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MATĚJ PULKRAB
„Skončit na druhé příčce je
lákavé. Zatím ji drží Slavia,
ale troufáme si na ni,“ říká
na startu zimní přípravy
liberecký útočník.
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těší na příchod nového kouče Davida Holoubka.
útočníka zná jako své boty… Jaroslav Plašil už narozeniny oslavil, časopis Gól se na ně chystá - a to
dokonce na kulatou padesátku. Při této příležitosti a ve spojitosti se sto lety, které letos uplynou
od vzniku samostatného Československa, zahajujeme dnešním číslem pravidelný seriál Gólové
(půl)století československého fotbalu!
Tak krásné fotbalové počtení na www.gol.cz!
Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE...
  Darida už naplno trénuje
Středopolař berlínské Herthy Vladimír Darida se
už zotavil po listopadové operaci zraněného kolena. Klíčový záložník české reprezentace se zapojil
do krátké zimní přípravy německého celku a těší se
na start jarní části bundesligy, která začíná již o víkendu. Sedmadvacetiletá opora českého národního týmu si v říjnovém utkání se Schalke poranila
vnější vazy v koleně. Nepomohla ani léčba během
následné reprezentační pauzy a kvůli bolestem
se nedokázal vrátit ani do lehčího tréninku. Proto
na konci listopadu musel podstoupit artroskopii
a přišel o zbytek podzimní sezony. „Trvalo dlouho,
než jsme zjistili přesnou diagnózu. Pak se rozhodlo
o operaci, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí. Už
nemám žádné problémy a mohu v tréninku dělat
všechna cvičení,“ pochvaluje si uzdravený tahoun
týmu z hlavního města Německa, který přezimuje
na 10. příčce a do jarních odvet vstoupí v sobotu13. ledna ve Stuttgartu. „Bylo důležité, že jsme
na konci podzimu porazili Hannover i Lipsko. Mít 24
bodů po první polovině ligy s tím, že jsme hráli zároveň Evropskou ligu, není špatné. Na jaře je naším
cílem získat více bodů. Měli bychom se méně točit
v sestavě a být o něco stabilnější,“ dodává Darida.
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Fotbalový týden Matěje Pulkraba

„Nový trenér?

  Chorý zakotvil v Plzni
Vytáhlý útočník Tomáš Chorý se stal první zimní
plzeňskou posilou. Dvaadvacetiletý účastník
loňského evropského šampionátu hráčů do 21
let v Polsku přestoupil na západ Čech z Olomouce a se suverénním lídrem podzimní prvoligové
tabulky podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.
Opačným směrem na půlroční hostování zamířil
útočník Jakub Řezníček. Viktoria využila výstupní klauzuli, kterou měl ve smlouvě se Sigmou.
V české lize má na kontě 37 utkání a pět vstřelených branek, v tomto ligovém ročníku odehrál
12 kol a trefil se dvakrát. Od roku 2010 byl členem všech juniorských reprezentací, zahrál si
i na červnovém EURO hráčů do 21 let, kde se jednou gólově prosadil proti Itálii. „Patří bezesporu
mezi nejlepší útočníky v domácí soutěži, což
v takto mladém věku budí respekt,“ říká generální manažer Viktorie Adolf Šádek a dodává: „Těší
nás, že ho můžeme využít jako okamžitou posilu
do našeho kádru, a zároveň v něm stále spatřujeme obrovský výkonnostní potenciál.“

Nejlepší volba!“

UROSTLÝ ÚTOČNÍK SE OSOBNÍCH SOUBOJŮ NEBOJÍ,
COŽ DOKÁZAL I V LISTOPADOVÉM DUELU NA BOHEMIANS.

„Od pátku jsme na soustředění na Kypru. Každý z nás to samozřejmě vítá, je fajn
trénovat v zimě na přírodní trávě při sluníčku a dvaceti stupních. Příprava probíhá jako
obvykle, byť realizační tým Slovanu je po odchodu trenéra Trpišovského do Slavie úplně nový. S novým koučem Holoubkem a jeho asistenty se ale mužstvo rychle poznalo.
Trenéra Holoubka znám dobře ze Sparty, kluci se mě vyptávali, co od něj mají čekat.
Ale odpovídal jsem jim, ať si na něj udělají názor až po osobní zkušenosti. Nemám rád,
poskytovat někomu svoje pohledy, ať už pozitivní nebo negativní.

Náhradu za úspěšného trenéra Trpišovského,

„BUDE TO PODOBNÉ JAKO ZA TRPIŠOVSKÉHO“

který odešel do Slavie, vítá všemi deseti. Liberec-

Příchod trenéra Holoubka jsem přivítal. Z toho, jaká padala jména, je volba na něj ide-

ký záložník MATĚJ PULKRAB pod novým koučem

ální. Říkal jsem si pro sebe, že nikdo lepší přijít nemohl. Zažil jsem ho tři roky ve spar-

Slovanu Davidem Holoubkem zažil už čtyři sezóny.

Myslím, že by jeho angažování mohlo zapadat do fotbalu, který se v Liberci poslední roky

Setkali se ve sparťanské mládeži, posléze i v letenském prvním týmu. Teď načínají pátou u Nisy.

ťanské mládeži, jednu sezónu ve Spartě v A-týmu. A teď jsme se spolu sešli ve Slovanu.
hraje. Jak jsem ho poznal, vyznává náročný, běhavý styl s vysokým napadání. V tom to
bude podobné jako za kouče Trpišovského. Je jasné, že stejné to úplně nebude, v něčem
se to lišit bude. Každý trenér má svoje věci.
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  Také Letnou opouštějí
letní posily…
V pražské Spartě po pouhém půlroce končí letní
zahraniční akvizice útočník Marc Janko a záložníci Jonathan Biabiany s Georgesem Mandjeckem,
kteří už nenastoupili do zimní přípravy. Všichni
tři přišli na Letnou v létě v rámci rozsáhlých
změn v týmu, které udělal italský trenér Andrea Stramaccioni. Ani jeden se však neprosadil
a vzhledem k tomu, že Pražané budou po vyřazení
z evropských pohárů i MOL Cupu hrát na jaře jen
českou ligu, stali se oběťmi nutného zeštíhlování
kádru. Čtyřiatřicetiletý Rakušan Janko dorazil
do Sparty z Basileje a v české nejvyšší soutěži
odehrál jen pět utkání a dal jedinou branku. Devětadvacetiletý Francouz Biabiany na Letnou přišel
na hostování z Interu Milán a připsal si 14 startů.
Devětadvacetiletý Mandjeck z Kamerunu zasáhl
do deseti utkání a podle francouzských médií
by mohl odejít na hostování do Met, odkud v létě
do Prahy přestoupil.

inzerce

inzerce

„TRENÉRA HOLOUBKA DOBŘE ZNÁM“

MATĚJ PULKRAB SE NA SPOLUPRÁCI S DAVIDEM HOLOUBKEM TĚŠÍ.
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  Jihlavu bude
zachraňovat Svědík
Po podzimu poslední Jihlavu převzal trenér Martin
Svědík. Třiačtyřicetiletý kouč nahradil odvolaného Ivana Kopeckého, asistenta mu bude dělat o tři
roky starší Michal Šmarda, který ve stejné funkci
působil dosud ve druholigovém Hradci Králové,
trenérem brankářů bude Luboš Přibyl. Svědík
naposledy loni trénoval Mladou Boleslav, kde
byl nejprve hlavním koučem a poté asistentem
Dušana Uhrina mladšího. Předtím vedl českou
reprezentaci do 20 let, ostravský Baník a Pardubice. „Po trénování se mi už stýskalo. Jihlavská
záchrana v nejvyšší soutěži bude pro nás všechny
velkou výzvou a motivací,“ zdůrazňuje nový kouč
Vysočiny, který si po srpnovém předčasném konci
v „Bolce“ doplnil trenérské vzdělání a absolvoval
stáž ve Werderu Brémy.
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KALENDÁRIUM

V Liberci jsou změny v hráčském kádru časté a poměrně razantní. Ten nyní zůstal pohromadě, naopak se protočil realizační tým. I přes množství změn se to ale v Liberci daří

  Slavia už nepočítá
se zahraničními akvizicemi
Úřadující mistr pražská Slavia už nepočítá s trojicí
zahraničních hráčů Halilem Altintopem, Ruslanem
Rotaněm a Dušanem Šventem. Ani jeden z nich nezahájil s červenobílými zimní přípravu a všichni tři mají
svolení hledat si nové angažmá. Altintop s Rotaněm
přišli do Edenu v létě, vysoká očekávání ale nenaplnili.
Pětatřicetiletý turecký záložník Altintop bojoval s tréninkovým mankem a do sestavy Pražanů se neprosadil. V lize nastoupil jen osmkrát s bilancí jediného gólu
a do evropských pohárů vůbec nezasáhl. Více se čekalo i od šestatřicetiletého ukrajinského reprezentanta
Rotaně. Střední záložník zasáhl i vinou zdravotních
problémů pouze do sedmi ligových zápasů, na rozdíl
do Altintopa však hrál Evropskou ligu. Nový trenér
Slavie Jindřich Trpišovský se sportovním ředitelem
Janem Nezmarem už nepočítají ani se Slovákem Šventem. Dvaatřicetiletý bývalý reprezentant byl od začátku září zraněný a od té doby neodehrál na podzim ani
minutu. S hráči pražské Slavie neodcestoval na kondiční soustředění do Španělska obránce Per-Egil Flo.
Za pár dnů devětadvacetiletý norský krajní bek se
nevešel do nominace červenobílých na kemp do Andalusie. Na podzim odehrál jen dva soutěžní zápasy
v domácím poháru. V lize ani v evropských pohárech
nenastoupil a laboroval také se zraněním.

držet na úspěšné vlně. V médiích se píše a mluví o zázraku. Věříme, že to tak bude i nyní.

LEDEN

Pamatuji se, že když jsem do Slovanu přišel poprvé, po odchodech Pepy Šurala a Davida
Pavelky se psalo, že pomalu sestoupíme. Šlo o dva reprezentanty, doplnění tehdy nebylo

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

takové. Nakonec jsme se během jara ještě o příčku zlepšili, skončili jsme třetí. Jak jsem

9. LEDNA
1941

říkal, kádr je stejný, mohlo by to pokračovat jako na podzim.

10/2

„UMÍME VYHRÁVAT TÝMOVÝM DUCHEM“

1921

Vladimír Hönig

1946

1/0

Do jara jdeme ze čtvrtého místa. Cílem jsou příčky zaručující kvalifikaci o evropské po-

1940

Josef Štibrányi

1960-1963

9/1

háry. Ty jsou pro nás velkou motivací. Uvidíme, jak to bude probíhat. Na podzim jsme skvě-

1948

Ján Čapkovič

1968-1974

20/6

1948

Jozef Čapkovič

1974-1977

16/0

1991

Jan Bořil

2017-?

4/0

le chytili začátek a rozjeli se. Zvládali jsme vítězně i těžké zápasy.

12. LEDNA
1902

Jindřich Šoltys

1925-1931
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1928

Zdeněk Procházka

1953-1957

8/1

1962

Radek Drulák

1984-1997

19/6

1969

Lumír Mistr

1992

2/0

15. LEDNA
1903

Jan Wimmer

1925-1926

3/2

1920

Anton Malatinský

1948-1951

10/0

1962

Jan Stejskal

1986-1994

31/0

1973

Tomáš Galásek

1995-2008

69/1

NA JAŘE BY FORVARD SLOVANU RÁD ZLEPŠIL SVOJI PRODUKTIVITU ZATÍM SE MATĚJ TREFIL JEN V PRVNÍM KOLE PROTI ZLÍNU.

Vnitřně jsme silní, umíme vyhrávat týmovým duchem. Když se nedaří herně, věříme
si, že to zlomíme srdcem, bojovností. Že míč do branky prostě nějak dotlačíme. To je náš

RADEK DRULÁK

trumf. Oproti jiným klubům nemáme tolik reprezentantů, zkušených hráčů. Jsme mladé
mužstvo. Ale u Nisy je zdravá, rodinná atmosféra, kterou vytvářejí lidé kolem týmu.
ZÁPAS PROTI SLOVÁCKU BYL JEDNÍM Z PATNÁCTI,
VE KTERÝCH SE MATĚJ PULKRAB OBJEVIL NA PODZIM V SESTAVĚ LIBERCE.

inzerce

„NA SLAVII SI TROUFÁME“
Skončit na druhé příčce je lákavé. Zatím je na ní Slavia. Ale troufáme si na ni, na podzim
jsme ji porazili v Edenu, nevidím důvod, proč bychom to nemohli doma zopakovat. Slavia

MATĚJ PULKRAB * Narozen: 23. května 1997 * Výška: 185cm * Váha: 73kg * Stav: svobodný * Fotbalový post: útočník * Česká liga: 36 zápasů/ 9 gólů
Hráčská kariéra: Sparta Praha (2004-2016), Slovan Liberec (2016), Sparta Praha (20162017), Slovan Liberec (2017-?) * Největší úspěchy: postup do základní skupiny Evropské
ligy (2016), člen reprezentačních týmů ČR do 16, 17, 18, 19, 20 a 21 let

může také párkrát zaváhat, ztrácíme na ni jenom dva body. Stát se může cokoli. Osobně si
pro jaro dávám jasný cíl: být víc produktivní než na podzim. V lize jsem se trefil hned v prvním kole, ale pak už nic. Naštěstí jsem dával branky v domácím poháru a za jednadvacítku,
jinak by to bylo špatné. Vždyť na hřiště chodím pro to, abych góly dával nebo na něj přihrával. Věřím, že na jaře se bude dařit mužstvu i mně.“

6
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1961-1962

11. LEDNA

  Mladý slovenský
brankář do Edenu
Pražská Slavia získala z Trnavy mladého slovenského
brankáře Martina Vantrubu, s nímž podepsala dlouhodobou smlouvu až do června 2022. Devatenáctiletý
mládežnický reprezentant ale ještě stráví jarní část
sezony na hostování v týmu lídra slovenské Fortuna
ligy. „Jedná se o velký brankářský talent, dlouho ho
sledujeme. Jsem rád, že jsme se na něm shodli i se
slávistickým skautingem, který ho také doporučil.
Martin pravidelně chytá za první tým slovenské ligy,
a proto je pro nás důležité, že v Trnavě bude hostovat
až do konce sezony a nabere další velké zkušenosti
v boji o titul,“ pochvaluje si nový sportovní ředitel červenobílých Jan Nezmar. Vantruba odchytal
na podzim osmnáct duelů slovenské nejvyšší soutěže
a osmkrát udržel čisté konto. Aktuálně patří do kádru
reprezentační „devatenáctky“.

Josef Jelínek II

Starjet

INZERCE

É STADIONY

ČESK
ČESKÉ TRAKTORY PRO

Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý.
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť.
Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další.
Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Youtube: seco-traktory
Facebook: seco-traktory
www.seco-traktory.cz

PROČ TRAKTOR SECO?
 český výrobek s tradicí od roku 1888
 nejlevnější náhradní díly na trhu
 spolelivý servis
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GÓL TÝDNE

Bolt na testy
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Cizinci balí kufry

do Dortmundu!
Světového rekordmana na stovce
a dvoustovce Usaina Bolta čekají v březnu fotbalové testy v bundesligové Borussii Dortmund. Pak se rozhodne, zda
se do fotbalu vrhne naplno. Jeho snem je
zahrát si za Manchester United, o čemž už
mluvil i s bývalým dlouholetým trenérem
„Rudých ďáblů“ Alexem Fergusonem.

ZAHÁJÍ BOLT
FOTBALOVOU KARIÉRU?

FRANCOUZSKÝ ZÁLOŽNÍK JONATHAN BIABIANY PŘIŠEL DO SPARTY
COBY VELKÁ POSILA. VE ČTRNÁCTI LIGOVÝCH ZÁPASECH SI VŠAK NEPŘIPSAL
ANI JEDNU BRANKU ČI GÓLOVOU ASISTENCI A NA LETNÉ S NÍM JIŽ NEPOČÍTAJÍ.

V létě se pražská „S“ trumfovala, kdo přivede
do svého týmu před novou sezonou zajímavější zahraniční akvizici. Mistrovská Slavia, která se tímto
způsobem chtěla posílit před předkoly Ligy mistrů,
však nestačila zběsilému tempu svého letenského

ZKUŠENÝ UKRAJINSKÝ ZÁLOŽNÍK RUSLAN ROTAŇ VYDRŽEL VE SLAVII JEN PŮL SEZONY…

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Oba ambiciózní kluby si naordinovaly před startem zimní pří-

Po podzimu je všechno úplně jinak a naruby. V Edenu před

pravy na jarní odvety zeštíhlení početného a také štědře place-

zimní přestávkou odvolali trenéra Jaroslava Šilhavého, kterému

ného hráčského kádru. A tak kufry pomyslně z Prahy balí zvučná

se nepodařilo postoupit do jarní fáze Evropské ligy, a se čtrnác-

jména, která měla být před pouhým půl rokem zárukou světlých

usedl i cizinec - italský kouč Andrea Stramaccioni.

tibodovou ztrátou si mohou červenobílí nechat zajít chuť na ob-

fotbalových zítřků - Altintop, Rotaň, Švento i zřejmě Flo, resp.

Právě on měl být se svým početným štábem zahra-

hajobu titulu.

Janko, Mandjeck a Biabiany.

Jeho sparťanský kolega po ještě bídnějším poločase sezony

Jejich výčet nemusí být ještě úplně uzavřený. Vkrádá se však

sice nepadl, ale má nyní nad sebou coby nového sportovního ře-

dotěrná otázka na obě adresy: kdo nese zodpovědnost za tyto ne-

ditele Zdeňka Ščasného, který koučoval letenský tým do derby

povedené transfery, když byly posty sportovních ředitelů tehdy

se Slavií v září 2016…

neobsazené? Jedna alibistická odpověď se nabízí: nikdo.

rivala, do jehož horkého trenérského křesla navíc

ničních spolupracovníků garantem triumfálního návratu Sparty na domácí i evropské výsluní.

10
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Osminásobný olympijský šampion se už úplně
zotavil ze zranění zadního stehenního svalu, kvůli
kterému nedoběhl do cíle štafety při loňském mistrovství světa v Londýně. A připravuje se na zkoušku
svých fotbalových dovedností. „V březnu absolvuji
testy v Dortmundu a podle toho se uvidí, co udělám
se svou kariérou, jakým směrem se bude ubírat,“ říká
jednatřicetiletý legendární jamajský sprinter a přiznává, že je z blížící se fotbalové prověrky nervózní:
„Tohle je jiné, teď je to fotbal. Bylo to to samé, když
jsem začínal s atletikou. Chvíli jsem býval nervózní,
ale jakmile jsem si zvykl na publikum, lidi a všechny
okolo, všechno se usadilo.“
Fotbalové testy v Borussii zprostředkovala
společnost Puma, která sponzoruje jeho i německý
velkoklub a dlouhodobě také českou reprezentaci.
Boltovo fotbalové srdce ale patří jinému týmu. „Jedním z mých největších snů je podepsat v Manchesteru
United. Pokud v Dortmundu řeknou, že jsem dost
dobrý, tak se na to vrhnu a budu tvrdě trénovat. Mluvil
jsem s Alexem Fergusonem a řekl jsem mu, že by se
mohl přimluvit. Řekl mi, že když budu připravený, tak
uvidí, co bude moci udělat…“
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Pražská „S“ svorně opouštějí už po pouhém půl roce tři
zahraniční fotbalisté, kteří na podzim zůstali svými výkony

inzerce

daleko za všeobecným očekáváním...
12

Jaroslav Plašil:

„Na konec kariéry

ještě
nepomýšlím!“
Už loňská sezona byla univerzálního středopolaře JAROSLAVA
PLAŠILA atypická. Bezprostředně po posledním utkání ve skupině
na EURO 2016 ve Francii, která je pro něj druhým domovem, se rozloučil s reprezentační kariérou, v níž se stal teprve čtvrtým českým
„stovkařem“ v historii. Nejezdil už na srazy národního týmu jako
dlouhých dvanáct let a zůstával s klubovými spoluhráči v Bordeaux.
Nyní se změnila i jeho pozice v Girondins, kde mu dobíhá smlouva,
a tak před pár dny šestatřicetiletý záložník mnohem častěji vysedává na lavičce náhradníků, než aby neúnavně bojoval na trávníku…
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VÁCLAV TICHÝ CAEN/PRAHA

Girondins zažívají v této sezoně pořádnou houpačku,
po slibném začátku přišel strmý propad…

ROZHOVOR
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V prosinci v Nice jste ale nastoupil v základní jedenáctce!
„Trenér zkouší všechno možné, jak nepříznivou sérii zlomit,
takže jsem se dostal na trávník už od první minuty. Předtím

„Start nám vyšel, prvních osm utkání bylo dobrých herně

jsem hrával posledních deset-patnáct minut, ve kterých toho

i výsledkově, ale od té doby jsme jen jednou vyhráli, takže přezi-

moc předvést nemůžete, když takhle dva nebo tři měsíce jen

mujeme na pozicích, na které není Bordeaux zvyklé, a jsou po-

paběrkujete.“

chopitelně pro klub málo. Tabulka je hodně vyrovnaná, musíme
se posunout zase zpátky nahoru, ale bude to těžké. Potřebujeme
zvládnout hned dva nejbližší lednové ligové zápasy venku s Troyes
a pak doma s Caen.“
Vaše herní vytížení není tak velké jako v minulosti. Měl
jste nějaké zdravotní problémy?
„Vůbec ne! V létě přišlo šest nebo sedm nových hráčů, mně
v červnu končí smlouva, takže logicky dostávají přednost, takhle

„Když vám končí
smlouva, tak už moc
nehrajete…“

je to ve Francii normální.“

V TÉTO SEZONĚ ZASÁHL JAROSLAV PLAŠIL DO JEDENÁCTI LIGOVÝCH UTKÁNÍ BORDEAUX.

16

17
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JAROSLAV PLAŠIL SE PEČLIVĚ CHYSTÁ NA JARNÍ ČÁST LIGUE 1.

18
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Jak jste strávil krátkou zimní dovolenou?
„Byla to jen minipřestávka, 20. prosince jsme hráli poslední ligový zápas doma s Montpellierem, hned druhý den jsem odletěl
do Česka. Strávil jsem tam jen čtyři dny, viděl jsem se s rodiči, bratry, dědou a už 25. jsem se vracel zpátky, protože se v ten den slaví
Vánoce ve Francii. Na Silvestra jsme pak už dvakrát trénovali.“
Je to vaše poslední sezona?

ROZHOVOR

2/2018
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„Nechávám tomu zatím volný průběh, snažím se jako vždy poctivě makat v trénincích a v létě se uvidí, jestli o mě bude mít nějaký klub opravdový zájem. Podle toho se pak následně zařídím.“
Ve smlouvě s Bordeaux nemáte opci?
„Ne, ta byla v té předchozí, která mi skončila loni v červnu.
A protože jsem odehrál v sezoně požadované množství zápasů
za Girondins, opce smlouvu automaticky prodloužila o další rok.“

VE SVÉ ROZBÍHAJÍCÍ SE TRENÉRSKÉ KARIÉŘE MŮŽE JAROSLAV PLAŠIL VYUŽÍT
I ZKUŠENOSTI, KTERÉ NASBÍRAL POD REPREZENTAČNÍM KOUČEM PAVLEM VRBOU.

Máte čas se trenérsky věnovat mládežnickému týmu
do 14 let?

18

te kariéru?

„Vlastním licenci „A“ a pomáhám trenérovi toho týmu Giron-

„Je to možné, ale na konec kariéry ještě nepomýšlím, i když mi

dins jako jeho asistent. Ale jen jednou v týdnu, víckrát se s kluky

teď už bylo šestatřicet… Cítím se moc dobře, tělo i hlava mi sig-

na hřiště nedostanu, protože mám svoje vlastní hráčské povinno-

nalizují, že bych mohl hrát ještě dál - tak dva nebo tři roky. Ale

sti a ty nechci nijak šidit. Práce s fotbalovou mládeží mě opravdu

k tomu musí být zájem nějakého klubu, jehož nabídka by mě v létě

baví a naplňuje.“

oslovila. A do té doby je ještě hodně času.“

19

inzerce

inzerce

ŠESTATŘICETILETÝ ZÁLOŽNÍK JE NEJSTARŠÍM HRÁČEM GIRONDINS.

Takže to by mohla být vaše fotbalová parketa, až ukončí-

20
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Podobná slova, ale v opačném slova smyslu, zmínil ne-

„Je to samozřejmě jen mezi námi. Byl to skvělý hráč, který

dávno váš dlouholetý reprezentační spoluhráč Tomáš Rosický,

prožil velkou kariéru, před níž musím smeknout klobouk! A kdy-

když oficiálně oznamoval, že s vrcholovým fotbalem končí.

by „Rosu“ (Tomáše Rosického) netrápila opakovaná zranění,

Mluvil jste s ním?

mohl to dotáhnout ještě výš. Pro mě bylo ohromnou ctí, že jsem

„Jen jsme si spolu psali.“
O čem, to asi neodtajníte…

2/2018
Úterý 9.1.2018
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s ním a s dalšími většinou ještě staršími kluky mohl hrát v českém nároďáku - s „Méďou“ (Pavlem Nedvědem), „Šmícou“ (Vla-

S VÝJIMKOU ROČNÍHO HOSTOVÁNÍ V CATANII PROŽÍVÁ JAROSLAV PLAŠIL FOTBALOVÉ EMOCE SE SPOLUHRÁČI V BORDEAUX JIŽ OD LÉTA 2009.

dimírem Šmicerem), „Barym“ (Milanem Barošem), „Galasem“
(Tomášem Galáskem).“
S výjimkou Milana Baroše vaši někdejší reprezentační
spoluhráči už svoji kariéru uzavřeli a ve fotbale se etablovali
v jiných pozicích!
„Někteří se věnují trénování, „Méďa“ je viceprezidentem Juventusu, Zdeno Grygera sportovním manažerem Zlína. Mě tenhle
krok teprve čeká a sám jsem zvědavý, kdy to bude!“

„Před „Rosou“ musím
smeknout klobouk!“
20

21

Narozen: 5. ledna 1982 * Výška: 183cm * Váha: 71kg * Fotbalový
post: záložník * Hráčská kariéra: Sokol Černíkovice (1987-1992),
Spartak Rychnov n. Kn. (1992-1993), SK Hradec Králové (19931999), AS Monaco (Francie, 1999-2003), US Créteil (Francie, 2003),
AS Monaco (Francie, 2003-2007), CA Osasuna (Španělsko, 20072009), Girondins Bordeaux (Francie, 2009-2013), Calcio Catania
(Itálie, 2013-2014), Girondins Bordeaux (Francie, 2014-?)
Reprezentace: 103 zápasů, 7 gólů * Největší úspěchy: bronz
na EURO 2004 v Portugalsku, postup do čtvrtfinále EURO 2012
v Polsku a na Ukrajině, účastník MS 2006 v Německu, účastník
EURO 2008 v Rakousku a ve Švýcarsku, účastník EURO 2016
ve Francii, finalista Ligy mistrů (2004)

inzerce
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V REPREZENTACI JIŽ SKONČILI OBA. ALE ZATÍMCO TOMÁŠ ROSICKÝ NYNÍ DEFINITIVNĚ UZAVŘEL
HRÁČSKOU KARIÉRU, JEHO VELKÝ KAMARÁD JAROSLAV PLAŠIL V NÍ CHCE JEŠTĚ POKRAČOVAT.

Jaroslav Plašil
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GIRONDINS SE ČERVENALI V GRANVILLE…
Rozhovor s Jaroslavem Plašilem se odehrával v sobotu navečer, když se s týmem Bordeaux přesunoval autobusem z letiště v Caen do Granville,
kde v neděli odpoledne čekalo fotbalisty Girondins utkání Francouzského poháru s místním týmem, účastníkem čtvrté nejvyšší soutěže. „Nebude
to jednoduchý zápas, jede nás devatenáct, takže nejspíš hrát nebudu,“ prorokoval český záložník, který v pátek oslavil 36. narozeniny. Mýlil se jen
částečně, nastoupil v 59. minutě, takže byl nakonec přímým aktérem velkého dramatu i dalšího propadáku favorizovaných prvoligových hostů, kteří
vypadli i kvůli třem červeným kartám a prohráli v prodloužení 1:2. Domácí mohli vést už v 10. minutě, ale Douniamovu penaltu zneškodnil brankář
Costil. Jediným střelce prvního poločasu tak byl útočník Bordeaux Sankharé, který v 37. minutě otevřel hlavou skóre. Jenže Girondins nejtěsnější
náskok neudrželi, čtyři minuty před koncem byl vyloučen jejich obránce Sabaly a přesilovku Granville využil v nastaveném čase střídající Martinet.
Ve 102. minutě fauloval Carrique, uviděl červenou kartu a domácí Douniama kopal druhou penaltu, kterou už proměnil. O osm minut později šel
loňský čtvrtfinalista Francouzského poháru dokonce do osmi, když byl vyloučen i bývalý český reprezentant!

ČESKÉMU STŘEDOPOLAŘI KONČÍ SMLOUVA V GIRONDINS LETOS V ČERVNU. KAM POVEDOU JEHO KROKY POTÉ?

22

23

inzerce

inzerce

PŘÍLIŠ DŮVODŮ K RADOSTI ZATÍM FOTBALISTÉ BORDEAUX V SEZONĚ NEMAJÍ.
V SOBOTU POJEDOU K ZAHÁJENÍ JARNÍ ČÁSTI LIGY DO TROYES S ODSTUPEM POUHÉHO BODU OD BARÁŽOVÉ PŘÍČKY.
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná významné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1918
DERBY VE ZNAMENÍ
PRUHŮ A HVĚZD?

spěl Josef Sedláček, odchovanec Olympie Praha VII., kterého
přetáhli z Viktorky. Na Žižkově v těch zmatených časech válel
„na psí knížku“, ale i nadále patřil Olympii.
Když sparťany přešel první vztek, zkusili s Vaníkem vyjednávat o návratu. Cítil se Slavii příliš zavázán, ale svému bývalému

První světová válka zavlekla na bojiště většinu předních hrá-

klubu dal dobrý tip: Sedláček není v klubu spokojený! I on byl

čů a rozvrátila tak pravidelné fotbalové soutěže. V jejím průbě-

původně od řemesla. Na frontě byl zraněn dokonce dvakrát.

hu došlo mezi listopadem 1915 a červnem 1917 také k půldru-

Poprvé utrpěl průstřel stehna, a co hůře, jen byl znovu uznán

haročnímu výpadku v sérii vzájemných zápasů pražských „S“„.

„tauglich“, šrapnel mu roztříštil loket.

Dočasné pronikavé ochlazení ve vztazích tehdejších letenských

Musel podstoupit několik operací, ale i po nich bylo zjev-

sousedů však zavinil především nečekaný a zcela neobvykle

né, že na manuální práci nebude ani pomyšlení. Zdálo se mu,

motivovaný přestup excelentního útočníka a střelce Jana Vaní-

že slávisté s řešením jeho příští existence příliš nespěchají

ka z rudého do červenobílého dresu.

RUDÍ S AMERICKOU VLAJKOU PŘED JEDNÍM Z PRVNÍCH UTKÁNÍ PO 28. ŘÍJNU 1918. ALE PŘED KTERÝM? ZLEVA STOJÍ FIVÉBR,
PILÁT, JANDO-OČKO, KOLENATÝ, SEDLÁČEK, SCHIFFNER, TLAMICHA A POSPÍŠIL, SEDÍ KÁĎA, BRANKÁŘ HLAVÁČEK A ČERVENÝ.

STALO SE...
  Na prahu posledního roku války byl obnoven Český svaz foot-

ticky už s ním srostlá satelitní města a obce (které se až roku 1922

a nadto se moc neměli ani k zaplacení 60 rakouských korun

ballový, v červnu 1916 úředně rozpuštěný výnosem c. k. místodr-

zapojily do Velké Prahy) a dále už jen Benešovsko, Kralupy a Říčany.

Jendu, velmistra nevyzpytatelného driblinku a nechytatelně

za členské příspěvky, které zůstal Sedla alias Šmrdlus (jak se

žitelství pro Království české. Teď už Vídeň nedokázala zabránit ani

Kladensko mělo zpočátku samostatnou župu, v Čechách byly dal-

falšovaných střel, poslali roku 1916 s maršbatalionem na rus-

mu také říkalo) v Olympii dlužen. K sparťanským námluvám

kou frontu. Brzy se vrátil do Prahy jako válečný invalida s hla-

se stavěl vstřícně, ale konečné řešení stále jaksi odkládal -

tomu, aby do čela svazu byl na valné hromadě 3. února znovu po-

šími kolínská, berounská, západočeská, jihočeská, severočeská,

vou plnou nemalých existenčních starostí: byl malířem pokojů,

až kápl božskou. Před březnovým mačem mu jeden slávis-

staven statečný vlastenec Ludvík Dyk, bratr uctívaného národního

a východočeská. Ale ještě téhož roku kolínští a mladoboleslavští

ale tahle práce se po průstřelu ruky vykonávat nedala... Dřív,

tický fanda slíbil za každý gól po pěti kilech sádla a másla. To

básníka Viktora Dyka a předseda vinohradské Čafky, jejíž činnost

fotbalisté požádali, aby se mohli připojit ke Středočechům. A nové

než na Spartě kápli na možné řešení kritické situace, přispě-

byl v těch hladových časech hotový poklad! Sádlo už šťastný

po místodržitelském diktátu raději sám ukončil, než aby klub zavedl

návrhy a změny nebraly konce...

chali slávisté s návrhem, který Vaník okamžitě akceptoval: ob-

střelec dostal, ale máslo mu prý štědrý mecenáš stále nějak

starali mu zaměstnání bankovního zřízence. V roce 1917 si už

nemohl sehnat.

do podřízenosti vídeňského fotbalového ústředí.

derby zahrál za Slavii a jedním gólem přispěl k její výhře 5:0.
Nic netrvá věčně, ani napětí mezi největšími rivaly. V posledním roce války se oba týmy spolu utkaly hned třikrát!
Všechna ta utkání se hrála na Slavii. V březnovém turnaji

  Prvním a důležitým organizačním krokem obnoveného svazu bylo

Středočeské župy. Se stoprocentním bodovým ziskem a souhrnným

i k červnovému souboji, poslednímu letenskému derby v éře

vybudování územní struktury. Co do počtu členů daleko nejpočet-

poměrem branek 53:3 je vyhrála Slavia o tři body před Spartou,

habsburského mocnářství, nastoupil Sedla zase za Slavii, dvě

nější a tedy hned od počátku nejvlivnější středočeská župa. Vedle

na dalších místech skončily AFK Vršovice, Viktoria Žižkov, Union Žiž-

minuty před koncem znovu skóroval a stanovil tak výsledek 1:0,

hlavního města v jeho tehdejších hranicích ji zprvu dotvářela prak-

kov, Meteor Praha VIII, SK Praha XV, SK Libeň a SK Smíchov.

Málo je máslo, to nám právě teď nemusí nikdo vykládat. A tak

který rozhodl o vítězi župního mistrovství!

26
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zvítězili hostitelé 4:2 a tři jejich góly dal Vaník. Čtvrtým při-

  Za účasti devíti klubů bylo ještě za války sehráno mistrovství
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A když se konečně dočkal svého másla a Sparta uhradila

ROK 1968

jeho dluh, byla ruka v rukávu.
Do třetice se toho roku rudí s červenobílými utkali až
v svobodné republice, v neděli 10. listopadu, už v metropoli samostatného státu, od 28. října stále ještě rozjásané
a zaplavené vlajkami, se k zápasu, jehož čistý výtěžek byl
určen válečným invalidům z řad fotbalistů, sešlo na 12 000
diváků. Však také nešlo o nic menšího, než o ultimativní završení bojů o župní pohár.
Slavia v semifinále vyřadila Union Žižkov 2:0, Sparta se
dost natrápila, než porazila druhotřídní AFK Karlín 1:0.
Jenže to teď už nepadalo na váhu. Den co den se do Prahy
vracela spousta vojáků.
„Rudí, kteří mohli k tomuto významnému zápasu nastoupiti již s několika hráči proslulého mírového mužstva, byli
znamenití po každé stránce,“ napsal po boji v Právu lidu
Emil Vachek, později velmi čtený spisovatel (také detektivek s kouzelným inspektorem Klubíčkem). Znovu s Václavem Pilátem, Antonínem Fivébrem, mladým Karlem Peškem-Káďou a dalšími osvědčenými borci a nadto už také se
Sedláčkem Sparta vyhrála 4:1.

NARODIL SE GÓL
Vinaři by řekli, že to nebyl dobrý rok. Sluncem zalité Pražské
jaro vystřídalo léto, které zmrazil srpnový vpád studeného větru
z Kremlu, jehož sílu umocnily další armády některých zemí Varšavské smlouvy…
Přesto se v podmínkách, kdy málokdo myslel na sport, fotbalová liga byla po dvou odehraných kolech nového ročníku z výše
uvedených důvodů na tři týdny přerušena, protože na některých
stadionech stály tanky, zrodil nenápadný projekt, který má ale
tuhý kořínek. Snad proto, že se rodil v tak těžkých podmínkách,
že u jeho zrodu stáli a dobré geny mu předali fotbaloví (a tehdy
i hokejoví) nadšenci, se v dobré kondici dožívá padesátky. I když
přežil několik klinických smrtí. Dostal jméno GÓL.
V pátek 27. září osmašedesátého roku skončila číslem 37 jeho
„paní matka“ KOPANÁ - HOKEJ, která vycházela od roku 1963.
Ve čtvrtek 3. října už si mohli fanoušci fotbalu i hokeje koupit
GÓL s číslem 1.
Rozdíl byl veliký, nikoli však v ceně - zatímco KOPANÁ - HOKEJ stála 1,20 Kč, tak GÓL byl o třicet haléřů dražší. Pro zajíma-

Některé prameny k zápasu přiřazují fotografii vítězů

vost, třeba řidič tramvaje v Dopravním podniku měl průměrně

s tehdy u nás nad jiné populární americkou vlajkou. Jistě

2420 korun. GÓL nabízel o třetinu více prostoru, dvojnásobný

nelze vyloučit, že v těch pohnutých dnech s ní nastoupili

formát, místo A4 to byla A-trojka, což umožnilo publikovat větší

také proti svému největšímu soupeři. Nicméně snímek se

fotografie, rozsáhlejší texty a přidat nové rubriky i podrobnější

nepochybně váže k některému jinému z jejich prvních po-

zpracování soutěží.

převratových utkání. Zaprvé byl očividně pořízen na Spar-

Redakce sídlila v Praze 8 v Karlíně na Sokolovské 140. Dod-

tě, ačkoli se finále hrálo na Slavii. Zadruhé, i když sesta-

nes tam ten dům stojí, kousek vedle bylo fotbalové hřiště kdysi

va v poli souhlasila, branku rudých už znovu hájil dlouhán

slavné Čechie Karlín. To už, stejně jako fotbalový klub, zmizelo,

František Peyr, leč na snímku se představuje jiný gólman.

naopak nedaleko později vyrostl hotel Olympik.

A máme tu zase jednu záhadu českého fotbalového staro-

Během padesáti let měl GÓL stovky redaktorů a dopisovatelů

Miloslav Jenšík

a na výčet šéfredaktorů by nestačily prsty obou rukou ani náhodou.

inzerce

věku... 
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www.fotbal.cz
Stojí za to si připomenout jména mužů, kteří jsou v tiráži prv-

2002 a já dostal nabídku a stal se redaktorem Gólu! Přání splně-

ního čísla, které například nabídlo v populární rubrice nazvané

né po téměř třiceti letech! Gól už nebyl tím exkluzivním zbožím,

Na kus řeči, do které čtenáři posílali své dotazy, odpovědi slav-

na které se stály fronty, míst fotbalových redaktorů bylo stokrát

ného trenéra, tehdy šestapadesátiletého Rudolfa Vytlačila, či

více, než tehdy… Po „sametové revoluci“ vznikaly a zase zanikaly

fotografii z odletu fotbalistů na olympijské hry do Mexika. Na ti-

další podobné časopisy. I GÓL prožíval nelehké období. Měl jsem

tulní stránce je fotografie Petra Nováka. Symbolicky zachycuje

možnost dalších sedm let spoluutvářet jeho obsah, jsem pyš-

krásný gól z kopačky Václava Maška, a to ještě ze „staré“ Sparty.

ný na to, že jsem byl minimálně třikrát velmi aktivním členem

Stadion byl v té době v přestavbě.

záchranářské party, která časopis udržela při životě. GÓL žije,

Časopis vydával Československý svaz tělesné výchovy v nakladatelství Olympia, šéfredaktorem byl Josef Oktábec, zodpovědný

dokonce v moderní elektronické podobě, které bude brzy patřit
budoucnost. Stačí se podívat na www.gol.cz

i za další sportovní časopisy, vedoucím redaktorem Gólu byl Fran-

Byla by škoda, kdyby tomu tak nebylo. Vždyť GÓL například

tišek Žemla, jeho zástupcem Jindřich Pejchar, sekretářem redak-

jako první přinášel pravidelné hodnocení jednotlivých hráčů ligy

ce Vladimír Čermák. Grafickou úpravu dělal Bohumil Mašta, re-

(populární křížkování), vyhlásil v roce 1972 Klub ligových kano-

portéry byli Jiří Macků a František Kšajt, redaktorem domácího

nýrů (hráčů s minimálně sto ligovými brankami) a v roce 1996

oddělení byl Miroslav Šimák a zahraniční oddělení tvořil Pavel

nechal spatřit světlo světa i Klubu ligových brankářů (těch, kteří

Rýpar. K posledním dvěma pánům mě váží i osobní vzpomínky…

minimálně ve sto zápasech udrželi čisté konto).

GÓL se rodil na počátku normalizačního procesu, který po-

Mnoho dalších let přeje

stupně zasahoval i oblast médií a mnoho novinářů přišlo o mís-

Jaroslav Kolář

to. Ke cti Gólu patří, že v jeho redakci mohli pracovat i novináři,
které by z politických důvodů jinde nevzali!
To platí třeba na pány Šimáka a Rýpara. Poznal jsem je v po-

STALO SE...

lovině sedmdesátých let, kdy jsem byl čerstvým absolventem
vysoké školy technického zaměření, ale miloval jsem fotbal
a hledal cestu k němu. Navštěvoval jsem redakci, kancelář, kde
sedávali oba pánové - to už bylo v Dlouhé ulici. Půjčovali mi zahraniční časopisy a já si tehdy moc přál, abych mohl být fotbalovým redaktorem Gólu. To bylo v mých očích nejvíc!
Ke sportu, k novinařině a k fotbalu jsem se postupně dostal.
A osud - nebo snad Pán Bůh - mi mé přání splnil. Pan Šimák
už dávno nebyl mezi námi, pan Rýpar, který po MS 1982 odešel
natrvalo do Německa, už možná také ne. Já zrovna musel skon-

inzerce

čit na fotbalovém svazu, kde jsem byl tiskovým mluvčím. Byl rok

  Výběr Československa zvítězil ve Francii na neoficiálním mistrovství Evropy hráčů do 18 let a jeho hráči Bičovský, Albrecht, Konečný,
Ženíšek a Melichar vstupují do ligy.

  Olympionici Československa vyřadili favorizovaný SSSR, za který na-

stoupilo áčko (2:3 a 3:0) postoupili na OH v Mexiku, tam v říjnu doplatili
na handrkování s kluby - každý uvolnil maximálně jednoho hráče.

  Josef Masopust sehrál na jaře v Lisabonu proti Sportingu poslední

zápas v dresu Dukly Praha na zahraničním trávníku.
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Manchester City

22 20

2

0

64:13

62

2. Manchester Utd.

22 14

5

3

45:16

47

3. Chelsea

22 14

4

4

41:16

46

4. Liverpool

22 12

8

2

50:25

44

5. Tottenham

22 12

5

5

42:21

41

6. Arsenal

22 11

6

5

40:28

39

7. Burnley

22

9

7

6

19:19

8. Leicester

22

8

6

8

9. Everton

22

7

6

10. Watford

22

7

11. Huddersfield

22

BUNDESLIGA

Štěch Straky nezkrotil

Heynckesova prodloužená?

ÚTOČNÍK AYOZE PÉREZ
PŘEKONÁVÁ MARKA ŠTĚCHA
A OTEVÍRÁ SKÓRE DUELU
S LUTONEM, KTERÝ
NEWCASTLE NAKONEC
OVLÁDL 3:1.
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BUNDESLIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Bayern

17 13

2

2

37:11

41

2. Schalke

17

8

6

3

28:21

30

3. Dortmund

17

8

4

5

39:24

28

4. Leverkusen

17

7

7

3

34:23

28

5. RB Lipsko

17

8

4

5

27:25

28

6. M´gladbach

17

8

4

5

27:28

28

34

7. Hoffenheim

17

7

5

5

27:22

26

34:32

30

8. Frankfurt

17

7

5

5

20:18

26

9

25:34

27

9. Augsburg

17

6

6

5

27:23

24

4

11

31:40

25

10. Hertha

17

6

6

5

26:25

24

6

6

10

18:35

24

11. Hannover

17

6

5

6

24:26

23

4

21:21

19

12. Brighton

22

5

8

9

17:27

23

12. Wolfsburg

17

3

10

13. Newcastle

22

6

4

12

20:30

22

13. Freiburg

17

4

7

6

17:31

19

14. Crystal Palace

22

5

7

10

20:33

22

14. Stuttgart

17

5

2

10

13:21

17

15. West Ham

22

5

7

10

25:40

22

15. Mohuč

17

4

5

8

19:28

17

16. Bournemouth

22

5

6

11

22:34

21

16. Brémy

17

3

6

8

13:20

15

17. Southampton

22

4

8

10

21:32

20

17. Hamburk

17

4

3

10

15:25

15

18. Stoke

22

5

5

12

23:47

20

18. Kolín nad Rýnem 17

1

3

13

10:32

6

19. West Brom

22

2

10 10

16:30

16

20. Swansea

22

4

4

13:34

16

14

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

PRO JUPPA HEYNCKESE, KTERÝ PROBUDIL
SPÍCÍ BAYERN, CHYSTÁ VEDENÍ KLUBU NOVÝ KONTRAKT.

Uplynulý týden v ostrovním fotbale byl vcelku hektický, dohrávalo se totiž 22. kolo Premier League a na programu byl také populární FA Cup. V něm došlo na největší překvapení v neděli, kdy
si druholigový Nottingham vyšlápl na obhájce vítězství z Arsenalu, kterého poslal po triumfu 4:2 z kola ven.
Kanonýři sice poslali do boje notně obměněnou sestavu, borci v základní jedenáctce

DOHRÁVKA 21. KOLA

VÝSLEDKY

Bayern Mnichov bude na jaře útočit na zisk tří trofejí a v bojích
o ně mu bude nadále pomáhat také Arturo Vidal. Jméno chilského
záložníka je sice v hledáčku Chelsea a mluvilo se o jeho stěhování
do Londýna, něčemu takovému ale učinil přítrž trenér bavorského
velkoklubu Jupp Heynckes, když prohlásil, že Bayern v lednovém
přestupním termínu neuvolní Vidala ani žádného jiného hráče.

RB Lipsko - Hertha 2:3 * Hannover - Leverkusen 4:4
Dortmund - Hoffenheim 2:1 * Augsburg - Freiburg 3:3
Brémy - Mohuč 2:2 * Frankfurt - Schalke 2:2
Kolín nad Rýnem - Wolfsburg 1:0 * Stuttgart - Bayern 0:1
Mönchengladbach - Hamburk 3:1

PROGRAM

přesto měli na kontě dohromady 633 zápasů odehraných v Premier League a s outside-

Tottenham - West Ham 1:1

PROGRAM

18. KOLO

rem, který v druhé lize od konce listopadu vyhrál jediné ze sedmi utkání, si měli poradit.

O Vidala má totiž velký zájem manažer Blues Antonio Conte a ten se netají přáním jiho-

Jenže jejich defenzíva, kterou v brance místo Petra Čecha jistil Kolumbijec David Ospina,

amerického hráče znovu trénovat. Cesty obou dvou se střetly již v letech 2011 - 2014, kdy

znovu předvedla zoufalý výkon, čtyřikrát inkasovala a se soutěží se rozloučila už v 3. kole…

společně působili v Juventusu. Třicetiletý středopolař přišel do Bayernu před dvěma a půl

23. KOLO

Neoslnila ani Chelsea, která sice v parádním středečním ligovém mači právě s Arsenalem

lety za 37 milionů eur a v německé bundeslize odehrál 71 zápasů, kontrakt v Mnichově mu

13.1. Crystal Palace - Burnley, Huddersfield - West Ham,
Chelsea - Leicester, Newcastle - Swansea,
Watford - Southampton, West Brom - Brighton,
Tottenham - Everton
14.1. Bournemouth - Arsenal, Liverpool - Manchester City
15.1. Manchester Utd. - Stoke

remizovala 2:2, tentokrát ale ani jednou nerozvlnila síť a po bezbrankové plichtě na půdě

běží do června 2019.
O rok kratší smlouvu má v smlouvu jeho trenérský šéf Jupp Heynckes, po jehož příchodu

druholigového Norwiche si bude muset duel 3. kola FA Cupu s „Kanárky“ zopakovat.

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Nejstarší pohárovou soutěž světa okořenilo liverpoolské derby, v němž nakonec měl

v průběhu podzimu se obhájce titulu okamžitě herně zvedl a suverénně kráčí k prodlouže-

navrch domácí FC, který přetlačil Everton 2:1. Pohádkový debut v červeném dresu prožil

ní své mistrovské šňůry. A tak není divu, že by Bayern rád prodloužil angažmá třiasedmde-

Nizozemec Virgil van Dijk, jenž na Anfield přišel za na obránce rekordních 75 milionů liber

sátiletého kouče ještě o příští sezonu. Pokud se tak stane, možná se v mnichovské kabině

ze Southamptonu a ve svém prvním soutěžním duelu za Liverpool nejenže zpevnil chao-

potká se záložníkem Schalke 04 Leonem Goretzkou. Dvaadvacetiletý reprezentační stře-

tickou obranu Reds, navíc v 84. minutě vstřelil do sítě úhlavního rivala vítězný gól! Čes-

dopolař má platný kontrakt pouze do června, a i když se o něj zajímají evropské top-kluby

ký gólman Marek Štěch v brance Lutonu ze čtvrté nejvyšší soutěže si pořádně zachytal

Barcelona, Juventus nebo Liverpool, v minulých dnech probleskly zprávy, že by mohl v létě

12.1. Leverkusen - Bayern
13.1. Augsburg - Hamburk, Brémy - Hoffenheim,
Frankfurt - Freiburg, Hannover - Mohuč,
Stuttgart - Hertha, RB Lipsko - Schalke
14.1. Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach,
Dortmund - Wolfsburg

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

TÝM

G

A

1. Lewandowski R.

Bayern

15

0

2. Aubameyang P.

Dortmund

13

3

3. Finnbogason A.

Augsburg

11

2

4. Uth M.

Hoffenheim

9

1

4. Volland K.

TÝM

G

A

1. Kane H.

Tottenham

18

1

Leverkusen

9

1

2. Salah M.

Liverpool

17

5

na hřišti slavného Newcastlu, domácí Straky však vynulovat nedokázal. Svěřenci kouče

odejít zdarma právě do Bayernu! Goretzka působí v Gelsenkirchenu od roku 2013 a vedení

6. Gregoritsch M.

Augsburg

8

2

3. Sterling R.

Manchester City

14

4

Rafy Beníteze někdejšího brankáře pražské Sparty třikrát překonali a po hladkém triumfu

Schalke dělá vše pro to, aby o něj nepřišlo. Nabízí mu novou smlouvu s ročním platem

6. Petersen N.

Freiburg

8

1

4. Aguero S.

Manchester City

13

4

3:1 postoupili do dalšího kola.

dvanáct milionů eur, což by z něj udělalo nejlépe placeného fotbalistu v klubové historii.

6. Werner T.

RB Lipsko

8

2

34
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LA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Barcelona

18 15

3

0

48:7

48

2. Atl. Madrid

18 11

6

1

27:8

39

SERIE A

Barca jako v pohádce

Schickův Řím v době temna
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SERIE A
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Neapol

20 16

3

1

44:13

51

2. Juventus

20 16

2

2

49:15

50

3. Valencia

18 11

4

3

38:18

37

3. Inter

20 12

6

2

35:15

42

4. Real Madrid

17

9

5

3

32:16

32

4. Lazio

19 12

4

3

48:24

40

5. Sevilla

18

9

2

7

23:27

29

5. AS Řím

19 12

3

4

30:14

39

6. Villarreal

18

8

4

6

25:21

28

6. Sampdoria

19

9

3

7

36:29

30

7. Eibar

18

8

3

7

24:30

27

7. Atalanta

20

8

6

6

31:26

30

8. Udinese

19

9

1

9

33:27

28

8. Ath. Bilbao

18

6

6

6

20:19

24

9. Leganes

17

7

3

7

13:14

24

10. Betis

18

7

3

8

30:34

24

11. Getafe

18

6

5

7

22:18

23

12. Real Sociedad

18

6

5

7

31:30

23

13. Girona

18

6

5

7

22:28

23

14. Celta Vigo

18

6

4

8

32:27

22

15. Espanyol

17

5

5

7

14:21

20

16. Levante

18

3

9

6

15:25

18

17. La Coruňa

18

4

4

10

20:35

16

18. Alaves

18

5

0

13

13:27

15

19. Malaga

17

3

2

12

13:31

11

20. Las Palmas

18

3

2

13

14:40

11

VÝSLEDKY

GARETH BALE SICE VSTŘELIL VE VIGU DVA GÓLY BĚHEM DVOU MINUT, ALE REAL
PŘESTO S CELTOU JEN PLICHTIL 2:2 A NAVÝŠIL SVOU ZTRÁTU NA BARCELONU.

PROBUDÍ SE KONEČNĚ PATRICK SCHICK I CELÝ TÝM AS ROMA?

Kdepak, lepší už to být nemůže! Fotbalisté Barcelony si vychutnávají přímo pohádkové chvíle. Zničili dalšího protivníka, opět se
vzdálili rivalům z Realu a navíc se jim už tak silný kádr kolem
Messiho rozrostl o další dvě superhvězdy.

Namlouvali si, že tohle může být jejich rok, v němž budou slavit
scudetto. Jenže místo titulu by teď fotbalisté římského AS nejspíš brali jakékoli umístění na pohárové příčce. Stejně jako další
elitní tým Inter se zmítají v hluboké krizi!

Na nebi není jediný mráček, Barcelona si užívá období plné úspěchů. Po vleklém zraně-

Nesplňují očekávání. Chybují v defenzívě, jsou jaloví v útoku. Ani miliardová česká posila

ní se jí vrátila nejdražší letní posila, rychlík Dembélé. Z Liverpoolu pak konečně vykoupila

Patrik Schick zatím nedokázala Římany probudit. „Chybí nám charakter, takhle to dál ne-

za 4 miliardy korun vysněného brazilského špílmachra Coutinha. „Je brilantní, s jeho pří-

jde. Jsme přece AS Řím!“ burcoval kouč Di Francesco po další facce, kterou byla domácí

chodem se posuneme ještě výše,“ jásal střelec Suárez, který svého někdejšího parťáka

porážka 1:2 s Bergamem. Ta znamenala pád na pátou příčku, dokonce až za městské ri-

z Liverpoolu jel dokonce celý natěšený vyzvednout na letiště.

valy Lazio. „Musíme se omluvit fanouškům, dát se do kupy jako tým a sezonu restartovat,“

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

PROGRAM

V 18. kole La Ligy pak borci Barcelony sfoukli Levante 3:0 a smíchy se popadali za břicha, když rivalové z Realu hned při vykročení do jarní části jen remizovali 2:2 ve Vigu. „Bílý

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

balet“ je v tabulce až čtvrtý a manko 16 bodů na lídra (byť se zápasem k dobru) je přímo

Podobně strádá další elitní tým Inter, nedávno ještě lídr ligy. Naposledy Milánští remizo-

ostudné! Znovu se tak oživily spekulace o možném vyhazovu nedotknutelného kouče Zida-

vali 1:1 na Fiorentině a na výhru čekají už pět zápasů. „Postrádáme trochu víc elánu a síly, to

neho, ovšem zdá se, že se zatím čeká na klíčové osmifinále Ligy mistrů proti PSG...

nás stojí body,“ povzdychl si trenér Spalletti po duelu, v němž jeho tým přišel o výhru až v na-

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ
1. Messi L.

TÝM

G

A

Barcelona

16

7

2. Aspas I.

Celta Vigo

11

3

2. Suarez L.

Barcelona

11

1

4. Zaza S.

Valencia

10

0

5. Bakambu C.

Villarreal

9

0

Girona

9

0

7

7

6

29:21

28

20

6

10

4

28:27

28
28

11. AC Milán

20

8

4

8

25:27

12. Bologna

20

7

3

10

23:30

24

13. Chievo

20

5

7

8

20:32

22

14. FC Janov

20

5

6

9

16:22

21

15. Sassuolo

20

6

3

11

13:30

21
20

16. Cagliari

20

6

2

12

18:31

17. Spal

20

3

6

11

21:38

15

18. Crotone

20

4

3

13

13:38

15

19. Verona

20

3

4

13

18:41

13

20. Benevento

20

2

1

17

13:43

7

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

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

stavení. V příštím kole se oba trápící se giganti střetnou mezi sebou na milánském San Siru!
Jednobodový náskok na čele tabulky si udržela Neapol, která zlomila odpor předpo-

byl vyloučen a domácí kvůli němu museli hrát čtvrt zápasu v deseti. „Rozhodčí nezvážil

slední Verony až v závěrečné půlhodině. Teď čeká Hamšíka a spol. zápas pravdy v Berga-

emocionální aspekt, pravidla jsou pravidla. Pokud jdete slavit s fanoušky, je to žlutá kar-

mu, se kterým prohráli tři z posledních čtyř vzájemných zápasů! Na svoji šanci tak číhá

ta,“ pokrčil rameny kouč Simeone, jehož svěřenci ale oslabení v klidu ubránili. I proto se

druhý Juventus, který urval hubenou výhru 1:0 v Cagliari. Trenér Allegri zaznamenal 200.

na útočníka nezlobil. „Costova přítomnost nám dodala rychlost, přímočarost a zanesla

vítězství v Serii A a jubilejní 100. na lavičce „Staré dámy“.
Střeleckým králem kola byl čtyřgólový Immobile z Lazia, jenž se s 20 brankami probil

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

TÝM

G

A
7

1. Immobile C.

Lazio

20

2. Icardi M.

Inter

18

1

3. Dybala P.

Juventus

14

3

4. Quagliarella F.

Sampdoria

12

5

do čela tabulky střelců. Svoje velké obrození potvrdil nováček z Beneventa, který po Chi-

5. Mertens D.

Neapol

10

6

doma 3:5, se slabou La Coruňou na vlastním hřišti jen remizoval šestý Villarreal. Oběma

evu doma přetlačil 3:2 i Sampdorii a pozvolna dohání obří manko na soupeře. K záchraně

6. Džeko E.

AS Řím

9

3

tak už dýchá na záda rozjetá senzace z Eibaru!

mu nyní chybí už „jen“ osm bodů.

6. Higuain G.

Juventus

9

3

Pátá Sevilla při premiéře nového kouče Montelly selhala v derby s Betisem a padla

36

37

inzerce

inzerce

5. Stuani C.

pdorie,“ připomněl útočníkovu bývalou formu.

vzbudil i velké emoce. Slavný útočník sice vstřelil pojišťovací druhou branku, jenže vzápětí

strach do hlav soupeřů, čehož si nešlo nevšimnout.“

20

přidal trenér, jenž se už lehce otřel i o českou posilu. „Potřebujeme Schicka jako ze Sam-

19. KOLO

Hrdina, nebo padouch? Velký návrat čarostřelce Diega Costy do madridského Atlétika

9. Fiorentina
10. Turín FC

INZERCE
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
16. 1. 2018

VARTA futsal liga
www.futsalliga.cz

VE ŠLÁGRU 15. KOLA VARTA FUTSAL LIGY SE LITOMĚŘICE UTKALY DOMA SE SPARTOU.
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Sparta přežila v poslední minutě dvě penalty

a z Litoměřic veze bod

DAVID CUPÁK SE VE SPARŤANSKÉM DRESU TREFIL HNED DVAKRÁT.

Oslabená Sparta se přesto dokázala v 8. minutě dostat do vedení, když Vahala našel přihrávkou podél postranní čáry Sopa,
který poslal míč na Cupáka, ten octl sám před brankářem Va-

GARDENLINE LITOMĚŘICE - AC SPARTA PRAHA 3:3 (1:1)

vrekem, přes kterého protlačil míč do sítě. Litoměřice se dočka-

Branky: 17. Rafael (Kovács), 28. Záruba (Krok), 39. Vagnao (Rafael) - 8. Cupák (Sop), 33. Cupák (Brahimi), 35. Belej (Sop).

ly vyrovnání v 17. minutě, kdy se po rozehrání autu uvolnil Rafael,
který se trefil přesně k tyči - 1:1.
V osmé minutě druhé půle se dostali domácí do vedení, když

NOVÝ BRAZILEC V LITOMĚŘICKÉM DRESU RAFAEL OTEVŘEL SKÓRE UTKÁNÍ.

Futsalisté Sparty se v 15. kole VARTA futsal ligy utkali v lovosické sportovní
hale Chemik s mužstvem Gardenline Litoměřice. Pražané se museli v zápase obejít bez několika zraněných hráčů v čele s Marcelem a Amadeem a bylo
jasné, že je proti Litoměřicím nečeká snadné utkání.
CHANCE FUTSAL LIGA

HELAS BRNO - SVAROG FC TEPLICE 3:6 (0:5)
Branky: 25. Mužík (Šarközy), 31. Poul (V. Cupák), 40. V. Cupák (Kubica) - 2. Nene, 3. Claudinho (Borges), 14. Jean (Nene), 16. Černý (Baran), 19. Jean, 32. Nene (Borges).

Zárubovu střelu tečoval Diego a míč přepadl přes Vahalu do sítě.

OLYMPIK MĚLNÍK - SLAVIA PRAHA 5:4 (2:3)

Sparta ale dokázala ve 33. minutě vyrovnat, když se z dorážky

Branky: 6. Malák (Zdržálek), 11. Cabadaj (Sváta), 24. Mažári (Cabadaj), 36. Mažári, 38. Surmaj (Němec) - 2. Hrdina, 5. Míča (Směřička), 17. Směřička (Míča), 30. Směřička (Hrubý).

trefil podruhé v zápase David Cupák.
O necelé dvě minuty později našel Sop před brankou Beleje,

28

VÝSLEDKY 15. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

který ranou mezi nohy Vavreka poslal Spartu do vedení. Domácím ale v závěru vyšla power play a Rafael přihrávkou mezi

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - FK ERA-PACK CHRUDIM 0:5 (0:1)
Branky: 13. Max (R. Mareš), 23. Max (Felipe), 37. Max (Koudelka), 37. Felipe (Max), 39. Rešetár (Max).

AC GAMASPOL JESENÍK - SK INTEROBAL PLZEŇ 1:7 (0:2)

nohami Cupáka našel na zadní tyči Vagnaa, který srovnal na ko-

Branky: 21. Furik (Plhák) - 4. Štverák (Vnuk), 18. Štverák (Vnuk), 21. Štrajt (Křemen), 23. Štverák
(Holý), 27. Křemen (Vnuk), 28. Štverák (Vnuk), 30. Štrajt.

nečných 3:3. Remízu mohli domácí ještě odvrátit, když v posled-

SKP OCEL TŘINEC - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 2:5 (1:1)

ní minutě kopali dvě dlouhé penalty, první poslal Kovács mimo

Branky: 8. Blahut (Przyczko), 27. Baron (Polášek) - 19. Fichtner (Havrda), 21. Rott (Fichtner),
26. Fichtner (Havrda), 27. Kirov, 28. Rott.

a druhou Rafael do tyče.

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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„Věděli jsme, že Sparta přijede v menším počtu hráčů a že bude

s brankářem na útočné polovině a my na to nestačili zareagovat.

nám naši hru ale narušovala svou power play, což nám dělalo

V závěru čelil brankář Sparty dvěma desetimetrovým kopům.

hrát hodně zataženě a bude spoléhat na brejky. To se také potvr-

V závěru poločasu se nám ale podařilo vyrovnat,“ shrnul první po-

problémy a vypadávali jsme z tempa. Nakonec jsme mohli zápas

„Abych řekl pravdu, tak jsem věděl, Michal Kovács mi gól nedá.

dilo. Hráčům nemám za první poločas co vytknout, byli v pohybu,

ločas trenér Litoměřic Marek Kopecký a pokračoval v hodnocení

rozhodnout ve svůj prospěch, ale neproměnili jsme dvě desítky.

Co se týče Rafaela, tak ten trefil tyč. Kdyby to šlo do branky, tak

snažili se, ale bohužel do vedení šla Sparta, když si pomohla hrou

zápasu: „Po přestávce jsme chtěli pokračovat v aktivitě. Sparta

Celkově je to ale z mého pohledu zasloužená remíza. Samozřejmě

nevím, jestli bych tam byl včas, těžko říct. Naštěstí Litoměřice ani

nedat dvě penalty zamrzí, ale dlouho jsem neviděl Spartu takto

jednu penaltu neproměnily a mi za to můžeme být rádi, protože by

bojovat a bod si ze zápasu odnést zasloužila.“

šly do trháku a my bychom těžko s výsledkem něco dělali.

„Jeli jsme na zápas kvůli zraněním v hodně oslabené sestavě.

„Před zápasem jsem hráčům řekl, že mě nezajímá výsledek.

Málokdo čekal, že budeme lepší než domácí, ale my hráli tak,

Požadoval jsem po nich, aby ale hráli jako tým. V zápase nám chy-

jak jsme si řekli, jak jsme chtěli a měli jsme i díky power play

běla prakticky celá první čtyřka, protože když se ohlédnu na začá-

možná trochu více ze hry. Měli jsme více šancí, než soupeř, ale

tek sezony tak skončil kvůli zranění Lucas, odešel Wilde a zranění

neproměňovali jsme je. Domácí měli asi čtyři šance a dali z nich

jsou Amadeu a Marcelo. Hráči mé přání, aby hráli týmově napros-

tři góly. My jsme měli před brankou soupeře daleko více závarů

to splnili. Hráli obětavě, skákali do střel, pomáhali jeden druhému

a musíme v tom začít být více efektní. Zápas to byl celkově těžký.

a já nemám komu co vyčíst,“ těšilo po zápase trenéra Sparty Be-

Oba celky mají v kádru kvalitní cizince, což se projevilo. My nyní

niho Simitči, který navázal: „Věděli jsme dopředu, že soupeř bude

musíme ještě více potrénovat a urvat konečně tři body,“ zhodno-

hodně držet míč, protože jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany

til zápas brankář Sparty Ondřej Vahala a ohlédl se za dramatic-

a vyrážet do brejků, což se nám dařilo. Měli jsme z toho asi šest

kým závěrem: „Posledních pět minut se hrála víceméně power

šancí, které jsme ale bohužel nedali. Domácí více drželi míč, ale

play na jednu i druhou stranu. Bohužel se domácím podařilo vy-

my měli více šancí. Před zápasem, v sestavě, v jaké jsme sem jeli

rovnat, když míč prošel Davidu Cupákovi mezi nohami a Vagnao

bychom asi remízu brali, ale nyní trochu remízy litujeme, vzhle-

dával na zadní tyči míč do prázdné branky. Kdyby mi před zápa-

dem k tomu, jaké šance jsme si vytvořili.“

sem ale někdo řekl, že tu budeme remizovat, tak bych to asi bral.
Remíza je podle mě spravedlivá.“

Na závěr poděkoval trenér Sparty divákům. „Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří byli neskuteční. Už v loňském čtvrtfinále
jsme viděli, že Sparta má v Lovosicích početnou skupinu fanoušků. I nyní se to potvrdilo. Jejich povzbuzování nás drželo ve hře,

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

CHANCE FUTSAL LIGA

ZÁPAS NAKONEC SKONČIL REMÍZOU 3:3.

TÝM

Z

V

R

P

S

B

1.

FK ERA-PACK Chrudim

15

14

1

0

77 : 19

43

2.

AC Sparta Praha

15

11

2

2

71 : 44

35

3.

SK Interobal Plzeň

15

10

2

3

75 : 41

32

4.

Nejzbach Vysoké Mýto

15

10

0

5

55 : 45

30

5.

Gardenline Litoměřice

14

7

3

4

46 : 39

24

6.

Svarog FC Teplice

15

8

0

7

71 : 66

24

7.

SK Slavia Praha

15

7

0

8

69 : 63

21

8.

Helas Brno

15

6

0

9

52 : 59

18

9.

SK Olympik Mělník

15

4

0

11

50 : 78

12

10.

Démoni Česká Lípa

14

2

3

9

35 : 58

9

11.

AC Gamaspol Jeseník

15

2

2

11

35 : 74

8

12.

SKP Ocel Třinec

15

1

1

13

32 : 82

4

bych měl někoho vyzdvihnout, tak je to brankář Vahala, který ukázal naplno svou kvalitu, když nejen skvěle zachytal, ale pomohl
nám i výrazně při útočení,“ uzavřel Beni Simitči.

inzerce

28

a i jim patří velký dík. Dík patří samozřejmě i hráčům a pokud

Klubu Svarog FC Teplice byly před sezonou odebrány tři body na základě disciplinárního postihu.

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

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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GALAVEČER GRASSROOTS

Sadílkův čtvrtý triumf mezi dorostenci

MICHAL SADÍLEK Z PSV EINDHOVEN PŘIDAL KE DVĚMA PRVENSTVÍM MEZI MLADŠÍMI DOROSTENCI I STEJNÝ POČET TRIUMFŮ VE STARŠÍ KATEGORII.

Sadílek letos zvítězil před druhým Martinem Graiciarem, který

jsem kapitánem v dorostu Eindhovenu, nakukuju do áčka, což byla

hostuje v Liberci z Fiorentiny, a třetím Antonínem Růskem z br-

velká odměna mé práce. S reprezentací U19 jsme udělali úspěch

něnské Zbrojovky. Odchovance 1. FC Slovácko na pódiu dekorovali

na ME, takže rok 2017 byl z mého pohledu dobrý.“

Michal Sadílek obhájil pozici největšího talentu mezi českými fotbalisty a při

předseda asociace Martin Malík, technický ředitel FAČR Michal

Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík kromě předává-

nedělním Galavečeru Grassroots FAČR po roce znovu ovládl anketu o nejlepšího

Prokeš a legendární Karel Poborský. „Michal Sadílek je bezespo-

ní ocenění Michalu Sadílkovi také vyzdvihl důležitost samotného

ru jasnou jedničkou, má našlápnuto k výborné kariéře. Přál bych

Grassroots: „To jsou kořeny fotbalu, bez Grassroots není fotbal. Je

staršího dorostence. Záložník PSV Eindhoven a reprezentace U19 na pražském

si, abychom ho dál viděli třeba v áčkovém dresu,“ dodal ke gratu-

to pro nás nesmírně významná složka a budeme jí nadále věnovat

Žofíně přebral hlavní cenu dokonce již počtvrté v kariéře: v minulosti dvakrát

laci Sadílkovi Karel Poborský.

maximální podporu.“

„Takové ocenění má velký ohlas i v PSV, už teď mám na mobi-

triumfoval i mezi mladšími dorostenci a dorovnal tak předchozí stejné počiny

dočkal takového vyznamenání,“ reagoval na své ocenění český
reprezentant a zároveň zhodnotil uplynulý rok: „Byl to dobrý rok,

50
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www.fotbal.cz
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svých předchůdců Václava Černého a Dominika Maška.

lu od lidí z klubu spoustu zpráv. I oni jsou rádi, že jsem se znovu
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Cena Vlastislava Marečka pro nejlepšího mladšího dorostence
putuje do Brna zásluhou Lukáše Vorlického, který za sebou nechal slávistu Jakuba Markoviče a Adama Hložka ze Sparty.
Velká naděje ženského fotbalu Andrea Stašková ze Sparty byla
vyhlášena za největší dívčí talent a polepšila si tak z loňské třetí pozice, pomyslné stříbro tentokrát brala Michaela Dubcová ze
Slovácka a třetí skončila Michaela Khýrová, spoluhráčka Staškové z letenského klubu.

VÝSLEDKY 16. GALAVEČERU GRASSROOTS
HRÁČSKÉ ANKETY
Fotbal - starší dorostenec:
1. Michal Sadílek (PSV Eindhoven),
2. Martin Graiciar (Fiorentina/FC Slovann Liberec), 3. Antonín Růsek (FC Zbrojovka Brno)
Fotbal - mladší dorostenec (Cena Vlastislava Marečka):
1. Lukáš Vorlický (FC Zbrojovka Brno),
2. Jakub Markovič (SK Slavia Praha), 3. Adam Hložek (AC Sparta Praha)
Ženský fotbal - talent roku:
1. Andrea Stašková (AC Sparta Praha),
2. Michaela Dubcová (1. FC Slovácko), 3. Michaela Khýrová (AC Sparta Praha)
Futsalista roku:
1. Michal Seidler (Rekord Bielsko-Bala),
2. Radim Záruba (ŠK Slovan Bratislava/Gardenline Litoměřice, 3. Tomáš Vnuk (SK Interobal Plzeň)
Futsal - talent roku:
1. Jan Křemen (SK Interobal Plzeň),
2. Ivan Šarközy (Helas Brno), 3. Dominik Zdržálek (Olympik Mělník)
Plážový fotbal:
David Černý (SK Bosnia Online EU Teplice)

TRENÉRSKÉ ANKETY
Fotbal - dorostenci (bez umístění):
David Holoubek (AC Sparta Praha), Luděk Zlámal (1. SC Znojmo)
Fotbal - žáci (bez umístění):
Jiří Kovárník st. (FK Pardubice), Jaroslav Teplan (FC Tempo Praha)

Galavečer Grassroots tradičně pamatuje také na nejlepší tre-

TALENTEM ROKU V ŽENSKÉ KOPANÉ
SE STALA SPARŤANKA ANDREA STAŠKOVÁ.

néry v mládežnických kategoriích. V kategorii dorostu nyní získal
ocenění David Holoubek, který si v minulém roce vyzkoušel práci

Mezi trenéry ženského fotbalu obhájil loňské vítězství Karel Rada, který v minulém roce vedl reprezentaci U17 na domácím mistrovství Evropy a vzápětí povýšil k seniorskému A týmu,
s nímž se stále drží ve hře o postup na mistrovství světa. Stejně
jako před rokem se na druhé pozici umístil Petr Vlachovský, kouč
reprezentace U19 a Slovácka a třetí skončil Pavel Medynský, jenž
přivedl k mistrovskému titulu pražskou Slavii.
opora polského celku Bielsko-Bala, který trofej pro elitního do-

Futsal: 1. Tomáš Neumann (reprezentace ČR „A“),
2. Martin Brůna (reprezentace U19), 3. Martin Brychta (SK Slavia Praha)

tězil před druhým Radimem Zárubou, loňským vítězem, který

vého týmu Slovanu Liberec. Společně s Holoubkem byl v kategorii dorostenců vyznamenán také Luděk Zlámal ze Znojma. Mezi
žákovskými trenéry se té samé pocty dostalo Jiřímu Kovárníkovi
staršímu z Pardubic a Jaroslavu Teplanovi, který se mládeži věnuje v FC Tempo Praha.

minulý rok strávil ve Slovanu Bratislava a v Litoměřicích, a Tomášem Vnukem z Plzně. Dokonce už pojedenácté byl za nejlepšího
domácího trenéra dekorován Tomáš Neumann, dlouholetý kouč

Grassroots akce roku 2017: 3. místo reprezentace U19 na ME v Gruzii

reprezentace, které v minulém roce těsně unikl postup na EURO.

Gambrinus - „Kopeme za fotbal“: TJ Melechovan Kouty

U17 a od začátku letošního roku vyhlíží další velkou šanci u ligo-

mácího hráče získal již popáté v kariéře. Seidler v hlasování zví-

Cena fair play 2017: Adam Fila (Újezd u Brna)

Grassroots sociální akce roku 2017: Futsal za život

u prvního týmu Sparty, aby se vzápětí vrátil k letenskému týmu

Mezi futsalisty se na trůn po dvou letech vrací Michal Seidler,

Ženský fotbal: 1. Karel Rada (reprezentace ČR „A“/U17),
2. Petr Vlachovský (1. FC Slovácko/U19), 3. Pavel Medynský (SK Slavia Praha)

DOPROVODNÉ ANKETY

Za Neumannem se seřadili Martin Brůna z týmu U19 a Martin
Brychta, který loni vedl pražskou Slavii. Futsalovým talentem
roku je Jan Křemen z Plzně.
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KAREL RADA COBY VÍTĚZ V KATEGORII ŽENSKÉHO FOTBALU.
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NEJLEPŠÍM FUTSALISTOU BYL VYHLÁŠEN MICHAL SEIDLER.
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CENU PRO NEJLEPŠÍHO FUTSALOVÉHO TRENÉRA PŘEBRAL TOMÁŠ NEUMANN UŽ POJEDENÁCTÉ.
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8. DEN PARTNERŮ

přinesl více jak 100.000 Kč

VÍTĚZEM TURNAJE SE STAL SPORT HRADEC CUP TEAM.

Na soupiskách byli například Kulič, Dapecí, Janeček, Meszá-

a trenérská legenda Ladislav Škorpil. Mezi hosty Dne partnerů

rosová, Kyral, Haken, Podlipný, Tomeš, Chromek, Friedl, Ptáček,

byl mimo jiné předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs,

Karanský a další. Hrálo se nejdříve ve dvou čtyřčlenných skupi-

Ema Hubáčková (operní pěvkyně), Miroslav Sixta (Sport Invest),

nách a poté následovaly duely o konečné pořadí. Celkový primát

zástupci dalších partnerů OFS a další.

vybojoval Sport Hradec Cup team, stříbrnou příčku obsadil BEL-

Po fotbalovém turnaji se konala dražba sportovních relikvií:

sport a na bronzovém stupínku následoval celek JAKO team. Nej-

dresy s podpisy hráčů a celých týmů, a známých sportovních

úspěšnější tři týmy převzaly poháry od Sport Forte, všichni účast-

osobností jako například dresy české fotbalové reprezentace

níci ceny a pamětní diplomy OFS Hradec. Nejlepší hráči celého
turnaje obdrželi rovněž pamětní trofeje: střelec Michal Haken
(HLDS) 8 branek, brankář Josef Prokeš (BELsport) a hráč Martin
DRAŽBA SPORTOVNÍCH ARTEFAKTŮ VÝRAZNĚ PŘISPĚLA K CELKOVÉMU ZISKU Z AKCE, KTERÝ PŘEVÝŠIL ČÁSTKU 100.000 Kč.

I TATO PROMĚNĚNÁ PENALTA PŘINESLA
DO CHARITATIVNÍ POKLADNY DESETIKORUNU.

Otradovský (Hradecký Deník).
Zajímavostí turnaje byla finanční „pokuta“ za vstřelenou bran-

Okresní fotbalový svaz uspořádal ve zdejší moderní sportovní hale již 8. ročník
charitativní akce „Den partnerů OFS Hradec Králové“. Úvodní část obstaral tradiční fotbalový turnaj a tohoto klání se zúčastnilo osm týmů: BELsport, Hradecký
Deník, CK Votrok, BD Group, JAKO team, ARROWS, Sport Hradec Cup a HLDS -

56

žlutá karta a 300 Kč vyloučení či slosovatelné programy.
Ceny předávali při závěrečném slavnostním vyhodnocení čelní představitelé OFS Hradec Králové Martin Zbořil, Vladan Haleš

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz
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Hradecká lesní a dřevařská společnost v sestavách s řadou známých borců…

ku od 10 Kč výše, 50 Kč za hattrick a udrženou nulu v utkání, 100 Kč
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(Koubek, Suchý, Darida, Barák), dresy zahraničních klubů: Man-

Za letošní ročník bude vybraná hotovost věnovaná ve prospěch

chester United (Roy Keane), Leverkusen (Danny da Costa), Brigton

těchto organizací: Nomia - projekt „Rodiče týmem pro své dítě“,

Move Albion (Skalák), Werder Bremen (Pavlenka), hokejové dre-

Oblastní charita Hradec Králové - projekt „Charitativní pečovatel-

sy Monutfieldu Hradec Králové (Patrik Rybár), hokejka Jaroslava

ská služba“, Sport Hradec Cup - charitativní akce, která podporuje

Bednáře, Kateřina Siniaková věnovala tenisové oblečení z finále

hendikepované děti (letos pro Marušku, Matěje, Terku a Zdendu).

čtyřhry na tenisovém US Open…
V průběhu celodenního klání přispěli i další dárci, zahrnuto je
dobrovolné vstupné i příspěvky za vstřelené góly, a tak bude pře-

Konečné pořadí turnaje: 1. Sport Hradec, 2. BELsport, 3. JAKO
team, 4. Hradecký Deník, 5. HLDS, 6. CK Votrok, 7. BD Group,
8. ARROWS. 

-Lubomír Douděra-

www.ceskestredohori.info

dáno na charitativní projekty více jak 100.000 Kč, což bude ještě
postupně upřesňováno v průběhu následujících dnů vzhledem
k možnosti stále přispět bezhotovostně na speciálně zřízený cha-

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

ritativní účet č. 256299368/0300.

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!

inzerce

NA TRADIČNÍM TURNAJI BOJOVALO OSM CELKŮ.

Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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