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VÍT BENEŠ
„Kdybych si měl objednat
v restauraci maďarsky,
asi bych se do toho nepouštěl,“
říká stoperská posila
budapešťského klubu Vasas.
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čit okamžitou jízdu za jasnou záchranou. Proč se to
zatím nezdařilo a jak vidí šance na udržení nejvyšší soutěže, vypráví v původním rozhovoru pro Gól
jedna z hlavních nových tváří Ostravanů – brankář
Jan Laštůvka. Bohemians byli také klubem, který
měl obrovské ekonomické problémy a hrozil mu
dokonce zánik. Nyní prožívá po fotbalové stránce
krásné časy. Z „Ďolíčku“ učinili na jaře „klokani“
nedobytnou pevnost, kde v neděli vyrobili učedníky z fotbalistů plzeňské lídra. A jejich kapitán Josef
Jindřišek Gólu prozrazuje inovované cíle souboru
kouče Martina Haška…
Tak příjemné fotbalové počtení
na www.gol.cz!
Petr Trejbal, šéfredaktor

Na FIFA proběhlo jednání zástupců FAČR ohledně stanov ����� 70
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STALO SE...

Fotbalový týden Víta Beneše

  Překoná svůj
sezonní rekord?

„Budapešti se nemůžu

Český reprezentační forvard Matěj Vydra
útočí na svůj sezonní rekord v anglické Championship, když v dresu Watfordu zaznamenal
22 branek. V domácím utkání Derby County
s Boltonem vstřelil ve 33. minutě totiž již svůj
devatenáctý gól, kterým si upevnil nejen pozici lídra mezi kanonýry druhé nejvyšší soutěže,
ale zároveň pomohl svému týmu udržet pátou
příčku, zajišťující účast v play-off.
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Foto: www.vasasfc.hu

nebažit!“

Ve víkendovém kole polské Ekstraklasy se
gólově prosadili svými střelami z hranice
šestnáctky i dva čeští krajánci. Útočník Zaglebie Lubin Jakub Mareš otevřel šest minut
po přestávce skóre zápasu v Krakově s místní
Cracovií, ale nakonec se oba soupeři rozešli
smírně 2:2. Člen širšího reprezentačního
kádru záložník Martin Pospíšil snižoval v 54.
minutě domácího utkání Jagiellonie Bialystok

Foto: www.vasasfc.hu

s Wislou Plock na 1:2, ale polský vicemistr
druhou prohru v řadě, tentokrát 1:3, neodvrátil. V aktuální tabulce nadstavbové části tak
musel přepustit vedoucí příčku Lechu Poznaň,
na který ztrácí jediný bod, jen zásluhou lepšího skóre drží druhou příčku před třetí Legií
Varšava, obhájcem titulu.

  Královec opět v Anglii
V MAĎARSKÉ LIZE NASTOUPIL VYSOKÝ STOPER DOSUD
V PATNÁCTI UTKÁNÍCH. NA PRVNÍ GÓL ZATÍM ČEKÁ.

Nejlepší český rozhodčí Pavel Královec byl
opět v akci na mezinárodní scéně a opět
v kolébce fotbalu Anglii. Před měsícem

„VÝSLEDKOVĚ SE VŮBEC NEDAŘÍ“
„Momentálně neprožíváme s Vasasem ideální období. Z posledních třinácti zápasů
jsme vyhráli jediný, o víkendu jsme padli doma s Puskás Akademia. Série je hodně špatná. Jsme ale pořád na nesestupové příčce, dole je situace v tabulce vyrovnaná. Věříme,

VÍT BENEŠ V DERBY VASASU S NEJVĚTŠÍM RIVALEM HONVÉDEM.

že se nakonec udržíme. Bodů ve hře je pořád dost. Vasas skončil v uplynulém ročníku
na třetím místě, hrál dokonce předkolo Evropské ligy. Z toho pohledu je tato sezona zkla-

V létě za sebou uzavřel sedmiletou kapitolu
s názvem Jablonec a vyrazil na první zahraniční štaci. V budapešťském Vasasi se stoper VÍT
BENEŠ chytil, pravidelně nastupuje, patří k oporám. Postavení týmu mu však dělá starost - v závěru sezony bude bojovat o udržení. Naopak radost dělá Benešovi jarní jízda Jablonce.
4

totiž pískal odvetu osmifinále Ligy mistrů
Manchester City-Basilej, v němž hosté
s reprezentačním tandemem Tomáš Vaclík-Marek Suchý v sestavě překvapivě zvítězili
2:1 a nečekaně vylepšili evropský klubový
koeficient Švýcarska, které tak předskočilo

máním. Před dvěma lety postoupil klub do první ligy, vedení chtělo navázat na minulý

pro sezonu 2018/2019 právě Česko. Tento-

ročník. Ale výsledkově se vůbec nedaří.

krát arbitr z Domažlic se svými tradičními
parťáky-asistenty Romanem Slyškem, Ivo

„MÁM VE VASASI VÝJIMKU“

Nádvorníkem a brankovými sudími Karlem

Měl jsem v Budapešti složitý začátek. V mládí jsem přišel při fotbale o ledvinu, v Ma-

Hrubešem a Petrem Ardeleanu (čtvrtým

ďarsku je zakázané provozovat profesionální sport s tímto hendikepem. Když to na klu-

rozhodčím je Jan Paták) řídil v Londýně

bu zjistili, v první chvíli vypadalo, že se stěhujeme s přítelkyní zpátky do Česka. Vasas se

úvodní utkání čtvrtfinále Evropské ligy Ar-

ale nevzdal, postavil se za mě. Stihl jsem v letní přípravě odehrát tři přátelské zápasy,

senal-CSKA Moskva, v němž nastoupil mezi

chtěli mě za každou cenu udržet, což se jim naštěstí podařilo. Obdržel jsem od maďarského fotbalového svazu výjimku, všechno tedy nakonec dobře dopadlo. Já i klub jsme
museli převzít odpovědnost za riziko.

5

tyčemi „Kanonýrů“, kteří vyhráli 4:1, i český
brankář Petr Čech.
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STALO SE...
  Česko-polské góly

  Kliment
po operaci kolena
Člen širšího reprezentačního kádru útočník
Jan Kliment si v utkání dánské Super ligy
s Aalborgem vážně poranil vazy v levém koleně, když se v jeho závěru dostal do souboje
s Joresem Okorem, při němž se mu zkroutilo
koleno, takže mu museli spoluhráči pomoci ze
hřiště. Následné vyšetření potvrdilo nutnost
operace, kterou již podstoupil u reprezentačního lékaře Petra Krejčího jr. v Ústřední
vojenské nemocnici v Praze. „Poranil si přední zkřížený a postranní vaz levého kolena,“
potvrzuje nepříznivou diagnózu jeho agent
David Nehoda. Čtyřiadvacetiletého forvarda
tak nyní čeká zhruba půlroční pauza, vyplněná rehabilitací. Jihlavský odchovanec
zazářil na domácím mistrovství Evropy hráčů
do 21 let v roce 2015, po němž přestoupil
do Stuttgartu. V bundesligovém týmu se však
výrazněji neprosadil a v srpnu 2016 odešel
hostovat do Bröndby Kodaň. V této sezoně
nastoupil do 24 utkání dánské ligy a vstřelil
v nich šest branek. Podzimní výkony ho vynesly až do české reprezentace, za kterou
nastoupil v pěti zápasech. S Bröndby nyní
bojoval v nadstavbové části ligové soutěže
o dánský mistrovský titul.
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„ČESKÁ LIGA JE DÍKY CIZINCŮM O NĚCO VÝŠ“
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KALENDÁRIUM

Spousta lidí se mě ptá, jaká je úroveň maďarské ligy oproti české. Odpovídám, že jsou
si zhruba podobné. Možná v poslední době, jak některé kluby přivedly zahraniční posi-

  David Rozehnal
ukončil kariéru

ly, je kvalitou o něco výš česká. Nejsledovanějším zápasem v Maďarsku, srovnatelným

Bývalý český reprezentant David Rozehnal
končí profesionální kariéru. Z rodinných důvodů rozvázal smlouvu s belgickým Ostende,
a přestože o jeho služby měla zájem Sigma
Olomouc, nebude pokračovat ani v domácí
nejvyšší soutěži. Sedmatřicetiletý stoper,
který získal s českou reprezentací bronz
na mistrovství Evropy v roce 2004 v Portugalsku a s jedenadvacítkou vyhrál evropský
šampionát ve Švýcarsku o dva roky dříve, se
zúčastnil také MS 2006 v Německu a EURO
2008 v Rakousku a Švýcarsku. Při svém
dlouholetém působení v zahraničí nastupoval
za špičkové evropské kluby - FC Bruggy, Paris
St. Germain, Newcastle, Lazio Řím, Hamburk,
Lille a naposledy Ostende. Ve sbírce má tituly
ve francouzské a belgické lize, v obou zemích
vyhrál i národní pohár, což se mu povedlo také
v Itálii. Za českou reprezentaci odehrál v letech 2004 až 2009 rovných 60 zápasů.

jsme asi na čtvrtém místě.

DUBEN

s pražským derby Sparty se Slavií, je souboj Ferencvároše s Videotonem. Tyto kluby jsou

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

tady nejpopulárnější. Pro Vasas je zase největším utkáním to s Honvédem. V popularitě

10. DUBNA

„MAĎARŠTINA JE PRO MĚ TĚŽKÁ“

1921

Jiří Zmatlík

1946

2/0

1948

Igor Novák

1972-1974

6/1

Co se týká života mimo fotbal, jsme maximálně spokojení. Budapešť je nádherné

12. DUBNA

město, jsou tu překrásné památky. Už jsme se docela porozhlédli, hlavně na začátku,

1956

František Jakubec

1981-1984

25/0

ale snažíme se pořád prozkoumávat nová místa. Nemůžeme se nabažit, jsme uchváce-

1958

Karel Stromšík

1980-1982

4/0

do toho nepouštěl. Nějaké základy mám, ale aby člověk opravdu něco uměl, musel by

1947

František Cipro

-----

---

se denně učit. Momentálně spíš zdokonaluji angličtinu, která jede v kabině. Trenér je

1965

Michal Bílek

Němec, anglicky umí také skoro všichni kluci.

1976

Václav Koloušek

ni. Těžká je však pro mě maďarština. Kdybych si měl objednat v restauraci, asi bych se

13. DUBNA
1987-1995 35/11
2002

5/1

14. DUBNA
Foto: www.vasasfc.hu

1985

Michal Papadopulos

2008-2010

6/0

1992

Jiří Pavlenka

2016-?

5/0

15. DUBNA
1927

Josef Crha

1953-1956

13/3

1950

Karel Kroupa

1974-1980

21/4

2007-2011

16/3

16. DUBNA
1987

Martin Fenin

  Hapal má
tradičního asistenta

V ČESKÉ LIZE PROŽIL SEDM SEZON A V NICH I PRESTIŽNÍ BITVY SE SOUSEDY ZE SLOVANU LIBEREC.
VÍT BENEŠ NA TRÉNINKU. PŘI SVÉM PRVNÍM ZAHRANIČNÍM ANGAŽMÁ
SE SE SPOLUHRÁČI MÍSTO TĚŽKÉ MAĎARŠTINY DOMLOUVÁ ANGLICKY.

„Z JABLONCE SE STAL ČERNÝ KŮŇ“
Samozřejmě na dálku sleduji českou ligu, nejvíc Jablonec, kde jsem působil posledních sedm sezon. Klub zažívá na jaře neskutečnou jízdu. Koukám na každý zápas Jab-

VÍT BENEŠ * Narozen: 12. srpna 1988 * Výška: 193cm * Váha: 85kg * Stav: svobodný, přítelkyně Klára * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Ústí nad Labem (1995-2006), FK Kladno (2006-2010), FK Jablonec (20102017), Vasas Budapešť (2017-?) * Česká liga: 199 zápasů/ 15 gólů * Největší úspěchy: vítěz
Českého poháru (2013), 3. místo v české lize (2011, 2015)

lonce, pokud nekoliduje s utkáním Vasase. Kluci to mají fantasticky rozjeté, teď je čekají
důležité zápasy s Libercem a Olomoucí. Rozhodne se v nich, jestli můžou skončit na pohárové příčce. Věřím jim, momentálně drží parádní formu, určitě mají na to skončit třetí.
Vím o síle mužstva, ale tak dlouhá vítězná šňůra je něco mimořádného. Z Jablonce se
stal černý kůň. Najednou všichni museli zbystřit.“

6
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KAREL KROUPA

inzerce

Trenér pražské Sparty Pavel Hapal bude i v letenském celku spolupracovat se svým dlouholetým asistentem Otem Brunegrafem. Výkonný výbor slovenského svazu totiž schválil
uvolnění pětačtyřicetiletého kouče od reprezentace do 21 let. Potkali se v roce 2007
u týmu Nitry a poté spolu působili v Mladé
Boleslavi, Žilině, Lubinu, Senici a naposledy
u slovenské jedenadvacítky. Reprezentace
se ujali před třemi lety a dovedli ji na loňské
mistrovství Evropy v Polsku. Po Hapalově
březnovém odchodu do Sparty vedl Brunegraf jako hlavní kouč jedenadvacítku ve dvou
kvalifikačních zápasech s Albánií, které mladí
Slováci vyhráli 3:2 a 4:1.
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Druhý jarní vrchol

Arenu po Cruyffovi
Stadion Ajaxu Amsterdam ponese
od příští sezony jméno zesnulé fotbalové legendy Johana Cruyffa. Někdejší
hvězda klubu a nizozemské reprezentace se pocty dočká dva roky po smrti.
Vedení Ajaxu oznámilo, že nové logo
„Johan Cruyff ArenA“ slavnostně odhalí 25. dubna, tedy v den Cruyffových
nedožitých 71. narozenin.

BUDOUCÍ „JOHAN CRUYFF ARENA“

… O JEHO UDRŽENÍ ČI NAVÝŠENÍ BUDOU V NEDĚLI BOJOVAT V ŠLÁGRU KOLA S PRAŽSKOU SPARTOU, KTEROU NA PODZIM PORAZILI NA LETNÉ 1:0.
PLZEŇANÉ SI Z TRÁVNÍKU BOHEMIANS ODVEZLI DEBAKL 2:5 A SNÍŽENÍ NÁSKOKU NA ČELE LIGY…
VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Fotbalový fanoušek si rozhodně nemůže stýskat,
že by jarní prvoligové odvety postrádaly dramatičnost a překvapivé výsledky. Dokonce si myslím, že podobný ročník tuzemské nejvyšší soutěže dlouhá léta nepamatujeme, protože v každém
kole připomíná průběžná tabulka bodově přesýpací hodiny jak na špici, tak na chvostu, kde jsou
rozdíly mezi týmy opravdu minimální.
8

Po podzimu se zdálo, že Plzeň s luxusním čtrnáctibodovým
náskokem pohodlně dokráčí k mistrovskému titulu, přímému

ve finiši sezony vyvíjet souboj o titul i o místenky do pohárové Evropy, o které usilují ještě Olomouc a severočeský tandem Liberec
– Jablonec. Ale také nemusí…

postupu do základní skupiny Ligy mistrů a že na její klubové kon-

Ještě zapeklitější situace je v dolní polovině tabulky. Poslední

to přiteče pořádně tučný bonus několika set milionů korun. Co

ostravský Baník, který byl už pomalu opět na prvoligový odpis, se

je viktoriánům platné, že reálně sahali po historickém postupu

sedmi body ze tří zápasů v minulém týdnu dotáhl na celky před

do čtvrtfinále Evropské ligy, když na domácích ligových trávnících

sebou, čímž vyvolal ještě větší poplach ve všech ohrožených klu-

navázali na podzimní unikátní vítěznou šňůru jen jedinou jarní vý-

bech, protože jsou na sebe neuvěřitelně bodově namačkané. Boj

hrou ve Zlíně?

o dva černé druholigové Petry se bude odehrávat s největší prav-

Odstup od druhé mistrovské Slavie, která také dost bodů ne-

děpodobností až do úplně posledního kola, ve zbývajících sedmi

čekaně poztrácela, se rázem scvrkl na polovinu. A teď svěřen-

kolech je navíc na programu hodně „zápasů pravdy“, protože až

ce čeká ve Štruncových sadech největší rival posledních sezon

na „klokany“ a Teplice mají ostatní maximální motivaci uspět, ne-

Sparta! Nedělní druhý jarní vrchol po nedávném infarktovém

boť jim jde buď o evropské poháry či zachování účasti mezi tuzem-

(video) derby pražských „S“ může hodně napovědět, jak se bude

skou elitou pro příští sezonu.

9
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„Johan Cruyff je největším fotbalistou,
jaký se kdy v Ajaxu zrodil. To on pomohl Ajaxu
doma i na mezinárodní scéně k jeho slavnému
jménu. Je krásné, že po něm bude pojmenován
stadion,“ říká bývalý brankář „oranjes“ Edwin
van der Sar, který je od roku 2016 předsedou
představenstva Ajaxu.
Amsterdam ArenA, vybudovaná v letech
1993 až 1996, pojme přes 53 tisíc diváků a Ajax,
Cruyffův první klub, v ní hraje domácí utkání.
O přejmenování stadionu se začalo mluvit už
několik dní poté, co osmašedesátiletý trojnásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy podlehl v březnu 2016 rakovině
plic. Jako hráč získal Cruyff s Ajaxem mimo
jiné třikrát Pohár mistrů evropských zemí
a v dresu Nizozemska si zahrál ve finále MS
1974, v němž jeho tým podlehl 1:2 domácímu
Německu.
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

„Klokani“ skáčou radostí! Nejenže už mají fotbalisté Bohemians
jistotu, že i nadále budou hrát ligu v populárním „Ďolíčku“, ale v ne-

inzerce

děli v něm navíc rozstříleli lídry tabulky z Plzně vysoko 5:2!
10

Jan Laštůvka

Anglickým

týdnem

k záchraně?
Loni v létě zažil přestup i stěhování, se kterými v pětatřiceti letech už
příliš nepočítal. Čerstvě mistrovská Slavia si JANA LAŠTŮVKU vybrala,
aby nahradil mezi tyčemi Jiřího Pavlenku, kterého paralelně uvolnila
do bundesligových Brém. Zkušený gólman, který se rok předtím vrátil
domů z dlouholetého angažmá v zahraničí, se této nové výzvy a motivace pochopitelně nezalekl, ale i když vychytal na podzim nejvíc čistých kont ze všech ligových brankářů, už v zimě Eden po dohodě opustil. Zamířil zpátky na rodnou severní Moravu, jenže nikoliv do Karviné.
Rozhodl se pomoci na posledním místě přezimujícímu ostravskému
Baníku, se kterým získal v roce 2004 poslední mistrovský titul.
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VÁCLAV TICHÝ OSTRAVA

Cesta ze Zlína do Ostravy asi musela být veselá!

ROZHOVOR

15/2018
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Čím si s odstupem času velmi špatný start, který Baník
pasoval do role prvního sestupujícího, vysvětlujete?

„Věděli jsme, že ve Zlíně nesmíme prohrát a že jen výhra nás

„Už po podzimu nebyl jedenáctibodový zisk bůhvíjaký, ale všich-

může dotáhnout na týmy před námi. A tím pádem taky úspěšně

ni jsme věřili, že už od prvního jarního kola půjdeme nahoru. Přišli

završit anglický týden, který jsme s Baníkem absolvovali. Ale

noví kluci, vesměs kvalitní fotbalisté, jenže všechno chce svůj čas,

po návratu do Ostravy jsme se rozprchli každý po svém, protože

tedy i sehranost mančaftu. Dostali jsme ne jednu, ale hned dvě

jsme dostali dva dny volna.“

facky v domácích zápasech se Slováckem a s Duklou.

Jak jste je prožil vy?
„Odpočíval jsem, byl jsem taky po delší době víc se synem, protože kvůli nabitému programu posledních dnů si mě moc neužil.“
Po sedmibodovém zisku ze tří zápasů jste si volno s ním
určitě také užíval!
„Už jsme neměli kam ustupovat, protože jsme se dostali do takové prekérní situace. To samé platí i pro naše skvělé fanoušky,
kteří si pochopitelně také mysleli, že se na jaře zvedneme a ne že

„Dostali jsme dvě facky
v jarních domácích
zápasech…“

budeme trčet osamocení na dně tabulky.“

Foto: www.fcb.cz

KROMĚ ZÁPASU S KARVINOU, ODKUD DO EDENU PŘIŠEL, ODCHYTAL JAN LAŠTŮVKA VŠECH PATNÁCT PODZIMNÍCH DUELŮ SLAVIE.

14
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inzerce

inzerce

JAN LAŠTŮVKA PO PODPISU SMLOUVY SE SPORTOVNÍM ŘEDITELEM BANÍKU DUŠANEM VRTĚM.

16
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Šli jsme v nich jen za vítězstvím a nyní se ukazuje, že i bod z nich

Při následné bezbrankové remíze v odloženém duelu

by byl dobrý, protože bychom nyní měli o dva víc a oba naši soupeři

s vedoucí Plzní jste ho v některých momentech měli také na své

naopak o dva míň…“

straně!

Zlomili jste to až doma výhrou s Jihlavou, která ovšem

„Myslím si, že to celkově bylo vyrovnané, Aleš Hruška Viktorku

ve druhém poločase měla na dosah minimálně nerozhodný vý-

dvěma výbornými zákroky podržel, přede mnou měl na noze jas-

sledek…

ný gól Milan Petržela, ale překopl branku, a v nastaveném čase

„Kdyby svoji tutovou šanci za stavu 1:1 hosté proměnili, asi by-

pak hlavičkoval Tomáš Chorý. Jenže tomu předcházelo, že jsme se

chom to už těžko otáčeli, to by nám už nejspíš opravdu zvonila

zbytečně dostali pod tlak, dělali jsme fauly po stranách, odkud pak

sestupová hrana. Tentokrát se k nám zaplaťpánbůh přiklonilo fot-

Plzeň zahrávala nepříjemné standardní situace. Po snad poslední

balové štěstí, které se v některých předchozích zápasech naopak

z nich byl rohový kop, při kterém zůstal před brankou Chorý volný,

otáčelo k Baníku zády.“

ale jeho hlavička olízla jen břevno.“

15/2018
Úterý 10.4.2018

UDRŽÍ BANÍK LIGU I PRO PŘÍŠTÍ SEZONU? PO VÝHŘE VE ZLÍNĚ SE JEHO ŠANCE VÝRAZNĚ NAVÝŠILY!

17
Foto: www.fcb.cz

Foto: www.fcb.cz

Sobotní zápas ve Zlíně byl už dopředu vyhecovaný nejen

před opuštěnou zlínskou brankou představoval. „Bary“ ale v celé

svoji důležitostí, ale také vzájemnou výměnou trenérů. Nový

sezoně Baník svými góly táhne, nebyl zdravotně úplně v pořádku,

kouč „Ševců“ Vlastimil Petržela se opakovaně dost nelichotivě

ale přesto odehrál celý zápas, protože je ohromný srdcař! Vzpo-

do Baníku i Milana Baroše navážel…

mínám si, jak na něj čeští fanoušci na EURO 2012 v Polsku neu-

„Pan Petržela toho ve fotbale hodně dokázal a je jeho věc,

stále pískali, že už do nároďáku nepatří. To byl také, myslím, jeden

proč se takhle vyjadřuje. Myslím si, že to nemá snad ani za-

z důvodů, proč bezprostředně po čtvrtfinálovém utkání s Portu-

potřebí… Když se navážel do Baníku, tak mě překvapilo, že se

galskem reprezentační kariéru ukončil. Uběhlo skoro šest let a on

vůči jeho výpadům klubové vedení neohradilo. Jeho invektivy,

dokazuje, že na vrcholový fotbal pořád má a ještě k tomu na nej-

že naše situace je už nezachranitelná, jsme nějakým způsobem

těžší pozici jako hrotový útočník…“

vnímali, ale snažili jsme se nebýt v utkání přehnaně přemotivovaní. I tohle nám trenér Páník kladl na srdce. Pomohl nám sice

„Samozřejmě, že by bylo lepší mít všech devět bodů, ale když

rychlý gól, ale potom jsme zbytečně přenechali iniciativu domá-

jste poslední a ještě k tomu s odstupem, tak jsou ty dvě výhry

cím, možná se trochu projevovala únava ze středečního těžkého

a jedna remíza skvělým startovacím můstkem do dalších kol.“

zápasu. Ale po přestávce už Zlín neměl prakticky žádnou šanci,

V tom nejbližším vás čekají doma Bohemians…

naopak nám se podařilo přidat pečetící druhou branku. I když až
v nastaveném čase.“
Mohla padnout mnohem dřív, kapitán Milan Baroš ji měl
na noze!
„Říkal nám pak v kabině, že mu tam balon na nějakém drnu
bohužel jinak odskočil, takže ho trefil úplně jinak, než si předtím

16
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„Musíme získané body z minulého týdne potvrdit i doma s Bohemkou, tedy nad ní vyhrát. I když to bude hodně těžké, protože
její herní styl je nepříjemný asi pro všechny ligové týmy. V neděli to
v „Ďolíčku“ pořádně zažila na vlastní kůži i vedoucí Plzeň, doufám,
že bude po našem sobotním utkání platit, že se „Klokanům“ venku
zdaleka tolik nedaří jako doma! “

inzerce

inzerce

JAN LAŠTŮVKA NASTUPUJE KE SVÉMU PRVNÍMU UTKÁNÍ ZA BANÍK.
OSTRAVANÉ V NĚM V PRVNÍM JARNÍM KOLE NEČEKANĚ PADLI DOMA SE SLOVÁCKEM 1:2.

Byl sedmibodový zisk z anglického týdne tajným cílem?

18
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V Baníku došlo na jaře k výměně u trenérského kormidla,

impulz. A navíc zná detailně specifické prostředí Baníku včetně

které bylo svým způsobem i generační, protože ligového novice

jeho fanoušků, kteří s klubem dýchají v dobrém i špatném. Teď

Radima Kučeru nahradil ostřílený praktik Bohumil Páník…

společně prožíváme tu druhou variantu, která s sebou nese i tlak

„Z „Kuči“ bude jistě dobrý trenér, ale možná naskočil do ligy
brzy nebo za ne zrovna příznivé konstelace, kdy se Baník po roce
vracel zpátky do nejvyšší soutěže, a všichni včetně fanoušků si

15/2018
Úterý 10.4.2018
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od nich, srovnatelný třeba se Slavií.“
Zmínil jste se o Slavii, asi jste nečekal, že v ní strávíte jen
půl roku!

mysleli, že bude hrát nahoře, zvlášť když ho převzal nový majitel

„To určitě ne, ale situace se takhle vyvinula, přišel nový trenér

pan Brabec, který klub v kritické chvíli zachránil a finančně stabi-

se svoji představou, kdo by měl chytat. Ale rozešli jsme se v dob-

lizoval. Jenže takhle jednoduše to ve fotbale prostě nefunguje. Už

rém, každá zkušenost je dobrá. Pořád Slavii sleduji, s řadou

podzimní bodový zisk nebyl velký, i když herně na tom byl Baník

bývalých spoluhráčů jsem v pravidelném kontaktu - s Přem-

podstatně líp. A když na jaře body nepřibývaly, tak došlo k trenér-

kem Kovářem, „Hušbym“ (Josefem Hušbauerem), „Škoďákem“

ské výměně. Pana Páníka si pamatuji ještě z předchozího svého

(Milan Škodou), Miro Stochem, „Fryďasem“ (Michalem Frydry-

působení v Baníku, kdy s panem Ličkou pilovali v trénincích herní

chem). Myslím, že jsem i za tu krátkou dobu do slávistické kabi-

systémy a jako první u nás praktikovali obrannou čtyřku v jedné

ny a party dobře zapadl. Snažil jsem se v každém utkání odvést

lajně. Má taky neuvěřitelně zmapované všechny soupeře, co hrají,

maximální výkon, ale ve fotbale se vám to nemusí vždy úplně

to je ještě další bonus k tomu, že každá změna přináší potřebný

stoprocentně povést.“

VĚRNÍ PARŤÁCI: JAN LAŠTŮVKA A JAROSLAV DROBNÝ NA REPREZENTAČNÍM SRAZU.

Klubové vedení vám kladlo za vinu, že jste tým v některých důležitých zápasech nepodržel. Zmiňovaly se hlavně inkasované góly v Plzni a pak v úplně posledním zápase podzimu
v Edenu s Astanou, který znamenal překvapivý konec slávistické mise v Evropské lize…
„V Plzni jsem střelu Dana Koláře, která utkání rozhodla, uviděl až na poslední chvíli, protože mi před ní na vápně přeběhlo
v tu chvíli pár spoluhráčů i protihráčů. S Astanou to byl laciný gól,
na kterém jsem měl svůj podíl. Pořád ale do konce zbývala spousta času, abychom uhráli aspoň remízu, která by nám stačila k postupu ze skupiny do jarní fáze Evropské ligy. Kdybych ho nedostal,
nebo jsme vyrovnali, tak se všechno mohlo vyvinout úplně jinak zůstal by dál trenér Šilhavý i třeba já…“

18
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Narozen: 7. července 1982 * Výška: 191cm * Váha: 87kg * Fotbalový post: brankář * Kariéra: FC Karviná (1988-2000), Baník Ostrava (2000-2004), Šachtar Doněck (Ukrajina, 2004-2006), Fulham
FC (Anglie, 2006-2007), VfL Bochum (Německo, 2007-2008),
West Ham United (Anglie, 2008-2009), Šachtar Doněck (Ukrajina,
2009), Dněpr Dněpropetrovsk (Ukrajina, 2009-2016), MFK Karviná (2016-2017), Slavia Praha (2017-2018), Baník Ostrava (2018-?)
Reprezentace: tři zápasy * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, postup do finále Evropské
ligy (2015), český mistr (2004), ukrajinský mistr (2005, 2006), člen
Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL (2017)

inzerce

inzerce

V DNĚPROPETROVSKU ZANECHAL JAN LAŠTŮVKA VÝRAZNOU STOPU. V DNĚPRU PŮSOBIL SEDM SEZON!

Jan Laštůvka
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Kdy jste začal tušit, že se s vámi pro jaro ve Slavii už příliš
nepočítá?
„Hned po skončení podzimu, když byl odvolán trenér Šilhavý se
svým realizačním týmem a začalo se mluvit i o nutných změnách
v kádru pro jaro.“
Proč jste zvolil návrat do Baníku a nikoliv do Karviné, odkud jste do Edenu přestoupil?

ROZHOVOR

15/2018
Úterý 10.4.2018
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A co pak?
„Rád bych se věnoval trenéřině, buď se specializací na brankáře, nebo jako hlavní kouč. Proto si třeba všímám trenérských
metod pana Páníka. Na Ukrajině jsem si udělal licenci A.“
Mohli byste se dát třeba dohromady s vaším velkým kamarádem a někdejším reprezentačním parťákem Jaroslavem
Drobným!

„Měl jsem nabídky z obou klubů, ale rozhodl jsem se pro Ba-

„To by nebylo špatné, být zase s „Drobasem“ pravidelně pohro-

ník. Asi jsem tím pár lidí z Karviné, kde bydlím a odkud do Ostravy

madě! Ale v klubu, který by nás oba angažoval, by se asi divili, co

těch dvacet-třicet kilometrů dojíždím, naštval. Když mi to časově

všechno dovedeme…“

vyjde, tak si zajdu na její domácí zápasy podívat. Chtěl jsem Baníku pomoci zachránit ligu, věděl jsem, do čeho jdu, i když jsem
nečekal, že budeme dotahovat tak velké bodové manko. Po letech
jsem chtěl taky klubu splatit, že jsem se z něj odrazil na zahraniční
angažmá i do české reprezentace.“
Na jak dlouho máte smlouvu?
„A víte, že přesně nevím! Myslím, že na rok a půl… Uvidíme, jak
mi bude držet zdraví a forma, chtěl bych chytat ligu i déle, pokud

„Bary“ je ohromný
srdcař a svými góly
Baník táhne!“

o to zájem.“
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inzerce
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JAN LAŠTŮVKA PŘEBÍRÁ ODZNAK ČLENA KLUBU LIGOVÝCH BRANKÁŘŮ TÝDENÍKU GÓL OD ŘEDITELE VYDAVATELSTVÍ VÁCLAVA TICHÉHO.
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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Galapředstavení

„klokanů“!
23. KOLO

První liga
2017/18

Není žádným tajemstvím, že fotbalisty
Bohemians pokropil kouč Martin Hašek
živou vodou a naopak že se podzimní
suverén z Plzně na jaře trápí. Ale že
„klokani“ rozeberou v „Ďolíčku“ ligového
lídra na součástky a pošlou ho domů
s debaklem 2:5, to je přesto šok nejen
tohoto kola! Domácí zářili štěstím, hosté
hořeli studem…
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CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

1. Plzeň

23 16

4

3

40:15 52

S

B

2. Slavia Praha

23 13

6

4

39:14 45

3. Sigma Olomouc

23 11

8

4

30:18 41

4. Liberec

23 12

5

6

33:24 41
37:23 40

5. Jablonec

23 11

7

5

6. Sparta Praha

23 10

9

4

33:19 39

7. Bohemians 1905

23

7

7

26:20 34
27:27 31

9

8. Teplice

23

8

7

8

9. Karviná

23

6

7

10 25:29 25
12 26:37 25

10. Mladá Boleslav

23

7

4

11. Zlín

23

6

6

11 22:38 24

12. Jihlava

23

7

2

14 25:42 23

13. Dukla Praha

23

6

5

12 24:43 23

14. Slovácko

23

4

9

10 18:28 21

15. Brno

23

5

5

13 14:31 20

16. Ostrava

23

4

7

12 28:39 19

HET LIGA

Josef Jindřišek: „Plzeň?
Největší výhra v kariéře!“

  Debakl lídra
Trápení viktoriánů pokračuje. Suverén
podzimu uhrál v posledních třech zápasech jen bod a ve vršovickém „Ďolíčku“ navíc utrpěl debakl 2:5. Fotbalisté
Bohemians potvrdili domácí suverenitu a Plzeňany přehráli rozdílem třídy
nejen výsledkově, ale i výkonnostně!

  „Nakoplo“ Brno Slavii?
I druhý tým tabulky herně nepřesvědčuje, ale svěřenci kouče Jindřicha
Trpišovského přesto stáhli náskok Viktorie na sedm bodů. V Brně jim k tomu
pomohla přesná hlavička náhradníka
Tecla. Bude tenčící se náskok Plzně
pro slávisty živou vodou?

Bohemians 1905 - Plzeň 5:2
Karviná - Slovácko 0:0
Liberec - Teplice 1:2
Mladá Boleslav - Jablonec 1:1

DĚKOVAČKA S FANOUŠKY PO PĚTIGÓLOVÉ DEMOLICI LÍDRA TABULKY.

Sigma Olomouc - Jihlava 1:1
Zlín - Ostrava 0:2
Sparta Praha - Dukla Praha 3:0

Štípete se, jestli se vám nedělní zápas v „Ďolíčku“ nezdál?

Brno - Slavia Praha 0:1

„Je to opravdu sen, pohádka. Nejdůležitější jsou tři body, ale dát Plzni doma pět gólů je
neskutečný. Nádhera, paráda. Takový průběh nikdo nečekal. Kdyby nám před zápasem
někdo řekl, že uhrajeme bod, asi bychom ho vzali. Je to pro mě největší vítězství v kariéře.

DOHRÁVKA 19. KOLA

Z české špičky už mi chybí porazit jen Spartu. Máme ji poslední kolo doma, uvidíme.“
JOSEF JINDŘIŠEK VE VÍTĚZNÉM DUELU S PLZNÍ.
KAPITÁNOVI BOHEMIANS SCHÁZÍ DO SBÍRKY UŽ JEN PORAZIT SPARTU.

Pamatujete takový duel?
„V Bohemce určitě ne. Vstřelit takovému týmu za poločas čtyři góly... K tomu jeden

Jihlava - Zlín

13.04. 18:00

Slavia Praha - Karviná

13.04. 18:00

Teplice - Mladá Boleslav

14.04. 16:00

Jablonec - Sigma Olomouc

14.04. 16:30

Ostrava - Bohemians 1905

14.04. 17:00

Slovácko - Brno

14.04. 18:00

Dukla Praha - Liberec

15.04. 18:00

Plzeň - Sparta Praha

vlastní, takže jsme jich dali dohromady pět. (směje se) Byla to divočina, před přestávkou

U Botiče je desátý rok, kapitán JOSEF JINDŘIŠEK patří k zelenobílému inventáři. S Bohemians
1905 hrával spíš o záchranu, než v horní polovině
tabulky, na jaře 2012 přišel i nepříjemný sestup.
Teď je vyhlášený srdcař v sedmém nebi: „klokani“ šlapou, v neděli deklasovali lídra z Plzně 5:2!
26

každou chvíli padl gól. Až jsem ztratil přehled o skóre. Hlasatel ani branky nestačil oznamovat. Myslím, že diváci dostali prvotřídní menu. Co víc si mohli přát.“
Na tři body jste si ale před výkopem myslet mohli. Doma válíte, naopak Plzeň je
na jaře v útlumu.
„Věděli jsme, že Viktorka není v ideálním rozpoložení. Nemá formu. Když se ale ohlédnu
za podzimem, ani během něj neměla kdovíjakou fazonu. Výsledkově byla úspěšná, zápasy
zvládala, přesvědčivé výkony ovšem nepodávala. Teď je v křeči. Využili jsme toho, pět gólů
je fantastických. Byli jsme hodně produktivní, útočník Tetteh udržel spoustu míčů. Šli jsme
štěstí naproti, vyplatilo se.“

27

  Sparta
konečně s výhrou!
Po pěti plichtách v řadě se Letenští
konečně dočkali vítězství. V malém
pražském derby porazili na jaře bídnou
Duklu 3:0 a na čtvrtou příčku Liberce
zajišťující poháry ztrácí jen dva body.

  Baník zpátky ve hře
Už už to s Ostravany vypadalo bídně, ale
sedmibodový zisk z posledních tří duelů
(včetně středeční remízové dohrávky
0:0 s Plzní) dotáhl Baník zpátky do reálné záchranářské války. Od čtrnáctého
Slovácka dělí po důležitém a prestižním triumfu ve Zlíně 2:0 tým Bohumila
Páníka dvoubodový odstup.

inzerce

inzerce

PROGRAM 24. KOLA
13.04. 18:00
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ECHO 23. KOLA

VÝSLEDKY 23. KOLA

Ostrava - Plzeň 0:0
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V sezoně 2010/2011 jste měli v této fázi soutěže ještě
o bod víc, po posledním kole jich bylo 43. Trumfnete tehdejší
ročník?
„Věřím, že to nyní překonáme. Tehdy nás vedl trenér Hoftych,
jeli jsme na vítězné vlně, jako nyní. Nebyli jsme favority, ale zá-

HET LIGA

HET LIGA

A útok na evropské poháry?
„Také. Nebo přeskočit Spartu, dát gól po rohu. Prostě spousta

„Jsem starší, dívám se na to z jiného pohledu. V každém hrá-

cílů. Koho co napadlo, napsal na tabuli. U pohárů se držím spíš

či je potenciál. Ukazují se mladí, Reiter, Tetteh. Otázka je, jestli je

při zemi. Až bude konec sezony, spočítají se zajíci, uvidíme, na co

v Bohemce v létě udržíme. Reiter patří Spartě, ta si ho může stáh-

budou stačit.“

nout. Pokud zůstaneme pohromadě, budeme hodně silní. Pokud
ale odejdou tři důležití hráči, bude to pochopitelně těžší.“

Šestou příčku byste bral?
době jsme měli na kontě jedenatřicet bodů, řekli jsme si, že jsme
zachráněni. A dali si spoustu nových cílů.“
Poodhalíte některé?
„Například, abychom doma udrželi neporazitelnost, konečně vyhráli venku, nebo abychom zůstali minimálně na současném místě.“

29

Má současný tým perspektivu?

pasy jsme zvládali. Nakonec jsme skončili šestí.“
„Po zápase s Teplicemi jsme si v kabině dali nové cíle. V té

15/2018
Úterý 10.4.2018

Budete u toho? V létě vám končí smlouva.
JOSEF JINDŘIŠEK * Narozen: 14. února 1981 * Výška: 178cm *
Váha: 80kg * Stav: ženatý, manželka Ivana, dcery Lucinka (11 let)
a Barunka (9 let) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Sokol Plavy (1987-1989), Sokol Držkov (19891991), Sokol Plavy (1991-1995), FK Jablonec (1995-2007), Sigma
Olomouc (2007-2008), Fulnek (2008), Sigma Olomouc (2009), Bohemians Praha 1905 (2009-?) * Česká liga: 295 zápasů/17 gólů
Největší úspěchy: nominace na Osobnost české ligy

„Těší mě, že klub má zájem na prodloužení. Fyzicky se cítím
skvěle. Po Plzni mi spousta lidí říkala, že smekají, že pořád stíhám. Pro mě je věk jenom číslo. Pokud člověk může, má na ligu,
proč by ji nehrál? Trenér Hašek na to hledí stejně. Jeho předchůdce pan Koubek, jak viděl u věku hráče na začátku trojku, byl trochu
problém. Když z Bohemky odcházel, řekl, že lituje dvou věcí: že dal
přednost Budínskému před Fryštákem a Hubínkovi přede mnou.
To je ale fotbalový život. Nesložil jsem zbraně, makal tvrdě dál.
Teď se mi to vrací.“

ZELENOBÍLÉ BARVY BY MĚL
JOSEF JINDŘIŠEK OBLÉKAT I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ.

STATISTIKA 23. KOLA


Liberec - Teplice

1:2 (0:0)

Branky: 56. Potočný (penalta) - 81. Žitný (Hora), 89. Vaněček (Krob). Rozhodčí: Orel - Mokrusch,
Arnošt. ŽK: Bosančič, Mikula - Krob, Soungole. Diváci: 4929.
Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Knejzlík - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič (72. Bartl),
Potočný (87. Malinský) - Pulkrab (81. Da Silva). Trenér: Holoubek.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Soungole, T. Kučera - Hyčka (71. Shejbal),
Trubač (57. Žitný), Hora - Červenka (62. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

Zlín - Ostrava



0:2 (0:1)

Branky: 6. Jirásek (odražený míč), 90+1. Granečný (samostatná akce). Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Bačo - Baroš. Diváci: 5898.
Zlín: Z. Zlámal - Kopečný (68. Mehanovič), Bačo, Gajič, Bartošák (87. Džafič) - V. Vukadinovič, Jiráček, Hronek, Traoré, Holzer - Vyhnal (65. Beauguel). Trenér: Petržela.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, V. Procházka, Fleišman - De Azevedo, Hlinka, R. Hrubý, Jirásek (46. Granečný) - Poznar (71. Diop), Baroš (90. Psyché). Trenér: Páník.

Mladá Boleslav - Jablonec 

1:1 (1:0)

Branky: 28. Křapka (Šušnjar) - 87. Martin Doležal II (Trávník). Rozhodčí: Berka - Dobrovolný, Flimmel. ŽK: Matějovský, A. Jánoš, J. Valenta, Konaté - Trávník. ČK: (90.) Trávník. Diváci: 3773.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Šušnjar, Křapka - A. Jánoš - Konaté, Matějovský
(46. Hubínek), P. Mareš (85. Ladra) - Přikryl (60. J. Valenta), Magera. Trenér: J. Weber.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - V. Kubista - Masopust (88. Jaroslav Diviš),
Trávník, Považanec (56. Martin Doležal II), Jovovič (76. Matěj Hanousek) - Chramosta. Trenér: P. Rada.

Olomouc - Jihlava



1:1 (1:0)

Branky: 42. Plšek (Zahradníček) - 67. Dvořák (Nový). Rozhodčí: Houdek - Kříž, Kubr. ŽK: Jemelka
- Mara, Rakovan. ČK: (54.) Mara. Diváci: 3471.
Olomouc: M. Buchta - Sladký (72. Moulis), Radakovič, Jemelka, Hála (89. Yunis) - Zahradníček,
Houska (74. Texl), Kalvach, Falta - Plšek - Řezníček. Trenér: V. Jílek.
Jihlava: Rakovan - Vaculík (65. Klíma), Štěpánek, Tlustý, Schumacher - Nový, Mara, Levin, Popovič
(77. Keresteš) - Fulnek (90. Opluštil), P. Dvořák. Trenér: Svědík.

PŘED ZÁPASEM S TEPLICEMI A DEN PŘED SVÝM SVÁTKEM OBDRŽEL 18. BŘEZNA 2018
JOSEF JINDŘIŠEK DRES S ČÍSLEM 200 – POČTEM ZÁPASŮ, KTERÉ ZA BOHEMIANS ODEHRÁL.

28
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3:0 (2:0)

Brno - Slavia



0:1 (0:0)

Branka: 71. Tecl (Hušbauer). Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Lutonský, Juhar, Michal Škoda
- Ngadeu, Sobol, Frydrych. Diváci: 5546.
Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík (63, Sukup), Kryštůfek, Lutonský - Acosta, J. Polák I, Sedlák,
Juhar - Michal Škoda (89. Růsek) - Zikl (72. Bazeljuk). Trenér: R. Pivarník.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Sobol - T. Souček - Stoch (83. Necid), Hušbauer, Hromada (55. Tecl), Bořil - Milan Škoda (81. Danny). Trenér: Trpišovský.

Karviná - Slovácko

0:0

Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Pochylý. ŽK: Čolič, Janečka, Hošek, Šisler - Divíšek. Diváci: 3899.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler, Panák - Lingr (66. Voltr), Budínský
(85. T. Weber), Kalabiška - Wágner (55. Janečka). Trenér: Mucha.
Slovácko: Heča - Juroška, J. Krejčí, Břečka - Daníček, Divíšek - Jan Navrátil, Havlík, Machalík
(87. Sadílek), J. Petr (83. Jakub Rezek) - Zajíc (73. Kubala). Trenér: Kordula.

Bohemians 1905 - Plzeň 

5:2 (4:2)

Branky: 11. Šmíd (M. Hašek), 23. Reiter (D. Mašek), 35. D. Mašek (Tetteh), 38. D. Mašek (odražený
míč), 57. Tetteh (M. Dostál) - 37. Kocič vlastní, 41. J. Kopic (Hrošovský). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Blažej, Vlasjuk. ŽK: Tetteh - Hořava, J. Kovařík, Hrošovský, T. Hájek. Diváci: 5000.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, M. Hašek ml. - Reiter (87. Zaviška), D. Mašek, Bartek (90. J. Nečas) - Tetteh (79. Kabajev). Trenér: M. Hašek st.
Plzeň: A. Hruška - Limberský, R. Hubník, T. Hájek, J. Kovařík - Hořava (65. Ivanschitz), Hrošovský M. Zeman (77. M. Petržela), A. Čermák (41. Bakoš), J. Kopic - Chorý. Trenér: Vrba.

inzerce

inzerce

v



Sparta - Dukla

Branky: 3. Josef Šural (Plavšič), 14. Plavšič (samostatná akce), 80. Josef Šural (Kulhánek). Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Koval. ŽK: Kulhánek - Lukáš Holík, Bilovský, Miloševič. Diváci: 11.123.
Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Vatajelu - Stanciu (82. Sáček), Kulhánek, Kanga, Plavšič
- V. Kadlec (46. Ben Chaim), Josef Šural (85. Lafata). Trenér: Hapal.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Ostojič, Bezpalec, Miloševič - Bilovský - Lukáš Holík (82. Doumbia), Brandner, Douděra, Podaný - Schranz (78. Djuranovič). Trenér: Hynek.
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ZAUJALO MĚ

BORIS KOČÍ

HET LIGA
„V malém pražském derby začala Sparta aktivně, brzy šla do dvoubrankového vedení,
jenže zhruba od třicáté minuty pomalu přestávala hrát. A její vstup do druhé půle byl ještě mnohem horší, takže Dukla, která působila do přestávky téměř neškodným dojmem,
se během krátké doby ocitla v několika dobrých příležitostech. Ale ani jednu nedokázala
proměnit, čímž by domácí dostala pod ještě větší psychický tlak. Definitivně o vítězství
rozhodl až deset minut svým druhým gólem Pepa Šural, který byl v tomto utkání velmi
produktivní. Naopak Vašek Kadlec se dál herně trápí, možná k tomu přispěly i zdravotní problémy, kvůli kterým po prvním poločase střídal. Jenže Ben Chaim byl ještě horší,
i když měl dost prostoru na pravé straně. Většina akcí ale u něj bohužel končila…
Bohemka nepatří v této sezoně k týmům, které by dávaly pravidelně hodně gólů. V neděli v „Ďolíčku“ proti vedoucí Plzni to ale „klokanům“ padalo náramně. Hráli velmi dobře
organizovaně, napadali vysoko rozehrávku viktoriánů, kteří se pod tlakem dopouštěli
mnoha chyb. Jejich ofenzivní rozestavení s krajními beky nahoře a oběma stopery dost
od sebe bylo tentokrát spíš výhodou pro domácí, kteří byli v koncovce neuvěřitelně efektivní, což dokumentuje i konečný výsledek 5:2. Jsem zvědavý, jak Plzeňští tuto kritickou
krizovou situaci, do které se na jaře sami postupně dostali, zvládnou. Řada opor s výjimky Honzy Kopice je z formy, také pohoda očividně není jako na podzim, kdy Michael
Krmenčník s Danem Kolářem rozhodovali zápasy. A nyní přijede do Plzně Sparta!“

inzerce

NEJVĚTŠÍM MAGNETEM PŘÍŠTÍHO LIGOVÉHO KOLA BUDE MAČ PLZNĚ SE SPARTOU.
V ŘÍJNU VYLOUPILI ZÁPADOČEŠI LETNOU JEDINÝM GÓLEM DANIELA KOLÁŘE.
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HET LIGA
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GÓLOVÁ JÍZDA

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

Nevídaná
přestřelka v „Ďolíčku“

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)
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Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

25

Davis Ikaunieks (Jihlava, 8 + 6), Milan Škoda (Slavia, 11 + 2)

22,5

Jan Kopic (Plzeň, 6 + 7)
21,5 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 10 + 1) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 19 - Tomáš
Wágner (Karviná, 8 + 2) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3), Vladimir Jovovič (Jablonec, 7 + 3) *
17,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 8 + 1), David Vaněček (Teplice, 8 + 1) * 17 - Roman Potočný (Liberec, 4
+ 6) * 16,5 - Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 6 + 3) * 16 - Milan Baroš (Ostrava, 8
+ 0), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Dominik Mašek (Bohemians 1905, 5 + 4), Josef Šural (Sparta, 8 + 0),
Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) * 15 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 6), Lukáš Masopust (Jablonec, 3 + 6)
* 14,5 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 3) * 14 - David Houska (Olomouc, 4 + 4) * 13 - Ubong Ekpai
(Zlín, 5 + 3) * 12,5 - Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 3) * 12 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0) * 11,5
- Mick Van Buren (Slavia, 5 + 1), Robert Hrubý (Ostrava, 5 + 1), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 5), Rudolf
Reiter (Bohemians 1905, 2 + 5) * 10,5 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 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 - Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín, 4 + 1), Nicolae Stanciu (Sparta, 4 + 1), Michal
Trávník (Jablonec, 1 + 5) * 9 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 2), Vlastimil Daníček (Slovácko, 3 +
2), Pavel Dvořák (Jihlava, 3 + 2), Jakub Fulnek (Jihlava, 3 + 2), Martin Hašek (Bohemians 1905, 3 +
2), Václav Kadlec (Sparta, 3 + 2), Jan Krob (Teplice, 0 + 6) * 8,5 - Lukáš Hejda (Plzeň, 2 + 3), Tomáš
Mičola (Ostrava, 2 + 3) * 8 - Martin Doležal II (4 + 0), Martin Graiciar (Liberec, 4 + 0), Jevgenij Kabajev
(Bohemians 1905, 4 + 0), David Lafata (Sparta, 4 + 0), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 1 + 4), Jakub
Řezníček (Plzeň/Olomouc, 4 + 0), Jan Šisler (Karviná, 1 + 4), Tomáš Zahradníček (Olomouc, 1 + 4)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

NEJVÍCE SI V GÓLOVÉ JÍZDĚ
POLEPŠILI BOHEMIANS VÝPRASKEM PLZNĚ.

12

Michael Krmenčík (Plzeň)

inzerce

Vedoucí Plzeň sice jako první
týmy završila čtyřicítku vstřelených gólů, ovšem v nedělním
duelu ve vršovickém „Ďolíčku“
tahala za kratší konec, protože domácím „klokanům“ se
povedlo proti lídrovi nevídané
střelecké galapředstavení. Díky
pěti vstřeleným brankám viktoriánům se razantně přehoupli
přes hranici průměru alespoň
jedné na zápas, kterou do té
doby od začátku sezony marně
atakovali…

1.

Plzeň

40

1,739

2.

Slavia

39

1,696

3.

Jablonec

37

1,609

4.-5.

Liberec

33

1,435

4.-5.

Sparta

33

1,435

6.

Olomouc

30

1,304

7.

Ostrava

28

1,217

8.

Teplice

27

1,174

9.-10.

Bohemians 1905

26

1,130

9.-10.

Ml. Boleslav

26

1,130

11.-12.

Karviná

25

1,087

11.-12.

Jihlava

25

1,087

13.

Dukla

24

1,043

14.

Zlín

22

0,957

15.

Slovácko

18

0,783

16.

Brno

14

0,609

11 - Milan Škoda (Slavia) * 10 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 8 - Milan Baroš (Ostrava), Davis
Ikaunieks (Jihlava), Matěj Pulkrab (Liberec), Josef Šural (Sparta), David Vaněček (Teplice), Tomáš
Wágner (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 7 - Lukáš Budínský (Karviná), Jan Holenda (Dukla),
Vladimír Jovovič (Jablonec) * 6 - Daniel Kolář (Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Golgol Mebrahtu (Ml.
Boleslav), Jakub Plšek (Olomouc) * 5 - Mick Van Buren (Slavia),Ubong Ekpai (Zlín), Martin Fillo
(Teplice/Ostrava), Robert Hrubý (Ostrava), Milan Kerbr (Liberec), Dominik Mašek (Bohemians
1905), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jan Rezek (Teplice), Michal Škoda (Brno)

VYCHYTANÉ NULY

12

Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)
10 - Matúš Kozáčik (Plzeň) * 9 - Miloš Buchta (Olomouc), Ondřej Kolář (Liberec/Slavia) * 8 - Tomáš
Fryšták (Bohemians 1905), Vlastimil Hrubý (Jablonec) * 7 - Dušan Melichárek (Brno) * 6 - Martin
Dúbravka (Sparta)
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FOTOSTORY

FOTOSTORY

Jak „klokani“ uskákali lídra!
Bohemians 1905 - Plzeň  5:2 (4:2)

5)

2)

Demolice Plzně proběhla hned v prvním poločase. Ve 23. minutě zvyšoval Rudolf Reiter po rychlém protiútoku už na 2:0 pro
domácí

(1). A když ve 38. minutě nikým neatakovaný Dominik

Mašek doťukával balon za záda bezmocného brankáře Aleše
Hrušky, bylo to již 4:1 pro nadšeně hrající „klokany“ (2).

1)

7)
(3), kterou výrazně přiživoval
skvělý teprve dvacetiletý útočník Benjamin Tetteh (4), jenž svůj
Hráči i fanoušci byli v extázi

výkon korunoval finálovým gólem na 5:2. Trenér Viktorie Pavel
Vrba střídal rozhořčená gesta ke svým svěřencům

3)

(5) s výrazy

zmaru (6). Zato domácí kouč Martin Hašek slavil se svým reali-

začním týmem zaslouženě vysokou výhru (7)!

4)

6)

15/2018
Úterý 10.4.2018

35

www.GOL.cz
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
17. 4. 2018
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SERIÁL

SERIÁL
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná významné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1931
CHCE TO CENTRA!
ALE KDE HO VZÍT?
Co se vleče, neuteče, říkali si zřejmě úředníci, když vyřizovali žádost jednoho rodilého Rakušana o udělení československého státního občanství. Karl Kannhäuser přesídlil z Vídně
do Prahy již roku 1925 a v barvách DFC si zahrál premiérový ročník naší ligy. Potom se soutěže zmocnila Středočeská

piádě nebo na té opravdové v Antverpách... Jenže od triumfu
v Roubaix už uplynulo rovných dvacet let, klasik české uličky
za národní mužstvo naposled nastoupil roku 1922 a od té doby
se nenašel pokračovatel hodný toho označení. Bylo mnoho
povolaných, ale žádný vyvolený.

NÁRODNÍ MUŽSTVO S TŘEMI CENTRFORVARDY PŘED UTKÁNÍM S MAĎARY (3:3): ZLEVA STOJÍ VODIČKA, TYRPEKL,
BURGR, SVOBODA, ŠIMPERSKÝ, KANNHÄUSER, NOVÁK (ANO, TEN TĚŽCE POSTIŽENÝ BEK SLAVIE) A PLÁNIČKA,
PŘED NIMI NÁHRADNÍ BRANKÁŘ HOCHMAN, SOKOLÁŘ, SILNÝ A JUNEK .V OVÁLU STAVITEL TÝMU JOSEF FANTA

Přitom ve vzpomenutém střetnutí s Maďary tvořili vnitřní trio útoku hned tři kluboví centrforvardi - na pravé spojce
nastoupil slávista František Svoboda, na levé sparťan Josef
Silný. O tom třetím, Kannhäuserovi, sportovní týdeník Star
po mači napsal: „Očekávalo se od něho, že bude útočníkem

župa, a tak ji klub, který byl členem menšinového německého

takové třídy a rozhledu, který by dovedl plně využít střelec-

svazu, nemohl dál hrát (zato se roku 1929 málem a v letech

kých schopností spojek. V prvé půlhodině podařil se mu také

1931 a 1933 skutečně stal amatérským mistrem ČSR). Hráč,

mnohý skvělý tah, později však odpadl.“ Začal se vytrácet

který už i délkou trvalého pobytu splňoval podmínky občan-

s houstnoucím soumrakem. Nebylo divu - trpěl oční vadou...

ství, o jeho získání usiloval, ale dlouho se nic nedělo. Až když

Zahrál si ještě na Hohe Warte proti Rakušanům (1:2) a pak už

naléhavě intervenoval sám ministr vnitra Juraj Slávik, bylo

se zase začal hledat jiný kandidát.

dér, jehož střely trhaly sítě, sice skutečným vůdcem ani diri-

A tak se znovu zkoušel Silný, jakkoli se dávno vědělo, že v té

gentem té formace v životě nebyl, ale rád to o sobě četl. Snad

roli to není pravé ořechové. Nebo „Klokan“ Káša Bejbl. To

se tak i viděl... Dávný obránce Slavie Richard Veselý tehdy

vskutku byl rozený „vůdce a dirigent“, brilantní technik a bylo

v kritice toho zlozvyku trefně poznamenal: „Kdyby v naší době

mu jen šestadvacet let. Jenže co naplat, své nejlepší už měl

nejlepší hráč trval na tom, že musí hrát v centru, pak by tam

za sebou... V sešívaném dresu to párkrát v centru vyšlo Vác-

byl asi musel hrát Jenda Košek. A jak by to bylo asi dopada-

lavu Bárovi - a tak šup s ním honem do národního mužstva.

lo...“ Jenže Svoboda ani pak nepovolil.

Nikam to nevedlo, stejně jako pokusy s dalším robustním os-

A Slavia se začala poohlížet po jiném středním útočníkovi. Na čas se zhlédla ve famózním etnickém Čechovi Matyáši

trostřelcem Vojtou Bradáčem, kterého žižkovské Viktorice
na jaře následujícího roku vyfoukla Slavia.

Šindelářovi z Austrie, v té době osmadvacetiletému. Toho by

Špatně si na tom místě nevedl sparťan Oldřich Nejedlý,

tehdy (a ještě dlouho potom) pracovním dnem. Takže když si

a Jožka Silný si od jeho příchodu v klubovém centru na tom

přece vzhledem k jeho původu bylo možné rychle naturalizo-

jenomže „doma“ hrál vedle Raymonda Braineho spojku. A to

v sobotu 21. března 1931 třicetiletý útočník „Deficitu“ konečně

postu zahrál, jen když „Šafář“ nebyl fit. Slávisté měli Svo-

vat i pro reprezentaci... Zlaté oči! Echt Vídeňák se sám psal

také byl jeho ideální post.

mohl vyzvednout příslušné doklady, nazítří na Spartě již směl

bodu, ale... „Franci si tehdy ve svém klubu to místo diktoval.

zásadně Matthias Sindelar, na začátku svého příjmení vyslo-

Prostě náš fotbal měl i v té době (jakkoli se nám dnes

nastoupit za národní mužstvo proti Maďarům.

A nedal si to rozmluvit,“ čteme v cenné knize Fredinanda

voval „Z“ a Praha ho prachnic nelákala. O tom, že vídeňský

z odstupu bezmála devadesáti let může jevit jako zlatá) fůru

Nač takový spěch? Tehdy se mu nikdo zasvěcený nedivil.

Scheinosta Slavné postavy naší kopané. Novináři té éry často

Rapid právě toho roku získal do svých řad mimořádně talen-

problémů, z kterých šla jeho generálům hlava kolem. Ještě

V reprezentačním útoku už to dlouho drhlo. Chyběl vůdce

nepsali o středním útočníkovi, ale o vedoucím útoku, dirigen-

tovaného osmnáctiletého juniora Pepiho Bicana, také Čecha,

dlouho potom stále platil povzdech z titulku. Národní muž-

řady a tvůrce hry. Pamětníci stále častěji vzdychali po Vác-

tovi - mnohdy mechanicky, aniž by to odpovídalo skutečnosti.

který se však k tomu hrdě hlásil a na prázdniny jezdíval k ba-

stvo naléhavě potřebovalo centra. Ale kde ho vzít?

lavu Pilátovi, jak kdysi válel v Roubaix, na Pershingově olym-

Beran, tank a postrach obránců i brankářů Franci, bombar-

bičce do Blatnice, zatím u nás nikdo neměl ani tušení...
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vše vyřízeno prakticky v jediném dni! Sobota byla naštěstí

Skvělý sparťan Braine byl poddaným belgického krále
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ROK 1981
DUKLÁCI „ZHASLI“
EVROPSKÉ HVĚZDY
Československý fotbal slavil osmdesáté výročí ustavení Českého svazu fotbalového, oficiálního orgánu, který spatřil světlo
světa 19. října v hostinci U zlaté váhy v Praze. U zrodu stálo sedmnáct klubů a kroužků, většinou pražských. Jen dva byly z Plzně a jeden z Roudnice nad Labem. To bylo symbolické, protože
se všeobecně traduje, že první fotbalový zápas v našich zemích
se hrál na labském ostrově právě v tomto městě pod Řípem. Jen
se historikové nemohou dohodnout, zda to bylo 29. září 1887,
nebo až 15. srpna 1892... Shodují se jen na tom, že hrál místní
veslařský ČAC proti roudnickému Sokolu.

PŘEDSEDA FIFA JOAO HAVELANGE A PŘEDSEDA UEFA ARTEMIO FRANCHI SE ZDRAVÍ
S ČESKOSLOVENSKÝMI REPREZENTANTY PŘED UTKÁNÍM S EVROPOU V PRAZE NA STRAHOVĚ.

TITULNÍ STRÁNKA BULLETINU
VYDANÉHO K UTKÁNÍ S VÝBĚREM EVROPY.

40

Pryč se spory, přítomností je živ fanoušek. A ten českoslo-

účastí svých reprezentačních celků na jedné straně, tak pod-

venský se měl z čeho radovat. Ještě nezapomněl na oslavy

porou, kterou věnuje rozvoji fotbalu vysoce kvalifikovanými

titulu mistrů Evropy z roku 1976, v čerstvé paměti bylo zla-

odborníky, na straně druhé. Ať váš svaz pokračuje v těchto

to z Olympiády z Moskvy a bronz z evropského šampionátu

tradicích ve stejném duchu a s tak velkými úspěchy,“ nechal

z Itálie. Však to mělo ve světě zvuk a není divu, že žádost, aby

se vzletně slyšet ve své zdravici Brazilec Dr. Joao Havelan-

oslavy ozářily hvězdy svolané do výběru Evropy, byla prompt-

ge, předseda FIFA, který se osobně zúčastnil a na praž-

ně vyslyšena.

ském Strahově zasedl vedle předsedy ČSTV Antonína Himla

„FIFA se připojuje se všemi členskými svazy k oslavě osm-

a předsedy svazu Jaromíra Tománka. Přijel pochopitelně i Ital

desátého výročí založení svazu. Vysoko oceňujeme eminentní

Dr. Artemio Franchi, předseda UEFA, který se připojil ke gra-

úlohu, kterou československý fotbalový svaz hraje v posled-

tulantům: „Velcí hráči a významná mužstva tvoří od nepaměti

ních letech jak na evropském, tak celosvětovém poli, a to jak

pomníky vašeho fotbalu. Vaše kluby se úspěšně zúčastňují

41
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  Koncem roku 1930 dobíhala Svobodovi smlouva ve Slavii. Sparta se ho
snažila ulovit už čtyři roky předtím v mateřském vinohradském Rapidu.
Když ho teď oslovila (nebo on ji?) a slovo dalo slovo, letěl Prahou drb, že
Franci dostal od rudých vkladní knížku na sto tisíc korun, zatím bez příslušného hesla. A tisícikoruna představovala solidní měsíční plat... Určitě však musel rudým podepsat směnku na padesát tisíc pro případ, že
by si přestup rozmyslel. A k tomu také došlo. Přitom možná chtěl pouze
zvednout svou cenu při jednání o nové smlouvě ve Slavii... Byl to poprask!
Sparťané ho naháněli na klubovém zájezdu po Francii, červenobílí se rozhodli ho uchránit před novými svody, a tak ho svěřili do opatrování světa
znalému spoluhráči Jindřichu Šoltysovi (svého času za stáže v Hajduku
působil ve Splitu na našem konzulátu). Ti dva slíbili, že se ukryjí v některém přímořském letovisku, ale aby ušetřili franky, zvolili Mariánské Lázně.
Když štvanice vyšuměla, Svoboda dál střílel slávistické góly, jako kdyby
se nechumelilo, a sparťané ho žalovali o navrácení „půjčky“. V říjnu 1931
mu obchodní soud uložil, aby zaplatil padesát tisíc plus náklady jednání.
Atmosféra ve vztazích obou „S“ už by se dala krájet...
  Na vrcholu vážné roztržky se dávní rivalové v předvečer svatováclavského svátku utkali ve finále Poháru Středočeské župy. Sparta vyhrála
3:1, ale jen mač začal, rozjela se drsná okopávaná. Faul stíhal faul a pomsta byla sladká. Rozhodčí Wolker dělal chybu za chybou a nejhrůznější
zákroky raději vůbec neřešil. To však, jak napsal Sportovní věstník, bylo
„slabou omluvou pro všechny ty hanebné excesy, jichž jsme byli při zápasu
svědky“. Minule jsme tu o Belgičanu Braineovi ve službách Sparty pěli samou chválu. Teď mu přiznáme, že byl hned zkraje utkání několikrát nepěkně skolen. Nebudeme však omlouvat jeho šlapák v 30. minutě na obránce
červenobílých Antonína Nováka, i když na hřišti zůstal nepotrestán. Výsledkem byla zlomená lýtková kost, zle pohmožděný kotník a chodidlo a konec fotbalové dráhy čtyřiadvacetiletého reprezentanta.
  Slávisté se ohrazovali proti soudnímu projednání Svobodovy směnky argumentem, že k tomu jsou kompetentní orgány fotbalové asociace. (Sparťané se však vytasili s tvrzením, že „půjčku“ mu neposkytl klub, nýbrž jeho
zaměstnanec, ale ne člen.) Teď však slávisté sami chtěli zákrok Braineho
proměnit v trestný čin ublížení na těle (i když jejich hráč Štefan Čambal,
který situaci sledoval z několika kroků, ještě po letech tvrdil, že určitě
nešlo o záměr.) Nakonec se kluby domluvily na kompromisu. Co jsme si,
to jsme si... Stáhly své žaloby a dokonce uzavřely džentlmenskou dohodu
o vzájemném nepřetahování hráčů, která vztahy zklidnila na řadu let.
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Bordeaux), hráči Nyilási (Ferencváros), Prohaska (FC Inter

skem (5:2) dorazilo 60 tisíc diváků, kteří se sjeli vlaky a auto-

Milán), Michel (FC Nantes) a Mavros (AEK Atény) za Konciliu,

busy z celé republiky. To ale byla v roce 1981 už minulost. Pro

Kaltze, Šurjaka, Humberta a Krankla.

mistrovství Evropy v atletice 1978 byl Strahov zcela přebudo-

Tehdejší Československý sport po utkání napsal: „Hosté

ván a hlediště tehdy podle oficiálních zdrojů pojmulo 35 tisíc

se u nás poznávali - s dechem vydrželi poločas. Začali jsme

diváků. Proto historické prameny uvádějí, že zápas, kdy Čes-

v kvapíkovém tempu, přešli do strhujícího rytmu. Zástupci

koslovensko „zhaslo“ evropské hvězdy, navštívil tento počet

fotbalových federací tleskali jednoduchým a nápaditým akcím

fanoušků. Na rekonstruovaném „Rošičáku“ bylo od premiéry

československých reprezentantů.“

11. října 1978 s NSR (3:4) sehráno 25 utkání. Největší slávu za-

Čtyři takové vedly ke gólům. Ve 35. minutě na jeden dotek

žil v osmdesátých letech. Šestkrát byly jeho ochozy zcela za-

evropských soutěží a reprezentační mužstvo nevystoupilo

hrála s domácí reprezentací, byl asistentem Juppa Derwalla

po „duklácké“ ose Kozák-Vízek-Nehoda-Kozák a jeho střela

plněny, dvakrát na NSR, na Švédsko, na Wales, na Itálii a jak

na světla ramp v roce 1976 poprvé. Současně chci připome-

dr. Jozef Vengloš a zahrál si Zdeněk Nehoda. „Dostal jsem po-

se od tyče odrazila do sítě. V 69. minutě dribloval Vízek, o míč

už bylo napsáno - na výběr Evropy. 

nout mnoho významných trenérů, rozhodčích a funkcionářů,

zvánku, hrál jsem asi do sedmdesáté minuty. V týmu byli na-

přišel, ale Nehoda se k němu dostal a zvýšil na 2:0. V 73. mi-

kteří v uplynulých desetiletích přispívali nemalým podílem

příklad brankář Schumacher, obránce Kaltz, Holanďan Krol.

nutě využil přihrávku zprava opět Nehoda. V 80. minutě přišel

k rozvoji fotbalu. Osobně bych rád vyzdvihnul dr. Václava

Já bydlel na pokoji s Rakušanem Pezzeyem. Vyhráli jsme 3:0.

nejhezčí gól zápasu - Kozákova falšovaná střela z rohu po-

Jíru, který již tři roky vykonává funkci vicepresidenta UEFA

Zápas byl ve prospěch postižených zemětřesením v Itálii, ale

kutového území zamířila do levého horního roku Panteličovy

a od roku 1969 je předsedou technické komise.“

vzpomínám si, že hlediště nebylo plné. Bylo to tehdy pro po-

branky. Výhru 4:0 nad Evropou tak zařídili fotbalisté působící

řadatele zklamáním. To v srpnu na Strahově to bylo mnohem

v Dukle Praha.

Fanoušci se ale hlavně těšili na zápas, ve kterém tým Československa, vedený trenérem Jozefem Veglošem a asisten-

lepší,“ zavzpomínal Zdeněk Nehoda.

Jaroslav Kolář

STALO SE...
  Na Letné se 18. května hrálo 200. derby Sparta - Slavia, přišlo 24 478
diváků, domácí vedli brankou Kotala z penalty z 16. minuty, hosté srov-

„Měli jsme tehdy kvalitní reprezentaci. Po titulu z roku 1976

nali Zamazalem v 76. minutě a v 82. minutě poslal body do Edenu Hotový.

tem Františkem Havránkem, změřil síly s výběrem Evropy.

Po Římu se dočkala o půl roku později i Praha. Kanonýr re-

došlo k obměně na některých postech, ale kvalifikace na mis-

O tři dny dříve zemřel v Kroměříži Jožka Silný, legendární kanonýr, který

Ten sestavoval trenér úřadujících evropských šampiónů z Ně-

prezentace Zdeněk Nehoda vedl jako kapitán do zápasu tuto

trovství Evropy a start i zisk bronzu v Itálii se vydařily. Ten-

jako první v historii pokořil hranici sta ligových branek a vstoupil do Klu-

mecka čtyřiapadesátiletý Jupp Derwall, asistenta mu dělal

sestavu: Seman (Lokomotiva Košice) - Macela (Dukla Praha),

to tým pak pokračoval a vybojoval ještě účast na mistrovství

bu ligových kanonýrů týdeníku GÓL. Oblékal dres obou slavných „S“,

o sedm let starší Rus Konstantin Beskov.

Jurkemik (Inter Bratislava), Vojáček (Baník Ostrava), Barmoš

světa 1982 ve Španělsku. Výběr Evropy byl dost podobný, jako

jednu sezonu hrál i francouzskou ligu za tým SC Nimes.

Den D: 18. srpen 1981, krásný letní podvečer. Dějiště: Stadion

(Inter Bratislava) - Kozák (Dukla Praha), Bičovský (Bohemi-

předtím v Itálii. Nám se povedly některé akce, čtyřikrát jsme

  Přemysl Bičovský vstřelil stý ligový gól a stal se jako první záložník

E. Rošického, Praha Strahov. Aktéři: Šestnáct nejlepších čes-

ans Praha), Panenka (Rapid Vídeň) - Vízek (Dukla Praha), Ne-

je i zakončili gólem. A je pravda, že to byly góly od Dukláků.

v historii členem Klubu ligových kanonýrů GÓLu. Později ještě přidal tři-

hoda (Dukla Praha), Masný (Slovan Bratislava).

Lidé si to tehdy hodně užili, zájem byl obrovský, někde psali,

cet branek - šest za Bohemians, pak na angažmá v Rakousku 18 za Eisen-

že tam bylo až čtyřicet tisíc lidí,“ vybavuje si Zdeněk Nehoda.

stadt a 6 za Mödling.

koslovenských fotbalistů a šestnáct hvězd evropského fotbalu.
Zápas patří mezi oficiální mezistátní utkání, byť soupeřem

Ve 37. minutě střídal Macelu Berger (Sparta Praha), po pře-

nebyla reprezentace jedné země, ale celé Evropy. Šlo teprve

stávce místo Semana, Bičovského, Panenky a Masného přišli

Stadion na Strahově býval k mezistátním zápasům využíván

o osmnácté utkání, kdy byl svolán výběr Evropy nebo FIFA.

Netolička (Dukla Praha), Mazura (Zbrojovka Brno), P. Němec

několikrát i před druhou světovou válkou. Po ní, v padesátých

(Baník Ostrava) a Radimec (Baník Ostrava).

letech, zažil zápasy, na které přišlo i padesát tisíc fanoušků.

Vše začalo v Anglii v roce 1938 na počest 75. výročí založení
nejstarší fotbalové asociace světa. Do paměti fanoušků vešel

V nominaci Evropy bylo devatenáct hvězd, bylo jasné, že ne

pátý zápas, kdy 23. října 1963 slavila ve Wembley tatáž asoci-

všechny budou moci přijet. Nakonec chyběli jen tři Němci -

ace 100 let trvání a mezi gratulanty ve výběru světa, hrajícím

Rummenige, Breitner z Bayernu Mnichov a Briegel z Kaiser-

v modrých dresech s logem FIFA na hrudi, byli i Josef Maso-

slauternu. Fanoušci viděli tento tým:

pust, Svatopluk Pluskal a Ján Popluhár.

dříve slavil už dvě kola před koncem, tentokráte to bylo těsnější, Slezané
se radovali kolo před koncem po domácí výhře nad „Klokany“ z Vršovic.

Koncilia (Austria Vídeň) - Zajec (Dinamo Záhřeb), Pezzey

Prvním československým reprezentantem byl ve výběru

(Eintracht Frankfurt), Stojkovič (Partizan Bělehrad), Kaltz

Evropy 1947 Josef Ludl, pak se objevovala při různých pří-

(Hamburger SV) - Šurjak (Paris St. Germain), Kipiani (Di-

ležitostech zmíněná trojice, ale i Ján Geleta, Jozef Bomba,

namo Tbilisi), Humberto (Benfica Lisabon), Antognoni (AC

Jan Lála, třikrát Ivo Viktor, Ladislav Kuna, Antonín Panenka,

Fiorentina) - Blochin (Dynamo Kyjev), Krankl (Rapid Vídeň).

Rostislav Vojáček a v únoru roku 1981 v Římě, kde Evropa

Do druhého poločasu nastoupili brankář Pantelič (Girondins

42

43

inzerce

inzerce

Rekordní návštěva je z 10. dubna 1949, kdy na zápas s Maďar-

  Baník Ostrava se stal potřetí mistrem, podruhé za sebou. Zatímco o rok
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47

Giganti krůček od semifinále

LUIS SUÁREZ TŘI MINUTY PŘED KONCEM ZPEČETIL VÍTĚZSTVÍ BARCELONY 4:1 NAD AS ŘÍM.

S milionářskou soutěží se pomalu loučí borci AS Řím, kte-

REPRÍZA FINÁLE PRO REAL

ří v úvodním čtvrtfinále zavítali na legendární Camp Nou a duel

Doma uspěl také Liverpool, jenž sice do duelu s anglickými

na katalánském stadionu si příliš neužili. Tlaku favorizované Bar-

rivaly z Manchesteru City nešel jako velký favorit, hvězdnému

celony sice odolávali až do 38. minuty, jenže poté si De Rossi vstře-

soupeři díky Salahovi, Oxlade-Chamberlainovi a Manému zasadil

lil vlastní branku a po změně stran jej napodobil Manolas! Správ-

během úvodní půlhodinky utkání třikrát K.O., z nějž už se mančaft

nou síť následně rozvlnili domácí Piqué se Suárezem a Barcelona

kouče Pepa Guardioly nevzpamatoval a po porážce 0:3 se ocitl nad

si tak veze do Říma, za který se krátce před koncem prosadil Edin

propastí… Dokáže se doma vybičovat k velkému obratu? V reprí-

Džeko, pohodlný náskok po vítězství 4:1.

ze loňského finále Ligy mistrů se znovu utkaly Juventus s Realem

CRISTIANO RONALDO POKOŘIL JUVENTUS FAMÓZNÍMI NŮŽKAMI, KTERÝMI ZVÝŠIL NA 2:0 PRO REAL.

46

ČTVRTFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

ÚVODNÍ ZÁPASY

ÚVODNÍ ZÁPASY

Sevilla - Bayern Mnichov 1:2 * Juventus Turín - Real Madrid 0:3
Barcelona - AS Řím 4:1 * Liverpool - Manchester City 3:0

Arsenal - CSKA Moskva 4:1 * Atl. Madrid - Sporting 2:0
Lazio - Salcburk 4:2 * RB Lipsko - Marseille 1:0

ODVETNÉ ZÁPASY

ODVETNÉ ZÁPASY

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

čtvrtek 12. dubna: CSKA Moskva - Arsenal, Marseille - RB Lipsko,
Salcburk - Lazio, Sporting - Atl. Madrid

47

inzerce

inzerce

Zatímco u nás už vládne jaro, v pohárové Evropě pořádně přituhuje. Vždyť
v tomto týdnu vykrystalizují čtyři nejlepší týmy Ligy mistrů i Evropské ligy!
O složení semifinále prestižnější Champions League výrazně napověděly
úvodní čtvrtfinálové duely v minulém týdnu, v nichž Barcelona, Real Madrid i Liverpool zvítězily tříbrankovým rozdílem!

ČTVRTFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ
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EVROPSKÉ POHÁRY

Madrid a opět mají navrch úřadující šampioni z Bílého baletu,
kteří díky dvěma zásahům Cristiana Ronalda v Turíně triumfovali hladce 3:0. Uspěl také mnichovský Bayern, který do semifinále
nakročil výhrou 2:1 v Seville. Dorazí španělského protivníka před
svými fanoušky v Allianz Aréně?

ČECH BLÍZKO POSTUPU
V Evropské lize má blízko k postupu Arsenal, jenž půjde
do odvety v Moskvě s tamním CSKA s vítězstvím 4:1 v kapse,
o které se zasloužili dvougóloví střelci Ramsey s Lacazettem,
Petra Čecha v brance Gunners překonal Golovin. Čtyřikrát se
prosadilo také Lazio proti Salcburku (4:2), madridské Atlético si
zase poradilo s přemožitelem Plzně lisabonským Sportingem
2:0. Na účast v semifinále nadále může pomýšlet také pohárový
novic z Lipska, který přetlačil Marseille 1:0 a v odvetě tak bude
hájit nejtěsnější náskok.

BAYERN ZVÍTĚZIL V SEVILLE 2:1.

inzerce

LIVERPOOL ZASKOČIL MANCHESTER CITY A PO VÝHŘE 3:0 JE BLÍZKO POSTUPU.

48
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

BUNDESLIGA

United překazili korunovaci rivala!

Ribéry se vyrovnal legendám

51

15/2018
Úterý 10.4.2018

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

29 23

3

3

76:21

72
52

1. Manchester City

32 27

3

2

90:24

84

1. Bayern

2. Manchester Utd.

32 22

5

5

63:25

71

2. Schalke

29 15

7

7

45:33

3. Liverpool

33 19 10

4

75:35

67

3. Dortmund

29 14

9

6

57:39

51

4. Tottenham

32 20

7

5

64:27

67

4. Frankfurt

29 13

7

9

40:33

46

5. Chelsea

32 17

6

9

54:31

57

5. RB Lipsko

28 13

7

8

43:37

46

54

6. Leverkusen

28 12

9

7

47:35

45

29 11 10

8

53:42

43

6. Arsenal

32 16

6

10

61:43

9

31:28

49

7. Hoffenheim

8. Leicester

32 11 10 11

48:45

43

8. M´gladbach

29 11

7

11

38:43

40

9. Everton

33 11

8

14

38:53

41

9. Stuttgart

29 11

5

13

26:34

38

10. Newcastle

32 10

8

14

33:41

38

10. Hertha

29

8

12

9

33:34

36

11. Bournemouth

33

41:53

38

11. Augsburg

29

9

9

11

38:40

36

12. Brémy

29

9

9

11

33:35

36

7. Burnley

32 13 10

9

11 13

12. Watford

33 10

7

16

42:59

37

13. Brighton

32

8

11 13

29:43

35

14. West Ham

32

8

10 14

40:58

34

15. Swansea

32

8

8

16

26:45

32

16. Huddersfield

33

8

8

17

26:54

32

17. Crystal Palace

33

7

10 16

33:52

31

18. Southampton

32

5

13 14

31:50

28

19. Stoke

33

6

9

18

30:63

27

20. West Brom

33

3

12 18

26:52

21

VÝSLEDKY
33. KOLO
Chelsea - West Ham 1:1 * Arsenal - Southampton 3:2
Manchester City - Manchester Utd. 2:3 * Watford - Burnley 1:2
Bournemouth - Crystal Palace 2:2 * Stoke - Tottenham 1:2
Brighton - Huddersfield 1:1 * Leicester - Newcastle 1:2
West Brom - Swansea 1:1 * Everton - Liverpool 0:0

FRANCK RIBÉRY ZÍSKAL S BAYERNEM UŽ OSMÝ LIGOVÝ TITUL.
A S MNICHOVSKÝM VELKOKLUBEM SE CHYSTÁ NA PRODLOUŽENÍ SMLOUVY …

ZÁLOŽNÍK PAUL POGBA DVĚMA ZÁSAHY NASTARTOVAL VELKÝ OBRAT UNITED.

Vítězství v prestižním derby nad městskými rivaly by jim přihrálo do rukou mistrovskou definitívu. A když Citizens o poločase odcházeli do kabin s dvoubrankovým náskokem, fanoušci
na Etihad Stadium se těšili na titulové oslavy. Po spektakulárním
kolapsu domácích v druhé půli jim ale zbyly jen oči pro pláč…

Třebaže Bayern musel další mistrovské oslavy o týden odložit,
přesto šestý bundesligový titul v řadě slavil de facto doma v Bavorsku. Vyhrál totiž derby v Augsburgu. Sice vlastním gólem pomohl domácím do vedení, ale ještě do přestávky stihl mnichovský suverén dvěma brankami vývoj otočit ve svůj prospěch.
Po hodině hry přidal pojistku Arjen Robben, který se může s Franckem Ribérym už těšit

13. Hannover

29

9

8

12

37:43

35

14. Freiburg

29

6

12 11

26:48

30

15. Wolfsburg

29

5

14 10

30:37

29

16. Mohuč

29

6

9

14

30:47

27

17. Hamburk

29

5

7

17

23:46

22

18. Kolín nad Rýnem 29

5

6

18

28:56

21

VÝSLEDKY
29. KOLO
Frankfurt - Hoffenheim 1:1 * Dortmund - Stuttgart 3:0
Hamburk - Schalke 3:2 * Augsburg - Bayern 1:4
Freiburg - Wolfsburg 0:2 * Kolín nad Rýnem - Mohuč 1:1
Mönchengladbach - Hertha 2:1 * Hannover - Brémy 2:1
RB Lipsko - Leverkusen (hráno po uzávěrce)

na prodloužení končícího kontraktu. „Není tady moc důvodů proti prodloužení. Od doby, co
jsou tady, si užíváme velké úspěchy. Už dopředu jsme oznámili, že smlouvy prodloužíme, až

PROGRAM

přijde správný čas, pokud se s oběma dohodneme. Klíčové pro nás je, jak oba hrají. A oba

PROGRAM
34. KOLO
14.4. Southampton - Chelsea, Burnley - Leicester,
Crystal Palace - Brighton, Huddersfield - Watford,
Swansea - Everton, Liverpool - Bournemouth,
Tottenham - Manchester City
15.4. Newcastle - Arsenal, Manchester Utd. - West Brom
16.4. West Ham - Stoke

NEJLEPŠÍ STŘELCI

hrají prvotřídně,“ potvrzuje zájem bavorského velkoklubu jeho šéf Karl-Heinz Rummenigge.

lekce. Nejprve padl v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Liverpoolem 0:3 a vysněný postup

Pětatřicetiletý francouzský křídelník má již osmý titul z německé bundesligy, do které

mezi čtyři nejlepší se mu výrazně vzdálil, poté neproměnil první titulový mečbol, když ne-

zamířil hned po vydařeném mistrovství světa 2006. Vyrovnal se tím klubovým legendám

zvládl ostře sledované derby. Nad United sice po brankách Kompanyho a Gündogana už

Oliveru Kahnovi, Philippu Lahmovi, Mehmetu Schollovi a Bastianu Schweinsteigerovi.

po půlhodině bitvy o Manchester vedl 2:0 a jasně směřoval za korunovací, krátce po zahá-

Kromě dvou třicátníků v Mnichově dál zůstane i kolumbijský záložník James Rodriguez,

jení druhé půle ale v rozmezí dvou minut dvěma zásahy vyrovnal Pogba a v 69. minutě pak

který se postupně zabydlel v základní sestavě Bayernu, a tak už po pouhém roce jeho

City zasadil rozhodující ránu stoper Smalling! José Mourinho tak úhlavnímu rivalovi Pepu

dvouletého hostování z Realu Madrid se vedení staronového bundesligového šampiona

Guardiolovi ve velkém stylu vrátil prosincovou porážku 1:2 a navíc mu - i když jen dočasně

rozhodlo uplatnit opci na přestup. „Aktivujeme opci ve výši 42 milionů eur. Děkujeme Car-

# HRÁČ

TÝM

G

A

- překazil radovánky s mistrovskou trofejí.

lovi Ancelottimu za skvělou posilu,“ konstatuje lakonicky Karl-Heinz Rummenigge.

1. Lewandowski R.

Bayern

26

1

2. Aubameyang P.

Dortmund

13

3

Freiburg

13

1

Hoffenheim

12

6

TÝM

G

A

Na programu 33. kola bylo také liverpoolské derby, duel v Goodison Parku ale neoslnil

U největší rivala v Dormundu se po turbolentní sezoně, kterou Borussia skvěle začala,

1. Salah M.

Liverpool

29

9

a skončil bezbrankovou plichtou. Naopak v bitvě Arsenalu se Southamptonem bylo k vidě-

ale potom na ni padla vleklá krize, bude hráčský kádr spíš provětrávat. Kabinu vestfál-

2. Kane H.

Tottenham

24

2

3. Aguero S.

Manchester City

21

6

ní pět gólů. Dvakrát lovil míč ze své sítě kapitán domácích Petr Čech, šestí Kanonýři tak

ského velkoklubu by v létě měl opustit půltucet hráčů. V kuloárech se hovoří o obráncích

4. Sterling R.

Manchester City

16

8

osmnáctý tým tabulky zdolali 3:2 a k páté Chelsea se přiblížili na rozdíl tří bodů. Úřadující

Toljanovi, Durmovi, záložnících Sahinovi a Castrovi i ukrajinském útočníkovi Jarmolenkovi,

Leicester

16

1

šampioni, kteří vyhráli jediný z posledních pěti duelů, tentokrát před svými fanoušky re-

# HRÁČ

5. Vardy J.

30. KOLO

Dosud senzačně hrající Manchester City utrpěl v minulém týdnu dvě velké tříbrankové

13.4. Wolfsburg - Augsburg
14.4. Hertha - Kolín nad Rýnem, Hoffenheim - Hamburk,
Leverkusen - Frankfurt, Stuttgart - Hannover,
Bayern - Mönchengladbach
15.4. Schalke - Dortmund, Brémy - RB Lipsko
16.4. Mohuč - Freiburg

NEJLEPŠÍ STŘELCI

2. Petersen N.
4. Uth M.
5. Finnbogason A.

Augsburg

11

2

5. Fullkrug N.

Hannover

11

3

který do Dortmundu přestoupil před touto sezonou z Dynama Kyjev za 25 milionů eur, ale

5. Gregoritsch M.

Augsburg

11

2

Hertha

11

1

RB Lipsko

11

5

Manchester Utd

15

7

mizovali 1:1 s West Hamem a čtvrtý Tottenham, jenž zvítězil 2:1 ve Stoke, jim odskočil už

je častěji na marodce než na trávníku… Naopak by měl přijít brankář Kevin Trapp, který

7. Firmino R.

Liverpool

14

7

na deset bodů. Liga mistrů se v příští sezoně na Stamford Bridge asi hrát nebude…

přišel o post jedničky v Paris Saint Germain a údajně se už dohodl na tříleté smlouvě.

5. Werner T.

50

51

inzerce

inzerce

6. Lukaku R.

5. Kalou S.

52
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LA LIGA

SERIE A

Smír ve válce o Madrid

Tragédie rozjela jízdu Fialek
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SERIE A

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Barcelona

31 24

7

0

79:16

79

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Juventus

31 26

3

2

74:18

81

2. Atl. Madrid

31 20

8

3

51:15

68

2. Neapol

31 24

5

3. Valencia

31 20

5

6

59:31

65

3. Lazio

31 18

6

2

66:21

77

7

75:40

4. Real Madrid

31 19

7

5

77:34

64

4. AS Řím

31 18

6

60

7

50:26

5. Betis

31 15

4

12

52:53

49

5. Inter

60

31 16 11

4

50:22

6. Villarreal

30 14

5

11

40:34

47

59

6. AC Milán

31 15

7

9

43:36

52

7. Sevilla

31 14

4

13

39:50

46

7. Fiorentina

31 14

8

9

44:33

50

8. Girona

31 12

8

11

9. Celta Vigo

31 12

7

12

44:48

44

8. Atalanta

31 13

9

9

47:34

48

50:43

43

9. Sampdoria

31 14

6

11

50:46

10. Eibar

31 11

7

48

13

36:45

40

10. Turín FC

31 11 12

8

46:38

11. Getafe

31 10

45

9

12

35:30

39

11. FC Janov

31

9

8

14

24:31

12. Real Sociedad

35

31 10

7

14

56:52

37

12. Bologna

31 10

5

16

35:43

35

13. Ath. Bilbao

30

8

12 10

30:34

36

13. Udinese

31 10

3

18

39:48

33

14. Espanyol

31

8

12 11

26:38

36

14. Sassuolo

31

9

15

21:51

30

15. Leganes

31 10

6

15

26:39

36

16. Alaves

31 11

2

18

28:45

35

17. Levante

31

6

13 12

28:45

31

18. La Coruňa

31

5

8

18

29:63

23

19. Las Palmas

31

5

6

20

22:63

21

20. Malaga

31

4

5

22

19:48

17

VÝSLEDKY
31. KOLO

OSLAVNÝ TANEČEK ANTOINE GRIEZMANNA: PRÁVĚ ZAŘÍDIL
CENNOU REMÍZU ATLÉTIKA NA TRÁVNÍKU MĚSTSKÉHO RIVALA REALU.

Barcelona už vyhlíží titul, k druhé příčce udělali velký krok fotbalisté Atlétika. Z madridského derby na hřišti Realu si totiž odvezli bod a odolali tak náporu městských rivalů. Sedm kol před
koncem se zdá, že ve hře už je pouze pomyslný bronz.

Celá Itálie se zatajeným dechem sleduje jejich velkou pohádku, kterou odstartovala tragédie. Fotbalisté Fiorentiny vyhráli
pošesté v řadě, tentokrát na půdě gigantů AS Řím. Fialky se tak
přiřítily k pohárovým příčkám.

15. Chievo

31

7

8

16

29:51

29

16. Cagliari

31

8

5

18

28:51

29

17. Spal

31

5

12 14

30:52

27

18. Crotone

31

7

6

18

29:56

27

19. Verona

31

7

4

20

26:62

25

20. Benevento

31

4

1

26

26:73

13

VÝSLEDKY

V týdnu smetli v Lize mistrů Juventus, jenže o víkendu čekali na Ronalda a spol. ještě

chranářské starosti. Jenže šest výher za sebou (poprvé od sezony 1959-60) při skóre 10:1

větší mistři defenzívy - borci Atlétika. A přestože „bílý balet“ střelecky dominoval v poměru

zcela změnilo jejich plány. Příčina obrození? O té nikdo nepochybuje: bolestná smrt kapitá-

AC Milán - Sassuolo 1:1 * Udinese - Lazio 1:2
Crotone - Bologna 1:0 * Neapol - Chievo 2:1
Verona - Cagliari 1:0 * Turín FC - Inter 1:0
Sampdoria - FC Janov 0:0 * AS Řím - Fiorentina 0:2
Spal - Atalanta 1:1 * Benevento - Juventus 2:4

30:9, byla z toho jen plichta 1:1. „Hráli jsme dobře a zasloužili si víc. Je to ostuda, že nemá-

na Astoriho. Po tragédii 4. března před zápasem v Udinese se tým semkl a hraje i za svého

me tři body, na druhou stranu jsme v posledních minutách mohli i prohrát,“ řekl domácí

kamaráda. Pět utkání = pět výher. „Davide je tu pořád s námi, v našich srdcích i hlavách,

PROGRAM

kouč Zidane, který překvapil střídáním Ronalda už po hodině hry. „Prostě si už musí odpoči-

každý den. Pomáhá nám z nebes, díky němu hrajeme nad své možnosti,“ řekl kouč Pioli

PROGRAM

32. KOLO

nout, to je celé. Na odvetu s Juventusem ho potřebujeme v plné síle.“ Los Rojiblancos si tak

po senzačním vítězství 2:0 na římském Stadio Olimpico, po kterém jeho hochům chybí už

32. KOLO

na druhé příčce udrželi na rivaly čtyři body k dobru a při jejich současné pohodě to nevypa-

jen dva body na elitní šestku. To Římané po čtyřgólové nadílce v Barceloně v Champions

dá, že by o náskok měli přijít. „Chtěli jsme vyhrát a dál pronásledovat Barcelonu, ale bylo

League dostali další facku. „Věci se pro nás v poslední době nevyvíjejí příznivě,“ povzdychl

znát, že máme v nohou zápas Evropské ligy. Kluci dřeli a bod si zasloužili. Jsem šťastný, že

si trenér De Francesco. Na druhý poločas poslal na hřiště Patricka Schicka, který ovšem

se dokážeme měřit se supergiganty jako Barcelona a Real,“ byl spokojený kouč Simeone.

na střelecké probuzení stále marně čeká.

13.4. Girona - Betis
14.4. Sevilla - Villarreal, Barcelona - Valencia,
Las Palmas - Real Sociedad, Leganes - Celta Vigo,
Ath. Bilbao - La Coruňa
15.4. Eibar - Alaves, Atl. Madrid - Levante,
Getafe - Espanyol, Malaga - Real Madrid

NEJLEPŠÍ STŘELCI
TÝM

G

A

14.4. Cagliari - Udinese, FC Janov - Crotone,
Chievo - Turín FC, Atalanta - Inter
15.4. Fiorentina - Spal, AC Milán - Neapol,
Bologna - Verona, Sassuolo - Benevento,
Juventus - Sampdoria, Lazio - AS Řím

Mezi oba madridské kluby se po páté výhře v řadě vklínila Valencia, ovšem tu teď v sobo-

Na třetí místo se o skóre dostal jiný římský klub Lazio, které chytlo parádní formu. Ne-

tu čeká peklo na Camp Nou. Barca je totiž rozjetá, Leganes potopil při výhře 3:1 hattrickem

dělní římské derby tak bude velmi pikantní a půjde opravdu o hodně. „Máme skvělý tým

Messi. Ten je s převahou nejlepším střelcem i nahrávačem La Ligy, na kontě už má 29 gólů

a tím, že jsme bodově dohonili AS, bude derby úplně o něčem jiném,“ věštil kanonýr Im-

# HRÁČ

TÝM

G

A

a 12 asistencí! Hazarduje Sevilla. Ta v Lize mistrů doma padla s Bayernem, unavení hráči

mobile. Radost měl i ze zaváhání obou milánských klubů. Inter padl 0:1 na hřišti Turína

1. Immobile C.

Lazio

27

9

pak dostali nařezáno ve Vigu 0:4. „Neměli jsme štěstí,“ komentoval debakl trenér Montel-

a AC doma jen remizoval 1:1 se Sassuolem. „Přišli jsme o velkou šanci na předkolo Ligy

2. Icardi M.

Inter

24

1

la. Pokud jeho hoši teď nezvládnou bitvu s Villarrealem, reálně jim hrozí, že budou příští

mistrů,“ hlesl domácí trenér Gattuso.

3. Dybala P.

Juventus

21

4

4. Quagliarella F.

1. Messi L.

Barcelona

29 12

2. Ronaldo C.

Real Madrid

23

5

3. Suarez L.

Barcelona

22

6

4. Aspas I.

Celta Vigo

19

5

5. Griezmann A.

Atl. Madrid

18

8

Levante porazilo Las Palmas gólem v nastavení, přestože dohrávalo v devíti! Z posled-

prasku od Realu v Lize mistrů a na hřišti posledního Beneventa vyhrál zásluhou Dybalova

6. Stuani C.

Girona

17

0

ních pěti zápasů vydolovalo jedenáct bodů, a tak o triu sestupujících (La Coruňa, Las Pal-

hattricku 4:2. Neapol doma minutu před koncem ještě prohrávala s Chievem, ovšem skóre

7. Rodrigo

Valencia

15

4

nakonec otočila a blamáž odvrátila.

rok v pohárech chybět...

Velkou práci s outsidery měli oba suveréni Serie A. Juventus se dokázal oklepat z vý-

mas, Málaga) se už zdá být rozhodnuto.
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Sampdoria

18

5

5. Mertens D.

Neapol

17

6

6. Higuain G.

Juventus

15

6

7. Džeko E.

AS Řím

14

3

8. Falque I.

Turín FC

11

8

inzerce

inzerce

7

31. KOLO

V půlce února byli jedenáctí a stále se raději opatrně ohlíželi za záda, zda je nečekají zá-

Valencia - Espanyol 1:0 * Real Sociedad - Girona 5:0
Real Madrid - Atl. Madrid 1:1 * Levante - Las Palmas 2:1
Barcelona - Leganes 3:1 * Betis - Eibar 2:0
Celta Vigo - Sevilla 4:0 * Alaves - Getafe 2:0
La Coruňa - Malaga 3:2 * Villarreal - Ath. Bilbao (hráno po uzávěrce)

# HRÁČ

MARCO BENASSI SE RADUJE Z ÚVODNÍHO GÓLU,
KTERÝM NASTARTOVAL FIORENTINU K VÝHŘE 2:0 V ŘÍMĚ NAD AS.
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www.ceskesvycarsko.cz

Slávne derby pred rekordnou návštevou vyhrala Trnava

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

37:18

57

SKUPINA O TITUL
1. Trnava

26 18

3

5

2. Dun. Streda

26 13

9

4

36:23

48

3. Slovan Brat.

26 13

8

5

48:29

47

4. Žilina

26 14

2

10

47:41

44

5. Trenčín

26 11

6

9

62:40

39

6. Ružomberok

26

9

8

34:28

36

9

Foto: SFZ/Fortuna liga

www.ceskestredohori.info

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra

26

9

10

7

21:18

37

2. Michalovce

26

8

7

11

25:27

31
28

3. Podbrezová

26

8

4

14

23:39

4. Z. Moravce

26

7

5

14

30:42

26

5. Prešov

26

4

8

14

16:46

20

6. Senica

26

3

7

16

20:48

16

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 4. KOLO
Trenčín - Dun. Streda 1:3 * Ružomberok - Žilina 1:2
Trnava - Slovan Bratislava 1:0

REAGY OFOSU ROZHODOL O VÝHRE TRNAVY V DERBY SO SLOVANOM.

Najslávnejšie slovenské derby medzi Trnavou a Slovanom sledovala rekordná návšteva sezóny, vyše 13 000 divákov videlo víťazstvo Spartaka 1:0, ktoré výrazne priblížilo Trnavu k zisku titulu. Slovan hral od 32. minúty bez vylúčeného Čavriča. Rozhodujúci
moment zápasu prišiel v 56. minúte, keď sa Reagy Ofosu predral
medzi tromi obrancami belasích a prekonal brankára Šullu.

www.krusne-hory.org

V nadstavenom čase sa Čanturišvili sám rútil na prázdnu bránu, no namiesto strely volil

SKUPINA O UDRŽENÍ - 4. KOLO

zasekávačku na dobiehajúceho obrancu a stav zápasu sa nezmenil. Na druhú priečku sa

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

pred Slovan dostala Dunajská Streda po výhre v Trenčíne 3:1. Trenčania v minulom kole
vyhrali vysoko v Žiline, tentoraz však výkonom sklamali, naopak hostia zo Žitného ostrova

PROGRAM

hrajúci už od 10. minúty bez zraneného reprezentanta Pačindu boli mimoriadne efektívni.

SKUPINA O TITUL - 5. KOLO

Skóre otvoril v 12. minúte Davis, krátko po prestávke zvýšil vedenie Bayo, tretí gól pridal
Vida, domáci len upravili v závere výsledok Čatakovičom. Dunajská Streda si zaslúžene

14.4. Slovan Bratislava - Trenčín, Dun. Streda - Žilina
15.4. Trnava - Ružomberok

odviezla tri body, spokojný bol aj početný fanklub hostí, ktorý celý zápas neúnavne po-

SKUPINA O UDRŽENÍ - 5. KOLO

vzbudzoval. Žilinčania vrátili Ružomberku pohárovú prehru, v kvalitnom zápase sa mohli

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

z prvého gólu radovať domáci, no hlavičku Jána Masla smerujúcu do siete odhlavičkoval

www.dolnipoohri.cz

z bránkovej čiary paradoxne jeho spoluhráč a bratranec Peter Maslo. Na vedúci gól Žiliny
po strele Samuela Mráza odpovedal premiérovým zásahom v drese Liptákov Gešnábel.

NEJLEPŠÍ STŘELCI

V nadstavenom čase brankár Macík vyrazil vysokú loptu za seba a Mráz potrestal jeho

TÝM

G

chybu víťazným gólom. Mráz sa v tabuľke kanonierov dostal na métu 13 gólov, už len jeden

1. Rangelo Janga

Trenčín

14

gól ho delí od lídra Jangu, pôsobiaceho úspešne už v belgickom Gente.

2. Samuel Mráz

Žilina

13

3. Jakub Mareš

Slovan Bratislava

12

4. Erik Pačinda

Dunajská Streda

10

Ružomberok

10

Slovan Bratislava

9

Trenčín

9

8. Roland Černák

Dunajská Streda

8

Slovenský pohár mal v týždni na programe prvé semifinálové zápasy. Zaujímavosťou je, že

9. Filip Hološko

Slovan Bratislava

8

obe dvojice sa cez víkend stretli znovu v ligovom kole. Slovan doma len remizoval s Trnavou

Zemplín Michalovce

7

1:1, Ružomberok vyhral nad Žilinou 2:1. Odvety sú na programe 18. apríla. 

# HRÁČ

5. Róbert Gešnábel
6. Aleksandar Čavrič
7. Antonio Mance

inzerce

10. Martin Koscelník

Prešov neprehral v piatom zápase za sebou, po štyroch remízach bodoval naplno v zápase so Zlatými Moravcami, o víťazstve rozhodol tri minúty pred koncom Gatarič. Šarišania
tak ukončili 10-zápasovú sériu bez víťazstva, naposledy sa z troch bodov tešili 3. novembra
minulého roka. Pred poslednou Senicou majú náskok štyroch bodov. Záhoráci prehrali
doma s Michalovcami 0:2, v dueli Nitry s Podbrezovou sa zrodila bezgólová remíza.

Peter Divéky

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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RADOST. PRVNÍM FINALISTOU JE FK ERA-PACK CHRUDIM.
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Chrudim zvládla postoupit

do finále na první pokus
V POSLEDNÍM ZÁPASE SÉRIE ZVÍTĚZIL ERA-PACK NAD LITOMĚŘICEMI 3:1.

Třetí semifinálové utkání bylo specifické, protože úplně poprvé

ly vypracovat řadu šancí ke skórování, velmi dobrou práci odvedli

se v sérii dostaly do vedení Litoměřice. V první vážnější příležitosti

oba brankáři. Věřím, že výsledek je spravedlivý. Nesmím zapome-

našel ve spolupráci bývalých chrudimských hráčů Michal Kovács

nout pogratulovat soupeři z Litoměřic za skvělou sezonu, speciál-

Radima Zárubu, který z pravé strany dokázal najít skulinku u zad-

ně jejich prezidentovi, že futsalu věří a investuje do něj. Doufám,

ní tyče Litviněnkovy branky a otevřel skóre. Svěřenci trenéra Con-

že jejich projekt se bude každým rokem zvedat a tím i zvyšovat

deho s odpovědí neotáleli, David Drozd nabral rychlost na pravé

úroveň české ligy. Dále bych chtěl poděkovat naším fanouškům,

lajně, předložil skvělý pas Tomášovi Koudelkovi, který již před

kteří předvedli skvělou show.“

brankou neměl moc problémů prostřelit Kubíčka.

SÉRII MEZI CHRUDIMÍ A LITOMĚŘICEMI PROVÁZELY PATŘIČNÉ EMOCE.

28

CHANCE FUTSAL LIGA

Futsalisté ERA-PACKu Chrudim jsou prvním finalistou VARTA futsal
ligy. V sobotním třetím semifinálovém zápase porazili na domácí palubovce Gardenline Litoměřice 3:1.

Igor Vodecký (asistent trenéra Gardenline Litoměřice): „Ode-

A o tři minuty později domácí futsalisté vedli. Po téměř totožné

hráli jsme asi nejlepší zápas v této sérii, ale bohužel to opět ne-

akci se naplněná chrudimská hala radovala podruhé, tentokrát

vyšlo. V zápase jsme plnili vše, co jsme si řekli. Udělali jsme však

vše směřovalo po ose Martin Doša - Matěj Slováček, který poprvé

několik chyb, které Chrudim potrestala. My jsme naše šance ne-

a již definitivně dostal ERA-PACK do vedení. V prvním poločase

využili, a proto jsme prohráli. Celá série byla více než vyrovnaná

ještě Max nedokázal proměnit desetimetrový kop, v obrovských

a myslím, že rozhodl první zápas, který jsme po penaltách ne-

příležitostech selhali například Matěj Slováček či litoměřický Two.

zvládli. Musím klukům poděkovat za play off a samozřejmě za ce-

V prvních deseti minutách druhého poločasu stojí za zmín-

lou sezonu. Musím ještě poděkovat panu Náprstkovi, který mi

ku pouze nastřelená tyčka chrudimským Brazilcem Maxem,

dal šanci, i když jsem nesplnil to, co ode mě očekával, ale pro mě

na opačné straně duněla branková konstrukce za Litviněnkem

osobně to byla velká škola, v které jsem nabral další zkušenosti

po skryté střele Radima Záruby při litoměřické power-play. Hos-

do další práce. V neposlední řadě gratulujeme soupeři k postupu

ty srazily k zemi zbytečné fauly, pro ERA-PACK byl nařízený další

do finále!“

desetimetrový kop, se kterým si tentokrát Éverton poradil na výbornou. Chrudimští zvítězili 3:1, v celé sérii 3:0 a zajistili si tím
účast ve finále play-off VARTA futsal ligy!
Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „Stejně jako
v předchozích zápasech to bylo skvělé utkání. Oba týmy si dokáza-

FK ERA-PACK CHRUDIM - GARDENLINE LITOMĚŘICE 3:1 (2:1)
Branky a nahrávky: 7. T. Koudelka (D. Drozd), 10. Slováček (Doša), 39. Éverton (10 m kop) 6. Záruba (Kovács). Konečný stav série: 3:0.

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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Projekt Futsal za život

Zvláštní cenu fair play převzali z rukou předsedkyně ČKFL Květy Peckové reprezentační trenér Tomáš Neumann s jeho asisten-

61
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odletěl na turnaj do Číny, odkud se vrátil samozřejmě unavený.
Momentálně odpočívá a plánuje, kam pojede dál.“

tem Vlastimilem Bartoškem. Na předání nechyběl ani samotný

Dalšími patrony projektu Futsal za život, kteří dostali speciál-

Vladimír Mikuláš. „Váš postoj k těžké životní situaci pana Vladi-

ní odznaky fair play, jsou také Radek Klier a Petra Panchartková.

míra Mikuláše ukazuje, že sport není jen snaha o nejlepší výkon

Všichni mají velkou zásluhu na tom, že projekt na podporu Vladi-

a o vítězství. Dokáže vytvářet pevné přátelské vztahy, které mají

míra Mikuláše funguje a pomáhá.

široký přesah i do běžného života,“ napsala předsedkyně Českého klubu fair play na předávané ocenění.

inzerce

dostal cenu fair play

FUTSAL

Futsalisté si takové příležitosti velice vážili. „Předávání bylo hezké. Přijmout takovou cenu od olympijského výboru je velká pocta,“
líčil Tomáš Neumann a pokračoval: „Sklidili jsme velký obdiv, že se
sportovci dokáží takto semknout a pomoct svému kamarádovi.“
Vladimír Mikuláš, který bojuje se zákeřnou nemocí ALS,
na předávání nechyběl. „Vnímal to stejně jako my, byl nadšený,“
řekl zprostředkovaně Neumann. „Duch, který jsme projektu dali,
spojuje lidi nejen z futsalu, ale z celého sportovního prostředí,“ těšilo trenéra národního týmu. Ten nám také prozradil, jak se nyní
Vláďa po zdravotní stránce cítí: „Vrátil se po čtrnáctidenní léčbě

28

CHANCE FUTSAL LIGA

Ve čtvrtek 5. dubna uděloval Český klub fair play pod záštitou Českého olympijského výboru prestižní ocenění, kterého se dočkal i projekt
Futsal za život.

www.futsalliga.cz

VLADIMÍR MIKULÁŠ NA PŘEDÁVÁNÍ CEN FAIR PLAY.

www.futsalliga.cz

z Indie. Moc mu to pomohlo. S fotbalovým národním týmem pak

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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FOTBAL - ŽENY

FOTBAL - ŽENY
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Fotbalistky prohrály v Německu 0:4

a účast na MS se jim vzdálila

SVITKOVÁ SICE V TUTO CHVÍLI NĚMECKÉ PROTIHRÁČCE UNIKÁ, ALE JINAK MĚLY SOUPEŘKY NAVRCH.

Češky jsou po pěti zápasech v kvalifikaci třetí se sedmi body
a po tomto nezdaru se jejich postupové šance ztenčily.
„Musíme si na rovinu říct, že německý fotbal je někde jinde. Ale
neřekl bych, že jsme sehráli vyloženě špatný zápas. Výborný soupeř zkrátka trestal každou naši chybu, což jsme my naopak nedo-

ČESKÁ REPREZENTACE V NĚMECKU NEUSPĚLA, NA HŘIŠTI FAVORITEK PROHRÁLA 0:4.

kázali. Ale holky si zase dokázaly, že i s takovým týmem můžou
hrát během utkání vyrovnanou partii. Odhodlání a nasazení byly

Překvapení na úkor velkého favorita se nekonalo a senzace byla daleko. Žen-

z naší strany dobré, na tom můžeme stavět dál,“ prohlásil kouč

ský reprezentační tým podlehl v utkání kvalifikace MS v Německu 0:4 a utrpěl

„Daly jsme do toho všechno, škoda, že nedotáhneme některé

druhou prohru v 5. kvalifikační skupině. V Halle se zaskvěla především domácí

dobře rozehrané akce do konce. Ale makaly jsme, na holky jsem
pyšná. Musíme se z toho poučit. Zase jsme poznaly, jakou mají
Němky sílu,“ prohlásila kapitánka Lucie Voňková.
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KAREL RADA

inzerce

inzerce

útočnice Lea Schüllerová, která oslnila všemi čtyřmi vstřelenými brankami.

Karel Rada.
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FOTBAL - ŽENY

V prvním vzájemném utkání v Ústí nad Labem Radův tým olym-

FOTBAL - ŽENY

kdy podlehl smolným vlastním gólem, dnes ztrácel už od 5. minuty: nedůraz ve středu české obrany poprvé využila Schüllerová

NĚMECKO - ČR 4:0 (2:0)

a uklidnila německý soubor, který před tímto zápasem převzal

Branky: 5., 31., 68. a 79. Schüllerová. Sestava ČR: Votíková - Chlastáková, Bertholdová, J. Sedláčková, Vyštejnová - Bartoňová (87. Ringelová), Krejčiříková, Svitková, Cahynová, Szewieczková (74.
Nepokojová) - Voňková. Trenér: K. Rada.

Hostující tým rázem musel měnit taktické plány, Svitková
na druhé straně naopak neuspěla. „Ten gól Německo nastartoval, byl to rozhodující moment. V prvním zápase v Ústí jsme
naopak dlouho vydržely bez inkasované branky, dnes se jím
Němky uklidnily. Dobře si to dávaly, byla to jízda. My měly roztažené hřiště a ony si dobře dokázaly vyhovět,“ uvedla záložnice
Kateřina Svitková.
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TABULKA
1.

Německo

5

4

0

1

24:3

12

2.

Island

4

3

1

0

14:3

10

3.

ČESKO

5

2

1

2

13:6

7

4.

Slovinsko

4

1

0

3

5:12

3

5.

Faerské ostrovy

4

0

0

4

0:32

0

VŠECHNY ČTYŘI BRANKY NĚMECKÉHO DRUŽSTVA VSTŘELILA SCHÜLLEROVÁ.

Češky v Halle nepropadly a v mnoha pasážích dokázaly dvoj-

nutě hlavičkou uspěla proti brankářce Barboře Votíkové potřetí

násobným světovým šampionkám vzdorovat i díky velkému

a dokonala hattrick. Životní výkon vyšperkovala deset minut před

důrazu. V klíčových momentech však v obou pokutových úze-

koncem dorážkou do opuštěné brány. Český tým tak byl daleko

mích zaostaly. Před druhým inkasovaným gólem domácí využi-

od toho, aby v pátém vzájemném utkání s Německem bodově po-

ly lacinou ztrátu soupeře ve středu pole. A český výběr naopak

prvé bodově zabral. A další vyhlídky v kvalifikační skupině? „Zů-

po změně stran hodně litoval, když Svitková v akrobatické pozici

stává to otevřené, musíme doufat v nějakou ztrátu Islandu,“ pře-

namířila do břevna a dorážející Szewieczková zblízka mířila vy-

mítala Voňková a připomněla, že také z druhého místa za jistých

soko nad. „Takové věci mrzí, mohli jsme se částečně vrátit do zá-

okolností vede cesta alespoň do baráže.

pasu. To je velká škoda. Každá naše nedůslednost byla naopak
potrestána,“ uvedl Rada.
Po poločase pokračovala střelecká show Schüllerové, která
do tohoto zápasu v reprezentaci skórovala jen jedinkrát: v 68. mi-
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ČESKÝ TÝM VEDLA V HALLE JAKO KAPITÁNKA VOŇKOVÁ.
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Na FIFA proběhlo jednání

zástupců FAČR ohledně stanov

PŘEDSEDA VV FAČR MARTIN MALÍK S ŠÉFEM FIFA GIANNIM INFANTINEM.

PŘEDSEDA VV FAČR MARTIN MALÍK S GENERÁLNÍM SEKRETÁŘEM RUDOLFEM ŘEPKOU A VEDOUCÍM SVÉ KANCELÁŘE
JANEM PAULYM V ZASEDACÍ SÍNI FIFA PŘI BLESKOVÉ AUDIENCI U ŠÉFA SVĚTOVÉHO FOTBALU GIANNIHO INFANTINA.

„Jsou dva měsíce do startu světového šampionátu v Rusku

problematikou bude speciálně zabývat. „FIFA chce postupovat ve-

a fakt, že v této době si nás pan Infantino pozval k sobě, jasně vy-

lice razantně, ať jde o Itálii či jiné státy. Byli jsme v Curychu z toho

povídá o tom, jak absolutní prioritu nyní FIFA přikládá tomu, aby

důvodu pochváleni, že jsme vzorem pro ostatní národní asociace.

byla řešena problematika patových voleb předsedů v některých

Pan Infantino speciálně ocenil práci, kterou na shodě odvedly oba

do švýcarského sídla FIFA, kde debatovala nad současnými problémy českého

národních federacích. Ta situace se netýká jen nás, ale také Špa-

vyjednávací týmy Čech a Moravy,“ prozradil více z debaty s Gian-

fotbalu s prezidentem této vrcholné instituce světového fotbalu Giannim Infan-

nělska, Itálie nebo Chorvatska,“ řekl k páteční návštěvě v Curychu

nim Infantinem Martin Malík.

předseda FAČR Martin Malík.

Delegace zástupců FAČR v čele s předsedou Martinem Malíkem byla pozvána

tinem. Během jednání došlo na otázky čerpání finančních dotací ze strany FIFA,

zonuje na Mezinárodní federaci fotbalových asociací velmi silně.
FIFA se dokonce rozhodla posílit svůj právní tým, který se touto
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hlavním tématem byla ale aktuální situace ohledně změny Stanov FAČR.

Zástupci FAČR byli ve Švýcarsku informování, že celé téma re-
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