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Moderna bez faulů  10    Liverpool s rekordní smlouvou  10    Juve zpět do čela  29

 ALEŠ 

 MATĚJŮ 

„Mým velkým snem je Anglie. 
Tím největším Premier League. 
Ale ta je daleko, nejprve bude 
třeba udělat mezikrok, “ říká 
brankář skotského St. Mirren.

 VÁCLAV HLADKÝ

Timo 
Werner

„Serie A? 
Velká škola!“

  „Raději góly připravuji!“  
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Vážení čtenáři!

Tuzemský fotbal drží zimní zápasovou pauzu, 
a tak jsme se v tomto vydání Gólu vypravili do za-
hraničí. V Itálii se vesele hraje, Serie A vypukla 
hned první víkend nového roku, takže má v za se-
bou už dvě soutěžní kola s letopočtem 2020. 
V obou se představil v základní sestavě Brescie 
Aleš Matějů. Český bek si v dresu prvoligového 
nováčka vydobyl pevnou pozici a ve velkém rozho-
voru vypráví své postřehy z dění na stadionech i ze 
zákulisí jedné z nejprestižnějších soutěží Evropy. 
Víte, která z jejích hvězd na něj udělala největší do-
jem? Prozradíme jen, že Ronaldo to nebyl… Do jiné 
hvězdné ligy by rád pronikl Václav Hladký. Podle 
Jima Goodwina, trenéra jeho klubu St. Mirren, 
se během pouhého ročního působení stal nejlep-
ším brankářem skotské Premiership. Smlouvu 
končící v létě Václav neprodlouží a otevřeně říká: 
„Mým snem je Anglie!“ Kudy vidí možnou cestu 
do vytoužené Premier Leagaue, se dozvíte v rub-
rice Můj týden. Stejně jako proč nelétá do Čech 
a jak ve Skotsku tráví volný čas při reprezentač-
ních přestávkách. Zatímco St. Mirren zahajuje 
letošní zápasový program příští středu na trávní-
ku slavných Glasgow Rangers, borci Lipska si to  
s Unionem Berlín rozdají už v sobotu. V hájení ve-
doucí pozice po podzimní části bundesligy budou 
hodně spoléhat na branky kanonýra Timo Werne-
ra. Ačkoliv se německý reprezentační útočník pře-
tahuje s mnichovským Robertem Lewandowskim 
o korunu krále ligových střelců - má jen o jednu 
trefu méně - v rubrice Profil hvězdy poněkud pře-
kvapivě říká: „Raději góly připravuji!“ 

Tak příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„SPÍŠ VYPADÁ, ŽE NA JARO ZŮSTANU“
„Není tajemství, že v St. Mirrenu jsem neprodloužil smlouvu. Jednání probíhala v létě 

i během podzimu, jednoznačně jsme se dohodli, že moje fotbalové cíle jsou ještě o malinko 

výš. Pokud je výkonnostní laťka takhle nastavená, proč toho nevyužít. Aktuální stav vypadá 

tak, že jsem stále v St. Mirrenu. Ozvaly se nějaké kluby, konkrétní být ale nechci, nechávám 

všechno na agentech. V tuto chvíli to spíš vypadá, že na jaro zůstanu. Nicméně, přestupní 

období končí až na konci ledna, stát se může všechno. Teď se plně soustředím na St. Mir-

ren, abych mu co nejvíc pomohl. Aby se ho opět netýkala baráž o záchranu. 

„PREMIER LEAGUE? NEJDŘÍV MEZIKROK“
Mým velkým snem je Anglie. Tím největším Premier League. Ale ta je daleko, nejprve 

bude třeba udělat mezikrok. Nejsem blázen, abych si myslel, že půjdu ze St. Mirrenu pří-

mo do anglické ligy. Měl jsem spoustu rozhovorů s lidmi, kteří se na Ostrovech pohybují 

mnohem déle než já. Někteří tvrdí, že dostat se do Premier League je lepší přes top klub 

ve Skotsku. Jiní si zase myslí, že příznivější varianta je přes druhou anglickou ligu. Ani jed-

na cesta není špatná, v tuto chvíli ale nevím, která je ta nejlepší. Všechno bude vyloženě 

záležet na jednotlivých jednáních s kluby. 

 ŽIVOT VE SKOTSKU SI VÁCLAV HLADKÝ S MANŽELKOU DANIELOU VELMI OBLÍBILI. 

Fotbalový týden Václava Hladkého

„Mým snem je Anglie!“

Za necelých dvanáct měsíců si podmanil skot-
skou ligu. Brankář VÁCLAV HLADKÝ si v St. Mir-
renu vydobyl za krátkou dobu obrovský respekt, 
nejen na ostrovním trhu je horkým zbožím. Smlou-
va se St. Mirren mu končí po této sezoně, není ale 
vyloučeno, že změní dres už nyní v lednu.

 VÁCLAV HLADKÝ PŘESTOUPIL DO ST. MIRRENU 
 Z LIBERCE V LEDNU 2019 A HNED SE STAL JASNOU JEDNIČKOU KLUBU. 

  Škoda se nakonec 
dohodl s Rizesporem
Zkušený útočník Milan Škoda opouští po osmi 
letech Slavii a bude hrát za Rizespor. Ve dvanác-
tém klubu turecké Super ligy podepsal smlouvu 
na rok a půl. Původně měl dlouholetý slávistic-
ký kapitán namířeno do jiného tureckého celku 
Genclerbirligi, ale s ním se nakonec nedohodl 
na podmínkách.  Za pár dnů čtyřiatřicetiletý 
forvard přišel do Edenu v lednu 2012 od vršovic-
kých sousedů z Bohemians 1905. Se 77 branka-
mi v nejvyšší soutěži je nejlepším novodobým 
střelcem Slavie. Získal s ní dvakrát titul, ale 
v podzimní části aktuálního ročníku příliš nena-
stupoval. Vzhledem k tomu, že mu v létě skončí 
smlouva, dostal od vedení červenobílých svolení 
jednat o přestupu.  V nejvyšší soutěži má na kon-
tě 302 utkání a 94 gólů, na podzim se v lize trefil 
pětkrát. Za českou reprezentaci odehrál 19 zápa-
sů a dal čtyři branky. Zúčastnil se i EURO 2016 
ve Francii, kde vstřelil kontaktní gól Chorvatsku. 
Naposledy nastoupil na devět minut loni v březnu 
ve Wembley v kvalifikaci EURO 2020 proti Anglii. 
V Rizesporu, týmu z města na severovýchodě Tu-
recka, předloni na podzim hostoval z belgického 
Genku současný plzeňský kapitán Jakub Brabec. 
Před ním zde působil někdejší urostlý kamerun-
ský útočník Sparty Leonard Kweuke. V Turecku 
by mohl „Škoďák“ vstoupit do prestižního Klubu 
ligových kanonýrů týdeníku GÓL, ke stovce prvo-
ligových gólů mu totiž schází už jen posledních 
šest přesných zásahů.

  Pulkrab bude 
hostovat v „Ďolíčku“
Útočník Matěj Pulkrab posílil Bohemians 1905. 
Dvaadvacetiletý forvard přišel do „Ďolíčku“ 
na půlroční hostování bez opce ze Sparty. 
V nejvyšší české soutěži za ni a Liberec vstřelil 
v 63 utkáních 21 branek. Odchovanec letenské-
ho klubu od březnového zranění prakticky ne-
hrál. Na podzim odehrál pouze 59 minut za spar-
ťanské „béčko“. 

  Kliment si plácl 
se Slováckem
Fotbalisty Slovácka posílil útočník Jan Kliment. 
Bývalý hráč Suttgartu, který se do české ligy 
vrací po čtyřech a půl letech, podepsal s klubem 
roční smlouvu. Po domácím mistrovství Evropy 
hráčů do 21 let v roce 2015, na kterém se stal 
se třemi góly nejlepším střelcem šampionátu, 
přestoupil z Jihlavy do Stuttgartu. V bundesli-
govém celku se ale neprosadil a odešel na hos-
tování do Bröndby. V Kodani ožil a dostal se 
i do seniorské reprezentace, ale loni na jaře si 
vážně poranil koleno a musel se podrobit dvěma 
operacím. Zdravotní problémy ho navíc připravily 
o možnost proměnit hostování v Bröndby v pře-
stup. Po návratu do Stuttgartu sice s klubem 
prodloužil o rok smlouvu, ale působil už jen v re-
zervním týmu. Šestadvacetiletý forvard ve Stutt-
gartu za bundesligový tým odehrál deset zápasů 
a vstřelil jednu branku. V dresu Bröndby ve 48 zá-
pasech zaznamenal sedm gólů a pět asistencí.

  Považanec 
prodloužil v Jablonci
Fotbalista Jakub Považanec bude nadále pokra-
čovat v Jablonci. Slovenský střední záložník pro-
dloužil se Severočechy končící smlouvu a klubu 
se nově upsal až do 30. června 2023. Do české ligy 
přišel v létě 2014. Nejprve působil v dresu pražské 
Dukly a před třemi lety přestoupil do Jablonce. 
Osmadvacetiletý záložník má v nejvyšší soutěži 
na kontě 160 startů a 12 gólů, na podzim zasáhl 
do všech dvaceti kol.

  Drobný pokračuje 
v Dynamu
Brankář Jaroslav Drobný bude za fotbalisty Čes-
kých Budějovic chytat i v jarní části ligové sezony. 
Čtyřicetiletý bývalý reprezentační gólman, který 
přišel do Dynama v průběhu podzimu, dal přednost 
setrvání na jihu Čech před nabídkou z Německa. 
Člen Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL schá-
zel na startu zimní přípravy Jihočechů a k týmu se 
připojil až v pátek po návratu z dovolené v Řecku.  

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

 TOMÁŠ GALÁSEK 

„POČASÍ JE NĚKDY DIVOČINA“
Spousta lidí se mě ptá, jak snáším ostrovní počasí. Ano, je občas divoké. Nicméně, ně-

jakým způsobem jsme s manželkou zvyklí z Liberce. Tenkrát byl pro nás mnohem větší 

šok, když jsme šli z Brna do Liberce. Ale co vám budu povídat, je to někdy divočina. Bě-

hem dne se vystřídá pět druhů počasí, v intervalu pěti deseti minut. Což je docela vtipné, 

neboť se musíte zařídit na vítr, na sluníčko a také musíte počítat s tím, že bude pořádný 

déšť. Život ve Skotsku je ale skvělý. Lidé jsou usměvavější než v Česku. Jsou spokojeněj-

ší. Češi se pořád za něčím honí.

„S MANŽELKOU POZNÁVÁME SKOTSKO“
S manželkou Danielou rádi cestujeme, snažíme se poznávat Skotsko co nejvíc. Nelítá-

me domů, neboť máme psa. Velká Británie totiž uvalila embargo na přílet zvířat. Trávíme 

tedy reprezentační pauzy ve Skotsku, využíváme je právě k cestování. Najdeme si nějaké 

zajímavé místo, sbalíme se a vyrazíme. Naposledy jsme byli na poloostrově na severu 

Skotska. Moře, vodopády, travnaté duny, historické hrady. Nádhera. Jsme tu devět měsí-

ců, viděli jsme spoustu krásných míst. Ale ve finále jsme prakticky neviděli nic. Ve Skot-

sku je toho strašně moc.“ 

„VE SKOTSKU SE CÍTÍM SKVĚLE“
Od příchodu do St. Mirrenu jsem odchytal všechny zápasy. Jsem maximálně spokoje-

ný. Můžeme se bavit, že mi skotská liga vyhovuje, ale je tam spousta jiných parametrů. 

Od mého trenéra brankářů až po celý klub. Všechno probíhá ve fantastické rovině. Od prv-

ního dne se ve Skotsku cítím skvěle i díky veškeré podpoře z klubu. Začátky a aklimatizaci 

mi udělal mnohem snazší. Náš kouč Goodwin o mně prohlásil, že jsem nejlepší brankář 

ligy. Je skvělé slyšet na sebe chválu. A je jedno, jestli jde o fotbal, nebo o jakoukoli jinou 

práci. Tu větu ale vnímám také jako velký závazek.

„PRVOTNĚ SE DÍVÁME POD SEBE“
V lize jsme v posledních pěti zápasech uhráli osm bodů. Situace se ale zlepšuje delší 

čas, jen se nám to předtím nedařilo podpořit výsledky. V srpnu přišel nový trenér, v kádru 

byl velký pohyb. Postupně se všechno dávalo dohromady. Lámalo se to v listopadu a v pro-

sinci, naše hra začala mít slušné parametry. Počet bodů je solidní, doufám, že na poslední 

utkání po krátké zimní přestávce navážeme. Jestli pomýšlíme na účast ve skupině o titul? 

To je asi silné slovo, ale bodové rozdíly nejsou velké. Může se nám podařit vítězná série 

a vyhodit nás výš. Prvotně se ovšem díváme pod sebe.“

VÁCLAV HLADKÝ * Narozen: 14. listopadu 1990 * Výška: 189 cm * Váha: 80 kg * Stav: žena-
tý, manželka Daniela * Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: FC Sparta Brno (1996-
2003), FK Šardice (2004-2006), 1. FC Brno (2004-2006), Zbrojovka Brno (2006-2009), MSK 
Břeclav (2009-2011), FC Sparta Brno (2011-2012), SK Líšeň (2012-2013), Zbrojovka Brno 
(2013-2015), Slovan Liberec (2015-2019), St. Mirren (Skotsko, 2019-?) * Česká liga: 70 zá-
pasů * Skotská liga: 40 utkání * Největší úspěchy: účastník základní skupiny Evropské ligy 
(2015, 2016), člen reprezentačních výběrů do 16, 17, 18, 19 a 20 let

 KOUČ JIM GOODWIN SI VÝKONŮ VÁCLAVA HLADKÉHO CENÍ 
 NATOLIK, ŽE JEJ POVAŽUJE ZA NEJLEPŠÍHO BRANKÁŘE VE SKOTSKU! 

STALO SE...  VOLNÉ CHVÍLE VYUŽÍVAJÍ MANŽELÉ VÁCLAV 
 A DANIELA K POZNÁVÁNÍ KRÁS SKOTSKA. 

  Jankto se blýskl 
proti Brescii
Reprezentační záložník Jakub Jankto se v nedělním 
důležitém záchranářském utkání Sampdorie Janov 
proti nováčkovi z Brescie výrazně podílel na vysoké 
výhře domácích 5:1 vstřelenou vítěznou brankou 
a dvěma asistencemi. Nejprve dostal v nastavení 
prvního poločasu centr z pravé strany od Poláka 
Linettyho a z první jej poslal přesně k tyči, čímž 
upravil na 2:1. V 77. minutě doběhl středopolař, 
který oslaví v neděli 24. narozeniny, vyražený míč, 
z levé strany odcentroval do vápna, kde si jej našel 
Caprari. Ve druhé minutě nastavení druhé půle pak 
dlouhým pasem vyslal vpřed kanonýra Quagliarellu 
a ten dal lobem výsledku konečnou podobu. 

  Mešanovič jde 
zachraňovat Kayserispor
Mladou Boleslav po necelém roce opouští útočník 
Muris Mešanović. Devětadvacetiletý Bosňan bude 
v jarní části sezony hostovat v Kayserisporu, který je 
poslední v turecké Super lize. Do „Bolky“ přišel loni 
v únoru ze Slavie a ve středočeském týmu vytvořil 
úderný ofenzivní tandem s ruským forvardem Niko-
lajem Komličenkem. Na podzim vstřelil osm ligových 
a celkem 11 soutěžních branek. Při srpnové domácí 
přestřelce 4:3 proti Spartě se blýskl hattrickem. 
Rodák ze Sarajeva v české nejvyšší soutěži působil 
ještě v Jablonci a v Jihlavě, celkem ve 136 utkáních 
zaznamenal 44 gólů a přidal 12 asistencí. 

  Sparta přivedla 
stopera Huška
Fotbalovou Spartu posílil obránce Lukáš Hu-
šek. Devatenáctiletý stoper přišel z Leicesteru 
a s letenským klubem, kde bude zatím působit 
v rezervním týmu, podepsal smlouvu na tři a půl 
roku. Dvoumetrový bek je odchovancem Jablon-
ce, odkud v létě 2016 zamířil do anglického klubu. 
„Je to urostlý, fyzicky vybavený obránce s dobrou 
rozehrávkou oběma nohama. Svou perspektivu 
a talent potvrzuje v reprezentačním výběru do 20 
let, kde podává dobré výkony,“ říká sportovní ře-
ditel Tomáš Rosický.

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

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

16. LEDNA

1948 Ladislav Józsa 1977 1/0

1986 Milan Škoda 2015-? 19/4

17. LEDNA

1906 Karel „Káša“ Bejbl 1927-1931 10/10

1907 František Junek 1929-1934 32/7

1950 Ján Švehlík 1974-1979 17/4

1983 Tomáš Jun 2004-2006 10/2

1983 Lukáš Magera 2009-2010 4/0

1991 Petr Mareš 2016 3/0

18. LEDNA

1976 Pavel Mareš 2002-2006 10/0

19. LEDNA

1944 František Knebort 1965 2/3

1996 Jakub Jankto 2017-? 26/3

20. LEDNA

1964 Luboš Kubík 1985-1997 56/13

1989 Radim Řezník 2014-? 3/0

1995 Stefan Simič 2017-? 2/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 JAKÉ BUDOU DALŠÍ FOTBALOVÉ KROKY 
 VÁCLAVA HLADKÉHO? SMLOUVU V ST. MIRRENU NEPRODLOUŽIL… 

AKTUÁLNĚ

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.iolympia.cz/
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Moderna bez faulů

Takovou dominanci anglická Premier League ne-
zažila. Fotbalisté Liverpoolu se mílovými kroky blíží 
po dlouhých třiceti letech k zisku mistrovského ti-
tulu. Vítěz posledního ročníku Ligy mistrů i nedáv-
ného mistrovství světa klubů láme v kolébce fotbalu 
historické rekordy jako na běžícím páse, na charis-
matického německého kouče Jürgena Kloppa a jeho 
svěřence se valí lavina superlativů nejen za více jak 
roční šňůru bez ligové porážky, ale i za moderní 
herní pojetí, na které je labužnické se dívat.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Liverpoolská „rudá mašina“ svoje soupeře válcuje týmovými 

propracovanými kombinacemi, při kterých je zároveň decimuje 

běháním bez míče prakticky po celém hřišti. Není to však ně-

kdejší barcelonská „tika-taka“ Messiho a spol., která byla mís-

ty až uspávající i pro fanoušky. Z každé akce „Reds“ hrozí akutní 

gólové nebezpečí od sehraného útočného triumvirátu Salah-Fir-

minho-Mané, který občas svoje důmyslné narážečky či průnikové 

přihrávky přežene na úkor efektivního zakončení. Jenže ani pak 

většinou protivníkovi nesvitne rychlá či reálná šance na odvetný 

úder. Kloppovi vyvolení totiž dokáží bleskově hodit zpátečku a za-

dusit protiútok hned v zárodku. A ještě k tomu bez faulů!

 Chcete důkazy? Suverénní lídr, který měl nabitý vánočně-no-

voroční program, otevíral kalendářní rok 2020 duelem se šestým 

Sheffieldem United na Anfield Roadu. Domácí hráči se dopustili 

prvního nedovoleného zákroku až ve 41. minutě, kdy se ve středu 

hřiště provinil proti pravidlům stoper Joe Gomez, který naskočil 

stabilně do základní sestavy až místo marodů Matipa či Lovre-

na. Nutno ještě dodat, že tím vyrovnal aktuální počet faulů na 1:1 

a po závěrečném hvizdu rozhodčího to byla rovněž remíza 5:5. Ne-

byla to ale náhoda, že by se oba týmy k sobě chovaly na trávníku 

mimořádně galantně. V ostře sledovaném sobotním londýnském 

zápase finalisty Ligy mistrů Tottenhamu s jeho liverpoolským 

přemožitelem, který byl zároveň i hodně medializovaným soubo-

jem renomovaných trenérských stratégů Mourinha a Kloppa, byla 

konečná bilance faulů 4:8! Samozřejmě, že nezanedbatelný podíl 

na spádu hry mají i rozhodčí a jejich cit, kdy už je třeba písknout, 

byť se to důraznými, ale nezáludnými zákroky oboustranně hemží. 

Hlavně „filmaři“ mají smůlu, protože ostrovní arbitři jim v drtivé 

většině neskočí na špek, aby poskytli jejich týmu nezaslouženou 

výhodu. Ostatně také fanoušci v nejprestižnější klubové soutěži 

světa nechtějí, aby jim neustálým kouskováním kazili milovanou 

hru, kvůli které odnepaměti vyprodávají tamní stadiony.

V české lize rapidně nepřibývá diváků, ani neubývá faulů. Někdy 

to není fotbal, ale spíš „soubojovaná“, jak to nedávno slovním no-

votvarem označil dnes už bývalý trenér „Klokanů“ Martin Hašek. 

Ostatně takhle vypadal i poslední podzimní šlágr, v němž v závě-

rečném kole ostravský Baník hostil svého největšího tuzemského 

rivala pražskou Spartu. Kulisa na stadionu v Ostravě-Vítkovicích 

byla výborná, přišlo téměř 14 tisíc diváků, kteří viděli 34 faulů 

(20:14), málo šancí a remízu 0:0… Slavia, která byla na podzim 

naším jediným zástupcem v pohárové Evropě, se musela tomu-

to trendu proti top-soupeřům ve skupině Ligy mistrů přizpůsobit. 

Nejlépe se to červenobílým povedlo hned v úvodním domácím zá-

pase s Dortmundem (0:2), v němž nizozemský sudí Kuipers odpís-

kal jen šest faulů slávistům a deset hráčům hostující Borussie! 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Liverpool uzavřel 
rekordní smlouvu

Kontrakt Liverpoolu a Nike je třetí nej-
lukrativnější ve světovém fotbale po Barce-
loně rovněž s Nike (100 milionů liber na sezo-
nu) a Realu Madrid s Adidasem (98 milionů). 

Firma New Balance oblékala Liverpool 
od sezony 2015/2016 a s avizovanou ztrá-
tou prestižního partnera se nechtěla smí-
řit. Smlouvu s Nike se snažila zablokovat 
u soudu s tím, že nedostala možnost na-
bídku konkurenta dorovnat. Soud nicméně 
na podzim rozhodl, že podmínky od Nike 
jsou co do marketingového dosahu a distri-
buce výhodnější, než by byla schopna New 
Balance nabídnout. 

 DRES LIVERPOOLU BUDE 
 OD NOVÉ SEZONY ZDOBIT 
 TRADIČNÍ „FAJFKA“ NIKE.  JÜRGEN KLOPP NAUČIL SVÉ SVĚŘENCE FOTBALOVOU 

 MODERNU, DÍKY NÍŽ KRÁČÍ LIVERPOOL OD ÚSPĚCHU K ÚSPĚCHU. 

 TAKÉ SLÁVISTÉ UMÍ HRÁT ATRAKTIVNÍ FOTBAL S MINIMEM FAULŮ. 
 V LIZE MISTRŮ PROTI SILNÉMU DORTMUNDU SE DOPUSTILI JEN ŠESTI PROHŘEŠKŮ PROTI PRAVIDLŮM. 

AKTUÁLNĚ

Úřadující vítěz Ligy mistrů a lídr  

anglické Premier League FC Liverpool 

se dohodl na rekordní smlouvě s firmou 

Nike. K americké společnosti přejde le-

tos v červnu od New Balance. Smlouva 

„Reds“ vynese za sezonu 80 milionů 

liber (2,38 miliardy korun), což je o pět 

milionů liber víc, než dostává rival Man-

chester United od Adidasu. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Útočník Milan Škoda se po osmi letech ve Slavii dočkal 

pár dnů před 34. narozeninami prvního zahraničního 

angažmá v Turecku. I když původně mířil 

do Genclerbirligi, nakonec zakotvil v Rizesporu. 

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


Brescii vydatně pomohl k postupu mezi italskou elitu, a ani mezi ní 
se 23letý český obránce ALEŠ MATĚJŮ neztratil. Ve svém premiéro-
vé sezoně v Serii A si vede víc než solidně, odehrál 16 z 19 zápasů. 
Náladu mu však kazí postavení v tabulce, Brescii patří předposlední 
příčka. A také víkendový debakl na půdě Sampdorie Janov (1:5).

Aleš Matějů: Aleš Matějů: 

„Serie A 
je pro mě 
velkou 
školou…“

„Serie A 
je pro mě 
velkou 
školou…“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Je pro vás vysoká porážka studenou sprchou?

„Pro nás šlo o důležitý zápas, Sampdoria měla jen o dva body 

víc než my. Do utkání jsme vstoupili dobře, dostali jsme se do ve-

dení. Jenže od té chvíle jsme zbytečně zalezli. Po třetím gólu jsme 

se sesypali, nakonec jsme odjeli s debaklem. Tabulka se teď za-

číná dělit, jsme mezi čtyřmi, pěti týmy, které se budou prát o zá-

chranu. Musíme získávat body doma.“

 Jednu z branek Sampdorie vstřelil český reprezentant 

Jakub Jankto. Měl jste s ním možnost prohodit pár slov?

„Trefil to krásně levačkou... Bavili jsme se před zápasem, roz-

loučili jsme se s tím, že po něm pokecáme víc. Vzhledem k průbě-

hu jsem ale neměl chuť. Kubovi jsem napsal, že se omlouvám. Měl 

pro mě pochopení. Nedělní zápas byl asi náš nejhorší v Serii A.“

 Jak vám Serie A zatím chutná? Před sezonou jste byl 

ve velkém očekávání.

„Dá se říct, že se naplnila moje očekávání, že italská liga bude 

strašně kvalitní. Je úplně jedno, jestli nastoupíme proti Juventusu 

nebo Lecce. Každý zápas má náboj i obrovskou kvalitu. Rychlost 

hry i individuální schopnosti hráčů jsou na vysoké úrovni. Zatím 

jsem strašně spokojený. Za sebe, za tým. Bohužel, výsledkově se 

nám nedaří tolik, jak bychom si přáli.“

 V čem spatřujete největší rozdíl oproti druhé italské sou-

těži?

„V organizaci hry nikoli, v tom je spíš vyspělejší druhá liga. Klí-

čový rozdíl je v kvalitě jednotlivých hráčů. Pokud dostanou sebe-

menší prostor, dokáží toho využít.“

 Kdo z hvězdných fotbalistů na vás zatím udělal největší 

dojem? S kým jste měl nejtěžší práci?

 ALEŠ MATĚJŮ SE V OBRANĚ BRESCIE PEVNĚ ZABYDLEL. 
 ZAHRÁL SI V ŠESTNÁCTI Z DEVATENÁCTI DUELŮ SERIE A. 

 DO BRESCIE PŘIŠEL ALEŠ MATĚJŮ V LÉTĚ 2018 Z ANGLICKÉHO BRIGHTONU. 
 NEJPRVE NA HOSTOVÁNÍ, KTERÉ SE PO ROCE ZMĚNILO V PŘESTUP. 

„Ujistil jsem se, 
že i velké hvězdy jsou 

taky jenom lidi.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ZA SENIORSKÝ CELEK BRIGHTONU NASTOUPIL ČESKÝ BEK VE DVOU DUELECH. 

„Hrál jsem proti Juventusu, takže můžu říct, že jedním z top 

světových hráčů je pro mě Argentinec Dybala. I když měl mini-

mum prostoru, dokázal se jednoduše uvolnit. Jedním, dvěma do-

teky vyřadil ze hry dva naše hráče. Fotbalové myšlení, inteligenci, 

jaké má Dybala, je fantastické. Škoda, že jsme ještě nezažil Ronal-

da, který byl tehdy zraněný. Vynikající je také Mertens z Neapole, 

dělal nám obrovské problémy. Půlrok v Serii A byl pro mě velkou 

školou, oťukal jsem si fotbal na nejvyšší úrovni.“

 Cítíte, že jste se posunul?

„Pro mě bylo důležité jedno zjištění. I když jsme stáli proti nej-

lepším mužstvům včetně Juventusu, vyzkoušel jsem si, že na to 

mám. Pro moji hlavu bylo klíčové, že jsem si mohl říct - nemám 

se čeho obávat, v ničem nezaostávám. Ujistil jsem se, že i velké 

hvězdy jsou taky jenom lidi, jako my ostatní. Myslím, že postupem 

času moje výkony rostly. Ale může být líp. Pokud se bude dařit 

týmu, nahoru půjdou i jednotlivci. Snad se brzy bude výsledkově 

blýskat na lepší časy.“

 V této sezoně jste odehrál téměř všechny zápasy. Doufal 

jste během letní přípravy v takový scénář?

„Jsem za ta čísla nesmírně rád. O to víc, neboť jsem na podzim 

dostal červenou kartu a stál jsem. Navíc se vzápětí změnil trenér, 

po odpykání trestu jsem šel na lavičku. Naštěstí to období bylo 

krátké. Moc si vážím, že se můžu měřit s kvalitními hráči. Jedině 

tak se člověk může posunovat výš.“

 Po 19 kolech je Brescia v tabulce předpolední. Vybírá si 

tým nováčkovskou daň?

„Stoprocentně souhlasím. Průběhy zápasů se opakují, je to po-

řád dokola. Vedeme o gól, nakonec nemáme ani bod. Například 

 VE VIKTORII PLZEŇ ODKOPAL ALEŠ MATĚJŮ 35 PRVOLIGOVÝCH 
 ZÁPASŮ A POTÉ VE SVÝCH 21 LETECH ZAMÍŘIL DO ZAHRANIČÍ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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sranda. Je svůj, ale rozhodně není zákeřný nebo arogantní. Vychá-

zí jak s mladými, tak i se staršími.“

 Měl však problém s trenérem Grossem, který ho neno-

minoval k utkání s AS Řím.

„Nechtělo se mu trénoval, ale musel se kousnout. Dává góly, 

je pro nás platný. Zřejmě si půlrok představoval jinak, není zvyk-

lý hrát o záchranu. Myslím ale, že se snaží pro Brescii odvádět  

maximum.“

 Jak jste reagoval, když přicházel?

„Znal jsem ho do té chvíle jen z médií, věděl jsem, že měl něja-

ké skandály. Byl jsem zvědavý, jak se bude projevovat. Postupem 

času si k němu každý našel svoji cestu. Zjistil jsem, že je to nor-

mální kluk.“

ROZHOVORROZHOVOR

 PRVOLIGOVÉ ZKUŠENOSTI ZAČAL ALEŠ MATĚJŮ SBÍRAT V RODNÉ PŘÍBRAMI. 

doma s Laziem, které vypadalo odevzdané, bez motivace. Šli jsme 

do vedení, byli jsme herně lepší. Těsně před přestávkou zničeho-

nic přišla penalta a soupeř vyrovnal. Ve druhé půli jsme se skvěle 

drželi, nebylo vůbec znát, že jsme byli v deseti. Bum, třiadevade-

sátá minuta, druhá střela na naší bránu - druhý gól. Právě umění 

takové zápasy dovést do vítězství dělá z vás dělá top tým. Bohužel 

my tohle nedokážeme. Když si vzpomenu na působení v Plzni...“

 Povídejte.

„Také jsme nehráli žádnou hitparádu, ale skoro vždycky jsme 

dokázali i na jeden vstřelený gól vyhrát. V Brescii se asi nedoká-

žeme semknout, dostáváme laciné branky. Třeba v Parmě. Vedli 

jsme, měli zápas pod kontrolou. Poslední minuta, centr do naší 

šestnáctky a gól. Daň za nezkušenost.“

 Nic s tím nesvedla ani listopadová změna trenéra. Nový 

kouč Grosso vydržel na lavičce pouhé tři zápasy, aby se na ní 

vrátil odvolaný Corini. Nepřišel vám tento tah vedení klubu 

zvláštní?

„V Česku nebo i jinde to netradiční tah je, ale ne v Itálii. Odvolaný 

trenér nemůže v probíhající sezoně působit jinde, v úvahu pro něj 

připadá návrat do stejného klubu. Za Grossa to bylo takové ne-

mastné, neslané. Navíc jsme vysoko prohrávali. Corini mužstvo 

perfektně zná, dokázal Brescii vytáhnout do Serie A. Naši fanouš-

ci ho zbožňují, volali po jeho návratu.“

 Přinesl jeho bleskový návrat změnu k lepšímu?

„Nemusíme se vůbec stydět za předvedenou hru. Není to tak, 

že bychom úplně propadávali. Zápasy ale nezvládáme výsledkově. 

Vždyť i teď v neděli v Janově jsme nad Sampdorií vedli. Skvěle ro-

zehraných utkání jsme měli spoustu, bohužel jsme z toho vytěžili 

strašně málo. To je ale chyba nás, hráčů.“

 Od léta sedíte v jedné kabině se „zlobivým dítětem“, ital-

ským útočníkem Mariem Balotellim. Nešli jste si k době cestu?

„Musím upřímně říct, že od první chvíle jsme na jedné vlně. Ma-

rio má k Brescii blízko, pochází odtud. Klub má rád. Samozřejmě, 

že má svoje mouchy, ale k lidem v klubu se chová hezky. Je s ním 

 ALEŠ MATĚJŮ REPREZENTOVAL VE VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH VÝBĚRECH 
 AŽ DO POSLEDNÍ KATEGORIE U21. DOČKÁ SE STARTU I ZA A-TÝM? 

Aleš Matějů 
Narozen: 3. června 1996 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Liana * Fotbalový post: obránce

Hráčská kariéra: Sokol Rosovice (2003-2005), 1. FK Příbram 

(2005-2014), PSV Eindhoven (2014), 1. FK Příbram (2014-2015), 

Viktoria Plzeň (2015-2017), Brighton & Hove Albion (2017-2018), 

Brescia Calcio (2018-?) * Česká liga: 50 zápasů/ 1 gól

Největší úspěchy: mistr české ligy (2016), postup na EURO U21 

(2017), postup do Serie A (2019), člen reprezentačních výběrů 

do 16, 17, 18, 19, 20 let

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ALEŠE MATĚJŮ ČEKÁ NA JAŘE TĚŽKÁ BITVA O ZÁCHRANU NOVÁČKA V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

 V Itálii se spekuluje, že Brescii v zimě opustí.

„Majitel mu na rovinu řekl, že jestli chce, může v zimě odejít. 

Že mu nebude dělat problémy. Tím dal Mariovi jasně najevo, že se 

s ním mazat nebude. Prosit ho, aby v Brescii zůstal, nikdo nebude. 

Mario si to uvědomil.“

 Sedíte stále vedle něj nadále v kabině?

„I v novém tréninkovém centru. Už je z toho taková tradice.

(směje se) Na kafe spolu ale zase  nechodíme. V Itálii to totiž není 

zvykem. Tréninky jsou převážně odpoledne, večer každý valí domů. 

Kafíčka pěstujeme s Jardou Zmrhalem a Nikolasem Špalkem.“

 Zmrhal do Brescie přišel v létě ze Slavie, na hřiště se té-

měř vůbec nedostane. Jak situaci nese?

„Očekával od přestupu určitě něco jiného. Ale nechtěl bych 

mluvit za něj. Maká, čeká na šanci, na jaře se může všechno změ-

nit k lepšímu. Konkurence na jeho pozici je však obrovská.“

 Vraťme se k vám. Nemrzí vás, že jste nedostal pozvánku 

do reprezentace, když pravidelně nastupujete v jedné z pěti nej-

lepších evropských soutěží?

„Téma reprezentace nechci příliš rozebírat. Nejbližší sraz je 

v březnu, což je daleko. Momentálně se na národní tým nesou-

středím. Když pozvánka přijde, tak přijde. Pro mě je důležití, abych 

pravidelně hrál v Brescii, abych byl zdravý. Co bude dál, nechá-

vám na kompetentních lidech. Moc si přeju, abychom se s Bres-

cií zachránili. Jsem tu už nějaký čas, vybudoval jsem si ke klubu 

vztah. Koncentrace na národní mužstvo je nulová. Podíl na postu-

pu na mistrovství Evropy nemám žádný, pochopím, když pozvánku 

nedostanu. Ovšem pokud přijde, zlobit se nebudu.“ (smích) 

„Téma reprezentace 
nechci příliš 
rozebírat...“

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


2524 INZERCEINZERCE Úterý 14.1.2020
2/2020

Úterý 14.1.2020
2/2020

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Žádný jiný zahraniční fotbalista nevstřelil v Premier League víc bra-
nek než Sergio Agüero. Argentinský snajpr hattrickem pomohl Man-
chesteru City k hladkému triumfu 6:1 na půdě nováčka z Aston Villy 
a v historické tabulce kanonýrů se 177 góly přeskočil někdejšího kapi-
tána londýnského Arsenalu Thierry Henryho.    

Jedenatřicetiletý forvard se v počtu přesných zásahů dotáhl na čtvrtého Franka Lam-

parda a před sebou už má jen britské legendy - Alana Shearera (260 gólů), Wayne Roo-

neyho (208) a Andy Colea (187). „Jsem za to samozřejmě šťastný a chci poděkovat všem 

mým spoluhráčům,“ radoval se po utkání Argentinec, jemuž při druhé trefě asistoval jeho 

dvorní nahrávač David Silva. Španělský záložník dosud Agüerovi připravil 21 branek, v his-

torii soutěže je v tomto ohledu lepší pouze Frank Lampard, který v Chelsea asistoval Di-

dieru Drogbovi při 24 gólech. Drtivý triumf Citizens ale nezmírnil jejich propastnou ztrátu 

na vedoucí Liverpool, který zvítězil díky brance Firminha 1:0 na půdě Tottenhamu. A bilancí 

20 výher a 1 remízy vytvořil rekord, takový start do sezony se žádnému týmu v pěti nejlep-

ších evropských ligách ještě nepodařil. „Zkusili jsme vše, ale hovoříme o pravděpodobně 

nejlepším týmu světa hrajícímu na maximu jeho potenciálu,“ složil Reds poklonu lodivod 

domácích José Mourinho. 

Do velkých problémů zabředává Bournemouth, jenž mezi elitou „kroutí“ pátou sezonu. 

Domácí porážka 0:3 s Watfordem, která jej poslala do zóny sestupu, byla čtvrtou z posled-

ních pěti zápasů a devátou v uplynulých jedenácti kolech. Ustojí trenér Eddie Howe velkou 

krizi? Najet na vítěznou vlnu se nedaří ani Arsenalu, který jen remizoval 1:1 na půdě Crys-

tal Palace a nadále mu patří až desátá příčka. Navíc přišel o vyloučeného střelce Auba-

meyanga, který kvůli trestu vynechá blížící se důležitou bitvu s Chelsea. Mančaft ze Stam-

ford Bridge si v sobotu hladce poradil s Burnley (3:0), za hosty posledních 17 minut odehrál 

český útočník Matěj Vydra. S chutí si zastřílel také Manchester United, poslední Norwich 

i díky dvěma zásahům Rashforda zdolal 4:0. 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 21 20 1 0 50:14 61
2. Manchester City 22 15 2 5 62:25 47
3. Leicester 22 14 3 5 47:21 45
4. Chelsea 22 12 3 7 39:29 39
5. Manchester Utd. 22 9 7 6 36:25 34
6. Sheffield Utd. 22 8 8 6 24:21 32
7. Wolves 22 7 10 5 31:28 31
8. Tottenham 22 8 6 8 36:31 30
9. Crystal Palace 22 7 8 7 20:24 29

10. Arsenal 22 6 10 6 29:31 28
11. Everton 22 8 4 10 25:32 28
12. Southampton 22 8 4 10 27:39 28
13. Newcastle 22 7 5 10 21:34 26
14. Brighton 22 6 6 10 25:30 24
15. Burnley 22 7 3 12 24:37 24
16. West Ham 21 6 4 11 25:33 22
17. Watford 22 5 7 10 20:34 22
18. Aston Villa 22 6 3 13 28:43 21
19. Bournemouth 22 5 5 12 20:35 20
20. Norwich 22 3 5 14 22:45 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Vardy J. Leicester 17 4
2. Rashford M. Manchester Utd. 14 4
3. Aubameyang P. Arsenal 14 1
3. Ings D. Southampton 14 1
5. Abraham T. Chelsea 13 3
5. Agüero S. Manchester City 13 3
7. Mane S. Liverpool 11 6
8. Kane H. Tottenham 11 2

PROGRAM
23. KOLO

18.1. Watford - Tottenham, Arsenal - Sheffield Utd.,
Brighton - Aston Villa, Manchester City - Crystal Palace,

Norwich - Bournemouth, Southampton - Wolves,
West Ham - Everton, Newcastle - Chelsea

19.1. Burnley - Leicester, Liverpool - Manchester Utd.

 SERGIO AGÜERO PROTI ASTON VILLE TŘIKRÁT SKÓROVAL A STAL SE NEJLEPŠÍM 
 ZAHRANIČNÍM KANONÝREM, KTERÝ KDY V PREMIER LEAGUE PŮSOBIL. 

Legenda Agüera stoupá

VÝSLEDKY
22. KOLO

Aston Villa 1:6 Manchester City * Bournemouth 0:3 Watford
Tottenham 0:1 Liverpool * Everton 1:0 Brighton

Chelsea 3:0 Burnley * Leicester 1:2 Southampton
Manchester Utd. 4:0 Norwich * Wolves 1:1 Newcastle

Crystal Palace 1:1 Arsenal * Sheffield Utd. 1:0 West Ham

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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S námi to nebudete mít tak jednoduché! Šampióni z Juventusu se po-
prvé od listopadu vyhoupli do čela Serie A, když využili zaváhání Inte-
ru. S oběma giganty ovšem nadále drží krok rozjeté Lazio.

Žádné slitování! Juventus v Římě udeřil hned v úvodu, kdy aktivní Dybala zařídil za deset 

minut pro své spoluhráče dva góly a bylo vymalováno. Domácí AS už jen z penalty korigovali 

a propadli se na pátou příčku za Bergamo, zatímco Turínští si užívají prvního místa. „Druhý 

poločas jsme sice trochu proflákali, ale tři body z Říma mají svoji hodnotu,“ řekl kouč Sarri. 

Inter v bitvě účastníků Ligy mistrů potvrdil, že na Atalantu to neumí a počtvrté v řadě ji ne-

porazil. A to ještě Milánští byli rádi za plichtu 1:1, vždyť gólman Handanovič čapnul dvě mi-

nuty před koncem Murielovi penaltu! „Proti nám stál skvělý protivník, který hraje intenzivní 

a fyzický fotbal,“ upozornil domácí kouč Conte, jenž znovu nechal tvrdnout na lavičce super-

star Sáncheze. „Hráči musí být fit. Nejsem blázen, abych zkoušel nějaké harakiri,“ vysvětlil.

Ibrahimovic nastoupil poprvé v základní sestavě AC Milán a gólem přispěl k vítězství 2:0 

v Cagliari. Ve věku 38 let a 100 dní se stal pátým nejstarším střelcem v historii klubu. „Po-

třebuji ještě čas, než se dostanu do ideální formy, ale cítím se skvěle,“ ujistil švédský snaj-

pr, kterému vzal další gól ofsajd. Lazio slavilo desátou výhru v řadě, což je klubový rekord. 

Proti Neapoli ale mělo kliku - hostující brankář Ospina se totiž v závěru pustil do kličkování 

ve vápně, důrazný Immobile mu ukradl míč a dvacátou trefou v sezoně rozhodl. „Není to 

náhoda nebo štěstí, že skórujeme v posledních minutách. Tvrdě pracujeme, v hlavách po-

řád věříme. I když pro Neapol to bylo kruté, hrála dobře,“ přiznal autor rozhodující trefy.

Jakub Jankto pomohl Sampdorii gólem a dvěma přihrávkami k výhře 5:1 v důležitém 

záchranářském souboji s Brescií. Zápas Verony s Janovem začal kuriózně se zpožděním, 

sudí totiž při kontrole hřiště zjistil, že pokutová území jsou křivě nalajnovaná... 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 19 15 3 1 37:18 48
2. Inter 19 14 4 1 40:16 46
3. Lazio 18 13 3 2 41:17 42
4. Atalanta 19 10 5 4 49:26 35
5. AS Řím 19 10 5 4 34:21 35
6. Cagliari 19 8 5 6 33:29 29
7. Turín FC 19 8 3 8 25:26 27
8. Verona 18 7 4 7 21:21 25
9. Parma 18 7 4 7 24:25 25

10. AC Milán 19 7 4 8 18:24 25
11. Neapol 19 6 6 7 28:26 24
12. Udinese 19 7 3 9 17:28 24
13. Bologna 19 6 5 8 28:31 23
14. Fiorentina 19 5 6 8 23:29 21
15. Sassuolo 19 5 4 10 30:34 19
16. Sampdoria 19 5 4 10 19:28 19
17. Lecce 18 3 6 9 22:36 15
18. FC Janov 19 3 5 11 20:38 14
19. Brescia 19 4 2 13 17:36 14
20. Spal 19 3 3 13 12:29 12

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 20 5
2. Lukaku R. Inter 14 2
2. Ronaldo C. Juventus 14 2
4. Joao Pedro Cagliari 11 1
5. Martinez L. Inter 10 1
6. Muriel L. Atalanta 10 0
7. Iličič J. Atalanta 9 3

PROGRAM
20. KOLO

18.1. Lazio - Sampdoria, 
Sassuolo - Turín FC, Neapol - Fiorentina

19.1. AC Milán - Udinese, Bologna - Verona, 
Brescia - Cagliari, L ecce - Inter,

FC Janov - AS Řím, Juventus - Parma
20.1. Atalanta - Spal

 ČESKÝ ZÁLOŽNÍK JAKUB JANKTO GÓLEM A DVĚMI 
 ASISTENCEMI POMOHL SAMPDORII K VÝHŘE NAD BRESCIÍ 5:1. 

Juve zpět do čela

VÝSLEDKY
19. KOLO

AS Řím 1:2 Juventus * Verona 2:1 FC Janov
Fiorentina 1:0 Spal * Sampdoria 5:1 Brescia
Turín FC 1:0 Bologna * Udinese 3:0 Sassuolo

Inter 1:1 Atalanta * Lazio 1:0 Neapol
Cagliari 0:2 AC Milán * Parma - Lecce (hráno po uzávěrce)

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


http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
http://autokout.hyundai.cz/


Timo Werner: 

„Raději góly
připravuji!“ 

Bundesliga o víkendu rozehraje svou druhou polovinu a v roli půl-
mistra do ní nečekaně vstoupí Lipsko. Přezimovat na první příčce 
tabulky mu výrazně pomohl útočník TIMO WERNER (23), jenž bě-
hem své čtvrté sezony v dresu kontroverzního celku naplno uka-
zuje, proč je jedním z nejžádanějších německých talentů. Vystřílí 
na jaře Lipsku historický titul?

Timo Werner: 

„Raději góly
připravuji!“ 
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Lipsko je mezi bundesligovými fanoušky nejnenáviděnějším 

klubem, ačkoliv emoce vůči němu přeci jen notně ochladly v po-

rovnání s dobou, kdy do bundesligy vůbec poprvé nakouklo. Čas 

přeci jen obrušuje hrany. Případným senzačním ziskem titulu by 

však příznivce svých rivalů stejně pořádně namíchlo! Navzdory 

všem kontroverzím s ním spojeným mu ale nelze upřít, že fot-

bal se v jediném východoněmeckém bundesligovém celku hraje 

opravdu skvělý. A hlavní tváří energického a ofenzivně laděného 

týmu je právě útočník Timo Werner, který zakončil bundesligový 

podzim s průměrem vyšším než jedné vstřelené branky na zápas. 

Co do počtu gólů je pouze o jeden horší než aktuální lídr mezi ka-

nonýry Robert Lewandowski, v součtu branek a asistencí je pak 

suverénně nejlepším borcem soutěže (18+6)!

MAINZ ODŠPUNTOVAL URAGÁN
Lipsko nikdy neskrývalo ty nejvyšší ambice, v sezoně 2016/17 

dokonce skončilo druhé, i když s propastnou ztrátou 15 bodů 

na mistrovský Bayern. Po loňském třetím místu chtělo v letošní 

sezoně pod vedením nového trenéra Juliana Nagelsmanna pro-

lomit nadvládu bavorského giganta a zaútočit na titul. A soudě 

dle podzimní jízdy, mohlo by se mu to podařit! Progresivní kouč 

a někdejší lodivod Hoffenheimu do týmu s jasnou vizí o herním 

stylu, jenž chce praktikovat a kterou v klubu dříve nastavil ně-

kdejší sportovní ředitel Ralf Rangnick, skvěle zapadl. Mírně ji 

přizpůsobil svým představám a výkony Wernera pod jeho ve-

dením rozkvetly. „Pod vedením Juliana Nagelsmanna jsem se 

stal o poznání všestrannějším,“ potvrzuje rodák ze Stuttgartu, 

jenž zazářil hned v úvodu ročníku, když v prvních třech duelech 

čtyřikrát skóroval. Po následném střelecky hlušším období se 

pořádně rozjel na začátku listopadu, kdy hattrickem a třemi asi-

stencemi režíroval demolici Mainzu 8:0! Touto střeleckou explozí 

odstartoval sérii sedmi utkání v řadě, v nichž pokaždé rozvlnil 

síť. A to celkem dvanáctkrát!

Z HROŤÁKA TÉMĚŘ ZÁLOŽNÍKEM
Nejsou to však jen góly, které dělají z Wernera tolik ceněného 

hráče. Zatímco dříve se výkony forvardů téměř výhradně posu-

zovaly podle toho, kolikrát rozvlnili síť, v moderním fotbale jsou 

sice nadále jejich klíčovou součástí, zároveň se však od útoč-

níků očekává výraznější nadstavba při kombinaci, presinku či 

defenzivní činnosti. A prototypem moderního snajpra je právě 

Timo Werner, jehož role na hřišti se letos od minulých sezon liší, 

na jeho výkony to však má pozitivní vliv. Z hrotu útoku se zata-

huje více do hloubi pole, a to mu na hřišti přináší více prostoru, 

neboť už mu na krk tolik nedýchají obránci soupeřů. „Myslím si, 

že asistence jsou mojí silnou stránkou, ačkoliv jako útočník jste 

hodnocen podle vstřelených gólů. Nyní ale nastupuji pod novým 

koučem na nové pozici. Hraji téměř jako ofenzivní záložník, což 

znamená, že se zapojuji do hry jako ostatní - Forsberg, Sabitzer, 

Nkunku - a daří se mi sbírat asistence. Chci se zbavit nálepky 

týmového kanonýra a chci spoluhráče podporovat. Zatím to jde 

skvěle, spoluhráči vědí, že když mi nahrají na gól, rád jim tuto 

pomoc oplatím,“ pochvaluje si Werner souhru lipské ofenzívy, 

která je se 48 zásahy nejproduktivnější v celé bundeslize. 

ZAZÁŘIL V EDENU
Ač je Wernerovi pouze 23 let, v bundeslize kroutí již sedmou 

sezonu a nedávno se stal nejmladším hráčem historie, který 

v nejvyšší německé soutěži odehrál 200 utkání. „Mít toho v mém 

věku tolik odehráno je samozřejmě speciální. Když o tom pře-

mýšlím, byla to úžasná zkušenost, i když vše hrozně rychle utek-

 LETOŠNÍ STŘELECKÝ ÚČET SI TIMO WERNER OTEVŘEL 
 HNED V PRVNÍM KLÁNÍ SEZONY PROTI NOVÁČKU UNIONU BERLÍN. 

 DVAKRÁT SE V AKTUÁLNÍ SEZONĚ MOHL RADOVAT Z HATTRICKU, KTERÝM SESTŘELIL M‘GLADBACH A MAINZ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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lo! Ve třiadvaceti toho ještě mám hodně před sebou, ale uvědo-

muji si, jak čas letí,“ přiznává Werner, jenž za mateřský Stuttgart 

již v sedmnácti válel v Evropské lize, v domácím poháru i v lize. 

V dresu slavného mančaftu nakonec odehrál tři sezony a po se-

stupu Stuttgartu do druhé ligy jej získalo Lipsko. Jako nejdraž-

ší posila v historii klubu se v novém působišti uvedl famózně 

a 21 ligovými zásahy dovedl nováčka k senzačnímu druhému 

místu a postupu do Ligy mistrů! Zároveň si vystřílel pozvánku 

do národního týmu, v němž debutoval v březnu 2017 v přáte-

láku s Anglií. O půlroku později již jako člen základní sestavy 

pomohl gólem Německu k vítězství 2:1 v Edenu nad českým 

týmem v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018, kam se 

„Die Mannschaft“ na rozdíl od svého protivníka nakonec probo-

joval. Na světovém šampionátu se ale Německu ani Wernerovi 

nedařilo, což vyústilo v historický konec už v základní skupině. 

V ŠANCÍCH SE NEMÝLÍ
Na blížícím se evropském šampionátu si tak budou chtít svě-

řenci Joachima Löwa vylepšit reputaci po dvou koncích v semi-

finále (2016, 2012) a Werner by měl být důležitou součástí am-

biciózního týmu. Nesmírná rychlost, výtečná technika, cit pro 

výběr místa a málo vídaná kvalita v zakončení z něj dělají postrach 

obránců v bundeslize i na mezinárodním poli. Momentálně má 

našlápnuto k životní sezoně a s hvězdným kanonýrem Robertem 

Lewandowskim se přetahuje o korunu pro krále bundesligových 

střelců, kterou si polský forvard vystřílel v posledních třech sezo-

 ZASTAVIT RYCHLONOHÉHO FORVARDA ČASTO JDE JEN ZA CENU FAULU. 

 ŠANCE A GÓL. TIMO WERNER JE V ZAKONČENÍ CHLADNOKREVNÝ A TÉMĚŘ NEOMYLNÝ. 

Timo Werner
Narozen: 6. března 1996, Stuttgart * Výška: 180 cm * Pozice: útoč-

ník * Klub: RB Leipzig * Číslo dresu: 11 * Kariéra (roky, tým, zá-

pasy, góly, asistence): 2013-2016 VfB Stuttgart 103 / 14 / 11, 2016-? 

RB Lipsko 139 / 84 / 37; národní tým 2017-? Německo 29 / 11 / 2

PROČ JE LIPSKO TRNEM V OKU?
Založeno bylo v roce 2009 jako nástupce SSV Markranstadt hrající-

ho pátou ligu s jasným cílem rozšířit fotbalové impérium vlastníka Red 
Bullu Dietricha Mateschitze z USA, Rakouska, Ghany a Brazílie také 
do Německa. Během sedmi let se ambiciózní mančaft dokázal prokou-
sat mezi bundesligovou smetánku a během této jízdy se stal trnem 
v oku fanoušků ostatních klubů. Vedení německého fotbalu zakázalo 
mančaft pojmenovat Red Bull, rakouská firma tak přišla s názvem Ra-
senBallsport Leipzig a využívá iniciály RB shodné s iniciály vlastnické 
společnosti. „Klub z Dortmundu byl založen a vydělává peníze proto, 
aby mohl hrát fotbal,“ vysvětluje animozitu vůči Lipsku příznivec vest-
fálské Borussie Jan-Henrik Gruszecki. „Lipsko ale hraje fotbal proto, 
aby prodávalo produkt a s ním spojený životní styl. To je ten rozdíl.“ 

PROČ JE LIPSKO TRNEM V OKU?
Dalším velkým políčkem přiloženým do ohně je kromě téměř ne-

omezeného rozpočtu také fakt, že se Lipsko vysmálo tradici a obešlo 
smysl jednoho důležitého pravidla, které musí bundesligové kluby 
splňovat. K získání licence pro působení v nejvyšší německé soutěži 
musí klub jako registrovaný spolek, jehož členy jsou samotní fanoušci, 
držet většinu hlasovacích práv, což je naprosto klíčové při ustavování 
řídících orgánů klubu. Red Bull jako vlastník Lipska ale přišel na to, jak 
na pravidlo omezující vlastnictví vyzrát. Patří mu sice 99% akcií klubu 
a jedno procento pak samotnému klubu, který také drží většinu hlaso-
vacích práv. Ovšem klubových členů s hlasovacími právy měl spolek 
pouze 17 a byli jimi jen zaměstnanci Red Bullu a  jim spřízněné oso-
by. Běžní fanoušci se sice mohli stát členy za roční poplatek 800 eur,  
ovšem bez hlasovacích práv. Jen pro porovnání, členství v mnichov-
ském Bayernu ve stejné období stálo desetkrát méně a například dort-
mundská Borussia má více než 145 tisíc platících členů…

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 OFENZIVNÍ UNIVERZÁL V LETOŠNÍ SEZONĚ NAPLNO 
 ROZVINUL SVÉ SCHOPNOSTI A GÓLY STŘÍLÍ I PŘIPRAVUJE. 

nách. Předpoklady získat ji určitě má, což ostatně dokazuje nejen 

svými letošními výkony, ale i celkovou bilancí 84 gólů ve 134 zápa-

sech v dresu Lipska. A pokud aktuálního lídra tabulky nepostihne 

nečekaný a fatální výpadek formy, bude Werner střílet góly dál. 

Nahrává tomu jednak ofenzivní styl fotbalu, který „Die Rotten Bul-

len“ dlouhodobě praktikují, a hlavně také fakt, že se Werner v šan-

cích chová jako chladnokrevný zabiják, který v různých situacích 

téměř vždy volí to správné řešení a rozvlní síť. Dotáhne společ-

ně s parťáky Schickem, Poulsenem, Forsbergem či Sabitzerem 

skvěle rozjetou jízdu k vysněnému titulovému zakončení? 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

 SVŮJ ČTVRTÝ ZÁSAH V NĚMECKÉM DRESU VSTŘELIL 
 V ZÁŘÍ 2017 V EDENU DO SÍTĚ ČESKÉ REPREZENTACE. 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

21. 1. 2020

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
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AKTUÁLNĚ
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Společnost TCL se stala novým 
partnerem české reprezentace

Novým Premium partnerem české fotbalové reprezentace se stala spo-
lečnost TCL. Druhý největší výrobce televizorů na světě se bude angažovat 
v několika oblastech a představil i ambasadora Pavla Horvátha. Zástupci 
obou stran prezentovali partnerství na tiskové konferenci v sídle Fotbalo-
vé asociace České republiky v Praze na Strahově.

 NOVÉ PARTNERSTVÍ PREZENTOVALI ZÁSTUPCI FAČR A SPOLEČNOSTI TCL 
 NA TISKOVÉ KONFERENCI V SÍDLE FOTBALOVÉ ASOCIACE V PRAZE. 

 PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK PŘEDAL U PŘÍLEŽITOSTI PODPISU 
 NOVÉ SMLOUVY PŘEDSTAVITELŮM TCL DRES ČESKÉ REPREZENTACE. 

„Jsme moc rádi, že v portfoliu partnerů české reprezentace 

můžeme přivítat právě TCL. Těší mě, že s národním týmem chce 

spojit jméno tak velká společnost, která patří k předním světovým 

výrobcům elektroniky. Věřím, že půjde o úspěšné a oboustranně 

prospěšné spojení,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík.

Představitelé TCL sledovali českou fotbalovou reprezentaci 

v jejích úspěšných bojích o postup na mistrovství Evropy 2020. 

A například historické vítězství 2:1 nad Anglií viděli přímo v Pra-

ze na stadionu na vlastní oči. „Byli jsme nadšení, v jaké euforii 

český tým hrál. Zaujali nás hráči jako Tomáš Vaclík nebo zálož-

ník Alex Král. Hned po zápase jsme oslovili fotbalovou asociaci 

s nabídkou stát se Premium partnerem národního týmu,“ po-

znamenal Hyundong Kim, Head of Marketing TCL pro střední 

a východní Evropu.

Lokálním ambasadorem značky bude Pavel Horváth, bývalý re-

prezentační záložník a nyní trenér Viktorie Plzeň „B“. „Jsem rád, 

že i po konci aktivní kariéry jsem mohl zůstat u fotbalu, protože je 

to vlastně celý můj život. Mám tak pořád možnost se živit tím, co 

mě baví. Tohle byla příležitost, jak se alespoň trochu znovu stát 

součástí národního týmu, a proto chci poděkovat lidem z TCL, že 

mi tuto příležitost dali,“ řekl Horváth na tiskové konferenci.

TCL se plánuje podílet na fanzóně, která vznikne během EURO 

2020. Bude také partnerem České televize a její ankety Gól týdne, 

měsíce a roku. V neposlední řadě podpoří projekt reprezentační-

ho gólmana Tomáše Vaclíka „732x244“, kam lidé z celého světa 

posílají snímky fotbalových branek. 

Společnost TCL patří k předním světovým výrobcům spotřební 

elektroniky od televizorů přes mobilní telefony až po produkty pro 

chytrou domácnost. Založena byla v roce 1981 v Číně a v součas-

nosti rozvíjí své aktivity na více než 160 trzích po celém světě. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 NA SEMINÁŘI VYSTOUPILI I VEDOUCÍ ÚSEKU 
 AKADEMIÍ KAREL POBORSKÝ (UPROSTŘED) ČI JEHO 
 BÝVALÝ REPREZENTAČNÍ SPOLUHRÁČ PETR KOUBA. www.fotbal.cz

 JEDNU Z NÁZORNÝCH PŘEDNÁŠEK VEDL 
 VERNER LIČKA Z TRENÉRSKO-METODICKÉHO ÚSEKU FAČR. 

Trenéři akademií začali nový rok 
seminářem v Bedřichově

Realizační týmy všech Regionálních fotbalových akademií FAČR se na začát-
ku nového kalendářního roku sjely do Bedřichova. Na východě Čech absolvovaly 
tradiční třídenní vzdělávací seminář. Zúčastnili se jej také zástupci několika od-
dělení FAČR - od Úseku akademií přes Oddělení rozvoje fotbalu až po Trenér-
sko-metodický úsek či trenéry mládežnických reprezentací Jana Suchopárka 
(U18), Jiřího Žiláka (U20) a Petra (U16) s Karlem (U15) Havlíčkovými.

 NA SEMINÁŘ DO BEDŘICHOVA SE SJELY REALIZAČNÍ TÝMY 
 VŠECH REGIONÁLNÍCH FOTBALOVÝCH AKADEMIÍ FAČR. 

Součástí třídenního semináře byly společné přednášky 

i workshopy ve specializovaných pracovních skupinách či diskuzní 

panel právě s kouči mládežnických reprezentací.

V Bedřichově své myšlenky prezentovali například Karel Po-

borský, Petr Kouba a Pavel Frýbort z Úseku akademií, Marta 

Boučková, psycholožka Regionálních fotbalových akademií, Ver-

ner Lička a Antonín Plachý z Trenérsko-metodického úseku, fyzio- 

terapeutky Pavlína Kalčíková a Klára Coufalová a další.

„Na seminář dorazili všichni šéftrenéři i trenéři a prakticky 

celé realizační týmy Regionálních fotbalových akademií. Je pro 

nás důležité se takto dvakrát ročně scházet, abychom se dále 

ve své práci zlepšovali. Věřím, že se nám to daří i díky prezenta-

cím, kterých bylo během tří dnů opravdu hodně - od výživy přes 

testování až po vedení tréninků,“ řekl Karel Poborský, vedoucí 

Úseku akademií.

Mimo jiné byly přednášky tematicky zaměřeny na individualiza-

ci tréninku podle pozic se zaměřením na předfinální a finální část 

útoku, rozvoj běžeckých technik v praxi, testování a přístroj InBo-

dy, nový systém výběru hráčů do reprezentace U15, roční perio-

dizaci tréninku, problematiku přechodu hráčů z dorosteneckých 

do seniorských kategorií či program XPS.

„Sjednocujeme tady metodiku, to, čeho chceme dosáhnout, 

jaké hráče chceme vychovávat. I my se díky těmto seminářům 

zdokonalujeme jako trenéři,“ hodnotil Patrik Gedeon, bývalý zá-

ložník a v současné době hlavní trenér kategorie U15 Regionální 

fotbalové akademie Ústeckého kraje.

Seminář navštívil také generální sekretář FAČR Jan Pauly. „Je 

to fantastická záležitost. Myslím, že se jedná o ideální akci nejen 

pro trenéry, ale i pro vizi a celkovou koncepci Regionálních fotba-

lových akademií jako takových. Děti jsou všude stejné, ale přístup 

k nim může být odlišný. Pro nás je klíčové, aby se k dětem všu-

de přistupovalo stejně a výsledný produkt byl potom snesitelný 

na všech úrovních ve stejném duchu,“ podotkl Jan Pauly. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 SLAVNÝ GÓL JOZEFA ŠTIBRÁNYIHO DO SÍTĚ ŠPANĚLSKA NA MS 1962 V CHILE. 

„Vasil“ Štibrányi - 80!

V sobotu oslavil kulaté osmdesáté narozeniny bývalý československý re-
prezentant JOZEF ŠTIBRÁNYI, vicemistr světa z Chile 1962, kde vstřelil 
nezapomenutelný gól v úvodním zápase proti favorizovanému Španělsku, 
které svěřenci trenéra Rudolfa Vytlačila senzačně porazili 1:0.

 JOZEF ŠTIBRÁNYI (VLEVO) SE SPOLUHRÁČEM ZE STŘÍBRNÉHO CELKU Z MS V CHILE 
 JOSEFEM JELÍNKEM LONI V BŘEZNU PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ MUZEA SLAVIE NA STADIONU V EDENU. 

vy. Pravidelně se účastní všech akcí stříbrného chilského týmu, 

nemohl pochopitelně ani chybět při březnové výstavě v Muzeu 

Slavia na stadionu v Edenu. Byla slavnostně otevřena před utká-

ním s Brazílií, která byla tehdy na mistrovství světa 1962 soupe-

řem Čechoslováků ve skupině a pak ve finále. „Když se doma 

podívám na fotku ze zápasu se Španělskem, tak už žijeme jenom 

čtyři - Dolfi Scherer, „Jelen“ (Josef Jelínek), Honza Lála a já,“ 

smutně konstatuje jindy veselý společník. 

 „Pepík Masopust mi říkal skoro pokaždé, když jsme se spolu 

potkali, že kdybych Španělům nedal gól a nevyhráli jsme nad nimi, 

tak že by nikdy Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy nezískal. 

Však on mi na něj dlouhým pasem za jejich obranu taky ideálně 

přihrál,“ vzpomíná vitální oslavenec na svého nejslavnějšího spo-

luhráče v národním týmu, za který odehrál celkem devět utkání, 

ale jiný gól už nedal! Rodák z obce Vlčovce u Trnavy strávil větši-

nu své fotbalové kariéry ve Spartaku Trnava. V sezoně 1963/1964 

hrál za pražskou Duklu, kde se potkal v klubovém dresu s dalšími 

„Chilany“ a společně získali mistrovský titul. V československé 

lize odehrál 121 zápasů a vstřelil 14 branek, rychlonohé křídlo po-

věsilo kopačky na hřebík v roce 1970 v tehdejším VŽKG Ostrava. 

„Vasil“, jak se mu ve fotbalových kruzích odnepaměti přezdívalo, 

učil 33 let až do důchodu na základní škole v Križovanech u Trna-

inzerce

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://holkytaky.cz/
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Charitativní turnaj osobností 
vynesl 71.225 korun! 

Čtvrtý ročník „Charitativního fotbalového turnaje osobností“ pořádaný 
Sokolem Třebeš v závěru loňského roku se vydařil. Celý výtěžek z této akce 
71.225 Kč pomůže charitativní události Sport Hradec Cup, která dlouhodo-
bě podporuje hendikepované děti. V průběhu akce proběhla dražba dresů 
a sportovních artefaktů, přispěly týmy i jednotlivci.     

 CELÝ VÝTĚŽEK POMŮŽE HENDIKEPOVANÝM DĚTEM. 

 ÚČASTNÍCI 4. ROČNÍKU CHARITATIVNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE OSOBNOSTÍ. 

Ve sportovní hale v Třebši se turnaje v šesti týmech zúčastnila 

celá řada osobností jako například Fukal, Herzán, Zoubek, Holeš, 

Podhajský, Pázler, Šmarda, Holub, Poštulka, Ulich, Zelený, Malin-

ský, Jůn, Plašil, Bouška, Klapka, Krmaš, Ottmar, Kraják, Mašek, 

Michal, Vlkanova, Poděbradský, Karal, Zorvan, Voltr, Piták, Vízek, 

Dapecí a mnoho dalších.  

Nejdříve se hrálo systémem každý s každým a poté následova-

ly duely o konečné pořadí. Primát vybojoval FC Lábem Furt, stří-

brnou příčku obsadil Andy team (obdržel navíc cenu pořadatele 

za přínos turnaji), na bronzovém stupínku následoval Game for 

people před Třebeš teamem.  

Vyhlášena byla i individuální ocenění: nejlepší střelec: Václav 

Prošek (Andy team) 8 gólů, nejlepší hráč: Karel Piták (Andy team), 

nejlepší brankář: Patrik Vízek (Mix FC Hradec).

Akci uspořádal Sokol Třebeš s výraznou podporou těchto part-

nerů, kterým všem patří poděkování: Jako, ehc2000, Rychtář, JK 

ProSports, Sport Hradec Cup, Select, Hradecký Deník, OFS Hra-

dec Králové, Rinat, Pojišťovna ČPP, Texim, Pizza Panda, FC Hra-

dec, DoDna, Miele Center Vlášek, U Lišáka, Party Company, Hotel 

Adria, Nové Adalbertinum, KVIS, Eramont, nechyběl guláš pro 

všechny účastníky od Milana Červinky a řada dalších.

 Jednotlivé zápasy řídili rozhodčí OFS Hradec Králové Patrik 

Podhajský, Blažena Kánská a Lubomír Bečvář, zdravotnice Len-

ka Pozdníková věnovala odměnu ve prospěch této charitativní 

akce.

Michael Nebeský (organizátor charitativního Sport Hradec 

Cupu): „Celý výtěžek z této akce jde na Sport Hradec Cup 2020, 

což je turnaj, který přispívá hendikepovaným dětem na boj s jejich 

těžkými osudy. Podařilo se také vydražit několik dresů. Setkali 

jsme se zde rovněž s rodinami podporovaných dětí. Věříme, že se 

tento turnaj již stal tradicí a všichni účastníci i diváci se na něj bu-

dou rádi vracet.“

Pořadí základní části: 1. Andy team 11 (18:6), 2. FC Lábem Furt 

9 (11:9), 3. Game for people 9 (14:15), 4. Třebeš team 5 (8:11), 5. Mix 

FC Hradec 4 (14:18), 6. Sport Hradec Cup 4 (12:18). 

Duely o konečné pořadí - o 5. místo: Sport Hradec Cup - Mix FC 

Hradec 3:4, o 3. místo: Game for people - Třebeš team 4:3, finále 

o 1. místo: Andy team - FC Lábem Furt 2:7.  Lubomír Douděra

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.khfotbal.cz
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 DRES SVÉHO NYNĚJŠÍHO KLUBU SLAVIE VĚNOVAL DO AUKCE I KRÁLOVÉHRADECKÝ ODCHOVANEC TOMÁŠ HOLEŠ. 

 TURNAJE SE ZÚČASTNILO ŠEST TÝMŮ, V JEJICH SESTAVÁCH SE OBJEVILA ŘADA ZNÁMÝCH FOTBALOVÝCH OSOBNOSTÍ. 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sidelinesports.com/cs/
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR

www.futsalliga.cz

www.futsal.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://futsalliga.cz/
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