénovat. Ale v podstatě tím, že není na co, jsme doma. 

A pochopitelně také proto, abychom se mezi sebou nenakazili. 

Podepsali jsme také papír, že nesmíme vycestovat z Moskvy. Je 

to logické, podobný papír podepisovali všichni kluci z reprezen-

tace, kteří hrají v zahraničích klubech. Budu se teď sedm dnů 

připravovat sám.“

 Očekával jste přerušení ruské ligy?

„Vzhledem k tomu, že už jsme byli snad poslední soutěž  

v Evropě, která se hrála, tak jsem tento krok očekával. Myslím, že 

je jednoznačně rozumný. Samozřejmě, všechny ve Spartaku nás 

mrzí, že nebudeme hrát, je to pro nás velká škoda. V zimní pří-

pravě jsme běhali, dřeli, což se odráželo v přátelských utkáních. 

 NA ROZDÍL OD VĚTŠINY OSTATNÍCH EVROPSKÝCH SOUTĚŽÍ DLOUHO ODOLÁVALA, 
 NAKONEC SE TAKÉ RUSKÁ LIGA KVŮLI PANDEMII KORONAVIRU ZASTAVILA. 

 AČKOLIV SEŠÍVANÝ DRES OBLÉKAL POUHÝCH OSM MĚSÍCŮ, 
 STAL SE ALEX KRÁL SE SLAVIÍ VÍTĚZEM ČESKÉ LIGY I POHÁRU. 

„Od táty a od dědy 
máme snad třicet 

kilo masa…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ALEX KRÁL JAKO ČLEN ZÁKLADNÍ SESTAVY NASTUPUJE DO PRESTIŽNÍHO 
 MOSKEVSKÉHO DERBY S DYNAMEM, KTERÉ SPARTAK NA KONCI ÚNORA OVLÁDL 2:0. 

Do zápasu s Krasnodarem jsme neprohráli žádný zápas. Osmkrát 

v řadě jsme vyhráli. Byli jsme v psychické i fyzické kondici. Přeru-

šení je ale to nejmenší, hlavně že jsme zatím všichni zdraví. Opat-

ření muselo přijít.“

 V mnoha evropských zemích jsou zavřená nákupní cent-

ra, restaurace, lidé se nesmějí scházet ve vyšším počtu. V Rusku 

zatím takový verdikt nepadl. Máte v sobě brzdu, jste opatrný?

Když už musím vyjít ven, nosím roušku. Nakoupil jsem si jich 

několik do zásoby, mám i respirátor. Myslím, že dřív nebo později 

přijde koronavirus ve větší míře i do Ruska. Trošku se tedy obá-

vám, že jak se po konci pandemie bude všude začínat, v Rusku 

zřejmě budeme stát. Uvidíme, jaká situace bude. Člověk neví, co 

bude za tři dny. Každopádně se s přítelkyní snažíme být doma. 

Přiletěla těsně před tím, než se zavřely hranice. Pokud bude vy-

hlášena karanténa, asi budeme koukat na filmy.“

 Zásoby potravin máte?

„Od táty a od dědy máme v mrazáku snad třicet kilo masa. Tak-

že zásobeni jsme solidně. Maso jsme měli ale ještě dřív, než tady 

nějaký koronavirus byl.“

 Jsou Rusové ukáznění, chodí s rouškami?

„Strašně málo. Jestli jsem minulý čtvrtek při nákupu v obchod-

ním domě potkal dva lidi s rouškou... V Rusku zatím panika není. 

Vzhledem k tomu, že v Moskvě žije kolem patnácti milionů lidí, sto 

nakažených je minimální číslo.“

 POD VEDENÍM JAROSLAVA ŠILHAVÉHO SE ZABYDLEL V NÁRODNÍM TÝMU, 
 V UPLYNULÉ KVALIFIKACI O POSTUP NA EURO NASKOČIL DO SEDMI DUELŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Jakým způsobem?

„Například ty v závěru zápasu, kdy jsem unavený. Aby mi sva-

ly fungovaly jako na začátku utkání. Když mě někdo přepálí nebo 

do mě někdo vrazí, aby se mi nic neutrhlo. Jde o zdravotně posilo-

vací cvičení. Je super, že Petr to vidí i přes telefon.“ 

 Odkdy podobné cviky využíváte?

„S něčím podobným jsem se setkal ve Zbrojovce Brno. Bylo mi 

tenkrát jedenáct let, jednalo se spíš o koordinační věci, kotouly. 

Bylo to první posilování s váhou těla. Po příchodu do Prahy jsem 

něco podobného hledal i tam. Začal jsem chodit do zmíněného 

Centra pohybové medicíny pana docenta Pavla Koláře. Spolu-

pracoval jsem jednu sezonu také s fyzioterapeutem Bronislavem 

Schreierem.“

ROZHOVORROZHOVOR

 ALEX KRÁL SE RADUJE SE SPOLUHRÁČI ZE SVÉ VYROVNÁVACÍ TREFY V KLÍČOVÉM LISTOPADOVÉM 
 UTKÁNÍ S KOSOVEM, KTERÉ ČEŠI NAKONEC OVLÁDLI 2:1 A ZAJISTILI SI POSTUP NA EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT. 

 Nadcházející období se se spoluhráči ze Spartaku budete 

připravovat individuálně. Počítáte s tím, že budete často běhat 

venku?

„Předpokládám, že ano. V sobotu by nám měli trenéři poslat 

plán. Rozdali nám ale už sporttestery, očekávám tedy, že budu 

hodně běhat. Asi někde v parku poblíž bydliště. Jsem v kontak-

tu se svým manažerem Karolem Kiselem, který se mnou řeší 

každý detail ohledně hry, posilování, běhání. Abych byl co nejlíp 

nachystaný, až se zase začne hrát. Kromě toho jsem a budu přes 

FaceTime ve spojení s Petrem Gražákem, který mě přes telefon 

koučuje.“

 Jak takový trénink vypadá?

„Telefon mám postavený na stole, kamera je namířena napří-

klad na hrazdu. Zkrátka tam, kam potřebuju. Poslouchám tre-

néra, on mi říká, co mám dělat. S Petrem spolupracuju vlastně 

od doby, co jsem se nastěhoval do Prahy. Od nějakých třinácti let. 

Měl jsem v plánu s ním celý březen cvičit přes telefon, na celý du-

ben měl přiletět do Moskvy. Měli jsme mít minisoustředění.“

 Jak jste se seznámili?

„Chodil jsem k Petrovi nejdříve do Centra pohybové medicíny, 

kde pracoval. Poté si zařídil soukromé fitness, navštěvoval jsem 

ho jednou týdně. Je speciální v tom, že vymýšlí cviky na míru, 

přesně takové, které potřebuju.“

 Můžete být konkrétní?

„Nejde ani tak o posilování, že bych zvedal těžká závaží, ale o ko-

ordinaci svalů. Aby byly vzájemně propojené. V podstatě všechno 

dělám se svojí váhou. Stojím na balančních pomůckách, na hrazdě 

dělám speciální cviky. Učí se, když to řeknu lidově, aby spolu svaly 

kamarádily. Právě na to jsou tréninky zaměřené. Simulujeme také 

situace, které v zápasech můžou nastat.“

 PREMIÉROVOU BRANKU V NÁRODNÍM TÝMU VSTŘELIL NADĚJNÝ 
 ZÁLOŽNÍK O MĚSÍC DŘÍVE V PŘÁTELÁKU SE SEVERNÍM IRSKEM. 

Alex Král
Narozen: 19. května 1998 * Výška: 185 cm * Váha: 72 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Markéta * Fotbalový post: obránce, zá-

ložník * Hráčská kariéra: Moravská Slavia Brno (2004-2008), 

Zbrojovka Brno (2008-2013), Slavia Praha (2013-2017), FK Teplice 

(2017-2019), Slavia Praha (2019), Spartak Moskva (2019-?)

Česká reprezentace: 6/1 * Česká liga: 61 zápasů/ 1 gól * Ruská 

liga: 12/0 * Největší úspěchy: postup na ME (2019), mistr české 

ligy (2019), vítěz MOL Cupu (2019), čtvrtfinalista Evropské ligy 

(2019), semifinalista EURO U19 (2017)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 NA LIGOVÉ SCÉNĚ SE POPRVÉ OBJEVIL 
 JAKO OSMNÁCTILETÝ TALENT V DRESU TEPLIC. 

 Byl už tenkrát u národního týmu?

„Ano, cvičím s ním od svých od třinácti let. Teď se spolu zase 

vídáme na reprezentačních srazech.“

 Uvědomoval jste si už ve třinácti letech, že tato speciální 

cvičení jsou pro vaši kariéru důležité?

„Upřímně musím říct, že neuvědomoval. (směje se) Ve třinácti 

jsem měl hlavu jinde, asi jako všechny normální děti. Kromě fot-

balu, který byl první v řadě, jsem tíhl k dalším hrám, začínaly hol-

ky a tak. Ke cvičení mě nutili rodiče.“ 

 Kdy jste na to přišel sám?

„S přechodem do dospělého fotbalu. Věci kolem toho si korigu-

ju sám. Samozřejmě s dopomocí rodičů, ale už jen co se týká lo-

gistiky. Není to ale jenom o posilování. Petr mi například ukazuje, 

jak si vařit.“

 Vařit?

„Petr studuje tradiční čínskou medicínu, kterou na doporuče-

ní od něj tři roky navštěvuji. A pomáhá mi i s vařením, co se týká 

používání bylinek a podobných ingrediencí. Dává mi skvělé rady. 

Zasvěcuje mě i do akupunktury. Teď v květnu jsem se s ním měl 

připravovat zase přes telefon. Všechno mělo vrcholit k mistrov-

ství Evropy, které se ale odložilo. Teď máme na přípravu o rok víc.“

 Jak jste přijal rozhodnutí o odložení ME?

„Trošku mě to mrzelo, viděl jsem v turnaji obrovskou příležitost 

se ukázat. I vzhledem k zápasům, které jsem v reprezentaci ode-

hrál, v ní mám docela silnou pozici. Proto jsem vnímal velkou šanci. 

Ale je logické, že se hrát letos nebude. Když se podíváme, jaké pro-

blémy nákaza po světě způsobila, fotbal musí jít stranou. Je důleži-

té řešit zdraví. Právě v těchto situacích si člověk uvědomí, že je rád, 

že je zdravý. Přestože přípravě na šampionát podřídil všechno.“ 

„Podepsali jsme papír, 
že nesmíme 

vycestovat z Moskvy.“

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


http://www.strompraha.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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Královskou korunu si 
nasadil Tomáš Souček

Reprezentační záložník Tomáš Souček byl poprvé v kariéře zvolen českým 
Fotbalistou roku. Pětadvacetiletý středopolař, který v lednu zamířil z praž-
ské Slavie do anglického West Hamu, vyhrál v 55. ročníku tradiční ankety 
Fotbalové asociace ČR s velkým náskokem před obhájcem trofeje branká-
řem Tomášem Vaclíkem a středopolařem Vladimírem Daridou, který vyhrál 
anketu za rok 2017. Výsledky oznámila FAČR v tiskové zprávě. Slavnostní 
vyhlášení, které se mělo uskutečnit už v neděli večer ve Vinohradském di-
vadle, neboť v pondělí měl odlétat národní tým ke dvěma přípravným zápa-
sům v USA, bylo zrušeno kvůli pandemii nového koronaviru. 

 NEJLEPŠÍM FOTBALISTOU ROKU 2019 SE STAL TOMÁŠ SOUČEK. 

Tomáš Souček, který v minulém ročníku ankety skončil třetí, 

vloni prožil nejlepší rok kariéry. S pražskou Slavií na jaře vyhrál 

českou ligu i domácí pohár a prošel s ní do čtvrtfinále Evropské 

ligy. Byl také vyhlášen nejlepším hráčem minulé sezony nejvyš-

ší soutěže. S červenobílými pak suverénně ovládl i podzimní část 

této ligové sezony a zahrál si základní skupinu Ligy mistrů. Národ-

nímu týmu pomohl k postupu na evropský šampionát, který byl 

kvůli nemoci COVID-19 odložen o rok na příští léto. V zimě zamířil 

z Edenu na hostování do West Hamu, které se automaticky změní 

v přestup, pokud se londýnští „Kladiváři“ zachrání v anglické Pre-

mier League. Coby defenzivní záložník vyniká i ofenzivními sta-

tistikami: v minulé ligové sezoně dal 13 branek, na podzim v lize 

skóroval osmkrát. 

„Když jsem s fotbalem začínal, tak jsem vzhlížel k hráčům, kte-

ří tohle ocenění získali. Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Petr Čech 

a spousta dalších. A já jsem teď mezi nimi. Ty pocity ani nedoká-

žu přesně popsat. Je to zvláštní,“ přiznává novopečený Fotbalista 

roku a dodává: „Vždycky jsem chtěl hrát fotbal, dostat se do ligy, 

vyhrát titul, zkusit nějakou zahraniční ligu. Ale stát se Fotbalistou 

roku? To mě ani nenapadlo. Musím poděkovat strašné spoustě 

lidí. Já nejsem ten, kdo by si dával ambice na zisk individuálních 

ocenění. Chci týmové úspěchy!“  

 KOUČ SLAVIE JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ SE 
 DOČKAL OCENĚNÍ PRO TRENÉRA ROKU 2019. 

 TOMÁŠ SOUČEK ZAŽIL SKVĚLÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 
 V REPREZENTAČNÍM I SLÁVISTICKÉM DRESU. 

ANKETA FOTBALISTA ROKU 2019

Fotbalista roku: 1. Tomáš Souček (West Ham/Slavia) 760 b., 
2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 461, 3. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 186, 

4. Patrik Schick (Lipsko/AS Řím) 176, 5. Alex Král (Spartak Moskva/Slavia) 146, 
6. Ondřej Kolář (Slavia) 133, 7. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 64, 8. Jan Bořil (Slavia) 50, 

9. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 43, 10. Vladimír Coufal (Slavia) 35. 
Další pořadí: 11. Adam Hložek (Sparta) 21, 12. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 18, 

13. David Hovorka (Slavia/Jablonec) 14, 14. Lukáš Masopust (Slavia) 12, 
15. Michael Krmenčík (FC Bruggy/Plzeň), Ondřej Kúdela a Petr Ševčík (oba Slavia) všichni 10, 
18. Tomáš Sivok (České Budějovice/Petah Tikva) 9, 19. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 6, 

20. Jakub Brabec (Plzeň), Jaroslav Drobný (České Budějovice/Düsseldorf), 
Theodor Gebre Selassie, Jiří Pavlenka (oba Brémy) a Jan Kopic (Plzeň) všichni 4, 

25. Tomáš Koubek (Augsburg/Rennes) a Zdeněk Ondrášek (Dallas) oba 3, 
27. Lukáš Kalvach (Plzeň/Olomouc) 2, 28. Martin Doležal (Jablonec), 

Jan Morávek (Augsburg) a Václav Pilař (Olomouc) všichni 1. 

Trenér roku: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 542, 
2. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 348, 3. Petr Rada (Jablonec) 96. 

Talent roku: 1. Adam Hložek (Sparta) 462, 
2. Alex Král (Spartak Moskva/Slavia) 341, 3. Michal Sadílek (PSV Eindhoven) 151. 

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia) 282, 
2. Andrea Stašková (Juventus Turín/Sparta) 244, 

3. Lucie Voňková (Ajax Amsterdam/Bayern Mnichov) 235. 

Síň slávy: Jan Koller.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Jindřich Trpišovský se dočkal prvního vítězství mezi trenéry, 

které mu už před rokem jen těsně uniklo o tři body za Pavlem 

Vrbou. Slávistický kouč vloni dosáhl s červenobílými stejných 

úspěchů jako Souček. Na druhém místě skončil Jaroslav Šilhavý, 

jenž dovedl reprezentaci na EURO 2020. Třetí příčku obsadil jab-

lonecký Petr Rada. „Samozřejmě si toho moc vážím, protože je 

to anketa, kde hlasuje široké spektrum lidí z prakticky každého 

odvětví fotbalu, a je to pro nás všechny v trenérském týmu taková 

odměna. Jsem hrozně rád, že se nám podařilo toto ocenění pro 

Slavii získat,“ konstatuje. 

Adam Hložek se v pouhých 17 letech stal stabilním členem zá-

kladní sestavy Sparty a v kategorii Talent roku porazil Alexe Krá-

le ze Spartaku Moskva, který podruhé za sebou skončil druhý. 

„Umístil jsem se třeba před Alexem Králem a Míšou Sadílkem, to 

znamená kluky, kteří už nakoukli do reprezentačního áčka a pro-

sazují se v zahraničí. Takže pro mě vážně neskutečné ocenění,  

absolutně jsem to nečekal,“ přiznává letenský mladík. 

Do Síně slávy byl uveden historický nejlepší střelec reprezentace 

Jan Koller. Šestačtyřicetiletý bývalý útočník Sparty, Anderlechtu či 

Dortmundu dal v 91 utkáních za český národní tým 55 branek. 

 MLADÝ SPARŤAN ADAM HLOUŠEK BY VYHLÁŠEN TALENTEM ROKU. 

 PO LOŇSKÉM PRVNÍM MÍSTĚ PATŘÍ BRANKÁŘI TOMÁŠI VACLÍKOVI TENTOKRÁT DRUHÁ PŘÍČKA. 

 TŘETÍ SKONČIL VLADIMÍR DARIDA, VÍTĚZ ANKETY ZA ROK 2017. 

PŘEHLED VÍTĚZŮ ANKETY FOTBALISTA ROKU

1965 - Ján Popluhár (Slovan Bratislava), 1966 - Josef Masopust (Dukla Praha),
1967 - Ján Geleta (Dukla Praha), 1968 - Ivo Viktor (Dukla Praha),

1969 - Ladislav Kuna (Spartak Trnava), 1970 - Karol Dobiaš (Spartak Trnava),
1971 - Karol Dobiaš (Spartak Trnava), 1972 - Ivo Viktor (Dukla Praha),

1973 - Ivo Viktor (Dukla Praha) 1974 - Ján Pivarník (VSS Košice/Slovan Bratislava),
1975 - Ivo Viktor (Dukla Praha), 1976 - Ivo Viktor (Dukla Praha),

1977 - Karel Kroupa (Zbrojovka Brno), 1978 - Zdeněk Nehoda (Dukla Praha),
1979 - Zdeněk Nehoda (Dukla Praha), 1980 - Antonín Panenka (Bohemians Praha),

1981 - Ján Kozák (Lokomotiva Košice/Dukla Praha), 1982 - Jan Fiala (Dukla Praha),
1983 - Ladislav Vízek (Dukla Praha), 1984 - Jan Berger (Sparta Praha),

1985 - Ladislav Vízek (Dukla Praha), 1986 - Jozef Chovanec (Sparta Praha),
1987 - Ivan Hašek (Sparta Praha), 1988 - Ivan Hašek (Sparta Praha),
1989 - Michal Bílek (Sparta Praha), 1990 - Ján Kocián (FC St. Pauli),

1991 - Tomáš Skuhravý (FC Janov), 1992 - Lubomír Moravčík (St. Etienne),
1993 - Petr Kouba (Sparta Praha), 1994 - Pavel Kuka (1. FC Kaiserslautern),

1995 - Radek Drulák (Petra Drnovice), 
1996 - Karel Poborský (Manchester United) a Patrik Berger (FC Liverpool),

1997 - Jiří Němec (Schalke 04), 1998 - Pavel Nedvěd (Lazio Řím),
1999 - Jan Koller (Anderlecht Brusel), 2000 - Pavel Nedvěd (Lazio Řím),

2001 - Tomáš Rosický (Borussia Dortmund), 2002 - Tomáš Rosický (Borussia Dortmund),
2003 - Pavel Nedvěd (Juventus Turín), 2004 - Pavel Nedvěd (Juventus Turín),

2005 - Petr Čech (Chelsea), 2006 - Tomáš Rosický (FC Arsenal),
2007 - Marek Jankulovski (AC Milán), 2008 - Petr Čech (Chelsea),

2009 - Petr Čech (Chelsea), 2010 - Petr Čech (Chelsea), 2011 - Petr Čech (Chelsea), 
2012 - Petr Čech (Chelsea), 2013 - Petr Čech (Chelsea), 2014 - David Lafata (Sparta Praha),

2015 - Petr Čech (Arsenal), 2016 - Petr Čech (Arsenal), 2017 - Vladimír Darida (Hertha Berlín),
2018 - Tomáš Vaclík (FC Basilej/FC Sevilla), 2019 - Tomáš Souček (Slavia Praha).

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Pavel Hapal: „Máme fotbal 
k snídani, obědu i k večeři…“

V posledním březnovém týdnu by se už trenér PAVEL HAPAL v Bratislavě in-
tenzivně chystal se svými svěřenci na play off baráže o postup na EURO 2020, 
ve kterém měla slovenská reprezentace hostit na Národním stadionu Irsko. 
A pokud by ostrovní tým porazila, čekal by ji zápas pravdy na horké půdě - buď 
v Bosně a Hercegovině, nebo pro změnu v Severním Irsku. Jenže rychle se ší-
řící pandemie nového koronaviru nevídaně zmrazila a překopala termínovou 
listinu, letošní závěrečný turnaj mistrovství Evropy v úterý UEFA o rok odložila, 
nehrají se domácí ligy, ani evropské pohárové soutěže. A tak padesátiletý český 
kouč pobývá doma v Olomouci a veškeré potřebné záležitosti řeší na dálku.

 VLÁDCEM LAVIČKY SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU SE PAVEL HAPAL STAL V ŘÍJNU 2018. 

 SLOVENŠTÍ A ČEŠTÍ FOTBALISTÉ SE NAPOSLEDY UTKALI V PRAZE 
 19. LISTOPADU 2018. V PŘÍŠTÍ LIZE NÁRODŮ SI VZÁJEMNÝ DUEL ZOPAKUJÍ. 

 VÁCLAV TICHÝ  OLOMOUC 

 Kdy vás poprvé napadlo, že by se baráž o EURO 2020 ne-

musela v březnovém termínu uskutečnit?

„Když epidemie nového koronaviru v Číně v lednu vypukla, tak 

jsme to moc v potaz nebrali, protože před pár lety tam měli SARS, 

který se Evropě vyhnul. Jakmile ale dorazil COVID-19 na evropský 

kontinent, přerušily se sportovní soutěže a zavřely hranice, muse-

li jsme všichni rychle změnit názor.“ 

 Nemluvilo se o případném odkladu hypoteticky už při 

nedávném losování druhého ročníku Ligy národů v Amsterda-

mu?

„Ani ne, ještě jsme to takhle nevnímali. Vraceli jsme se 

z Amsterdamu zpátky domů, v letadle už bylo méně lidí než ob-

vykle. V duchu jsem si tehdy říkal, že se baráž v Bratislavě mož-

ná odehraje bez diváků, ale termínový odklad jsem si i vzhledem 

k červnovému mistrovství Evropy nepřipouštěl.“  

 Los zase poslal Česko a Slovensko do jedné skupiny! Jak 

jste tuhle reprízu podzimu 2018 glosovali s Jaroslavem Šilha-

vým?

„Bavili jsme se spolu před losem i po něm. Nemyslím si, že zá-

pasy Česko-Slovensko by byly nějak vzájemně vyhrocené, rivalita 

ztrácí dřívější náboj, jaký měla v prvních letech po rozdělení Čes-

koslovenska. Mnohem vypjatější jsou pro Slováky utkání s Ma-

„O přímý postup 
jsme přišli v zápasech 

s Walesem…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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ďarskem, což jsme zažili v loňské kvalifikaci EURO 2020. Jarda 

Šilhavý mi říkal, že si Slováky do skupiny moc nepřál, já jsem její 

složení stoprocentně uhodl! Původně jsem tam měl Maďary, které 

jsme pro změnu nechtěli my. Tak jsem je na poslední chvíli nahra-

dil radši Skotskem a vyšlo to.“ 

 V úterý UEFA rozhodla, že se letošní závěrečný turnaj 

mistrovství Evropy uskuteční o rok později…

„Je to logický krok, je zákaz cestování, hranice většiny států 

včetně Česka a Slovenska jsou zavřené. V takové termínové nou-

zi, v jaké se klubový a reprezentační fotbal kvůli pandemii v celé 

Evropě ocitl, asi jiné řešení nepřipadalo v úvahu. Musely dostat 

přednost klubové a evropské pohárové soutěže, aby se v prodlou-

ženém jarním období stihly vůbec dohrát. Ale jestli se to dooprav-

dy úplně všude povede, to jde bohužel mimo nás… V posledních 

odehraných zápasech osmifinále Ligy mistrů a Evropské ligy jsme 

na vlastní oči viděli, že fotbal bez diváků na stadionech ztrácí svůj 

smysl. Všichni máme nyní nastavené hlavy na mnohem životně 

důležitější věci - aby koronavirus nepostihl někoho z nás, rodiče, 

prarodiče, děti, proto musíme akceptovat veškerá omezení, která 

asi nikdo z nás nikdy nezažil, aby se nešířil dál. Hodně mě vytá-

čí, když vidím příklady nezodpovědného jednání lidí, kteří pořád 

chodí bez nařízených roušek, protože to považují za nějakou lehčí 

chřipku. Nebo se navzdory zákazu chtějí stále společně potkávat 

a vesele se bavit, jako dřív a jako by se vůbec nic nedělo! O spe-

kulantech či podvodnících, kteří parazitují na nedostatku roušek 

a respirátorů ani nemluvě…“  

 V italských klubech je řada slovenských hráčů-repre-

zentantů. Jste s nimi v kontaktu?

„Snažím se všechny pravidelně obvolávat, jsou většinou v ka-

ranténě, nikam nesmějí. V Interu, kde kope Milan Škriniar, vaří 

hráčům klubový kuchař a donášejí jim jídla domů. Denní čísla 

o stoupajícím počtu nakažených a především mrtvých lidí v Itálii 

jsou hrozně depresivní. Dopadá to na kluby i na fotbalisty, kte-

ří se také bojí a nevědí, kdy tohle skončí a kdy začnou zase nor-

málně trénovat. Mluvil jsem s Róbo Makem, který nyní hraje 

za Konyaspor. V Turecku se liga odložila jako jedna z posledních  

v Evropě až ve čtvrtek. Je v Istanbulu sám a nedivím se mu, že vel-

mi těžce nese odloučení od rodiny.“

 Jak vlastně vypadá náplň vaší trenérské práce v součas-

né karanténě?

„Máme v širším kádru zhruba padesát hráčů, většina jich hra-

je v zahraničních klubech, tak jim postupně volám, abych je pod-

pořil. Aby věděli, že na ně a jejich rodiny myslíme. Jsem doma 

v Olomouci. Na Slovensko kvůli uzavřeným hranicím nemůžu, 

i když bych se tam s pracovní smlouvou, kterou se slovenským 

fotbalovým svazem mám, asi nejspíš dostal, ale při návratu 

do Česka bych musel do dvoutýdenní karantény. Nemělo by pro-

to význam jet nyní do Bratislavy, obden si voláme s prezidentem 

svazu panem Kováčikem, takže mi aktuální fotbalové informace 

nescházejí. Další mám denně z internetu nebo z médií. Padl nyní 

i původní termín, že slovenská liga začne 2. dubna. Bude to až 

v květnu, což je další komplikace vzhledem k baráži, která by se 

měla uskutečnit až v červnu.“ 

 PO TRENÉRSKÉ STRÁNCE JE PAVEL HAPAL NA SLOVENSKU JAKO DOMA. VEDLE KLUBŮ 
 NITRY, ŽILINY A SENICE ZDE V LETECH 2015-2018 VEDL TAKÉ REPREZENTACI DO 21 LET. 

 POVEDE SE PAVLU HAPALOVI - PO PAUZE ZAVINĚNÉ KORONAVIROVOU 
 PANDEMIÍ - PROJÍT S TÝMEM NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ EURO? 

„Naši skupinu 
v Lize národů jsem 

přesně trefil!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Máte rámcovou představu o tom, jak by mohla příprava 

slovenské reprezentace na červnovou odloženou baráž vypadat?

„Je vůbec otázka, jestli tenhle termín bude platit a jestli nedo-

jde třeba k dalšímu posunu, protože v tu dobu se budou ještě tře-

ba dohrávat ligové soutěže, Liga mistra a Evropská liga… Hráčský 

kádr se nám za současného stavu pochopitelně nijak nemění. 

Uzdraví se nám gólman Martin Dúbravka, který si v posledním 

kole Premier League poranil koleno a měl by s tím podle klu-

bových lékařů marodit až šest týdnů. Patří k nejlepším branká-

řům v této elitní soutěži a jsem přesvědčený, že má na lepší klub  

v Anglii, než je Newcastle. Kdybychom s ním nemohli pro baráž 

počítat, byla by to ohromná ztráta.“

 Co chybělo v loňské kvalifikaci k přímému postupu Slo-

venska na EURO 2020? 

„Přišli jsme o něj v zápasech s Walesem. Mohli a jsme a měli 

Velšany porazit doma, nebo uhrát v Cardiffu remízu. Šancí jsme 

k tomu v obou utkáních měli poměrně dost. I zápas v Chorvatsku 

jsme měli dobře rozehraný, vedli jsme, ale nakonec s největším 

favoritem, vicemistrem světa prohráli. Situace v naší kvalifikační 

skupině byla zamotaná až do posledního kola, nepomohly nám ani 

ostatní výsledky. Samozřejmě, že nás všechny mrzí, že se nepo-

vedlo na mistrovství Evropy postoupit přímo. Současný slovenský 

národní tým na to kvalitu rozhodně má. Takhle jsme chtěli při-

stoupit i k baráži, i když její los nám přisoudil dva velmi těžké sou-

peře. Pokud bychom přes Irsko přešli, cestovali bychom na vítěze 

druhé barážové dvojice Bosna a Hercegovina-Severní Irsko. Kdy-

by se nám podařilo uspět i v tomto duelu a postoupili na EURO, tak 

by nás za rok čekala v Dublinu a Bilbau zajímavá skupina, ve které 

jsou Španělsko, Švédsko a Polsko. Ale to už létáme hodně daleko 

v budoucnosti…“

 Za bratislavský Slovan by měl hrát Vladimír Weiss nej-

mladší, který ukončil z vlastní vůle působení v reprezentaci 

po zápase Ligy národů Česko-Slovensko v Praze. Prý jste se ne-

dávno spolu setkali, takže jeho comeback není úplně vyloučený?

„S Vladem jsme se potkali, ozval se jako první. Vyříkali jsme 

si spolu důvody, které vedly k jeho odchodu z reprezentace. Byla 

to tehdy kumulace pár věcí. Rezignace trenéra Kozáka po zápase 

s Českem a následném nočním výletu sedmi „statečných“ hráčů, 

i to, že nehrál v zápasech s Ukrajinou a v odvetě v Praze. Teď bude 

muset oslovit ještě i mančaft, aby ho hráči vzali zpátky mezi sebe. 

Momentálně je po operaci kýly, až se uzdraví a bude prokazovat 

ve Slovanu reprezentační formu, myslím si, že nic nebude bránit 

jeho návratu do národního týmu.“  

 Kolik hráčů z někdejší „jedenadvacítky“ z EURO 2017 

v Polsku máte nyní v „áčku“?

„Je jich docela dost. Škriniar, Lobotka, Bero, Rusnák, Zreĺák. 

Už s námi v přípravě hrával také Hancko, který ještě patřil věkově 

do kádru „dvacítky“. Snad jsem na nikoho z kluků nezapomněl.“

 Po odchodu Hrošovského do Genku a ukončení kariéry 

brankáře Kozáčika zřejmě z české ligy do národního týmu po-

voláte jen Dávida Hancka, který ve Spartě hostuje z Fiorentiny… 

Ale zdejší nejvyšší soutěž určitě sledujete, ne?

„Samozřejmě, v poslední době mě zaujal Ivan Schranz v Čes-

kých Budějovicích, kterého jsme chtěli povolat na březnovou ba-

ráž. Zaslechl jsem taky, že by měl v létě odejít z Dynama do Jab-

lonce. Útočníků máme v současné době nedostatek a on může 

navíc hrát i na kraji. Proto dostal na podzim v kvalifikaci šanci 

devatenáctiletý Boženík, který v zimě přestoupil ze Žiliny do Feye-

noordu Rotterdam. Měli jsme trochu obavy, jestli bude v nizozem-

ské Eredivisii stabilně hrát, zatím nastupoval pravidelně, což je 

fajn i pro reprezentaci. Na krajních postech máme vesměs per-

sonální nedostatek, když se zranil pravý obránce Peter Pekarík 

z berlínské Herthy, tak jsem operativně letěl do Bukurešti, proto-

že v Dinamu pod Dušanem Uhrinem hrají krajní obránce Koštrna 

a Skovajsa, které jsem chtěl vidět naživo v utkání rumunské ligy. 

Naopak ve středu hřiště máme velký přetlak kvalitních fotbalistů 

- Hamšík, Kucka, Lobotka, Greguš, Bero.“

 Do české nejvyšší soutěže nastoupil váš nedávný repre-

zentační spolupracovník Adrián Guĺa. Dal jste mu nějaké rady 

na cestu do Plzně, resp. do české ligy?

 CESTU ZPĚT DO NÁRODNÍHO CELKU NEMÁ VLADIMÍR WEISS 
 NEJMLADŠÍ PO ROZHOVORU S PAVLEM HAPALEM UZAVŘENOU. 

 SPARŤAN DÁVID HANCKO BUDE MOŽNÁ JEDINÝM FOTBALISTOU, KTERÉHO 
 PAVEL HAPAL NAJISTO POVOLÁ DO SLOVENSKÉ REPREZENTACE Z ČESKÉ LIGY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„To ne, trochu tuhle nabídku tajil, ale na slovenském svazu jsme 

věděli, že jedná s Plzní. Je to pro něj na klubové úrovni rozhodně 

další posun. Jsem rád, že se chytil. Hodně mu pomohlo, že Vik-

torka zvládla vstup do jara vítězně a stoprocentně bodově, i když 

v některých zápasech - v Opavě, ve druhé půli v Jablonci nebo 

doma s Českými Budějovicemi - nebyla lepším týmem. Nejdůle-

žitější jsou výsledky, ty se počítají, je rozdíl, jestli berete tři body, 

nebo jen jeden za remízu. Plzeň stáhla podzimní náskok Slavie 

na polovinu a udělala ligu v boji o mistrovský titul výrazně zajíma-

vější, než se předpokládalo. “ 

 Vy jste při jen několikaměsíční misi ve Spartě takovou 

příznivou výsledkovou konstelaci neměl. Jak dlouho vás vnitřně 

trápilo „odejití“ z Letné na prahu nové sezony 2018-2019?

„Můj brácha často říká, že něco zlého je k něčemu dobré.  

V tomhle mém případě to platilo, protože jsem dlouho bez tre-

nérské práce nezůstal, už v září jsem po abdikaci Jána Kozáka 

převzal slovenskou reprezentaci. Práce mě velmi baví a naplňuje, 

cestuji za hráči a vlastně navazuji s řadou z nich na předchozí spo-

lečné působení u „jedenadvacítky“, od níž jsem v březnu 2018 od-

cházel právě kvůli nabídce ze Sparty. Nečekal jsem, že tam budu 

tak krátkou dobu, že nedostanu potřebný čas a prostor s týmem 

pracovat. Hodně mě ten brzký konec na Letné mrzel, bohužel se 

nám nepovedla výsledkově některá jarní utkání. Doma v derby se 

Slavií jsme po první půli vedli už 3:0, to byl, myslím, zápas, který 

mohl být pro Spartu zlomový, kdybychom ho vyhráli. Jenže nako-

nec jsme remizovali 3:3, když slávisté vyrovnali v poslední minutě 

z penalty, která se zrodila po naší triviální obranné chybě. Také 

v Plzni jsme vedli, ale rovněž jsme nedotáhli utkání do lepšího vý-

sledkového konce… Nemá cenu už se ale k tomuto období nějak 

detailněji vracet.“  

 Na nové trenérské angažmá jste dlouho nečekal. Do kdy 

máte smlouvu se Slovenským fotbalovým svazem?

„Do konce kvalifikačního období, je tam i opce.“

 Tak to se vám z vyšší moci prodloužilo!

„To je vlastně pravda, když se březnová baráž posunula až 

do června… Věřím, že v ní budeme úspěšní a zahrajeme si v příš-

tím roce na mistrovství Evropy.“ 

 Nedávno jste se zúčastnil oslavy 70. narozenin Petra 

„Johna“ Uličného. S kým jste si tam nejvíc popovídal?

„Bylo tam hodně známých lidí, se kterými jsem se na oslavě po-

tkal. Třeba s Laďou Kučerňákem, legendárním stoperem Sigmy, 

byli tam i Brňáci, protože „John“ trénoval taky Zbrojovku. Mluvil 

 JEDNO Z OSUDOVÝCH UTKÁNÍ PAVLA HAPALA VE SPARTĚ. NA LETNÉ VEDLI 17. 3. 2018 
 DOMÁCÍ NAD SLÁVISTY O POLOČASE UŽ 3:0, KDYŽ JIM K TOMU VLASTNÍM GÓLEM POMOHL 
 I TOMÁŠ SOUČEK. JEHO PARŤÁK MILAN ŠKODA PAK V 90. MINUTĚ Z PENALTY SROVNAL STAV NA REMÍZU 3:3… 

 PAVEL HAPAL V PRŮBĚHU DRAMATICKÉHO BŘEZNOVÉHO DERBY. 

Pavel Hapal
Narozen: 27. července 1969 * Hráčská kariéra: Sokol Břest 
(1975-1983), Sigma Olomouc (1983-1988), Dukla Praha (1988-
1990), Sigma Olomouc (1990-1992), Bayer Leverkusen (Německo, 
1992-1995), CD Tenerife (Španělsko, 1995-1998), Sigma Olomouc 
(1998-1999), CD Tenerife (Španělsko, 1999), Sparta Praha (2000), 
Sigma Olomouc (2000-2001), České Budějovice (2002) * Největší 
úspěchy: postup na EURO 1996 v Anglii, mistr ligy (2000), vítěz Čs. 
poháru (1990), vítěz Českého poháru (1990) * Reprezentace: 31 
zápasů Československo a Česko, jeden vstřelený gól
Trenérská kariéra: SFC Opava (2003-2004), Tescoma Zlín (2004-
2005), Baník Ostrava (2005-2006), FC Nitra (Slovensko, 2007-
2008), Mladá Boleslav (2008-2009), MŠK Žilina (Slovensko, 2009-
2011), Zaglebie Lubin (Polsko, 2011-2013), FK Senica (Slovensko, 
2014), slovenská reprezentace do 21 let (2015-2018), Sparta Pra-
ha (2018), reprezentace Slovenska (2018-?) * Největší úspěchy: 
postup na EURO hráčů do 21 let v Polsku, postup do skupinové 
fáze Ligy mistrů (2010), slovenský mistr (2010)

„Snažím se hráče 
pravidelně 
obvolávat.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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jsem se „Švancim“ (Petrem Švancarou) a samozřejmě s kluky, 

se kterými jsem hrával - Radkem Látalem, Pepou Muchou, Ra-

dimem Kučerou. Jsem rodák z Kroměříže a dorazili tam i borci 

odtud, se kterými jsem rád dal řeč. Jsme všichni z jedné branže 

a společně jsme prožili fajn odpoledne i večer.“ 

 Z Olomouce pocházejí dva bývalí reprezentační trenéři 

Milan Máčala a Karel Brückner, také vaši někdejší spoluhráči 

ze Sigmy, o kterých jste se zmiňoval, se dali na tohle vrtkavé ře-

meslo. Jste s nimi v pravidelném kontaktu?

„S kluky si v Olomouci spolu zajdeme na kávu nebo na pivo. 

Milan Máčala je i ve svém věku pořád aktivní a má o fotbale nejen 

u nás velký přehled. Karel Brückner na oslavě nebyl, omluvil se 

kvůli nemocné manželce, ale občas se potkáme na tribuně při 

domácím ligovém zápase Sigmy nebo na sebe narazíme ve měs-

tě. Svůj pověstný smysl pro humor neztratil. Po jednom ne zrovna 

povedeném utkání, myslím si, že to bylo s Bohemkou, mi povídal, že 

by doporučoval hrát jen 2x20 minut, aby to bylo i pro diváky kratší…“ 

 Vídáme vás dost často v televizní reklamě sázkové spo-

lečnosti Fortuna. Natočili jste ji s hráči hned napoprvé, nebo to 

byla dřina?

„Byla to docela zábava. Natáčeli jsme ji v létě v Šamoríně v rám-

ci reprezentačního srazu. Už předtím jsme točili reklamu k hoke-

jovému mistrovství světa, které se vloni hrálo na Slovensku.“ 

 Máte tři syny, potatili se fotbalově?

„Nejstarší Lukáš, kterému je osmadvacet, hraje nyní ve Švý-

carsku, má to tam spojené i s prací. Předtím hrával tady třetí ligu 

v Mohelnici, Prostějově, Jirka Neček si ho vzal do Třince. Volám si 

s ním teď každý den, protože ve Švýcarsku vypukla epidemie koro-

naviru dřív než u nás. Osmnáctiletý Ondra byl ve Spartě, vrátil se 

zpátky do Olomouce a hraje za její devatenáctku. Nejmladší šest-

náctiletý Štěpán je odmalička v Sigmě. Fotbal je u nás doma denní 

téma číslo jedna, zvlášť nyní, kdy nejezdím do Bratislavy a neces-

tuji do ciziny. Manželka říká, že ho máme všichni k snídani, obědu 

i k večeři…“ 

 PAVEL HAPAL MÁ SE SLOVENSKÝM SVAZEM SMLOUVU DO KONCE KVALIFIKAČNÍHO OBDOBÍ 
 S OPCÍ, KTERÁ GARANTUJE PRODLOUŽENÍ KONTRAKTU V PŘÍPADĚ POSTUPU NA MISTROVSTVÍ EVROPY. 

 OD TRÉNOVÁNÍ MÁ TEĎ PAVEL HAPAL DOČASNĚ POHOV. 
 DOMA V OLOMOUCI TRÁVÍ HODNĚ ČASU TELEFONOVÁNÍM SE SVÝMI SVĚŘENCI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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EURO 2020 je o rok odloženo

Mistrovství Evropy se kvůli pandemii nového typu koronaviru letos v létě 
neodehraje. UEFA po videokonferenci se zástupci všech 55 členských zemí 
odložila šampionát na příští rok. Bude se hrát ve stejném formátu a ve stej-
ných zemích od 11. června do 11. července 2021. UEFA zároveň do odvolá-
ní přerušila všechny své soutěže včetně Ligy mistrů a Evropské ligy. Žád-
nou ze soutěží nechce rušit. Březnový reprezentační termín včetně play off 
podle Ligy národů o EURO 2020 odložila na červen. 

 PŘEDSEDA UEFA ALEKSANDER ČEFERIN BUDE POHÁR VÍTĚZŮM ME 
 PŘEDÁVAT O ROK POZDĚJI OPROTI PŮVODNÍMU TERMÍNU. 

 S ROČNÍM ODKLADEM EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU SOUHLASÍ TAKÉ PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK. 

UEFA vyzvala své členské země, aby se pokusily dohrát do-

mácí soutěže, které byly kvůli opatřením proti nákaze přerušeny. 

Ustanovila pracovní skupinu, která bude hledat řešení, jak sezonu 

dokončit. „Evropský fotbalový festival na prázdných stadionech 

s opuštěnými fanouškovskými zónami, když kontinent sedí doma 

v izolaci, je neradostná představa. Nemohli jsme dopustit, aby 

takhle vypadaly oslavy 60. výročí soutěže,“ zdůrazňuje předseda 

UEFA Aleksander Čeferin.

Fotbalové EURO bylo odloženo poprvé v historii, která se datuje 

od roku 1960. Mistrovství světa se naposledy podle plánu nehrálo 

v letech 1942 a 1946 kvůli druhé světové válce. Premiérově se vel-

ký turnaj uskuteční v lichém roce.

„Je to očekávané rozhodnutí, jinak v této situaci rozhodnout ne-

šlo. Samozřejmě s tím souhlasím, fotbal je dnes na druhé koleji,“ 

říká trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, jehož svěřenci se 

v základní skupině Eura utkají s Chorvatskem, Anglií a jedním ze 

čtyř vítězů play off podle Ligy národů. Rozhodnutí podpořilo všech 

55 asociací. Odložení o rok podporovali i čeští zástupci na video-

konferenci - předseda FAČR Martin Malík a generální sekretář 

Jan Pauly. „Fakt, že se EURO neodehraje tento rok, byl, myslím, už 

pár dnů více než jasný. Nyní šlo o to vybrat ze všech možných va-

riant cestu, která bude dávat z aspektů zdravotních, sportovních 

a samozřejmě sekundárně i ekonomických největší smysl. Tou je 

přesunutí šampionátu o rok,“ konstatuje šéf českého fotbalu.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Po úterním jednání zůstává nejasné, jak se dohraje aktuální 

ročník Ligy mistrů a Evropské ligy, které se zastavily v průběhu 

osmifinále. Ve hře je údajně i varianta Final Four pro semifinalisty. 

UEFA rozhodla, že ligové soutěže v jednotlivých zemích se budou 

moci dohrávat i v termínech, které jsou vyhrazeny pro evropské 

poháry. Naopak zbývající zápasy aktuálního ročníku klubových 

soutěží UEFA se budou moci konat i o víkendu, kdy jsou na pro-

gramu domácí ligy.

Česká reprezentace se měla na konci března představit v USA 

v přípravných zápasech s Mexikem a s Hondurasem. Březno-

vý termín byl přeložen na červen a červnový se má posunout 

do listopadu. UEFA bude také hledat termíny pro utkání mládež-

nických reprezentací do 17 a 19 let, které měly odehrát na jaře 

kvalifikaci Elite o postup na letošní evropské šampionáty.  Bude 

muset přesunout kvalifikační program na EURO „jedenadva-

cítek“, který se má konat příští rok v létě v Maďarsku a na Slo-

vinsku. Ve všech třech věkových kategoriích se to týká i českých 

juniorských výběrů. 

 KOUČ ČESKÉ REPREZENTACE JAROSLAV ŠILHAVÝ BUDE MUSET NACHYSTAT NOVÝ PROGRAM 
 NÁRODNÍHO TÝMU. VEDLE EURO SE ZMĚNY TÝKAJÍ TAKÉ DŘÍVE NAPLÁNOVANÝCH REPREZENTAČNÍCH SRAZŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Podobně jako se Teplicím podařil přestupní majstrštyk s do té 
doby neznámým Edinem Džekem, slovenské Košice udělaly ter-
no s jiným mladíkem z Balkánu - NEMANJOU MATIČEM. A zatímco 
bosenský snajpr po odchodu z Česka nakonec válel za Manches-
ter City, srbský záložník je momentálně oporou jeho slavnějšího 
městského rivala Manchesteru United.      

Nemanja Matič

Přes Košice 
na Old Trafford!

Nemanja Matič

Přes Košice 
na Old Trafford!
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Ačkoliv soutěže ve střední Evropě svou kvalitou za konkuren-

ty ze Španělska, Anglie či Itálie zaostávají, i tak ale mohou pro 

hráče sloužit jako výtah do elitních lig. Své o tom ví nejen výše 

zmiňovaný Edin Džeko, který byl na odpis v bosenské lize, ovšem 

po přestupu do Teplic se vypracoval v elitního kanonýra, což ná-

sledně dokazoval při svých angažmá ve Wolfsburgu, Manches-

teru City i AS Řím. V době, kdy už mu byl severočeský klub malý 

a Džeko vyrazil dobýt bundesligu, se k podobnému příběhu rý-

sovalo na Slovensku. Vytáhlý mladík Nemanja Matič měl právě 

za sebou první odehraný půlrok v dresu Košic, do kterých přišel 

v lednu 2007 z Kolubary působící v třetí srbské lize. Navzdory 

tomu, že prošel mládežnickými výběry Crvene Zvezdy a Parti-

zanu Bělehrad, nikdo o něj v Srbsku nejevil zájem, a tak se rodák 

ze Šabace vydal hledat fotbalové štěstí právě na Slovensko. A až 

bude v budoucnu rekapitulovat svou mimořádně úspěšnou kari-

éru, určitě si řekne, že dobře udělal!

NATURALIZOVANÝ SLOVÁK
Pod vedením trenéra Jána Kozáka se Matič okamžitě vypracoval 

do základní sestavy Košic a brzy se stal jednou z největších hvězd 

Corgoň ligy. U našich východních sousedů se mu zalíbilo natolik, 

že v srpnu 2008 přijal slovenské občanství a chvíli to vypadalo, že 

by dokonce mohl nastoupit za národní tým. V tu chvíli se ale roz-

houpali představitelé srbské federace a už v říjnu si tak Matič odbyl 

debut za srbskou jedenadvacítku, v prosinci pak poprvé nastoupil 

za reprezentační A-tým v přáteláku s Polskem. Mezitím nadále vá-

lel ve slovenské lize, v níž pomohl Košicím ke konečné čtvrté příč-

ce a postupu do 3. předkola Evropské ligy. Svými skvělými výkony 

si Matič vysloužil zájem zvučných klubů, který neochabl ani poté, 

co si na letním evropském šampionátu jedenadvacetiletých zlomil 

v nártu kůstku a musel podstoupit operaci. Nejaktivněji se o Matiče 

ucházela londýnská Chelsea, která nakonec v srpnu Košicím zapla-

tila 1,5 milionu liber, a srbský středopolař se stěhoval do Anglie!

ZA LUIZE DO BENFIKY
Příchod do londýnského velkoklubu však měl Nemanja Matič 

kvůli léčbě zranění zkomplikovaný, navíc prosadit se v konku-

renci hvězd typu Lamparda, Ballacka, Deca či Essiena, kteří v té 

době za Blues váleli ve středu pole, by nebylo nic snadného ani 

pro zvučnější posily než pro tu ze slovenské ligy… Ve své první se-

zoně na Stamford Bridge tak Matič většinu času proseděl na la-

vičce náhradníků, přesto se na jejím konci mohl radovat ze zisku 

FA Cupu i anglického titulu, který Chelsea ukořistila o pouhý bod 

před druhým Manchesterem United. S nedostatkem herního vytí-

žení však nebyl ambiciózní mladík spokojen, a s radostí tak přijal 

nabídku ročního hostování v nizozemském Vitesse Arnhem, aniž 

by tušil, že se na Stamford Bridge vrátí až za téměř čtyři roky… 

V lednu 2011 se jej totiž londýnský mančaft zbavil natrvalo, když 

kupoval z portugalské Benfiky stopera Davida Luize, poslal do Li-

sabonu 25 milionů eur a Nemanju Matiče k tomu. Když mu tak 

v létě skončilo hostování v Arnhemu, hlásil se Matič nově na nové 

adrese v Lisabonu.

DVAKRÁT DO STEJNÉ ŘEKY
Angažmá v nejúspěšnějším portugalském týmu historie bylo 

dalším zlomem v Matičově kariéře. Do té doby jej trenéři využívali 

jako ofenzivně laděného záložníka, ovšem kouč Jorge Jesus pře-

dělal Matiče na klasickou „šestku“, tedy defenzivního středopola-

ře, jehož primárním úkolem jsou ochrana vlastní defenzivní linie, 

rozbíjení útočných výpadů soupeře a zakládání ofenzivních akcí 

svého týmu. V nové roli se Matič našel, a to dokonce tak, že v roč-

níku 2012/13 získal cenu pro hráče roku portugalské ligy. S Ben-

fikou během necelých tří sezon ukořistil několik trofejí včetně  

ligového titulu a zahrál si také finále Evropské ligy, v němž však 

lisabonský mančaft prohrál s osudovým klubem Matiče - londýn-

skou Chelsea… O půl roku později modrobílý dres šestinásobného 

anglického šampiona oblékl znovu, jako posilu si jej vyhlédl slavný 

trenér Blues José Mourinho. Matič se nerozpakoval a podruhé se 

vydal hledat štěstí na Stamford Bridge. „Když mi Mourinho poví-

dal, že si přeje můj návrat, okamžitě jsem souhlasil. Po odchodu 

z Chelsea jsem nevěřil, že dostanu druhou šanci. Jednal jsem 

 ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK SI VÝTEČNÝMI VÝKONY V AKTUÁLNĚ PŘERUŠENÉ SEZONĚ VYBOJOVAL 
 PRODLOUŽENÍ SMLOUVY S MANCHESTEREM A NA OLD TRAFFORD TAK ZŮSTANE DO LÉTA 2021. 

 PŘI ANGAŽMÁ V LISABONSKÉ BENFICE SE Z MATIČE STAL ELITNÍ DEFENZIVNÍ 
 STŘEDOPOLAŘ, PO KTERÉM ZNOVU SÁHLA LONDÝNSKÁ CHELSEA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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https://www.fotbal.cz/
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i s jinými velkými kluby, ale když se ozval Mourinho, nebylo nad 

čím přemýšlet. Chtěl jsem hrát Premier League a dokázat, že 

na ni mám,“ prohlásil Matič.

BLUES POSÍLILI KONKURENTA
Druhé angažmá na Stamford Bridge už bylo z pohledu Matiče 

o poznání sladší. Srbský reprezentant se těšil důvěře portugal-

ského kouče a okamžitě se zařadil mezi jedenáctku vyvolených, 

která pod jeho vedením téměř neslezla z trávníku. Výrazným 

způsobem se tak podepsal pod zisk titulu v roce 2015 i toho zatím 

pro Blues posledního o dva roky později, kdy už byl na Stamford 

Bridge u kormidla Antonio Conte. Bylo tak vcelku překvapivé, když 

Chelsea po skončení sezony Matiče pustila za zhruba 40 milionů 

eur do Manchesteru United, kde se opětovně shledal s José Mou-

rinhem. „Odpovědní lidé v Chelsea by měli za tento transfer dostat 

padáka,“ rýpl si do vedení londýnského klubu někdejší obránce 

Red Devils Garry Neville poté, co klub dokázal z kádru konkurenta 

získat elitního záložníka. Ačkoliv na hřišti plní z pohledu fanouška 

trochu nevděčnou roli „zametače“ ve středu pole a v sestřihu nej-

lepších kliček či parádních tref jej nevídáme, protihráči o jeho kva-

litách nepochybují. Yaya Touré jej označil za nejtěžšího protivníka, 

na kterého narazil: „S Matičem to bylo těžké. Není nejrychlejší, ale 

je silný a nesmírně chytrý,“ vzpomínal na vzájemné bitvy někdejší 

záložník Barcelony či Manchesteru City.

S MATIČEM TO JDE LÉPE 
Zatímco v předešlých angažmá byl Matič zvyklý sbírat trofe-

je, v Manchesteru je v tomto ohledu „na suchu“. Mančaftu z Old 

Trafford se v posledních letech nedaří a jeho opory včetně právě 

Matiče se tak často ocitají pod palbou kritiky náročných fanoušků, 

kteří si přejí návrat nejúspěšnějšího anglického týmu zpět na vý-

sluní. Ačkoliv na začátku této sezony nedostával Matič tolik her-

ních příležitostí, po zranění McTominaye se opět napevno usadil 

v základní sestavě a výkony United šly znovu nahoru. V posledních 

deseti duelech, do nichž naskočil od začátku, Red Devils ani jed-

nou neprohráli, inkasovali pouhých šest branek a naopak 17 jich 

vstřelili. K tomu si připsali skalpy Manchester City a Chelsea! Cel-

kově to jde United o poznání lépe, když je Matič na hřišti - v prů-

měru získávají 2 body na zápas a vítězí v 60,5% duelů, oproti zisku 

1,6 bodu a úspěšnosti 44,7% v případech, kdy hrají bez srbského 

záložníka. Trenér Ole Gunnar Solskjaer je tak s výkony zkušeného 

borce spokojený a vedení klubu také, před pár dny uplatnilo opci 

a automaticky tak s Matičem prodloužilo o rok smlouvu. 

NA KOŘENY NEZAPOMÍNÁ
Ačkoliv se dvojnásobný srbský fotbalista roku velkou pílí a úsi-

lím vypracoval mezi hvězdy světového fotbalu a momentálně válí 

před fanoušky na jednom z nejslavnějších fotbalových stadionů 

vůbec, nezapomíná na své skromné začátky, kdy vyrůstal v malé 

vesnici Vrelo s necelými dvěma tisíci obyvatel. Podle místních 

vždy, když se domů vrátí, zajde do místního obchodu, kde si vyžádá 

seznam dlužníků a za všechny jejich dluhy uhradí. Místní škole po-

mohl financovat rekonstrukci a vybudování sportoviště. Finanč-

ně se podílel také na záchraně košického klubu, kterému před 

několika lety hrozilo stěhování do Moldavy nad Bodvou, nedávno 

také uhradil nákladnou léčbu jednomu vážně nemocnému malé-

mu fanouškovi Manchesteru United. V jeho oblíbeném klubu by 

měl Matič působit do léta 2021 a nebrání se případnému dalšímu 

prodloužení spolupráce. „United jsou největším klubem, v jakém 

jsem působil. Chelsea je velký klub, Benfica je největší mančaft 

v Portugalsku, ale Manchester je Manchester. Jeden z top celků 

na celém světě,“ přiznal borec, který před pár lety nebyl dost dob-

rý pro srbskou ligu… 

Nemanja Matič
Narozen: 1. srpna 1988, Šabac * Výška: 194 cm * Pozice: defen-
zivní záložník * Klub: Manchester United * Číslo dresu: 31 * Ka-
riéra (roky, tým, zápasy, góly): 2005-2007 Kolubara, 2007-2009 
Košice 70 / 4, 2009-2011 Chelsea 3 / 0, 2010-2011 Vitesse (host.) 
29 / 2, 2011-2014 Benfica 99 / 9, 2014-2017 Chelsea 151 / 7, 2017-? 
Manchester United 109 / 4; národní tým 2008-? Srbsko 48 / 2

 V SRBSKU O NĚJ NEBYL ZÁJEM, ŠTĚSTÍ NAŠEL V KOŠICÍCH. 
 NA SLOVENSKU SE NEMANJA MATIČ ODRAZIL K VELKÉ KARIÉŘE! 

 V DRESU BLUES TŘIKRÁT OPANOVAL ANGLICKOU PREMIER LEAGUE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 NEMANJA MATIČ V SOUBOJI S VLADIMÍREM DARIDOU V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ 
 V LISTOPADU 2015, KTERÝ ČESKÁ REPREZENTACE VE VÍTKOVICÍCH OVLÁDLA JASNĚ 4:1. 

 RODÁK ZE ŠABACE DLOUHODOBĚ PATŘÍ MEZI OPORY SRBSKÉ REPREZENTACE, 
 S NÍŽ SI V ROCE 2018 ZAHRÁL NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V RUSKU. 

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

31. 3. 2020
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR

www.futsalliga.cz

www.futsal.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
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