
FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  51. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  24. 4. 2018  |  17/2018

Skončí nekonečná sága?  8    K.O. na Hohe Warte  40    Legenda Wenger odchází  56

 JOSEF 

 ŠURAL 

„Ve Slovanu jsou hráči zvyklí 
tvrdě pracovat. Tým táhne 
za jeden provaz, což je cenný 
trumf, “ vysvětluje zkušený 
záložník úspěchy Liberce.

 RADIM BREITE

Bohumil 
Páník

„Góly dávat 
umím!“
  „Prohráli jsme zápas, ale válku ne!“  
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Vážení čtenáři!

Ligová detektivka se blíží svému rozuzlení. 

A po tomto kole se v ní začíná vyjasňovat, jak do-

padne hlavní hrdina. Plzeňská Viktorka totiž ko-

nečně nabila ostrými náboji a třemi přesnými 

ranami skolila Brňany, což má dvojí následek. 

Západočeši zvýšili na špici tabulky svůj náskok 

na pouze remizující slávisty na sedm bodů a pora-

žené zbrojováky usadili ještě pevněji na poslední 

sestupové židli. Zachránit v konci příběhu, co se 

dá, se vydali sparťané. Se zaslouženým štěstím 

v kapse udolali nejlepší tým jara Jablonec a zhmo-

tňují svoji touhu po uloupení alespoň třetí, pohá-

rové příčky tabulky. Jak vidí momentální situaci 

v letenském táboře kapitán Sparty Josef Šural? 

Přečtěte si v původním rozhovoru tohoto Gólu. 

Po evropských pohárech prahnou i v nyní pátém 

Liberci, kterému tak do karet nehraje domácí re-

míza se stříbrnou Slavií. Jeden z lídrů Slovanu Ra-

dim Breite vám poví, jaké to je, nastoupit proti ještě 

nedávno „svému“ trenérovi Jindřichu Trpišovské-

mu, jenž však nyní přijel do Liberce již v červeno-

bílých barvách. V každé správné detektivce bývá 

oběť. Co dělá kouč Baníku Bohumil Páník pro to, 

aby se jí nestali ostravští hráči?

Více se dozvíte na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„REMÍZA SE SLAVIÍ JE ASI SPRAVEDLIVÁ“
„S klukama v kabině jsme zápas se Slavií zhodnotili tak, že remíza je asi spravedlivá. 

Měli jsme nějaké šance, soupeř taky. Navíc dal tyčku. Možná škoda pro diváky, že když už 

byla remíza, mohlo utkání skončit jedna jedna, nebo dva dva. Aby viděli nějaké góly. Jeden 

jsem měl na kopačce i já. V prvním poločase jsem měl solidní příležitost, vyčítám si, že 

jsem neproměnil. Kdybych míč líp trefil, možná by prošel do sítě. Vedli bychom, třeba by 

pro nás zápas dopadl vítězně. Ale sjel mi po šajtli, přestřelil jsem bránu.

„PULKRABOVI JSME VYLOUČENÍ NEVYČÍTALI“
Zápas byl hodně vyhecovaný, třináct žlutých karet a jedna červená je dost. Mám rád 

duely, ve kterých jde o hodně, na které se těší hráči i diváci. Myslím, že se nenudili, viděli 

nějaké šance. Byla super atmosféra, plný stadion je v Liberci výjimečná věc. Rozhodčí 

se zřejmě rozhodl trestat, aby situaci na hřišti zklidnil. Matěji Pulkrabovi, který byl vy-

loučený, jsme nic nevyčítali. Jasně, měl už žlutou a druhý zákrok byl zbytečný. Ale byl 

další známkou toho, v jakém duchu zápas probíhal. Jak jsme dostali červenou my, mohla 

i Slavia. Ve finále jsme tedy rádi, že jsme to dohráli na remízu. Slavia je silná, oslabení je 

hodně znát, zvlášť ke konci.

 NA PODZIM „VYLOUPIL“ BREITEHO LIBEREC JEŠTĚ POD VEDENÍM KOUČE TRPIŠOVSKÉHO 
 SLÁVISTICKÝ EDEN 2:1. V NEDĚLNÍ ODVETĚ UŽ PROTI SVÉMU BÝVALÉMU TRENÉROVI GÓL NEPADL. 

Fotbalový týden Radima Breiteho

„Bylo zvláštní 
stát proti Trpišovskému!“

Liberec mu sedí. Od svého příchodu k Nise 
v zimě 2016 se záložník RADIM BREITE zařadil 
mezi opory, sestavu Slovanu bez něj si ani nelze 
představit. V této sezoně se navíc střelecky pro-
sadil proti elitě, gól dal Spartě i Plzni. Mohl se 
trefit také v neděli do sítě Slavie, šanci však ne-
proměnil. Bod s favoritem ale bere.

 RADIM BREITE SE V LIBERCI ZAŘADIL MEZI KLÍČOVÉ HRÁČE SLOVANU. 
 V TOMTO ROČNÍKU VYNECHAL JEDINÝ ZÁPAS, A TO PRO STOPKU ZA ČTYŘI ŽLUTÉ KARTY… 

  Schick se 
konečně dočkal
Mladý reprezentační útočník Patrik Schick 
se konečně dočkal premiérové trefy v italské 
Serii A v dresu AS Řím. Ve 34. kole na hřišti 
zachraňujícího se týmu SPAL Ferrara peče-
til v 59. minutě výhru favorizovaných hostů 
na 3:0. Záložník Pellegrini poslal do domácí 
šestnáctky nadýchaný centr a dvaadvaceti-
letý český forvard, který nastoupil v základní 
sestavě Římanů na hrotu útoku místo odpo-
čívajícího bosenského snajpra Edina Džeka, 
přesnou hlavičkou překonal brankáře Mereta. 

  Novákova premiérová 
turecká trefa
Reprezentační obránce Filip Novák vstřelil 
svůj první gól za Trabzonspor, který poslal 
do vedení v utkání turecké Super ligy na hřišti 
Osmanlisporu. Jeho tým s předposledním 
celkem tabulky nakonec remizoval 3:3. 
Sedmadvacetiletý bek, který do Turecka 
přestoupil v lednu z dánského Midtjyllandu, 
otevřel skóre ve 13. minutě. Jeho hlavičku 
ještě litevský gólman Karčemarskas vyrazil, 
ale na dorážku českého hráče, který je známý 
svými ofenzivními výpady i efektivitou v kon-
covce, již nestačil.

  Čermák hattrick 
nikdy nedal…
Plzeňský záložník Aleš Čermák po loňském 
letním příchodu z pražské Sparty v novém 
působišti poprvé v lize skóroval, když Vik-
torii pomohl hattrickem k důležité výhře 3:1 
na hřišti posledního Brna. „Nikdy v životě 
jsem snad hattrick nedal. Možná na halovém 
turnaji v žácích. Takže si to užívám a jsem 
rád, že se mi to povedlo,“ přiznává. Před 
sobotním utkáním pomýšlel na to, že by se 
už mohl v plzeňském dresu prosadit gólově 
i v domácí soutěži. Do té doby vstřelil totiž 
pouze dvě branky v Evropské lize. „Je to pro 
mě velká úleva. Po obědě jsem si šel lehnout. 
Přiznám se, že jsem myslel na to, že bych taky 
mohl konečně vstřelit gól. Netušil jsem, že se 
na mě usměje štěstí a dám hned tři,“ pochva-
luje si třiadvacetiletý bývalý juniorský repre-
zentant trojnásobný ligový zápis. 

  Kadeřábek už nemá 
bundesligovou nulu
Český reprezentační obránce Pavel Kadeřá-
bek až ve finiši své třetí sezony v Hoffenhei-
mu ukončil čekání na první bundesligový 
gól. V přímém souboji o páté místo v Lipsku 
zvyšoval v poslední minutě prvního poločasu 
vedení hostů na 3:0, když si seběhl na Uthův 
centr a nekompromisně zavěsil míč pod břev-
no. Jeho tým zvítězil nakonec 5:2 a o dva body 
v tabulce předstihl loňského vicemistra. 

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

 VLADIMÍR TÁBORSKÝ 

„V LIBERCI JSOU HRÁČI ZVYKLÍ TVRDĚ PRACOVAT“
Na změny v Liberci jsme zvyklí. Jestli jde o realizační tým nebo kádr. Důležité a cenné 

je, že pořád šlapeme. Lidé se mě často ptají, v čem je kouzlo Slovanu, že se při všech změ-

nách dokáže udržet většinou nahoře. Jde o to, že v Liberci si vybírají správné typy hráčů. 

Pokorné, ty, které nenosí nosy nahoru. Ať přijde jakýkoliv trenér, dá hře svoji myšlenku 

a mužstvo jede. Ve Slovanu je to nastavené tak, že hráči jsou zvyklí tvrdě pracovat. Tým 

táhne za jeden provaz, což je cenný trumf.

„DERBY S JABLONCEM BUDE POKRAČOVÁNÍM SLAVIE“
Z osobního hlediska můžu mluvit o solidní sezoně. Pravidelně nastupuju, jsem spoko-

jený. Pro mě je ovšem důležitější, abychom skončili na pohárové příčce, než honit osobní 

statistiky. O víkendu nás čeká další přímá bitva o poháry, Podještědské derby s Jablon-

cem. Je pokaždé obrovsky vyhecované. Než jsem přišel do Liberce, nevěděl jsem, že má 

až takový náboj. Myslím, že to bude pokračování duelu se Slavií. (směje se) Těšíme se 

všichni. Půjde o hodně, Jablonec se na jaře rapidně zvedl. Co jsem ho viděl, hraje dobře. 

Věřím, že radovat se budeme my.“ 

„S TRENÉREM TRPIŠOVSKÝM JSME PROHODILI PÁR VĚT“
S trenérem Slavie Trpišovským jsme v Liberci zažili krásné časy a chvíle. V neděli stál 

proti nám, na našem stadionu. Přiznávám, že jsem měl trošku zvláštní pocit. Nemůžu 

mluvit za ostatní, ale mám dojem, že na tom byli stejně. Je to ale fotbal, naši bývalí trenéři 

se posunuli dál. Jsou v Edenu, my kopeme za Slovan. Po zápase s námi prohodil pár vět. 

V kabině nebyl, samozřejmě, ale na slovíčko se zastavil. Po utkání jsou však u kabin zmat-

ky, takže jsme si toho moc říct nestihli.

„NAHOŘE JE TO NESKUTEČNĚ NAMAČKANÝ“
Usilujeme o evropské poháry, jsou pro nás prioritou, chceme si je zase zahrát. Poprav-

dě, hráli jsme doma, tudíž jsme dva body mínus. Ale vzhledem k tomu, že proti nám stál 

obhájce titulu, nelze brát remízu za neúspěch. Za ten naopak považuju předešlé dva zápa-

sy. Doma jsme prohráli s Teplicemi, kdy jsme vedli, a pak na Dukle, kde jsme mohli vést 

v poločase klidně o tři góly. Nahoře je to neskutečně namačkaný, každé kolo pořadím za-

hýbá. Rozhodne se podle mě až v posledním kole.

RADIM BREITE * Narozen: 10. srpna 1989 * Výška: 175 cm * Váha: 72 kg * Stav: svobodný, 
přítelkyně Leona * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: TJ Hvězda Trnovany (1996-1999), FK Teplice (1999-2009), Arsenal Česká 
Lípa (2009-2010), Zenit Čáslav (2010-2011), FK Varnsdorf (2011-2015), FK Teplice (2015-
2016), Slovan Liberec (2016-?) * Česká liga: 80 zápasů/ 8 gólů * Největší úspěchy: postup 
do základní skupiny Evropské ligy (2016), 3. místo v první lize (2016) 

 V UTKÁNÍ S KARVINOU (2:2) SI RADIM BREITE PŘIPSAL JEDNU Z ŠESTI ŽLUTÝCH KARET V SEZONĚ. 

STALO SE...

 V ÚNORU SE V UTKÁNÍ SE SPARTOU (0:2) RADIM BREITE 
 STŘETÁVAL S BÝVALÝM LIBERECKÝM SPOLUHRÁČEM DAVIDEM HOVORKOU. 

  Kapitán Jindřišek 
o rok prodloužil
I v příští sezoně bude působit v Bohemians 
1905 Josef Jindřišek. Sedmatřicetiletý kapi-
tán vršovického týmu prodloužil s vedením 
„Klokanů“ o další rok smlouvu, která mu měla 
vypršet letos v létě. „Asi odvádím dobrou 
práci, a proto o mě mají zájem. Snažím se 
makat a mladým ještě stačím. Moc si to ne-
beru, i když někteří kluci jsou vlastně o půlku 
mladší než já,“ říká veterán týmu, který přišel 
do klubu už v roce 2009. Zkušený defenzivní 
středopolař v této sezoně zasáhl do 23 utkání 
a už jen čtyři zápasy mu chybí k dosažení mety 
300 startů v první lize. „Ligovou třístovku bych 
určitě chtěl zvládnout,“ dodává bývalý hráč 
Jablonce, Olomouce a Fulneku. 

  Wenger po sezoně 
opustí Arsenal
Od fotbalistů Arsenalu, mezi které patří 
i brankářská „jednička“ Petr Čech, po sezoně 
odejde trenér Arséne Wenger. Osmašedesáti-
letý kouč v londýnském klubu působí téměř 
22 let, jeho nástupce zatím jmenován nebyl. 
„Pečlivě jsem to zvážil a probral s vedením. 
Cítím, že přišel správný čas, abych po sezoně 
odstoupil,“ říká francouzský trenér, který při-
šel do Arsenalu v září 1996. S klubem vyhrál 
anglickou ligu v letech 1998, 2002 a 2004. Na-
posledy navíc jeho tým za titulem došel bez 
jediné porážky, což se dosud v Premier League 
nikomu nepodařilo. „Kanonýři“ pod jeho ve-
dením sedmkrát vyhráli Anglický pohár a v le-
tech 1998 až 2017 se dokázali devatenáctkrát 
za sebou probojovat do základní skupiny Ligy 
mistrů, ve které v roce 2006 postoupili až 
do finále.  V posledních letech však Wenger 
na minulé úspěchy navázat nedokázal a čím 
dál častěji se mluvilo o jeho odchodu. 

inzerce

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

24. DUBNA

1957 Miroslav Beránek - - - - - - - -

25. DUBNA

1992 Pavel Kadeřábek 2014-? 33/4

26. DUBNA

1974 Richard Dostálek 1996-2003 5/0

27. DUBNA

1896 František Hojer 1923-1926 5/0

1994 Robert Hrubý 2017 2/0

28. DUBNA

1900 Emil Seifert 1920-1929 18/0

1906 Otto Fleischmann 1926-1927 3/1

1907 Raymond Braine - - - - - - - -

1944 Vladimír Táborský 1966-1972 19/1

1970 Michal Horňák 1995-1999 38/1

30. DUBNA

1953 Jiří Sloup 1982-1985 8/1

1963 Vítězslav Lavička - - - - - - - -

1982 Mario Lička 2009-2010 3/0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Skončí nekonečná sága?

V pátek 1. června se v pražském hotelu Marriott 
uskuteční 20. řádná Valná hromada Fotbalové aso- 
ciace České republiky. Hlavním bodem jejího progra-
mu bude schválení změny Stanov FAČR, aby reflek-
tovaly opakovaná doporučení zástupců FIFA a UEFA 
na systémové řešení situace při volbě předsedy, kte-
rá se v uplynulých letech několikrát patově zabloko-
vala v jedné z obou komor, naposledy loni v červnu. 
Proto se také následně spustil důrazný mechanis-
mus obou střešních organizací evropského a světo-
vého fotbalu, aby trvalým tlakem přesvědčily (nebo 
přinutily, jak si to kdo vyloží!) k definitivnímu ukon-
čení této snad nekonečné volební ságy.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Minulou středu se sešel na mimořádném jednání Výkonný vý-

bor FAČR. Důvod jeho svolání? Aby po nedávno uzavřené dohodě 

expertních skupin české a moravské komory, o které byli oficiálně 

informováni předsedové FIFA a UEFA, veřejně deklarovalo vede-

ní českého fotbalu jednotnou vůli k požadované úpravě Stanov. 

Předseda Martin Malík i oba místopředsedové Zdeněk Zlámal 

a Roman Berbr tak učinili, takže by již nemělo nic tomuto kroku 

bránit. Je zde však jedno „ale“: rozhodovat budou svými hlasy pří-

tomní delegáti. Zkušenosti z (ne)dávné minulosti navíc varují před 

automatickou jistotou schválení, zvlášť když do konání Valné hro-

mady FAČR zbývá téměř šest týdnů. A není žádným tajemstvím, že 

v moravské komoře navzdory souhlasu jejich zvolených zástupců 

ve Výkonném výboru rezonují z některých skupin hlasy o odmít-

nutí této změny… Pokud by nabraly na síle a hlavně početnosti, aby 

na vrcholném sněmování největšího tuzemského sportu nesou-

hlasem torpédovaly pracně vytvořenou kompromisní dohodu, byl 

by to fatální vlastní gól, který by totálně znemožnil všechny signu-

jící funkcionáře a dlouhodobě zdiskreditoval český fotbal v Evro-

pě a ve světě, kde na podobné kličkování nejsou prostě zvyklí ani 

zvědaví. A také by se s největší pravděpodobností spustila lavina 

drtivých sankcí, dopadajících i na kluby a reprezentace… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Sobotní utkání 25. kola HET ligy mezi 
Mladou Boleslaví a Zlínem bylo ve 26. mi-
nutě za bezbrankového stavu kuriózně pře-
rušeno kvůli poničené brance. Její tyčku 
při zákroku zlomil hostující gólman Zdeněk 
Zlámal, když couval, aby zlikvidoval nepo-
vedený dalekonosný centr Petra Mareše. 

Zlámal zlámal branku!

Branku museli pořadatelé odnést a vyměnit 
za náhradní. Rozhodčí Ondřej Lerch nastavil prv-
ní poločas o 14 minut. „Nikdo na mě nekřičel, že 
to jde vedle, takže jsem tam dal ruku a trošku 
narazil do brány. A když jsem se pak připravoval 
na rohový kop, tak byla branka trochu ohnutá,“ 
popisuje neobvyklou situaci dvaatřicetiletý gól-
man, kterého prý náraz do tyčky vůbec nebolel. 

Zničenou branku by chtěl mít doma jako 
cennou památku. „Já jsem už Boleslavským 
říkal, že mi tu branku musí poslat, abych si ji 
dal doma na zahradu. Rád ji zaplatím, protože 
to je krásný suvenýr. Myslím, že doteď nemě-
la nějakou extra hodnotu, ale teď ji bude mít. 
Dáme to možná do dražby na nějaké dobročinné 
účely,“ usmívá se syn 1. místopředsedy FAČR 
a synovec někdejšího dlouholetého brankáře 
Slavie Františka Zlámala, který se už podruhé 
nesmazatelně zapsal do historie české ligy. 
Před třemi lety, kdy ještě chytal za Bohemians 
1905, vstřelil v malém pražském derby na Julis-
ce s Duklou v poslední minutě po rohovém kopu 
vyrovnávací gól „Klokanů“! 

 A BRANKOVÁ KONSTRUKCE 
 NEVYDRŽELA… 

 NA VALNÉ HROMADĚ 1. ČERVNA 2018 BUDOU DELEGÁTI 
 SCHVALOVAT DŮLEŽITOU ZMĚNU STANOV FAČR. 

 PŘEDSEDA VV FAČR MARTIN MALÍK INFORMOVAL PREZIDENTA FIFA GIANNIHO INFANTINA 
 O CHYSTAJÍCÍ SE ZMĚNĚ STANOV. CHYBÍ UŽ „JEN“ POTVRZENÍ VALNOU HROMADOU… 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Zlínský brankář Zdeněk Zlámal se v Mladé Boleslavi ku-

riózně postaral o téměř čtvrthodinové přerušení zápasu, 

když při couvání za letícím míčem narazil do tyče, kterou 

zlomil a musela být následně celá branka vyměněna!  

KRESBA TÝDNE

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


Měl táhnout jarní letenskou ofenzívu jako kapitán i hrotový útoč-
ník. Jenže do sestavy pražské Sparty naskočil uzdravený sedma-
dvacetiletý forvard JOSEF ŠURAL až ve chvíli, kdy po sérii remíz 
skončil italský kouč Andrea Stramaccioni a výsledkově se trápící 
tým převzal Pavel Hapal, pod jehož trenérskou taktovkou by měl 
nejslavnější a nejbohatší český klub dosáhnout na ligový bronz. 

Josef Šural: 

„Góly
dávat
umím!“

Josef Šural: 

„Góly
dávat
umím!“
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	 Váš mladší bratr Jakub je na marodce brněnské Zbrojovky 

prakticky od začátku sezony, kdy si vážně poranil koleno v kvalifi-

kačním utkání českých „lvíčat“ v Jablonci s Běloruskem…

„Kuba už sice trénuje, ale myslím si, že bude připravený až 

na příští sezonu.“

	 Brnu opět hrozí sestup z nejvyšší soutěže, což byl před 

lety i důvod vašeho fotbalového stěhování do Liberce!

„Samozřejmě, že bych si přál, aby se Zbrojovka udržela, radši 

bych na jejím místě viděl jiné týmy. Ale pět kol před koncem není 

v jednoduché situaci, protože ostatní body sbírají, zatímco ona jen 

paběrkuje, i když paradoxně nás obrala o čtyři body… Také na góly 

se hrozně nadře, a pokud se v tomhle směru výrazně nezlepší, tak 

se nejspíš asi nezachrání.“

	 Sparta navzdory zimnímu vydatnému posílení výsledko-

vě nezabrala. Jak jste to coby divák snášel?

„Nebylo nic příjemného přijít o začátek jarní ligy, měl jsem být 

navíc útočníkem číslo jedna. Mrzelo mě, že jsem nemohl mančaf-

 ZMÝLENÁ NEPLATÍ. REPREZENTANT JOSEF ŠURAL SICE V LISTOPADU 2017 LEŽÍ PO TVRDÉM ATAKU JEDNOHO Z ISLANĎANŮ NA TRÁVNÍKU 
 STADIONU V KATARSKÉM DAUHÁ, ALE ZRANĚNÍ SI PŘIVODIL NA ZIMNÍM SOUSTŘEDĚNÍ SPARTY VE ŠPANĚLSKU O PÁR TÝDNŮ POZDĚJI. 

 NA LIGOVÉ TRÁVNÍKY SE LETENSKÝ ÚTOČNÍK VRÁTIL AŽ 17. BŘEZNA 2018 V ZÁVĚRU 
 ZÁPASU SE SLAVIÍ, V NĚMŽ SPARŤANÉ ZTRATILI NÁSKOK 3:0 Z PRVNÍHO POLOČASU. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Jak se vám vůbec zlomenina palce na herním soustředě-

ní ve Španělsku stala?

„Byl to šprajc v normálním souboji při tréninku. Když jsem si 

sundal kopačku, tak to nevypadalo na nějaké dlouhodobé zranění, 

také první diagnóza lékařů byla, že mám palec na pravé noze jen 

silně naražený. Rentgenové vyšetření po návratu do Česka bohu-

žel ukázalo, že je tam drobná zlomenina…“ 

„V derby se Slavií jsem 
se s balonem pořádně 

ani nepotkal…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 „JÁ NIC, JÁ MUZIKANT,“ JAKO BY KŘIČEL PLZEŇSKÝ OBRÁNCE RADIM ŘEZNÍK. 
 JOSEF ŠURAL MĚL NA JEHO ZÁKROK JINÝ NÁZOR… 

tu pomoci, vrátil jsem se zpátky, až když došlo ke změně trenéra 

a celého realizačního týmu.“

	 Nesnažil jste se rekonvalescenci urychlit?

„Nikdo na mě netlačil, abych byl dřív k dispozici. Při nejrůzněj-

ších rehabilitačních procedurách jsem dělal maximum, udržoval 

jsem se v kondici, abych neměl výraznější výpadek, takže si mys-

lím, že nešlo nic uspíšit.“ 

	 Naskočil jste v závěru derby se Slavií, ve kterém Sparta 

nakonec neudržela poločasové vedení 3:0!

„Šel jsem na hřiště ještě za stavu 3:1, pořádně jsem se ani 

nepotkal s míčem, protože jsme ho jenom zezadu odkopávali 

co nejdál od naší šestnáctky. A stejně to k výhře nad Slavií ne-

vedlo…“ 

	 V základní sestavě jste se objevil až v malém pražském 

derby s Duklou na Letné, jehož výsledek jste orámoval dvěma 

brankami…

„Když hrajete od začátku, tak chytnete rytmus od první minu-

ty. Proti Dukle jsem dal vlastně hned z prvního doteku gól, což je 

vůbec nejlepší, jak se dostat do herní pohody. I ten druhý byl dů-

ležitý, protože ve druhé půli za stavu 2:0 měli hosté několik šancí 

ke vstřelení kontaktní branky.“

	 V Plzni jste velmi brzy také vedli 2:0, ale domů jste si od-

vezli jen bod…

„Když takhle zápas rozehrajete, je vám pak remíza málo, pro-

to jsme se vraceli do Prahy zklamaní. Věděli jsme, že jsme měli 

na vítězství, bohužel jsme dvakrát zaplatili za individuální chyby 

při standardních situacích Plzně.“

	 Na jaře se výpadky ve druhém poločase stávaly Spartě 

opakovaně. Tušíte proč?

„Neměli jsme sílu soupeře ještě jedním gólem definitivně do-

razit. Když vedete jen o jednu branku, tak naopak cítí šanci, že by 

mohl bodovat.“

 PROTI JABLONCI VYVÁLČILI SPARŤANÉ S KAPITÁNEM JOSEFEM ŠURALEM CENNÉ TŘI BODY ZA VÝHRU 2:0. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Jsem pro, protože může pomoci k férovým verdiktům v utká-

ních. V derby se Slavií nám ale spíš uškodilo… Neměla by se ale 

na videu pitvat každá spornější situace, mělo by být k dispozici 

na všech stadionech a ne pouze při vybraném zápase jednotlivého 

ligového kola.“  

	 Dostali jste na víkend, který byl navíc krásně prosluněný, 

od trenéra volno. Co jste s rodinou dělal?

„Při delším volnu většinou jedeme s rodinou do Brna a do Ša-

kvic. Tentokrát jsme zůstali v Praze, byli jsme s dcerkou venku, 

sekal jsem trávu na zahradě, vyčistil gril a natíral jsem její za-

hradní domeček, protože chtěla, aby byl bílý a růžový.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NA LETNOU PŘESTOUPIL JOSEF ŠURAL Z LIBERCE, V JEHOŽ DRESU SE RADOVAL 
 ZE ZISKU MISTROVSKÉHO TITULU I Z TRIUMFU V TUZEMSKÉM POHÁRU! 

	 Páteční večerní odveta na Letné byla do parádní trefy 

Stanciua překvapivě pod herní taktovkou Severočechů...

„Byl to vyrovnaný zápas, Jablonec nás zlobil hlavně po krajích, 

my jsme se do nějakých větší šancí nemohli dostat. Nico (Stanciu) 

kopl přímák perfektně, od té doby šel náš výkon nahoru a ve dru-

hé půli jsme hru už mnohem víc kontrolovali.“

	 Po přestávce jste se dostal do dvou situací v šestnáctce. 

Nejprve rozhodčí odpískal penaltu za faul na vás, ale asistent 

signalizoval ofsajdové postavení. Při druhém gólu Václava Ka-

dlece hosté reklamovali vaši předchozí ruku!

„Byl to jasný penaltový faul, jablonečtí hráči ani neprotestovali. 

Ale protože jsem se předtím vracel, měl jsem trochu obavy, jestli 

jsem nebyl v ofsajdu. Pomezní rozhodčí ho také signalizoval. Po-

tom jsme nakrátko rozehráli rohový kop, naskakoval jsem na cen-

trovaný míč, který se od některého ze spoluhráčů ke mně odrazil. 

Spadl mi na ruku, ale měl jsem ji u těla, nebyl tam žádný pohyb. 

Venca Kadlec pak balon propálil do sítě. Myslím si, že rozhodčí to 

vidět nemohl.“

	 Tentokrát na Letné neměl k dispozici video. Jak se 

na jeho zavádění díváte?

 I KDYŽ JOSEF ŠURAL NASTOUPIL JEN DO OSMNÁCTI ZÁPASŮ, JE S OSMI GÓLY NEJLEPŠÍM STŘELCEM SPARTY. 
 Z JEDNOHO SE RADOVAL NA PODZIM V SÍTI OSTRAVY, KAM JEDOU LETENŠTÍ V NADCHÁZEJÍCÍM LIGOVÉM KOLE. 

Josef Šural
Narozen: 30. května 1990 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Stav: 
ženatý, manželka Denisa, dcera Vanesa Alex (4,5)
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Sokol Šakvice (1995-
1996), 1. FC Brno/Zbrojovka Brno (1996-2011), Slovan Liberec 
(2011-2016), Sparta Praha (2016-?)
Reprezentace: 17 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: účast 
na EURO 2016 ve Francii, český mistr (2012), vítěz Poháru České 
pošty (2015) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ ZÁPAS S POŘADOVÝM ČÍSLEM 17 SI JOSEF ŠURAL 
 PŘIPSAL NA LOŇSKÉM LISTOPADOVÉM TURNAJI V KATARU PROTI DOMÁCÍMU VÝBĚRU. 

	 Nyní nastupujete na hrotu útoku, ale hrával jste i záložní-

ka. Kde se cítíte fotbalově pevnější v kramflecích i pro tým pro-

spěšnější?

„Vždycky jsem hrával v útoku, ale v Liberci mě předělali na kraj-

ního záložníka. Góly dávat umím, k tomu se mnohem líp dostanu 

na hrotu než z druhé vlny, proto jsem jako útočník pro tým platnější.“ 

	 Upraveným letenským cílem je třetí místo, zaručující 

účast v Evropské lize, kam by se ale chtěli protlačit i další kon-

kurenti - Olomouc, Liberec, Jablonec…

„Doufám, že si ho pojistíme dřív, v předposledním kole máme 

Olomouc doma, na kterou nyní ztrácíme dva body. Pak totiž jede-

me na Bohemku, kde bych nerad honil třetí místo, protože „Kloka-

ni“ v derby proti nám podají určitě maximální výkon.“

	 Do konce jara vás čekají již jen dva výjezdy mimo hlavní 

město, ale vždy na hřiště zachraňujícího se týmu. V sobotu hra-

jete ve Vítkovicích s ostravským Baníkem a ve 28. kole cestujete 

do Jihlavy!

„Do Ostravy pojedeme v pátek nejspíš pendolinem. Myslím 

si, že bude vyprodáno, takže zápas s Baníkem bude mít skvělou  

atmosféru. Věřím, že v něm uspějeme a třeba rozhodneme 

o tom, kdo z ligy sestoupí…“ 

„Nerad bych třetí místo 
honil v posledním kole 

na Bohemce!“

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

http://www.fotbal.cz
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http://top4football.cz/
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Číslo 10 nosí dva špílmachři svých klubů. 

Na Letné byla spokojenější ta sparťanská 

na dresu rumunského záložníka 

Nicolae Stanciua, jenž k výhře 2:0 

nad Jabloncem přispěl jedním gólem. 

Tvořivý středopolař a čerstvý reprezentant 

Michal Trávník musel zkousnout první 

porážku Severočechů v jarní části ligy.   

Úspěšnější 
sparťanská desítka

 25. KOLO 
Číslo 10 nosí dva špílmachři svých klubů. 

Na Letné byla spokojenější ta sparťanská 

na dresu rumunského záložníka 

Nicolae Stanciua, jenž k výhře 2:0 

nad Jabloncem přispěl jedním gólem. 

Tvořivý středopolař a čerstvý reprezentant 

Michal Trávník musel zkousnout první 

porážku Severočechů v jarní části ligy.   

Úspěšnější 
sparťanská desítka
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Když Baník v půlce března přebíral, byl přikován 
na dně tabulky, stál v téměř bezvýchodné situaci. 
Trenér BOHUMIL PÁNÍK, který ještě zkraje jara vedl 
Zlín, Ostravu významně zvedl. Pět kol před koncem 
má solidní naději na záchranu. V sobotu však musel 
zkousnout těsnou porážku v Olomouci (0:1).

Bohumil Páník: „Prohráli jsme 

zápas, ale válku ne!“

 KORMIDLA NA OSTRAVSKÉ LAVIČCE SE BOHUMIL PÁNÍK 
 CHOPIL 12. BŘEZNA 2018, DEN PO PORÁŽCE BANÍKU V JABLONCI. 

 Měli jste v Olomouci na lepší výsledek?

„Nastoupili jsme proti týmu, které hraje o evropské poháry. Domácí v prvním poločase 

diktovali hru, byli nebezpeční při standardních situacích. Měli centry před bránu, tam jsme 

tahali za kratší konec. Ve druhé půli už jsme více vystoupili, aby Sigma nemohla praktiko-

vat postupný útok, kombinovat a roztahovat hru. Přinutili jsme ji k dlouhým nákopům, měli 

jsme šance.“

 Paradoxně jste však inkasovali.

„Bohužel jsme nevyužili dobré pozice pro skórování. Byly tři, čtyři. Sigma po přestáv-

ce de facto zahrozila pouze po standardce a brejkem z levé strany, po kterém nám dala 

gól. Před akcí jsme měli dobrou příležitost. V ten moment jsme chtěli střídat, jenže nebyla 

k dispozici tabule. K naší smůle přestala fungovat, nemohli jsme vystřídat. Brankář Sigmy 

rozehrál a dostali jsem gól. Měli jsme problémy s jedním hráčem, který nemohl hrát. Se-

šlo se to všechno ve špatný okamžik.“

 Považujete prohru za smolnou?

„Bohužel v sobotu nám nebylo přáno. Měli jsme šance, hned dvě Šindelář. Moc jsem mu 

přál, aby dal gól, ale netrefil se.“

 PĚT KOL PŘED KONCEM LIGY ZTRÁCÍ MILAN BAROŠ 
 A SPOL. NA ZÁCHRANÁŘSKOU ČTRNÁCTOU POZICI TŘI BODY. 

ECHO 25. KOLA

  Plzeň zabrala
Od březnové výhry ve Zlíně čekal lídr 
tabulky čtyři kola na druhé jarní ligo-
vé vítězství. Dočkal se po výsledku 3:1 
na hřišti posledního Brna, kterému tak 
k záchraně a čtrnácté Jihlavě nyní schází 
pět bodů. Viktoria naopak zvýšila svůj od-
stup od druhé Slavie na číslici sedm.

  Sparta se nadechuje
Multimilionářský letenský velkoklub ko-
nečně začíná místo remíz sbírat výhry. 
K šesti jarním plichtám přidal třetí tří-
bodový zisk, když triumfem 2:0 připravil 
o jarní neporazitelnost hosty z Jablonce. 
Pražané se vyšvihli na čtvrtou, poslední 
pohárovou příčku.

  Liberec proti „Liberci“
Nedělní mač u Nisy měl pikantní příchuť 
„bratrovražedného“ boje, neboť slávisté 
dorazili s početnou exlibereckou enklávou 
zahrnující hráče, trenéra Trpišovského 
i sportovního ředitele Nezmara. Bezgólová 
remíza neuspokojila nikoho - „sešívaným“ 
vzala narůstající naději na obhajobu titulu, 
Slovan poslala mimo pohárové posty.

  Zabrzděný Baník
Šňůra jedné remízy a tří vítězství sice do-
stala Ostravany na patnácté místo a zpět 
do záchranářské hry, ale porážka 0:1 
v Olomouci a nadcházející duel se Spartou 
mírní mírný optimismus. Zato druhý ligový 
nováček z Hané se stále drží ve špici ta-
bulky a může snít o Evropě.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 25 17 5 3 45:18 56

2. Slavia Praha 25 14 7 4 42:16 49

3. Sigma Olomouc 25 12 9 4 31:18 45

4. Sparta Praha 25 11 10 4 37:21 43

5. Liberec 25 12 6 7 33:26 42

6. Jablonec 25 11 8 6 37:25 41

7. Bohemians 1905 25 9 8 8 27:23 35

8. Teplice 25 8 9 8 29:29 33

9. Zlín 25 7 7 11 24:39 28

10. Slovácko 25 6 9 10 21:28 27

11. Karviná 25 6 8 11 28:33 26

12. Mladá Boleslav 25 7 5 13 27:39 26

13. Dukla Praha 25 7 5 13 26:45 26

14. Jihlava 25 7 4 14 27:44 25

15. Ostrava 25 5 7 13 30:40 22

16. Brno 25 5 5 15 15:35 20

PROGRAM 26. KOLA
27.04. 18:00 Dukla Praha - Brno

27.04. 18:00 Jihlava - Mladá Boleslav

28.04. 15:00 Ostrava - Sparta Praha

28.04. 20:15 Plzeň - Karviná

29.04. 15:00 Slavia Praha - Slovácko

29.04. 17:00 Teplice - Sigma Olomouc

29.04. 17:00 Zlín - Bohemians 1905

29.04. 18:30 Jablonec - Liberec

VÝSLEDKY 25. KOLA
Liberec - Slavia Praha 0:0

Karviná - Teplice 1:1

Brno - Plzeň 1:3

Mladá Boleslav - Zlín 0:1

Bohemians 1905 - Jihlava 1:1

Slovácko - Dukla Praha 2:0

Sigma Olomouc  - Ostrava 1:0

Sparta Praha - Jablonec 2:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 25. KOLA

 NEJBLIŽŠÍ ÚKOL PRO BOHUMILA PÁNÍKA - 
 VYMYSLET ÚČINNÝ RECEPT NA SPARTU! 

 V pěti závěrečných kolech hrajete třikrát na vlastním 

trávníku. Může být domácí prostředí trumfem k záchraně?

„Svým způsobem to výhoda je. Stadion v Ostravě je vždycky 

ze dvou třetin zaplněný, proti Spartě bude plný. Hráče bouřlivá  

atmosféra žene. Prostředí, které nám vytvářejí naši fanoušci, je 

fantastické. I v Olomouci jsme měli vlastně domácí prostředí, stej-

ně i nedávno ve Zlíně. Jde o velkou zbraň.“

 Co říkáte průběhu jarní části, kdy slabší často obírají sil-

nější?

„Soutěž je neskutečně vyrovnaná, zkvalitnila se. I horší týmy 

se systematickým tréninkem posouvají herně vzhůru. Každý umí 

držet balon, vykrývat prostory, dostupovat soupeře. Zvládají vyso-

ké napadání, které dělá problém při zakládání útoků. Říká se, že 

v západních ligách se hraje ve vyšším tempu. Myslím, že i v tom se 

náš fotbal posouvá.“ 

 Nakolik vám porážka komplikuje boj o záchranu?

„Jedeme dále, musíme zvednout hlavy. Prohráli jsme zápas, 

ale válku rozhodně ne. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí tabulka 

a objevují se překvapivé výsledky, prohra v Olomouci nás samo-

zřejmě mrzí. Každý bod je obrovsky důležitý. Teď už musíme pře-

mýšlet, jak doma porazit Spartu.“

 Víte, jak na ni?

„Byl jsem v neděli v Hradci Králové na utkání juniorky. Poslal 

jsem několik kluků, aby se rozehráli, neboť někteří proti Spar-

tě nastoupí. Budou nám totiž kvůli kartám chybět dva obránci. 

Pazdera pro čtyři žluté, Procházka kvůli vyloučení v Olomouci.

 Vyčítáte mu vyloučení?

„Myslím, že už neměl faulovat. Buď by situaci vyřešil Laštůvka, 

nebo by to bylo místo jedna nula dva nula. Takhle je to pro nás 

nepříjemné. Obranu jsme přeskládali, byla úspěšná. Teď z ní vy-

padnou dva hráči, což je velký zásah. 

 Věříte si na Spartu?

„Víra musí být vždycky. Budeme mít za sebou plný stadion. Rivalita 

mezi kluby je značná, hráči to sami vědí a cítí. Očekávám velký zápas, 

věřím, že uspějeme. Je lepší jednou vyhrát než dvakrát remizovat.“

 LONI V KVĚTNU SLAVIL BOHUMIL PÁNÍK SE ZLÍNEM TRIUMF V MOL CUPU ZNAMENAJÍCÍ VSTUPENKU DO EVROPSKÉ LIGY. 

BOHUMIL PÁNÍK * Narozen: 31. prosince 1956 * Hráčská karié-
ra: nejvíc na sebe upozornil ve Zlíně, dále působil v Dukle Banská 
Bystrica, Dukle Tábor, ke konci aktivní dráhy hrál za Hanáckou 
Slavii Kroměříž * Trenérská kariéra: Zlín (2001-2002), Olomouc 
(2002), Lech Poznaň (2002-2003), Legnica (2003), Pogoň Štětín 
(2003-2006), Anthony Jacareí Bird (Brazílie, 2006-2008, šéftre-
nér mládežnické akademie), Ostrava (2008-2014, šéftrenér 
mládeže), Kroměříž (sportovní ředitel, 2014), Zlín (2014-2018), 
Ostrava (2018-?) * Největší úspěchy: postup do základní skupiny 
Evropské ligy (2017), vítěz MOL Cupu (2017), 2x postup do první 
ligy (2002 a 2014, vždy se Zlínem)

 Brno - Plzeň  1:3 (0:2)
Branky: 81. Ashiru (samostatná akce) - 26.  A. Čermák (Havel), 32. A. Čermák (J. Kopic), 48. A. Čer-
mák (J. Kopic). Rozhodčí: Orel - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Sukup, Melichárek, Michal Škoda - Ko-
záčik, Havel. Diváci: 5137.
Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, J. Polák I, Sedlák (65. Růsek), 
Ashiru - T. Pilík - Michal Škoda (72. Bazeljuk). Trenér: R. Pivarník.
Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, R. Hubník, Limberský (61. J. Kovařík) - Hrošovský, Hořava - J. Kopic, 
A. Čermák (76. Chorý), M. Zeman (87. M. Petržela) - Bakoš. Trenér: Vrba.

 Olomouc - Ostrava  1:0 (0:0)
Branka: 71. Plšek (Falta). Rozhodčí: Zelinka - K. Hájek, Myška. ŽK: Kalvach - Pazdera, V. Procház-
ka. ČK: (80.) Kalvach - (90.+4) V. Procházka. Diváci: 9518.
Olomouc: M. Buchta - Hála (67. Moulis), Radakovič, Polom, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, 
Falta (90. Kotouč) - Plšek - Řezníček (86. Yunis). Trenér: Onofrej.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, V. Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo (80. Jirásek), Hlinka, R. Hrubý, 
Granečný (72. Stáňa) - Baroš (75. Diop), Poznar. Trenér: Páník.

 Slovácko - Dukla  2:0 (2:0)
Branky: 39. Havlík (L. Sadílek), 45. Havlík (penalta). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, D. Pospíšil. 
ŽK: J. Podaný (Dukla). Diváci: 4362.
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, J. Krejčí, Divíšek - Daníček - Jan Navrátil (70. Machalík), Havlík, 
L. Sadílek, J. Petr (79. Jakub Rezek) - Zajíc (62. Kubala). Trenér: Kordula.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič (46. Preisler), Jiránek, J. Podaný (46. Bílovský) - Marek Hanou-
sek, Bezpalec - Brandner, Néstor, Lukáš Holík (73. Djuranovič) - Schranz. Trenér: Hynek.

 Bohemians 1905 - Jihlava 
v 

 1:1 (0:0)
Branky: 60. D. Mašek (Hůlka) - 78. Mara (Nový). Rozhodčí: Proske - J. Paták, Antoníček. ŽK: Urblík 
(Jihlava). Diváci: 4837.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, 
D. Mašek (79. J. Nečas), Bartek (82. Vaníček) - Tetteh (89. Kabajev). Trenér: Martin Hašek st.
Jihlava: Rakovan - Vaculík (72. Zoubele), Štěpánek, P. Buchta, Schumacher - Mara - Nový, Levin 
(73. Urblík), P. Dvořák, Keresteš (57. Ikaunieks) - Fulnek. Trenér: Svědík.

 Mladá Boleslav - Zlín  0:1 (0:0)
Branka: 67. V. Vukadinovič (Mehanovič). Rozhodčí: Lerch - Koval, Boček. ŽK: Pauschek (Ml. Bo-
leslav). Diváci: 2573.
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Takács, Křapka - A. Jánoš, Hubínek (79. Konaté) - Lad-
ra, J. Valenta, P. Mareš (53. Přikryl) - Komličenko (68. Magera). Trenér: J. Weber.
Zlín: Z. Zlámal - Matejov (45. Džafič), Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Ekpai (89. Želez-
ník), Mehanovič (90. Beauguel), Holzer - V. Vukadinovič. Trenér: V. Petržela.
    

 Sparta - Jablonec  2:0 (1:0)
Branky: 32. Stanciu (přímý kop), 62. V. Kadlec (Josef Šural). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Mokrusch, 
Arnošt. ŽK: Plavšič, Kanga - Holeš, V. Kubista, Zelený. Diváci: 12.289.
Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec (73. Sáček), Kanga, Stanciu 
(81. Vatajelu), Plavšič - Josef Šural (90. Lafata). Trenér: Hapal.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - V. Kubista - Masopust, Trávník (84. Považa-
nec), Jovovič (68. Hübschman) - Martin Doležal II, Chramosta (67. Matěj Hanousek). Trenér: P. Rada.

 Karviná - Teplice  1:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Budínský (penalta) - 46. Žitný (Hora). Rozhodčí: Franěk - Kříž, Kubr. ŽK: Dreksa - 
Vaněček, T. Kučera, Jakub Diviš. ČK: (70.) Vaněček. Diváci: 3350.
Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Štepanovský (67. Jan Moravec), Panák, Bu-
dínský, Šisler (79. Ramírez), Kalabiška (88. Voltr) - Wágner. Trenér: Mucha.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Hora (87. Kodeš), Ljevakovič, Žitný (77. Čer-
venka), T. Kučera, Jan Rezek (58. Trubač) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

 Liberec - Slavia  0:0
Rozhodčí: Příhoda - Blažej, Horák. ŽK: Coufal, Folprecht, Pulkrab, Hladký - Tecl, Ngadeu, Sýkora, 
Danny, Hromada, Kúdela, T. Souček, Bořil. ČK: (77.) Pulkrab. Diváci: 9290.
Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner, Folprecht, Breite (84. Kačaraba), Potoč-
ný (75. Pilař) - P. Ševčík (59. Da Silva) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.
Slavia: O. Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu (73. Kúdela), Flo - T. Souček - Stoch, Hromada (82. Milan 
Škoda), Hušbauer (49. Danny), Sýkora - Tecl. Trenér: Trpišovský.    

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TŘETÍ REMÍZU V ŘADĚ SI V UTKÁNÍ NA BOHEMIANS PŘIPSALI FOTBALISTÉ JIHLAVY. V DALŠÍM KOLE ČEKÁ 
 ČTRNÁCTÝ CELEK TABULKY ZÁCHRANÁŘSKÁ BITVA S MLADOU BOLESLAVÍ, KTERÁ MÁ JEN O JEDINÝ BOD VÍCE! 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „V prvním poločase pátečního zápasu Sparta překvapivě na Letné nedominovala, 
protože Jablonec hrál koncentrovaně a nedal domácím hráčům prostor ke kombina-
cím. Proto byl pro ně vysvobozením geniálně kopnutý trestňák Stanciua, který spar-
ťanům výrazně zvedl sebevědomí do zbytku utkání. Po přestávce to bylo na výkonu 
Pražanů očividně znát, žádný útlum jako v předchozích jarních ligových duelech se 
nekonal, naopak bylo patrné, že jdou herně nahoru. Pokud jim tenhle progres vydrží 
i ve zbývajících jarních ligových kolech, mohou ještě atakovat i druhé místo!

Nedělní zápas Slavie v Liberci byl pikantní kvůli velkým personálním přesu-
nům, které se mezi oběma kluby v zimní přestávce odehrály. Na trávníku se pak 
odehrávala očekávaná bitva, ve které se Slovan v první půli snažil hrát fotbal, 
měl i dvě velmi dobré šance, ale v závěru při něm stálo štěstí, když se křížná stře-
la Hušbauera odrazila od pravé tyče. Domácí nemohli v takovém tempu vydržet 
celých devadesát minut, slávisté se navíc ve druhém poločase zvedli, k závěreč-
nému náporu, v němž chtěli urvat potřebné tři body, jim pomohlo i zbytečné vylou-
čení Pulkraba po druhé žluté kartě. Severočeši i v oslabení bezbrankovou remízu 
udrželi a myslím si, že si bod za předvedený výkon také zasloužili.“

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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Vedoucí Plzeň zabrala na hřiš- 
ti posledního Brna i gólově, kde 
se zásluhou hattricku záložníka 
Aleše Čermáka střelecky probu-
dila a odskočila dalším proná-
sledovatelům, kteří s výjimkou 
Sparty vyšli naopak naprázdno. 
Po dlouhých 571 minutách půstu 
se dočkali radosti ze vstřelené 
branky i fotbalisté Zbrojovky, 
ale na odpoutání se ode dna ta-
bulky to pochopitelně zdaleka 
nestačilo.

1. Plzeň 45 1,800
2. Slavia 42 1,680
3.-4. Sparta 37 1,480
3.-4. Jablonec 37 1,480
5. Liberec 33 1,320
6. Olomouc 31 1,240
7. Ostrava 30 1,200
8. Teplice 29 1,160
9. Karviná 28 1,120
10.-12. Bohemians 1905 27 1,080
10.-12. Ml. Boleslav 27 1,080
10.-12. Jihlava 27 1,080
13. Dukla 26 1,040
14. Zlín 24 0,960
15. Slovácko 21 0,840
16. Brno 15 0,600

 TŘEMI GÓLY V BRNĚ SE PLZEŇANÉ 
 OSAMOSTATNILI NA ČELE GÓLOVÉ JÍZDY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Lídr se střelecky 

probudil

VYCHYTANÉ NULY

13
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

11 - Miloš Buchta (Olomouc) * 10 - Ondřej Kolář (Liberec/Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň) * 9 - Vlas-
timil Hrubý (Jablonec) * 8 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905) * 7 - Milan Heča (Slovácko), Dušan 
Melichárek (Brno) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta), Filip Rada (Dukla)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Michael Krmenčík (Plzeň)

11 - Milan Škoda (Slavia) * 10 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 9 - Davis Ikaunieks (Jihlava), 
Tomáš Wágner (Karviná) * 8 - Milan Baroš (Ostrava), Lukáš Budínský (Karviná), Matěj Pulkrab 
(Liberec), Josef Šural (Sparta), David Vaněček (Teplice), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 7 - Jan Holenda 
(Dukla), Jakub Plšek (Olomouc) Vladimír Jovovič (Jablonec) * 6 - Daniel Kolář (Plzeň), Jan Kopic 
(Plzeň), Dominik Mašek (Bohemians 1905), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav) * 5 - Mick Van Buren 
(Slavia),Ubong Ekpai (Zlín), Martin Fillo (Teplice/Ostrava), Robert Hrubý (Ostrava), Václav Kadlec 
(Sparta), Milan Kerbr (Liberec), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jan Rezek (Teplice), Nicolae Stanciu 
(Sparta), Michal Škoda (Brno)

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

33
Michael Krmenčík (Plzeň, 12 + 6)

27
Davis Ikaunieks (Jihlava, 9 + 6)

25
Milan Škoda (Slavia, 11 + 2)

24 - Jan Kopic (Plzeň, 6 + 8) * 21,5 - Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 10 + 1) * 21 - Tomáš Wágner 
(Karviná, 9 + 2) * 20 - Lukáš Budínský (Karviná, 7 + 4) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3), Vladimir 
Jovovič (Jablonec, 7 + 3) * 17,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 8 + 1), Josef Šural (Sparta, 8 + 1), David 
Vaněček (Teplice, 8 + 1) * 17 - Roman Potočný (Liberec, 4 + 6) * 16,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 
+ 7), 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), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) 
* 15 - 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), Jan Rezek 
(Teplice, 5 + 1) * 11 - Václav Kadlec (Sparta, 4 + 2) * 10,5 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 3), Ja-
kub Fulnek (Jihlava, 3 + 3), Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 3 + 3), Miroslav Stoch (Slavia, 
3 + 3), Ondřej Zahustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Ondřej Mihálik (Jablonec, 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 - Vlastimil Daníček (Slovácko, 3 + 2), Pavel Dvořák (Jihlava, 3 + 2), Martin 
Hašek (Bohemians 1905, 3 + 2), Jan Krob (Teplice, 0 + 6), Ondřej Kušnír (Dukla, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš 
Hejda (Plzeň, 2 + 3), Tomáš Mičola (Ostrava, 2 + 3)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak se v Praze (ne)rozdávaly body
  Sparta - Jablonec   2:0 (1:0)

  Bohemians 1905 - Jihlava  

v 

 1:1 (0:0)

Na Letné viděli diváci dva góly. Po tom prvním se po přesně 

zahraném přímém kopu radoval ve 33. minutě rumunský zálož-

ník Nicolae Stanciu (1). Druhou trefu Sparty přidal v 61. minutě 

zblízka Václav Kadlec (2). Hostujícímu trenérovi Petru Radovi se 

nelíbilo (3), že gólu předcházela byť nechtěná přihrávka rukou 

Josefa Šurala… Jablonec tak poprvé na jaře prohrál. 

1)

2)

3)

6)

5)

4)

Bohemians si z  „Ďolíčku“ udělali nedobytnou tvrz. V  60. 

minutě marně plachtil vzduchem jihlavský brankář Matej Ra-

kovan, na střelu Dominika Maška nedosáhl (4). Jenže plejeři 

Vysočiny si z Prahy odvezli zlatý záchranářský bod, který zaří-

dil gólem dvanáct minut před koncem nádhernou ranou zpo-

za vápna guinejský záložník Kamso Mara (5). Zápas sledoval 

i  kouč reprezentačních „lvíčat“ Vítězslav Lavička, kterému 

poskytoval „cenné odborné“ rady velký fanoušek Bohemians 

herec Ivan Trojan (6).
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Tisící ligový zápas 
fotografa Jana Taubera

Zápas Bohemians Praha 1905 - Vysočina Jihlava, 
konaný 21. dubna 2018, byl výjimečný pro fotografa 
fotbalové asociace JANA TAUBERA, který v „Ďolíčku“ 
pořizoval fotoreportáž z tisícího ligového zápasu! 

 CESTA FOTOGRAFA JANA TAUBERA ČESKOU LIGOU ZAČALA V ŘÍJNU 2001 NA ŽIŽKOVĚ V UTKÁNÍ DOMÁCÍ VIKTORIE SE SLOVANEM LIBEREC. 

 TISÍCÍ LIGOVÝ MAČ FOTOGRAFOVAL JAN TAUBER V SOBOTU 21. DUBNA 2018 VE VRŠOVICKÉM „ĎOLÍČKU“, V NĚMŽ DOMÁCÍ BOHEMIANS HOSTILI ZLÍN. 

Dlouholetý spolupracovník časopisu Gól byl poprvé oficiálně 

na utkání Viktoria Žižkov - Slovan Liberec 9. října 2001! Na tisíc li-

gových zápasů potřeboval 16 let a 194 dní. Znamená to, že v tomto 

období byl na každém čtvrtém utkání ligy.

K tomu je ale potřeba přidat stovky mezistátních utkání všech 

věkových kategorií a množství dalších akcí, které pořádá fotbalová 

asociace. „Když se člověk podívá na ty snímky ze Žižkova, uvědomí 

si, jak se vše mění. Ti hráči už ukončili svoje kariéry, s některými 

se potkávám, jsou trenéry nebo funkcionáři,“ říká Jan Tauber a do-

dává: „Měl jsem štěstí, že právě naplno začínala éra digitální foto-

grafie. Ta dala naprosto jiné možnosti. Když jsem začínal ještě jako 

v́olná nohá , používal jsem kinofilm, který byl docela drahý. Člo-

věk byl rád, že měl jeden na zápas. Digitál znamená, že mohu fotit 

prakticky neomezeně. Mám tedy skoro sto tisíc fotografií z ligy.“

To je databáze, která bude, stejně jako snímky z mezistátních 

utkání a dalších aktivit fotbalové asociace, k dispozici zájemcům 

ve Fotobance FAČR, která bude velmi brzy spuštěna na webových 

stránkách. Hodně dalších zápasů a dobré světlo Honzo! 

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


39www.GOL.cz Úterý 24.4.2018
17/2018

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

1. 5. 2018

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/


4140

4040 41

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 24.4.2018
17/2018

Úterý 24.4.2018
17/2018 SERIÁL

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

ROK 1933
NENADÁLÝ KNOCKAUT 

NA HOHE WARTE 
Rakouský svazový kapitán Hugo Meisl měl rodinné kořeny 

na Českomoravské vysočině a nikterak se netajil sympatiemi 

k zemi svých předků ani k českému fotbalu. Jinak byl ovšem 

„echt“ Vídeňák. A když šlo o fotbal, nesmiřitelný Rakušan. To 

on se stal prapůvodcem vzniku Středoevropského poháru, 

předobrazu Poháru mistrů evropských zemí v jeho původní po-

době. Před našimi fotbalovými funkcionáři poprvé vyslovil svou 

velkou vizi při jednom z přečastých přátelských mačů mezi 

pražskými a vídeňskými kluby uprostřed dvacátých let. „Je to 

pěkné,“ řekl, „ale něco tomu chybí. Chtělo by to pravidelnou 

soutěž mezi předními našimi, československými a maďarský-

mi týmy.“ Slovo bylo vyřčeno a brzy se proměnilo ve skutek... 

Do roku 1931 nevykročilo rakouské národní mužstvo právě 

šťastně: po prohře 1:2 v Itálii doma s Maďarskem po totálním 

selhání útoku hrálo jen 0:0. A to už se do Vídně chystali Skoto-

vé, čerství přemožitelé Angličanů, stále považovaných za svě-

tovou špičku! Vídeňský tisk věštil katastrofu. Leč právě v té 

chvíli přistoupil Hugo Meisl k radikálnímu řezu: sestavil zcela 

nový útočný kvintet, jehož složení zapůsobilo jako blesk z čisté-

ho nebe.  Především vedle sebe postavil dva uctívané klasické 

centry, Sindelara z Austrie  a Gschweidla z First Vienny. Už jen 

tím si vysloužil sžíravou kritiku a výsměch. Na křídla vybral  

Zischeka z Rapidu a Vogela z Admiry, kteří doposud neměli ani 

jeden start v reprezentaci a nadto Vogel doposud neměl místo 

ani v klubové sestavě jisté. V posledních týdnech hrál častěji 

za rezervu! A konečně z Admiry byl také  Schall na levé spojce, 

v klubové hierarchii - další náhradník! 

Lavina, kterou respektovaný odborník na sebe strhl, by kte-

roukoli méně populární a méně charismatickou osobnost smet-

la ze scény. „Schlachtenbummleři“, železná garda skalních fa-

noušků, běsnili: takový mančaft může slepit leda blázen! Mezi 

vídeňskými  žurnalisty se za proklínaného svazového kapitána 

otevřeně  postavil jediný muž: jeho bratr Willy... Ale co to? V so-

botu 16. května 1931 Meislův experiment sestřelil Skoty 5:0! Tý-

den poté Rakušané porazili v Berlíně Němce 6:0. A tak to šlo dál, 

vítězství za vítězstvím.  Jen nejpozoruhodnější milníky spanilé 

jízdy: s Německem ve Vídni 5:0, se Švýcarskem 8:1, s Maďar-

skem 8:2. Novináři obrátili na čtyráku, najednou tu byl „Wunder-

team“, zázračné mužstvo, které šlo od úspěchu k úspěchu. 

Už v dubnu 1931, ještě před triumfem hostitelů nad Skoty, naši 

podlehli ve Vídni 1:2 a Star na konto jejich výsledku a výkonu jas-

nozřivě napsal: „Heslem našeho footballu se musí státi hledá-

ní nikoli vysoce výkonných jedinců, nýbrž teamu, jedenácti lidí 

třeba dost průměrných odděleně, ale nadprůměrných vcelku...“ 

V květnu 1932 přijeli Rakušané na Spartu a 1:1 bylo za stávajících 

okolností u nás div ne oslavováno jako výhra. „Ta remíza slibuje 

do budoucnosti mnoho,“ zakončil Star svůj referát.     

SERIÁL

To už národní mužstvo nesestavoval předseda Středočes-

ké župy (a z toho titulu po léta jaksi samozřejmě asociační 

kapitán) Josef Fanta, zajisté znamenitý stratég funkcionář-

ských kuloárů, ale... V řízení týmu byl vystřídán jaksi oklikou, 

aby to nemohl brát osobně.  Nejprve byla sestavena čtyřčlen-

ná výběrová komise v čele se samotným předsedou Asociace 

profesorem Rudolfem Pelikánem. Mezi zasvěcenými však 

nebylo tajemstvím, že skutečným architektem sestavy a ge-

nerálem taktiky se stal redaktor Národní politiky a asociač-

ního listu Rekord Karel Petrů, souznějící s Meislovou mana-

žerskou filozofií.  

Rakouský „Wunderteam“ byl po dvou letech poprvé poražen 

až 7. prosince 1932 v Londýně Angličany až po dramatické bitvě 

4:3. Ale to se tak nebralo, Anglie byla Anglie, v zimě a na ost-

rovní půdě na ni zatím žádný tým z kontinentální Evropy neměl. 

Ostatně legendární manažer Arsenalu Herbert Chapman, vy-

nálezce WM systému, řekl tehdy novinářům, že prohrálo lep-

ší mužstvo... O mezinárodním významu onoho mače nejlépe 

svědčí skutečnost, že Josef Laufer reportoval celý jeho průběh 

na vlnách Radiojournalu. 

Skutečný pád „mužstva zázraků“ mohl přivodit jen pře-

možitel z pevniny - a musel to dokázat v jeho vlastní pevnos-

ti, na vídeňském stadionu Hohe Warte. Princem z pohádky, 

který skolil jedenáctihlavou saň v jejím doupěti, se v nedě-

li 9. dubna 1933 stal tým ČSR v sestavě Plánička (Slavia) - 

Burgr, Čtyřoký - Košťálek (všichni Sparta), Čambal (Slavia), 

Knobloch-Madelon (Sparta) - Junek (Slavia), Hess (Viktoria 

Plzeň), Nejedlý (Sparta), Puč (Slavia), Kalocsay (Sparta). Vy-

hráli jsme 2:1, autorem obou gólů byl Antonín Puč. Kouzlo 

„Wunderteamu“ bylo zlomeno. Nepřehlédněme, že osm 

mužů z vítězné sestavy hrálo o rok později ve finále římského 

světového šampionátu... 

 POKOŘITELÉ „WUNDERTEAMU“ ZLEVA: NÁHRADNÍK MOUDRÝ (VIKTORIA ŽIŽKOV), PUČ, ČTYŘOKÝ, KALOCSAY, KNOBLOCH-MADELON, HESS, 
 ČAMBAL, BURGR A PLÁNIČKA, PŘED NIMI JUNEK, NEJEDLÝ, KOŠŤÁLEK A NÁHRADNÍ GÓLMAN BENDA (VIKTORIA ŽIŽKOV). 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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z moci  okupantů platit také u nás... Karel Petrů (1891 - 1949) 

vydal roku 1946 svůj tlustospis  Dějiny československé kopa-

né, dodnes nedostižný pramen poznání historie českého fot-

balového pravěku, starověku a středověku. A bylo to poslední, 

co mu bylo dovoleno vykonat pro milovanou hru...

 Miloslav Jenšík 

ROK 1983  
DALŠÍ ZBYTEČNĚ 

ZPACKANÁ KVALIFIKACE
Dva roky po španělském mistrovství světa, na kterém se česko-

slovenský tým nevytáhl, se ve Francii hrálo mistrovství Evropy. Po-

stupovalo jen sedm týmů, vítězů čtyřčlenných nebo pětičlenných 

kvalifikačních skupin, kteří doplnili reprezentaci pořádající země. 

Kvalifikace začala na podzim dvaaosmdesátého a končila v lis-

topadu 1983. Národní tým převzal po trenéru Jozefu Venglošovi 

jeho dosavadní asistent František Havránek a obměnil se i kádr. 

Přišli mladí hráči a kostru tvořili Bohemians, kterým se dařilo 

v lize i v evropských pohárech. 

Los poslal do československé skupiny úřadující mistry světa 

Italy, silné Švédy, nevyzpytatelné Rumuny a Kypr. Dva zápasy ná-

rodního týmu připadly ještě na podzim dvaaosmdesátého. V říjnu 

v Bratislavě vidělo patnáct tisíc diváků slibný vstup do druhého 

poločasu zápasu se Švédskem, tehdy ještě hráč Zbrojovky Brno, 

ale za půl roku už „Klokan“ Petr Janečka dal góly ve 48. a v 53. 

minutě a zdálo se, že Seveřané zopakují prohru 0:2, kterou si od-

vezli o měsíc dříve z Rumunska. Přítomen na tribuně byl i trenér 

mistrů světa Ital Enzo Bearzot. Není divu, vždyť o měsíc později 

vstupovali Italové do kvalifikace zápasem proti Československu 

na milánském San Siru. Psal si poznámky a deset minut před 

koncem usoudil, že viděl dost - zvedl se a zamířil k autu, které ho 

dovezlo na letiště ve Vídni. Až tam se dozvěděl, že prošvihl nevída-

ný finiš Švédů, kteří brankami v 87. a v 90. minutě srovnali na ko-

nečných 2:2! Tímto obratem byla poznamenána hned na začátku 

kvalifikace, která by se dala zařadit do kolonky zpackaná...

Remízu si Havránkovi svěřenci oblíbili, 2:2 hráli i na San Siru, 

kde vždy na domácí vedení odpověděli „Klokani“, Sloup a Cha-

loupka. Remíza 1:1 na Kypru, kterou zachránil vyrovnávací bran-

kou další fotbalista Bohemians Bičovský, už ale byla nečekanou 

ztrátou. O to větší, že o měsíc později uštědřili na Strahově domácí 

Kypřanům debakl 6:0...

V květnu čekalo padesát tisíc diváků na stadionu v Bukurešti, 

že jejich miláčci smetou Čechoslováky a prodlouží sérii kvalifi-

kačních úspěchů. Rumuni měli tři výhry a jednu remízu, přitom 

oba zápasy s mistry světa Italy už za sebou. „Asi to bude znít pře-

kvapivě, ale bouřlivější publikum, než je rumunské, jsem neza-

žil. Ani v Jižní Americe, kde jsou diváci pořádně temperamentní. 

Cítil jsem dobrou formu, ale moc se mi do očekávané rumunské 

mlýnice nechtělo. Jiný trenér než Havránek by mě sotva přesvěd-

čil, že mohu být v pekle, které podstoupíme, mužstvu užitečný. 

Mohli jsme klidně obléknout zelenobílé dresy Bohemky, protože 

v základní se sestavě jsme jim to kazili pouze já s Honzou Fialou 

a Lacem Jurkemikem,“ vzpomíná Ladislav Vízek ve své knize 

Fotbalový romantik a popisuje, jak dal gól znamenající výhru 1:0 

a udržení šance na postup: „Pár minut před koncem poločasu 

dostal Petr Janečka míč ideálně do běhu a domácí stoper Ste-

fanescu ho zastavil ve velkém vápně jen za cenu faulu. Belgičan 

Ponnet nezaváhal a nařídil penaltu. Byla to nejdůležitější penal-

ta, na kterou jsem se v životě připravoval. Celé tělo omotala šíle-

SERIÁL SERIÁL

 „LÉTAJÍCÍ UČITELÉ“ NA POPULÁRNÍ DOBOVÉ POHLEDNICI;  PŘÍŠTÍ PLÁNIČKŮV NÁSTUPCE V SLÁVISTICKÉ BRANCE ALEXA BOKŠAY JE POSLEDNÍ VPRAVO NAHOŘE. 
 VEDLE NĚHO JSOU ZPRAVA RADYK, TÓTH, IVANČO, KURUC A BENDAS, DOLE ZPRAVA SUKOVSKI, KRIŽ, KAPITÁN KRAJŇAK, KOBZAR A KOVÁČ. 

Když Hugo Meisl (1891 - 1937) zemřel, demokratický tisk 

celé Evropy nesmlčel, že jeho nemocné srdce neuneslo tíhu 

obav z blízké budoucnosti Rakouska i židovské komunity. 

V Praze byla jeho smrt oplakávána stejně jako ve Vídni. Rok 

po jeho smrti se Rakousko stalo obětí nacistického anšlusu 

a dva roky po ní začaly zrůdné norimberské rasové „zákony“ 

STALO SE...

  Slavia po ročním půstu znovu vybojovala ligové vavříny, ale v Stře-
doevropském poháru vypadla už v 1. kole. Nad vídeňskou Austrií vedla 
doma už o tři góly, ale nešťastný a zbytečný vlastní gól z nedorozumění 
mezi vybíhajícím Pláničkou a obráncem Ženíškem, který nad jeho hlavou 
poslal „malou domů“ do opuštěné branky, ji podle pozdějšího propočtu 
přišel na čtvrt miliónu korun, tehdy pěkný balík. Výhra 3:1 ve Vídni nesta-
čila na porážku 0:3. Sparta přešla před budapešťskou Hungarii (MTK), ale 
v semifinále ztroskotala na milánské Ambrosianě (Inter). 
  Středoevropský pohár získala Austria a postavila tak Rakousko 

do čela pořadí úspěšnosti dosavadních sedmi ročníků. Jeho předchozí 

dvě vítězství v turnaji patřila Rapidu a First Vienně v letech 1930 a 1931. 
Maďaři vyhráli pohár dvakrát v letech 1928 a 1929 (Ferencváros a Uj-
pest). Po jednom vítězství měly Itálie (Bologna 1932) a naše země díky 
Spartě (1927).
  Mezi posledních osm v amatérském šampionátu se probojoval i pod-

karpatoruský Rusj Užhorod s Alexou Bokšayem v brance. K utkání s DFC 
v Praze (1:4) odcestoval jako první československý tým v historii domácí 
soutěže letecky. A protože většinu sestavy tvořili absolventi učitelského 
ústavu, začalo se jim přezdívat „Létající učitelé.“ Na počest památného 
letu vydal klub pohlednici s letadlem a hlavičkami jedenácti aktérů. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ná nervozita, rozbíhal jsem se nezvykle pomalu, čekal na pohyb 

brankáře Lunga a potom zamířil k levé tyči a s obrovskou úlevou 

jsem zvedl ruce nad hlavu. Ještě o přestávce jsem ale nevěřil, že 

uhrajeme dobrý výsledek.“ 

Vše se rozhodovalo na podzim. V září ale národní tým zkla-

mal, prohrál 0:1 ve Švédsku a rázem byly ve hře o postup tři týmy. 

Mistři světa z Itálie mezi nimi nebyli, zvláště když doma v září 

prohráli 0:3 se Švédy. Do konce kvalifikace zbývaly tři zápasy, ten 

prosincový mezi Itálií a Kyprem už byl ale o ničem. Rozhodovalo 

se v listopadu na československé půdě. Domácí věděli, že pokud 

porazí Itálii alespoň o dva góly, bude jim pak stačit s Rumunskem 

jakékoli vítězství a postoupí mezi osm nejlepších do Francie. Jinak 

zápas s Rumuny bude jen formalitou bez naděje na postup.

Zápas s Itálií se hrál na Strahově a vešel do historie jako 

utkání levého obránce Petra Rady. Pětatřicet tisíc diváků 

vidělo, jak národní tým přehrává mistry světa, jen nemůže 

proměnit šance. Daněk trefil břevno, Štambachr minul bran-

ku z malého vápna. Až po hodině hry přišel čas Petra Rady. 

Po přímém kopu se opřel do odraženého míče a propálil vše, 

co stálo v cestě. Čtrnáct minut před koncem nařídil anglický 

rozhodčí Courtney za faul na Chaloupku penaltu. „Před zápa-

sem jsme byli určeni v tomto pořadí - já, Štambachr a Rada. 

Petr běžel ke mně a křičel, že to kopne. Byl prostě v laufu. 

Poslal pumelici a byl k neudržení, vylezl až na plot a dělil se 

s diváky o radost,“ vzpomíná Ladislav Vízek. Petr Rada sehrál 

v národním týmu jedenáct zápasů, vstřelil dva góly - ty Itálii.

Výsledek 2:0 vyřadil ze hry o postup Švédy. Za čtrnáct dní se 

hrálo v Bratislavě na Tehelném poli „finále“. Výhra znamenala po-

stup Československa, jinak se mohli radovat Rumuni. Více než pa-

desát tisíc natěšených fanoušků, z nichž mnozí vzpomínali na rok 

1975 a vyřazení Anglie, které bylo základem pro evropský titul 

o rok později, mělo v mrazivém počasí posledního listopadového 

dne jasno. Postup! 

Národní tým, jehož základní sestavu tvořilo šest hráčů Bohe-

mians a pět fotbalistů Dukly, proti soupeři, který od první minuty 

zdržoval, kouskoval hru a bránil, promarnil svoji nervozitou první 

poločas. Rumuni byli venku lepší než doma, dosud na cizím hřišti 

neinkasovali a čisté konto by jim stačilo k postupu. 

Druhý poločas přinesl tlak domácích, Vízek v jednašedesá-

té minutě poslal zleva lob za obranu, tam si naběhl Chaloupka  

SERIÁL SERIÁL

 ČESKOSLOVENSKO VEDL DO BOJE S RUMUNY NA BRATISLAVSKÉM TEHELNÉM POLI KAPITÁN JAN FIALA Z DUKLY. 
 TRENÉR FRANTIŠEK HAVRÁNEK SÁHL PO TOM MOMENTÁLNĚ NEJLEPŠÍM, BEZ JEDINÉHO HRÁČE SLOVENSKÉHO KLUBU SLOVÁKA. 
 VYSLAL ŠEST HRÁČŮ BOHEMIANS A PĚT DUKLY. HYMNU DÁLE POSLOUCHAJÍ BRANKÁŘ HRUŠKA (BOHEMIANS), ŠTAMBACHR (DUKLA), 
 ZELENSKÝ, CHALOUPKA, PROKEŠ (VŠICHNI BOHEMIANS), DANĚK, VÍZEK, RADA (VŠICHNI DUKLA), JANEČKA A JAKUBEC (OBA BOHEMIANS). 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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a hlavou skóroval. Jásot trval chvilku, asistent zvedl prapo-

rek. Domácí se seběhli kolem hlavního rozhodčího, kterým byl 

slavný Karoly Palotai, ale zbytečně. Navíc Rumuni se rychle 

vydali do brejku, levý obránce Ungureanu odcentroval, Gabor 

v souboji s obráncem odrazil míč zpět na hranici pokutového 

území a nabíhající Geolgau, který dal svůj první a nejslavnější 

ze svých tří reprezentačních gólů, prostřelil Hrušku. Na obrat 

a postup zbývala půlhodina.

Na tu nastoupil fanoušky vyvolávaný Milan Luhový, tehdy ještě 

hráč Slovanu, který pět minut před koncem vyrovnal. Druhý, po-

stupový gól národní tým nedal.  Radovali se Rumuni, které vedl 

mladý, osmatřicetiletý trenér Mircea Lucescu, který se později 

proslavil a sbíral mistrovské tituly na Ukrajině, v Turecku, v Ru-

munsku a v Rusku, vyhrál s Doněckem Pohár UEFA a s Galatasa-

ray Superpohár UEFA. 

„Nikdy jsem podobnou pohřební náladu v reprezentaci neza-

žil. Byla srovnatelná jen s atmosférou po porážce ve čtvrtfinále 

Poháru UEFA na Julisce s Herthou. Nikdo nemluvil a nenadával. 

Bylo to velké zklamání a ještě se zvětšilo po zhlédnutí videozá-

znamu, který prokázal, že Chaloupkův gól byl zcela regulérní,“ 

vysvětluje Ladislav Vízek.

Maďarští rozhodčí se nevyznamenali a bylo to o to horší, že 

hlavní, tehdy osmačtyřicetiletý Karoly Palotai řídil svůj po-

slední zápas mezinárodní kariéry. Ta byla bohatá, řídil zápa-

sy na mistrovství světa 1974, 1978 a 1982, byl i na mistrovství 

Evropy 1980, rozhodoval finále PMEZ v letech 1976 a 1981, fi-

nále PVP 1979 a rozhodčím byl i na Olympiádách 1972 a 1976. 

Na československé fotbalisty měl dobré vzpomínky ještě jako 

hráč - byl členem maďarského týmu, který porazil ve finá-

le Olympiády 1964 v Tokiu československý výběr 2:1 a získal 

zlato. Vyprávějte to ale těm desítkám tisíc zklamaných diváků 

na Tehelném poli. Ti zasypali po závěrečném hvizdu hrací plo-

chu vším, co měli po ruce a slavný Palotai i s kolegy byl rád, 

STALO SE...

  Historicky první titul získal tým Bohemians Praha a završil skvělý 
ročník, ve kterém byl i v semifinále Poháru UEFA, v němž podlehl Ander-
lechtu Brusel. .

  V Praze se na podzim představili giganti a neměli to lehké. Manches-
ter United přes Duklu postoupil po remízách 1:1 a 2:2, vojáci ale těžce 
kousali penaltu nařízenou sudím Prokopem z NDR v nastaveném čase 
prvního zápasu na Old Trafford. Sparta dokonce vyřadila Real Madrid. 
Po výhře 3:2 doma remizovala na Santiago Bernabeu 1:1, hlavičkou dal 
postupový gól šestnáct minut před koncem čerstvě osmnáctiletý ben-
jamínek Tomáš Skuhravý.

  Baník Ostrava potřeboval šest dnů, aby udržel na Bazalech pětiletou éru 
domácí ligové neporazitelnosti. Začala po výhře Dukly 1:0 z 20. srpna 1978, 
branku dal současný reprezentační trenér Karel Jarolím, skončila po 74 zá-
pasech 14. srpna 1983 výhrou Sparty 2:0, za kterou skórovali Calta a Griga.

že se dostal domů, měl to vlastně za humny... Přežil a dožil 

se úctyhodného věku, zemřel v Györu 3. února 2018, bylo mu 

dvaaosmdesát let.

Křivdu z Bratislavy přežil i národní tým a jeho fanoušci. Na ur-

čitou dobu zbyla jen pachuť z neúčasti na evropském šampionátu 

ve Francii. Rumuni skončili ve své skupině poslední, prohráli o gól 

s NSR i s Portugalskem a remizovali se Španělskem. Všechno zlé 

je pro něco dobré, mohl si říkat rozhodčí, devětatřicetiletý Slovák 

Vojtech Christov z Vranova nad Topľou. Ten byl na šampionát no-

minován, řídil tam ve skupině zápas NSR se Španělskem a pak se 

mu dostalo cti rozhodovat v Paříži finále. Francie porazila Španěl-

sko 2:0, domácí slavili na Champ-Elysées a Christov sklízel slova 

chvály... Jaroslav Kolář

SERIÁL

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Real míří na historický hattrick!

Loni se Bílý balet stal prvním týmem, který v novodobé historii Ligy mis-
trů dokázal obhájit vítězství a podvanácté pro sebe ukořistil prestižní uša-
tou trofej pro vítěze. A letos může uspět potřetí v řadě, ovšem v semifinále 
narazí na mnichovský Bayern, který tento skvělý počin zvládl jako zatím 
poslední. Ovšem před více než čtyřiceti lety…

 BAYERN LONI CRISTIANA RONALDA NEUHLÍDAL, PORTUGALEC JEJ 5X GÓLOVĚ POKOŘIL! BUDE LETOS ZNOVU ŘÁDIT? 

 ŘÍMANI V ČELE S KAPITÁNEM DANIELEM DE ROSSIM POSLALI Z KOLA VEN SLAVNOU BARCELONU! 

Ve španělské lize se Real letos trápí, o to více však válí v Lize 

mistrů. Cestou do semifinále Ronaldo a spol. v jarním play 

off postupně vyřídili ambiciózní PSG (3:1, 2:1) a nebezpečný 

Juventus (3:0, 1:3) a nadále tak živí naději na vítězný hattrick. 

V cestě jim nyní stojí bavorský gigant, který vyřídili v loňském 

čtvrtfinále (2:1 a 4:2 v prodloužení). Především aktuální nej-

lepší střelec soutěže Cristiano Ronaldo (15 gólů) má na loňské 

střetnutí velmi dobré vzpomínky, do sítě německého mančaftu 

ve dvojzápase nasázel pět branek! Mnichovští půjdou do těžké-

ho klání povzbuzeni nedávným ziskem dalšího německého titu-

lu, navíc na lavičce mají trenérského lišáka Juppa Heynckese, 

který k vítězství v Lize mistrů dovedl Bayern (2013) i právě Real 

(1998) a v semifinále milionářské soutěže nikdy neselhal! Bude 

znovu úspěšný? 

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ LIGY MISTRŮ

24.04. 20:45 Liverpool - AS Řím 

25.04. 20:45 Bayern - Real Madrid 

01.05. 20:45 Real Madrid - Bayern 

02.05. 20:45 AS Řím - Liverpool

SEMIFINÁLE FOTBALOVÉ EVROPSKÉ LIGY

26.04. 21:05 Arsenal - Atl. Madrid

26.04. 21:05 Marseille - Salcburk

03.05. 21:05 Atl. Madrid - Arsenal

03.05. 21:05 Salcburk - Marseille

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ŘÍM TOUŽÍ PO ODPLATĚ
V druhém semifinále si to překvapivě rozdají Liverpool s AS 

Řím. Oba mančafty se ve vyřazovací části evropských pohárů 

naposledy střetly v roce 1984 a ve finále tehdejšího Poháru 

mistrů evropských zemí se nakonec z vítězství v penaltách 

po remíze 1:1 na Olympijském stadionu v Římě radoval ang-

lický mančaft. Zatímco Liverpool dokázal nástupnickou Ligu 

mistrů ovládnout ještě v roce 2005, Římani už se nikdy do fi-

nále nepodívali. Letos cítí velkou šanci a senzační vyřazení 

hvězdné Barcelony, kterou po porážce 1:4 na Camp Nou do-

kázali doma porazit 3:0, jim jistě vlije do žil pořádnou porci se-

bedůvěry. Liverpool ale disponuje smrtícím ofenzivním triem 

Mané-Firminho-Salah, které se čtyřmi zásahy podepsalo pod 

nečekané čtvrtfinálové vyřazení Manchesteru City (3:0, 2:1), 

a především jeho zásluhou nastříleli Reds suverénně nejví-

ce gólů v soutěži (33)! Dokážou Římani udržet liverpoolskou 

ofenzívu na uzdě?

VÍTĚZNÁ ROZLUČKA WENGERA?
Také v Evropské lize se bude zápolit o finále a favoritem 

na zisk titulu nejspíše bude vítěz dvojzápasu Arsenal - Atléti-

co Madrid. Kanonýři letos selhali v anglické lize a tak je jejich 

jedinou nadějí na účast v příštím ročníku Ligy mistrů ovládnutí 

Evropské ligy. Legendární kouč Arsene Wenger se navíc po se-

zoně s lavičkou Gunners po 22 letech rozloučí a jeho svěřenci 

by jej chtěli potěšit pohárovým triumfem. O víkendu se na těžký 

duel s Atlétikem naladili demolicí West Hamu 4:1, naopak mad-

ridský mančaft jen plichtil bez branek s Betisem. Trenér Diego 

Simeone ale šetřil několik svých opor, do boje v Londýně nasadí 

nejsilnější sestavu! Chybět bude pro zranění pouze Diego Costa, 

jenž defenzívě Kanonýrů v minulých sezonách pil krev jako ta-

houn Chelsea. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Marseille se 

Salcburkem. A úřadující rakouský šampion si bude věřit, v zá-

kladní skupině dokázal francouzského protivníka doma zdolat 

1:0 a na jeho půdě bez branek plichtit. Bude mít znovu navrch? 

 MOHAMED SALAH LONI VÁLEL ZA AS ŘÍM, LETOS TÁHNE LIVERPOOL. POŠLE SVÉHO NĚKDEJŠÍHO ZAMĚSTNAVATELE Z KOLA VEN?  MADRIDSKÉ ATLÉTICO OPANOVALO EVROPSKOU LIGU V LETECH 2010 A 2012. PROBOJUJE SE LETOS ZNOVU DO FINÁLE? 

EVROPSKÉ POHÁRY

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Wenger skončí, Arsenal naděloval

Legendární trenér Arsene Wenger v týdnu nečekaně oznámil, 
že po sezoně skončí na lavičce Arsenalu, kde vydržel dlouhých 
22 let. Jeho svěřenci jej o víkendu potěšili vysokou výhrou 4:1 
nad West Hamem, ještě o jeden gól víc vstřelili již jistí šampioni 
z Manchesteru City do sítě Swansea.   

Francouz v Premier League odkoučoval 824 zápasů, což je nejvíce v historii. A pouze ně-

kdejší lodivod Manchesteru United sir Alex Ferguson dovedl své svěřence k více výhrám 

(528) než právě Wenger (474). Svého velkého skotského rivala v počtu vítězství už nedo-

stihne, do konce ročníku totiž zbývá odehrát pouze čtyři kola. V neděli Wenger oslavil jasný 

triumf 4:1 nad West Hamem, který Kanonýrům vystříleli Monreal, Ramsey a dvěma zása-

hy Lacazette, gólman Petr Čech kvůli zranění nenastoupil. O pár hodin později se v ještě 

lepším světle předvedli borci Manchesteru City, kteří si pohráli se sestupem ohroženou 

Swansea (5:0) a po utkání se svými fanoušky oslavili zisk titulu. 

Na programu byl také populární FA Cup, v němž se bojovalo o finále! O nejstarší po-

hárovou trofej světa si nakonec nezahraje Tottenham, jenž dle tradice zůstal těsně pod 

vrcholem - vždyť prohrál posledních sedm semifinálových duelů, do nichž se probojoval! 

Tentokrát Spurs nestačili na Manchester United, kterému ve Wembley podlehli 1:2. Začali 

přitom skvěle - v 11. minutě je do vedení poslal Dele Alli. Ještě v průběhu první půle ale vy-

rovnal Sánchez, po změně stran pak dělovkou z hranice vápna rozhodl Herrera. Svěřenci 

kouče Mourinha si to ve finále 19. května rozdají s Chelsea, která díky brankám Girouda 

a Moraty přetlačila Southampton 2:0. 

 ALEXANDRE LACAZETTE DOVEDL ARSENAL K VÝHŘE 4:1 NAD WEST HAMEM DVĚMA ZÁSAHY. 

Reus má stovku na dostřel

Fanoušci Dortmundu si po nedávných traumatizujících venkov-
ních porážkách s největšími bundesligovými rivaly Bayernem 
a Schalke 04 spravili v domácím prostředí chuť v duelu se souse-
dy z Leverkusenu, se kterým navíc Borussia bojuje o třetí místo. 
Tentokrát to byla jednoznačná záležitost, která měla dva ofenziv-
ní hrdiny - ostříleného rychlíka Marco Reuse, který se očividně 
vrací do někdejší skvělé formy, a teprve osmnáctiletého anglic-
kého teenagera Jadona Sancha.

Mladík s karibskými kořeny, který vyhrál s Anglií mistrovství světa hráčů do 17 let, pře-

svědčivě dokazoval, proč za něj loni v létě zaplatil vestfálský velkoklub v tak raném věku 

Manchesteru City osm milionů liber! Ve 13. minutě otevřel svoji premiérovou trefou v bun-

deslize skóre zápasu a v jeho dalším průběhu si připsal ještě dvě gólové asistence, jed-

nu z nich právě zkušenému parťákovi Reusovi, který měl dokonce nakročeno k hattricku. 

Za stavu 1:0 se parádním volejem trefil pod břevno po sklepnutí Philippa, ale bleskový dis-

pečink rozhodčího Schmidta s centrálním „video velínem“ v Kolíně nad Rýnem ukázal, že 

nahrávající forvard byl v drobném ofsajdu, tak gól neplatil. O chvilku později měl Reus ideál- 

ní možnost ke zvýšení dortmundského náskoku, ale zaskakující rakouský brankář Özcan 

jeho penaltovou exekuci chytil. Německý reprezentační křídelník ale není zvyklý propadat 

nějaké trudomyslnosti z promarněných šancí, ve zbývajícím čase gólmana Bayeru dvakrát 

pokořil a přiblížil se tak na tři přesné zásahy k magické hranici stovky gólů v bundeslize. 

 MARCO REUS SE PROTI LEVERKUSENU TREFIL DVAKRÁT 
 A JEN TŘI BRANKY HO DĚLÍ OD STOVKY BUNDESLIGOVÝCH GÓLŮ. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 31 25 3 3 84:22 78

2. Schalke 31 16 8 7 49:35 56

3. Dortmund 31 15 9 7 61:41 54

4. Leverkusen 31 14 9 8 55:41 51

5. Hoffenheim 31 13 10 8 60:44 49

6. RB Lipsko 31 13 8 10 47:47 47

7. Frankfurt 31 13 7 11 41:40 46

8. M ǵladbach 31 12 7 12 42:48 43

9. Hertha 31 10 12 9 38:35 42

10. Stuttgart 31 12 6 13 29:35 42

11. Augsburg 31 10 10 11 40:40 40

12. Brémy 31 9 10 12 34:38 37

13. Hannover 31 9 9 13 38:47 36

14. Wolfsburg 31 5 15 11 30:40 30

15. Mohuč 31 7 9 15 32:49 30

16. Freiburg 31 6 12 13 26:51 30

17. Hamburk 31 6 7 18 24:48 25

18. Kolín nad Rýnem 31 5 7 19 31:60 22

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 34 29 3 2 98:25 90
2. Manchester Utd. 34 23 5 6 65:26 74
3. Liverpool 35 20 11 4 80:37 71
4. Tottenham 34 20 8 6 66:31 68
5. Chelsea 34 19 6 9 59:34 63
6. Arsenal 34 17 6 11 66:46 57
7. Burnley 35 14 11 10 35:32 53
8. Leicester 34 11 11 12 49:47 44
9. Everton 34 11 9 14 39:54 42

10. Newcastle 33 11 8 14 35:42 41
11. Bournemouth 35 9 11 15 41:58 38
12. Watford 35 10 8 17 42:60 38
13. Brighton 34 8 12 14 32:47 36
14. Crystal Palace 35 8 11 16 36:54 35
15. West Ham 34 8 11 15 42:63 35
16. Huddersfield 34 9 8 17 27:54 35
17. Swansea 34 8 9 17 27:51 33
18. Southampton 34 5 14 15 33:53 29
19. Stoke 35 6 11 18 32:65 29
20. West Brom 35 4 13 18 29:54 25

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 31 9
2. Kane H. Tottenham 26 2
3. Aguero S. Manchester City 21 6
4. Sterling R. Manchester City 18 8

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 28 1

2. Uth M. Hoffenheim 14 7

2. Volland K. Leverkusen 14 2

4. Aubameyang P. Dortmund 13 3

4. Petersen N. Freiburg 13 1

6. Finnbogason A. Augsburg 12 3

6. Fullkrug N. Hannover 12 3

6. Gregoritsch M. Augsburg 12 2

PROGRAM
36. KOLO

28.4. Liverpool - Stoke, Burnley - Brighton,
Crystal Palace - Leicester, Huddersfield - Everton,

Newcastle - West Brom, Southampton - Bournemouth,
Swansea - Chelsea

29.4. West Ham - Manchester City, Man. Utd. - Arsenal
30.4. Tottenham - Watford

PROGRAM
32. KOLO

27.4. Hoffenheim - Hannover
28.4. Bayern - Frankfurt, Freiburg - Kolín nad Rýnem,

Hertha - Augsburg, Schalke - Mönchengladbach,
Wolfsburg - Hamburk, Leverkusen - Stuttgart
29.4. Mohuč - RB Lipsko, Brémy - Dortmund

VÝSLEDKY
DOHRÁVKA 31. KOLA

Burnley - Chelsea 1:2

35. KOLO

Manchester City - Swansea 5:0 * Arsenal - West Ham 4:1
Watford - Crystal Palace 0:0 * West Brom - Liverpool 2:2
Leicester - Southampton 0:0 * Brighton - Tottenham 1:1

Bournemouth - Manchester Utd. 0:2 * Stoke - Burnley 1:1
Everton - Newcastle (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
31. KOLO

Kolín nad Rýnem - Schalke 2:2 * Augsburg - Mohuč 2:0
Dortmund - Leverkusen 4:0 * Frankfurt - Hertha 0:3

Hamburk - Freiburg 1:0 * Hannover - Bayern 0:3
RB Lipsko - Hoffenheim 2:5 * Stuttgart - Brémy 2:0

Mönchengladbach - Wolfsburg 3:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Splněno! Barca letí za double!

Titul ještě v rukou nemají, ale s jednou trofejí už se pomazlit 
mohli. Fotbalisté Barcelony ovládli Copa del Rey a španělskými 
mistry se nejspíš stanou už o víkendu.

Byla to exhibice. Barca zesměšnila Sevillu 5:0, domácí pohár vyhrála počtvrté za sebou 

a celkově už potřicáté! Přestože se trefily všechny největší hvězdy, hrdinou se stal loučící 

se veterán Iniesta, který prý má z katalánského velkoklubu odejít do Číny.

„Neodcházej, poslední císaři!“ křičely titulky novin, a to i těch „nepřátelských“ z Madri-

du. „Odehrává se toho uvnitř mě strašně moc. Hodně pocitů, hodně let... Jsem rád, že jsem 

dokázal nakreslit tenhle obraz,“ řekl dojatý záložník, zatímco klubový prezident Bartomeu 

upozornil: „Má tu doživotní smlouvu a je na něm, kdy ji ukončí.“

Barcelona už má v podstatě jistý titul, stačí jí k němu získat v závěrečných pěti kolech 

jediný bodík. Madridské Atlético totiž v týdnu hned dvakrát ztratilo a hazarduje s druhou 

příčkou - po čtvrteční prohře 0:3 v San Sebastianu v neděli hrálo doma s Betisem bez 

branek, a to ještě mohlo být rádo. Hosté měli výrazně větší držení míče, svého soupeře 

i přestříleli. „Hrajeme co tři dny, kluci už jsou unavení. Proto jsem některé opory nechal 

odpočívat, ve čtvrtek nás čeká semifinále Evropské ligy na Arsenalu,“ řekl kouč Simeone 

a nepropadal chmurám. „Teď ukážeme, kdo opravdu jsme a postoupíme!“

Ve velkém ataku na pohárové příčky pokračuje Getafe, které během týdne zvítězilo 

ve Valencii i Eibaru a po třech výhrách v řadě už dohonilo sedmou Sevillu. Las Palmas pro-

hrálo s Alavésem jasně 0:4 a po páté porážce za sebou je společně s Málagou jistým se-

stupujícím. Zatímco Las Palmas opustí nejvyšší soutěž po třech sezonách, Málaga po de-

seti letech. Už jen teoretickou šanci má navzdory svému obrození osmnáctá La Coruňa. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 33 25 8 0 83:19 83
2. Atl. Madrid 34 21 9 4 54:18 72
3. Real Madrid 33 20 8 5 80:36 68
4. Valencia 34 20 6 8 62:36 66
5. Betis 34 17 5 12 54:53 56
6. Villarreal 33 15 6 12 45:40 51
7. Sevilla 33 14 6 13 41:52 48
8. Getafe 34 13 9 12 39:31 48
9. Girona 34 13 8 13 46:52 47

10. Celta Vigo 34 12 9 13 53:47 45
11. Real Sociedad 34 12 7 15 60:54 43
12. Eibar 34 12 7 15 37:47 43
13. Alaves 34 13 2 19 34:47 41
14. Ath. Bilbao 33 9 13 11 36:39 40
15. Leganes 34 11 7 16 28:41 40
16. Espanyol 34 9 12 13 28:40 39
17. Levante 33 7 13 13 29:48 34
18. La Coruňa 34 6 10 18 32:65 28
19. Las Palmas 34 5 6 23 22:69 21
20. Malaga 34 5 5 24 22:51 20

 TRIUMF V COPA DEL REY UŽ MAJÍ BARCELONŠTÍ V KAPSE. 
 A BRZY K NĚMU HODLAJÍ PŘIDAT I TEN V LA LIZE! 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 29 12
2. Ronaldo C. Real Madrid 24 5
3. Suarez L. Barcelona 23 6

SERIE A

Zápletka! Neapol porazila Juve

Zdálo se už být hotovo, teď je vše jinak! Fotbalisté Neapole 
ve šlágru 34. kola vyhráli na hřišti Juventusu a v tabulce na líd-
ra ztrácejí už jen bodík! Zaútočí ve zbývajících čtyřech kolech 
na vysněné scudetto?

Fanoušci „staré dámy“ tu potupu těžko vydýchávají. Počítali s tím, že jejich ostřílení bor-

ci takticky vygumují protivníka a v klidu si dokráčejí pro potřebnou plichtu, která by v pod-

statě znamenala sedmý titul v řadě. Jenže Juve na útok zcela rezignovalo - držení míče jen 

40 procent, na střelecké pokusy 4:12 a na střely na bránu 0:4. Ano, Turínští za celý zápas 

neposlali jediný míč mezi tyče! A tak v poslední minutě přišel bolestný trest, když stoper 

Koulibaly po rohu rozhodl o výhře hostí. „Celé město nás v posledních dnech nažhavilo, 

a když jsme viděli davy lidí, které nás doprovázely na letiště, věděli jsme, že jim musíme 

udělat radost,“ jásal střelec. Po návratu do Neapole pak hrdiny čekaly transparenty: Vítej-

te doma, šampióni! „Těmi ještě nejsme, ale budeme se bít o titul až do konce,“ slíbil kouč 

Sarri, který při incidentu u autobusu vztyčil na fandy Juve prostředníček.

Co teď? Čtyři kola před koncem vedou Turínští o bod, při vyrovnané bilanci vzájemných 

zápasů mají o 10 gólů lepší skóre. Jenže je čeká daleko náročnější program: na Interu, 

doma Bologna, v Římě na AS a doma s Veronou. Neapol cestuje do Fiorentiny, hraje doma 

s FC Turín, na Sampdorii a končí s Crotone. Sice má hned tři nepříjemné soky z horní polo-

viny tabulky, ale žádné giganty typu Interu a AS. Šance na neapolský titul žije, a není malá! 

„I po tomto strašném zápase pořád máme výhodu, jsme o krůček napřed, tak není důvod 

k panice,“ tlumil vášně turínský trenér Allegri. Pokračuje i dramatický boj o třetí příčku, 

trio AS Řím, Lazio i Inter je natěsnáno v jednom bodu. Pohárové příčky vyklidil AC Milán, 

když doma senzačně padl s posledním Beneventem... 

 STOPER NEAPOLE KALIDOU KOULIBALY SE VÍTĚZNÝM GÓLEM 
 NA TRÁVNÍKU JUVENTUSU POSTARAL O DRAMATICKÝ ZÁVĚR SERIE A. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Juventus 34 27 4 3 78:20 85
2. Neapol 34 26 6 2 71:23 84
3. AS Řím 34 20 7 7 55:27 67
4. Lazio 34 20 7 7 83:43 67
5. Inter 34 18 12 4 56:23 66
6. Atalanta 34 15 10 9 52:35 55
7. AC Milán 34 15 9 10 44:38 54
8. Sampdoria 34 15 6 13 51:53 51
9. Fiorentina 34 14 9 11 47:38 51

10. Turín FC 34 11 14 9 48:41 47
11. Bologna 34 11 6 17 37:44 39
12. FC Janov 33 10 8 15 26:33 38
13. Sassuolo 34 9 10 15 25:53 37
14. Cagliari 34 9 6 19 30:56 33
15. Udinese 34 10 3 21 43:56 33
16. Chievo 34 7 10 17 30:53 31
17. Crotone 34 8 7 19 32:59 31
18. Spal 34 5 14 15 30:55 29
19. Verona 33 7 4 22 26:65 25
20. Benevento 34 5 2 27 29:78 17

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 29 9
2. Icardi M. Inter 26 2
3. Dybala P. Juventus 21 4

PROGRAM
35. KOLO

27.4. Levante - Sevilla
28.4. Espanyol - Las Palmas, Real Sociedad - Ath. Bilbao,

Real Madrid - Leganes, Villarreal - Celta Vigo
29.4. Getafe - Girona, Alaves - Atl. Madrid,

Valencia - Eibar, La Coruňa - Barcelona
30.4. Betis - Malaga

PROGRAM
35. KOLO

28.4. AS Řím - Chievo, Inter - Juventus
29.4. Crotone - Sassuolo, Atalanta - FC Janov,

Benevento - Udinese, Bologna - AC Milán, 
Sampdoria - Cagliari, Verona - Spal,
Fiorentina - Neapol, Turín FC - Lazio

VÝSLEDKY
33. KOLO

Betis - Las Palmas 1:0 * Levante - Malaga 1:0
Alaves - Girona 1:2 * Real Sociedad - Atl. Madrid 3:0
Real Madrid - Ath. Bilbao 1:1 * Espanyol - Eibar 0:1

Valencia - Getafe 1:2 * Villarreal - Leganes 2:1
Celta Vigo - Barcelona 2:2 * La Coruňa - Sevilla 0:0

34. KOLO

Atl. Madrid - Betis 0:0 * Las Palmas - Alaves 0:4
Malaga - Real Sociedad 2:0 * Girona - Espanyol 0:2

Celta Vigo - Valencia 1:1 * Eibar - Getafe 0:1
Leganes - La Coruňa 0:0 * Ath. Bilbao - Levante (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
33. KOLO

AS Řím - FC Janov 2:1 * Crotone - Juventus 1:1
Fiorentina - Lazio 3:4 * Neapol - Udinese 4:2
Sampdoria - Bologna 1:0 * Spal - Chievo 0:0

Turín FC - AC Milán 1:1 * Verona - Sassuolo 0:1
Benevento - Atalanta 0:3 * Inter - Cagliari 4:0

34. KOLO

Juventus - Neapol 0:1 * Atalanta - Turín FC 2:1
Chievo - Inter 1:2 * Lazio - Sampdoria 4:0

Udinese - Crotone 1:2 * Cagliari - Bologna 0:0
AC Milán - Benevento 0:1 * Sassuolo - Fiorentina 1:0

Spal - AS Řím 0:3 * FC Janov - Verona (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 CHRUDIM VYHRÁLA PRVNÍ ZÁPAS FINÁLOVÉ SÉRIE NAD SPARTOU 2:1. 
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ERA-PACK otočil finále se Spartou 

a vede 1:0 na zápasy

Futsalisté Chrudimi dokázali to, co se Spartě dařilo v posledních semifinálových 
bitvách. V prvním finále play off VARTA futsal ligy vedli Pražané v Chrudimi 1:0, ale 
domácí výsledek otočili a páteční zápas vyhráli 2:1. Druhý zápas finálové série hra-
né na tři vítězná utkání se hrál v pondělí v Praze a skončil po uzávěrce tohoto čísla.

 FANOUŠCI ERA-PACKU HNALI SVŮJ TÝM ZA PRVNÍ VÝHROU. 

Sparta v úvodu přežila dvě velké šance domácích, a to hlavně 

díky zákrokům brankáře Vahaly. Hra se poté vyrovnala a až do 12. 

minuty platilo bezbrankové skóre. Ve zmíněné 12. minutě ale Die-

go poslal míč na polovinu Chrudimi a běžecký souboj mezi domá-

cím brankářem a Brahimim dopadl lépe pro hráče Sparty, který 

poslal míč pod vyběhnuvším Litviněnkem do branky. Chrudim 

poté mohla vyrovnat, když zůstal Rešetár sám před Vahalou, ale 

sparťanský brankář opět skvěle zasáhl.

Zkraje druhého poločasu měl velkou šanci Michal Belej, který 

ale trefil jen tyč domácí branky. Ve 25. minutě se udeřilo na druhé 

straně, když Rešetárův nástřel na zadní tyč srazil do branky Slo-

váček. O tři minuty později rozjeli domácí rychlý brejk, Rešetár si 

FK ERA-PACK CHRUDIM - AC SPARTA PRAHA 2:1 (0:1)
Branky a nahrávky: 25. Slováček (Rešetár), 28. Rešetár (D. Drozd) - 12. Brahimi (Diego). 

Stav série: 1:0.

 SOUBOJ CHRUDIMSKÉHO ÉVERTONA (VLEVO) SE SPARŤANEM PIMPOLHEM. 

http://chancefutsalliga.cz/
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https://www.fotbal.cz/
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narazil s Davidem Drozdem a tváří tvář překonal sparťanského 

brankáře - 2:1.

Spartu druhá branka Chrudimi ale nepoložila a Pražané si vy-

tvořili několik šancí, ze kterých mohli vstřelit vyrovnávající gól. 

Nejprve po přihrávce Angellota nedokázal poslat míč do odkryté 

branky Belej. Při power play pak Sparta svého soupeře zavřela 

a několika střelami ohrozila domácí branku, nicméně Litviněnko 

vždy zasáhl, nebo skončila střela vedle, případně, jako v případě 

Angellota půl minuty před koncem, na tyči.

První bod v sérii tak nakonec získala po výhře 2:1 Chrudim. 

Šanci na vyrovnání stavu měla Sparta hned v pondělí, kdy ERA- 

PACK přivítala v Aréně Sparta na Podvinném mlýne. Jisté však 

již nyní je, že trenér Sparty Beni Simitči se musel v zápase mu-

set obejít bez Angellota a Davida Cupáka, kteří v prvním zápase 

viděl třetí žlutou kartu, což znamená automaticky stop na další 

utkání.

„Zklamání je velké. Na konci jsme hráli pět minut power play, 

míč lítal kolem domácí branky, byly z toho tyče, zásahy brankáře, 

ale nebyli jsme schopní míč dotlačit do branky. Chrudim se dosta-

la do pár šancí a je z toho schopná vyprodukovat maximum. Je to 

těžké, nedáváme góly, a to nás potom mrzí,“ řekl po zápase bran-

kář Sparty Ondřej Vahala.

Také kapitán Sparty David Cupák zhodnotil utkání: „Chrudim 

je zkušené mužstvo. My jsme na začátku zápasu přežili její dvě 

velké šance, kdy nám mohla dát branku a utéct nám. Nakonec 

jsme ale první gól dali my a dostali jsme se tím na koně. Poté 

ale stačila chvilka ve druhém poločase a Chrudim nás dvakrát 

potrestala. Měli jsme ale na to utkání otočit, dali jsme dvě tyč-

ky. Ke konci jsme tam měli závary a brankář Litviněnko to vyrá-

žel, ani nevím jak. Spravedlivá by byla asi remíza a prodloužení, 

nicméně vyhrála Chrudim. Teď jsme na řadě my, abychom vy-

hráli doma.“

Sparta bude chtít doma sérii vyrovnat. „První zápas je hod-

ně důležitý. Tým to nakopne. Chrudim k nám může jet s čistou 

hlavou, zatímco my musíme vyhrát. ERA-PACK bude na koni, 

ale my to budeme chtít doma zvládnout. U nás v hale je trochu 

specifický povrch, jiný než tady, takže doufám, že nám to bude 

vyhovovat,“ věří David Cupák.

Chrudimský Matěj Slováček se postaral o vyrovnávající gól 

Chrudimi. „Stál jsem na zadní tyči a míč mě trefil, za což jsem 

rád,“ popsal gólovou situaci a dodal: „Sparta měla na konci zá-

pasu tři nebo čtyři šance, které naštěstí nedala a my jsme urvali 

vítězství. Soupeř při power play nastřeloval míče na naši bran-

ku, má to dobře sehrané a my se na to do příštího utkání musíme 

lépe připravit.“ 

 AZEM BRAHIMI BYL JEDINÝM STŘELCEM SPARŤANSKÉHO GÓLU. 
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 TRENÉR DUCHÁČEK MOHL BÝT 
 V HODONÍNĚ SPOKOJENÝ, ČESKÝ TÝM VYHRÁL. 

 ČESKÉ REPREZENTANTKY NA SPOLEČNÉ FOTOGRAFII S ADEPTKAMI FOTBALU 
 Z HODONÍNA, KDE VZNIKÁ DÍVČÍ TÝM A KDE SE UTKÁNÍ S MAĎARSKEM TAKÉ HRÁLO. 

WU15: Češky oplatily
Slovensku porážku

V neděli čekalo v Hodoníně na reprezentaci žen do 15 let odvetné utká-
ní se stejně starým výběrem Slovenska. Češky dokázaly soupeřkám vrátit 
porážku z pátečního duelu a na jihu Moravy zvítězily 3:1.

Utkání se odehrálo v Hodoníně, kde národní tým podpořily i za-

čínající malé fotbalistky z místního klubu, který zakládá dívčí týmy 

a i proto si Fotbalová asociace České republiky vybrala Hodonín 

k odehrání tohoto duelu.  

Český tým dostala do vedení již ve čtvrté minutě přesnou stře-

lou Hlouchová a střelkyně první branky připravila svojí asistencí 

druhý gól ve 13. minutě pro Thanhovou. Slovenky své šance nevy-

užily a do šaten se odcházelo za dvoubrankového vedení.

Po změně stran však soupeřky rychle snížily, krásnou střelou 

se prosadila Morávková. V dalších minutách byly Slovenky nebez-

pečnějším celkem, ale další branky už nepřidaly. Naopak v závěru 

pojistila výhru českého týmu Huvarová, která v úniku přehodila 

brankářku a uzavřela skóre na konečných 3:1. 

 REPREZENTANTKY DO 15 LET PORAZILY VE DRUHÉM Z DVOJICE ZÁPASŮ SOUPEŘKY Z MAĎARSKA 3:1. 

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ ŽEN DO 15 LET

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO 3:1 (2:0)

Branky: 4. Hlouchová, 13. Thanhová, 73. Huvarová - 43. Morávková. Sestava ČR 1. pol.: Kavko-
vá - Hlouchová, Švíbková, Bláhová, Ohlídalová - Kašparcová, Tomečková - Ducháčková, Kristková, 
Pavlíčková - Thanhová. Sestava ČR 2. pol.: Beránková - Potůčková, Vodvárková, Stavjaníková, 
Kubíčková - Minářová, Školková - Střížová, Kristková (63. Kochanová), Huvarová - Rybínová.

http://www.fotbal.cz
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 JE DOBOJOVÁNO. RADOST Z POSTUPU SLAVÍ 
 SLÁVISTÉ, PLEJEŘI „BOLKY“ NA FINÁLE NEDOSÁHLI. 

www.fotbal.cz

 DRUHOU BRANKU UTKÁNÍ VSTŘELIL PO PŘIŤUKNUTÍ JANA SÝKORY Z PŘÍMÉHO KOPU MIROSLAV STOCH. 

Slávisté čekají 
na finálového soupeře

Fotbalisté Slavie Praha porazili minulý týden v semifinále MOL Cupu Mla-
dou Boleslav doma 2:0. Červenobílí si zahrají finále poháru po šestnácti le-
tech a poprvé od triumfu v roce 2002. O jejich soupeři se rozhodne ve stře-
du ve druhém semifinále mezi Zlínem a Jabloncem.

Úřadující ligový mistr rozhodl o výhře na startu druhé půle, kdy 

se v rozmezí sedmi minut trefili záložníci Josef Hušbauer a Miro-

slav Stoch. Mladá Boleslav nedosáhla na pátou účast v poháro-

vém finále v historii a nenaváže na předloňský triumf. Vzhledem 

k devátému místu v lize byl pro hosty MOL Cup, z něhož se stejně 

jako vloni postupuje přímo do základní skupiny Evropské ligy, po-

slední šancí na to vybojovat si účast v pohárech.

Oba trenéři udělali oproti lize několik změn a dali příležitost 

některým hráčům, kteří tolik nenastupují v základní sestavě. 

Poprvé na jaře dostal za Slavii šanci Flo, premiérově letos od za-

čátku hrál útočník Necid místo zraněného kapitána Škody. Mlado-

boleslavský kouč Weber zase nasadil mladíky Ladru, Kateřiňáka 

a stopera Krále.

V první půli se v Edenu hrál nepříliš atraktivní fotbal s minimem 

slibných příležitostí. Na druhý poločas se slávistický „kotel“ pře-

sunul na opačnou stranu stadionu, kam domácí po přestávce úto-

čili, a Pražané už tři minuty po pauze udeřili. Hromada si naběhl 

do pokutového území, téměř od lajny poslal přihrávku pod sebe 

a Hušbauer přízemní střelou k tyči otevřel skóre.

Za sedm minut Pražané zvýšili. Sýkora při přímém kopu lehce 

posunul balon na Stocha a slovenský záložník střelou na přední 

tyč nachytal Polačka. Navázal na dva góly, jimiž zařídil ligovou 

výhru 3:2 s Karvinou. Mladá Boleslav mohla za chvíli snížit, jen-

že nabíhající Křapka sám před Kolářem trestuhodně minul. Jinak 

byli hosté dopředu prakticky neškodní a další šanci už si nevytvo-

řili, takže ani ve třetím duelu se Slavií v této sezoně neskórovali. 

V ligových duelech prohráli 0:4 a 0:3. 

 V SEMIFINÁLE MOL CUPU SI SLÁVISTÉ PORADILI S FOTBALISTY MLADÉ BOLESLAVI 2:0. 

MOL CUP - SEMIFINÁLE 

SLAVIA PRAHA - FK MLADÁ BOLESLAV 2:0 (0:0)

Branky: 48. Hušbauer, 55. Stoch. Rozhodčí: Marek - Paták, Arnošt. ŽK: Ngadeu - Matějovský. 
Diváci: 7326.

Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu, Flo - Souček - Stoch, Hromada (83. Danny), Hušbauer, Sýkora 
(75. Tecl) - Necid (90. Sobol). Trenér: Trpišovský.

Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Král, Křapka - Jánoš, Kateřiňák (56. Komličenko) - Ko-
naté, Valenta (78. Mebrahtu), Přikryl (56. Matějovský) - Ladra. Trenér: Weber.
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 TAKTO VYPADÁ RADOST PO PROMĚNĚNÉ 
 ROZHODUJÍCÍ PENALTĚ V ROZSTŘELU. 

 PORAŽENÍ FINALISTÉ Z JIŽNÍ MORAVY. 

 VÍTĚZNÝ TÝM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE. 

Královéhradecký kraj vyhrál 
národní finále Regionś  Cupu

Krajské výběry z Královéhradeckého a Jihomoravského kraje se na sta-
dionu Přátelství na pražském Strahově utkaly o titul mistra České repub-
liky v rámci Regions´Cupu, neboli mistrovství Evropy amatérských hráčů. 
Z vítězství se na pokutové kopy nakonec radoval tým z východu Čech.

Skvěle připravený trávník hřiště Přátelství u sídla Fotbalové 

asociace České republiky viděl od prvních minut opatrnější utká-

ní, kdy se oba týmy soustředily spíše na poctivou defenzivní práci. 

V průběhu prvního poločasu přeci jen měli více ze hry hráči jiho-

moravského výběru, obě vážnější šance ale výborně zlikvidoval 

jistý gólman Štastný.

Druhý poločas přinesl více fotbalové kvality i zajímavých situa- 

cí, oba týmy přidaly na úsilí i důrazu a bylo znát, že chtějí utkání 

rozhodnout v základní hrací době. V této části hry měl naopak na-

vrch tým Královéhradeckého kraje, který si vytvořil několik zají-

mavých situací, často ale nebyl přesný ve finální fázi. Závěrečný 

hvizd výborně pískajícího ligového rozhodčího Milana Matějčka 

tak poslal oba týmy do loterie pokutových kopů.

V těch nakonec měli pevnější nervy hráči královéhradeckého 

výběru, kteří proměnili pět ze šesti pokusů, hráči z Jihomorav-

ského kraje dvakrát selhali, vítězná radost tak po poslední penaltě 

nejlepšího hráče utkání Martina Kejzlara propukla v týmu trenéra 

Miloše Dvořáka. Královéhradecký tým si vítězstvím zajistil pořa-

datelství a účast v červnové kvalifikační skupině, ve které se utkají 

s vítěznými výběry z Maďarska, Bosny a Hercegoviny a San Mari-

na. Na závěrečný turnaj EURO se probojují vítězové osmi těchto 

kvalifikačních skupin, kteří se v červnu roku 2019 utkají o titul 

mistra Evropy amatérských hráčů. 

 VE FINÁLE V NORMÁLNÍ HRACÍ DOBĚ GÓL NEPADL. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KFS - JIHOMORAVSKÝ KFS 0:0 (0:0), 
POKUTOVÉ KOPY 5:4

Hráno: 18. 4. 2018, 17:00, stadion Přátelství, Praha - Strahov. Branky: penalty proměnili Podolník, 
Matějka, Malý, Holub, Kejzlar - Kuldan, Selinger, Hubr, Trtílek. Rozhodčí: Matějček - Melichar, Fišer, 
ŽK: 1:1.

Sestava KH: Štastný - Rejl, Tobiáš (71. Tauchman), Zezula, Kejzlar, Matějka, Podolník „K“, Holub, 
Malý, Brich, Turner. Trenér: Miloš Dvořák.

Sestava JIM: Maňák - Kršák (90. Sodomka), Smejkal, Šplíchal, Hrazdílek, Dobšíček, Selinger, 
Krejčíř, Pazourek (85. Hubr), Kleiber (65. Kuldan), Paul „K“ (65. Trtílek). Trenér: Milan Valachovič.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA FAČR ZDENĚK ZLÁMAL (VLEVO) HODNOTÍ POZITIVNĚ ZACHOVÁNÍ DVOUKOMOROVOSTI FAČR. 

Proběhl mimořádný výkonný výbor 

na téma Stanov FAČR

Ve středu 18. 4. 2018 proběhlo v sídle FAČR mimořádné zasedání Výkonného 
Výboru FAČR, na kterém se řešila aktuální situace ohledně plánované úpravy 
Stanov FAČR.  Nové stanovy, které reflektují doporučení zástupců FIFA a UEFA, 
mají systémově řešit patovou situaci při volbě předsedy FAČR.

 „V otázce změny Stanov FAČR byla podepsána dohoda Čech 

a Moravy, kterou většinově odsouhlasil výkonný výbor a následně 

pak byla dohoda odeslána na FIFA a UEFA. Mimořádný Výkonný 

výbor jsem tak svolal proto, aby jeho členové dali veřejnosti i fot-

balovému hnutí definitivně a jasně najevo, že táhneme v celé věci 

za jeden provaz. Pokud to někdo vidí jinak, tak si musí uvědomit, 

že nyní bere v tomto směru osobní zodpovědnost za to, co se sta-

ne, když ke schválení upravených Stanov FAČR nedojde,“ vysvětlil 

důvod svolání mimořádného VV předseda VV FAČR Martin Malík.

Na mimořádném zasedání členové VV FAČR vyslovili většinově 

souhlas s dodržováním a aktivní podporou stávající dohody Čech 

a Moravy napříč všemi patry fotbalové rodiny.

„Dohoda zachovává dvoukomorovost, zároveň nám dává au-

tonomii v otázce schvalování členů a komisí ŘKM a navíc, pokud 

bude v budoucnu zvolen moravský předseda, zůstane poměr 

členů ve VV FAČR 3:2 pro Čechy. To je fakt, který se dost opomíjí. 

Jedinou aktuální cestou, kterou nyní jdeme, je tak aktivní podpo-

ra závěrů, které vyplývají z podepsané dohody,“ vysílá jasný vzkaz 

na Moravu I. místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal.

„Pokud na valné hromadě dohodu nepotvrdíme, tak FIFA za-

kročí s maximální vážností. Podobnou situaci řeší v celé řadě 

dalších zemí a bylo nám jasně sděleno, že s námi nebudou mít 

slitování a udělají z nás exemplární příklad pro všechny ostat-

ní národní asociace. Dohoda Čech a Moravy je oboustranným 

kompromisem a jiná cesta v tuto chvíli, než ji jasným mandátem 

na valné hromadě schválit, za nás není. Slib a podání ruky jsou pro 

mě svaté, podepsaná dohoda pak dvojnásobně,“ komentuje celou 

situaci II. místopředseda FAČR Roman Berbr.

„Pokud bude někdo aktivně vystupovat proti této dohodě, bere 

na sebe za tuto skutečnost samozřejmě osobní zodpovědnost,“ 

uzavírá výsledky jednání VV FAČR předseda Martin Malík.

Valná hromada FAČR, na které se bude schvalovat upravená 

verze Stanov FAČR, proběhne v pátek 1. 6. 2018 od 10:00 hodin 

v pražském hotelu Marriott. 

 PŘEDSEDA VV FAČR MARTIN MALÍK JE S NOVOU ÚPRAV STANOV 
 SPOKOJENÝ - PODAŘILO SE VYHOVĚT POŽADAVKŮM UEFA A FIFA. 

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


Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 1. 5. 2018.
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