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Vážení čtenáři!
Aby český fotbalista kopal v bundeslize již ve dva-

ceti letech, není právě běžný jev� Ale Adam Hložek 

patřil a i nadále patří mezi největší talenty tuzemské 

kopané, což po Spartě nyní prokazuje i v Leverkuse-

nu, kde se po půlroční aklimatizaci stále více herně 

prosazuje� Důkazem toho jsou i dvě gólové asistence 

při důležité nedělní výhře Bayeru v Mönchengladba-

chu� „Po dvaceti minutách jsem zalezl ke třem zálož-

níkům a doplňoval zezadu oba útočníky� Bylo to tro-

chu náročné, ale myslím, že mi tahle pozice na hřišti 

vyhovuje,“ objasňuje v rozhovoru pro Gól, kde se 

na trávníku pod novým koučem Alonsem cítí nejlíp� 

O dva roky starší Vasil Kušej stoupá k fotbalovým 

výšinám jinou cestou než plejer Leverkusenu� Fot-

balovým povoláním rovněž ofenzivní středopolař či 

útočník sice nakukoval do zahraničí již od patnácti 

let, ale pouze v mládeži Dynama Drážďany, do se-

niorského áčka tohoto německého celku se nikdy 

nedostal� Teď se však z Prostějova přesunul coby 

nová posila do Mladé Boleslavi, která o něj vyhrála 

přestupovou bitvu s Olomoucí či Baníkem, a těší se 

na blížící se prvoligový debut� V rubrice Můj týden 

říká: „Jestli se cítím na základní sestavu? Pokud mám 

odpovědět, tak asi ano, ale musím o místo bojovat, 

nebude jednoduché se chytit�“

V Hradci Králové zase desítky let bojovali o nový 

stadion� Jeho otevření se dočkají v létě� „V tuhle 

chvíli platí, že kolaudace bude posledního června,“ 

uklidňuje v Gólu možné obavy z posunutí termínu 

generální ředitel klubu Richard Jukl, který prožil 

svá nejlepší fotbalová léta na starém Všesportov-

ním stadionu coby záložník „Votroků“� Sliby se mají 

plnit nejen o Vánocích, a tak se těšme na nový mo-

derní stánek, který by měl sloužit i pro účely čes-

kých reprezentačních výběrů�

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

„ROZHODOVAL TRENÉR I SPORTOVNÍ STRÁNKA“
„Jeden z hlavních faktorů, proč jsem přišel do Boleslavi, byl trenér Hoftych� Mluvil jsem s ním 

jako s prvním, jednali jsme spolu intenzivněji, známe se delší dobu� Pak rozhodovala sportovní 

stránka� Vím, že Boleslav chce hrát fotbal a že chce hrát nahoře� Je to tradiční klub v lize� Chtěl 

jsem být i blíž rodině� Samozřejmě to pro mě bude skok, první ligu jsem ještě nehrál� Čekám, že 

bude náročnější, fotbalovější, soubojovější, rychlejší� Budu muset rychleji přemýšlet a ještě víc 

na sobě pracovat� Doufám, že do toho dobře vstoupím a že mi kluci pomůžou�“

 MLADÝ OFENZIVNÍ PLEJER BĚHEM TRÉNINKU „BOLKY“.  

 NA PRVOLIGOVÝ DEBUT VASIL KUŠEJ ZATÍM ČEKÁ. 

Fotbalový týden Vasila Kušeje

„Bude to pro mě skok!“

Má v sobě německou školu, od patnácti se roz-

víjel v mládeži Dynama Drážďany. Po roce a půl 

ve druhé české lize v Prostějově se dynamický zá-

ložník VASIL KUŠEJ chystá na první starty ve For-

tuna lize. Nejvíc ho oslovila Mladá Boleslav, i když 

měl nabídku i z Portugalska. „To mi teď nedávalo 

smysl,“ vypráví Kušej.  

 VASIL KUŠEJ JE OD LEDNA HRÁČEM MLADÉ BOLESLAVI. 

  Postupový 
volej Baráka
Záložník Antonín Barák zařídil svým 

gólem fotbalistům Fiorentiny postup 

do čtvrtfinále Italského poháru� Jeho 

tým porazil Sampdorii Janov 1:0 poté, co 

se osmadvacetiletý český reprezentant 

v 25� minutě trefil krásně z voleje� Dal-

ším soupeřem Fiorentiny bude FC Turín 

s obráncem Davidem Zimou, který pře-

kvapivě vyřadil úřadujícího ligového mis-

tra AC Milán� Zimův tým na San Siru hrál 

od 70� minuty v deseti bez vyloučeného 

obránce Koffiho Djidjiho, přesto zvítězil 

1:0 po prodloužení� Kouč hostů Ivan Jurič 

na vyloučení reagoval stažením útočníka 

Antonia Sanabrii a poslal na hřiště české-

ho beka, který pomohl udržet outsidero-

vi čisté konto� Zápas rozhodl ve 114� mi-

nutě gólem záložník Michel Adopo� Barák 

dal pátý soutěžní gól za Fiorentinu, kam 

přišel v létě z Verony� V utkání proti 

Sampdorii odehrál 83 minut�

  Krále trápí záda
 Záložník Alex Král má problémy se zády 

a bude chybět fotbalistům Schalke 04 

v úvodu jarní části bundesligy� Vyšetření 

na soustředění v tureckém Beleku podle 

magazínu Kicker ukázalo, že jde o potí-

že s meziobratlovou ploténkou� Čtyři-

advacetiletý reprezentant kvůli tomu 

nemůže pořádně trénovat� „Pozitivní 

je, že se nám teď podařilo identifikovat 

příčinu problémů� To nám dává vyhlídky 

na trvalé zlepšení,“ říká šéf Schalke Pe-

ter Knäbel a dodává: „I když samozřejmě 

chceme vidět Alexe na hřišti s týmem co 

nejdříve, dopřejeme mu klid, který po-

třebuje� Budeme ho ještě v sezoně po-

třebovat a budeme potřebovat, aby byl 

zdravý a snesl plnou zátěž�“ Český stře-

dopolař přišel do Schalke před sezonou 

ze Spartaku Moskva, kde kvůli válce 

na Ukrajině pozastavil smlouvu, a po-

depsal s německým klubem roční kon-

trakt� Na podzim zasáhl do 12 ligových 

zápasů� Schalke je po 16 kolech poslední�

  Černý se 
popáté trefil
Český reprezentant Václav Černý po-

mohl pátým gólem v sezoně fotbalis-

tům Twente Enschede k vítězství nad 

Utrechtem 2:0� Pětadvacetiletý zá-

ložník v zápase proti svému bývalému 

týmu otevřel skóre v nastavení prvního 

poločasu� V nizozemské lize se trefil po-

prvé od začátku září, kdy dal dva góly 

Eindhovenu� Pár dní předtím se dvakrát 

prosadil v duelu s Excelsiorem Rotter-

dam� Výhru domácího Twente pojistil 

v 64� minutě Virgil Misidjan�

  Usor zamířil 
do Lince
Nigerijský útočník Moses Usor odešel 

ze Slavie na roční hostování do Lince� 

Rakouský klub má i opci na přestup 

dvacetiletého křídelního hráče, který 

přišel do Slavie loni na jaře z nigerijské-

ho klubu 36 Lion� Nejprve nastupoval 

za třetiligový B-tým, pak se přesunul 

do „áčka“, za které vstřelil čtyři góly 

v nejvyšší soutěži a další dva v před-

kolech Evropské konferenční ligy� 

Po skvělém nástupu ale jeho forma šla 

dolů a neměl pevné místo v základní se-

stavě� „Moses je určitě zajímavý hráč, 

který se bude ještě vyvíjet� Sezonu 

dobře začal, ale konec podzimu mu tolik 

nevyšel,“ konstatoval slávistický tre-

nér Jindřich Trpišovský, který na kří-

dlo preferuje o rok mladšího Matěje 

Juráska� „Pokud se Matějovi vše sejde 

a bude zdravý, může mít dobré jaro� 

Typologicky jsou si s Mosesem podob-

ní, jeden druhému pak bere minutáž� 

Navíc musíme myslet i na pravidlo, že 

v české lize může nastoupit do utkání 

omezený počet cizinců mimo Evrop-

skou unii,“ dodává kouč� Linec se Slavií 

vypadl v loňském osmifinále Evropské 

konferenční ligy, aktuálně je na třetím 

místě rakouské ligy�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���

Foto: fkmb�cz

Foto: fkmb�cz

Foto: fkmb�cz
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„JÍT DO DRÁŽĎAN? DOBRÉ ROZHODNUTÍ“
„Už v patnácti jsem odešel do Drážďan, bylo to dobré rozhodnutí� Dojížděl jsem z domova, 

německá škola je úplně jiná� Tam jsou všichni nastavení tak, že chtějí hrát fotbal, přizpůsobuje 

se tomu škola, všechno� Třeba i na zápasy se sedmnáctkou jsme jezdili den předem� Byl jsem 

rád, že jsem to prožil� Navíc Drážďany mají skvělé fanoušky, na každé utkání áčka chodí třicet 

tisíc� Na každý jeho trénink postává za plotem dvě stě lidí, na devatenáctku taky přišly na der-

by s Lipskem třeba dva tisíce lidí�“

„V ZAHRANIČÍ BYCH SI CHTĚL ZAHRÁT“
„Nikomu nezazlívám, že jsem za áčko nehrál� Jasně, chtěl jsem si zkusit zahrát před těmi třiceti 

tisíci, ale nevyšlo to� Druhá bundesliga je o výšce, soubojích a já jsem vysoký tak, jak jsem, s tím už 

nic neudělám� Navíc mi bylo sedmnáct osmnáct� Ale i na tribuně to byl zážitek� Navíc bylo neuvě-

řitelné, že mě tam lidé poznávali a chtěli se se mnou fotit� Pořád bych si chtěl zahrát v zahraničí� 

Je mi jedno, jestli to bude v Portugalsku, Španělsku nebo Německu� Ale na to teď nekoukám� Sou-

středím se na Mladou Boleslav� Nejdřív se musím prosadit tady�“ 

„PORTUGALSKO MI TEĎ NEDÁVALO SMYSL“
„Nabídek jsem měl víc� Olomouc tlačila, abych tam šel, ale kluby se mezi sebou nemohly domlu-

vit� Ozval se Baník, jehož nabídka Prostějov hodně oslovila� Na poslední chvíli splnila podmínky 

Prostějova i Boleslav� Pak už bylo rozhodnutí na mně a vybral jsem si Boleslav� Měl jsem nabídku 

i z Portugalska, ale to mi momentálně nedávalo smysl� Nemám zkušenosti s první ligou a hned ji 

hrát v Portugalsku? To ne� Chci se nejdříve prosadit tady a pak můžu přemýšlet co dál�“

„ROK A PŮL V PROSTĚJOVĚ BYL ZÁSADNÍ“
„Musím říct, že jsem zatím spokojený� Doufám, že jsem zapadl dobře� Snažím se a myslím, že 

i kluci vidí, že makám, že mi to jde� Jestli se cítím na základní sestavu? Pokud mám odpovědět, tak 

asi ano, ale musím o místo bojovat, nebude jednoduché se chytit� Ve finále je rozhodnutí na tre-

nérech, já se mohu cítit, jak chci� Musím jen pracovat� Rok a půl v Prostějově pro mě byl zásadní, 

prožil jsem tam asi zatím nejlepší období v kariéře� Nejdříve mi dal velký prostor trenér Jarošík� 

Pak přišel pan Šustr, jemu také vděčím za velký kus práce�“

VASIL KUŠEJ * Narozen: 24� května 2000 * Výška: 168 cm * Váha: 63 kg * Fotbalový post: 

záložník * Hráčská kariéra: FK Ravel junior Ústí nad Labem (2007-2010), FK Ústí nad Labem 

(2010-2012), FK Teplice (2012-2014), FK Ústí nad Labem (2014-2015), Dynamo Drážďany (2015-

2019), FC Wacker Innsbruck (2019-2020, hostování), FK Ústí nad Labem (2020-2021, hosto-

vání), 1� SK Prostějov (2021-2022), FK Mladá Boleslav (2023-?) * Česká liga: 0 zápasů/ 0 gólů

 VASIL KUŠEJ NA PODZIMNÍM SRAZU REPREZENTACE DO 21 LET. 
 ZA „LVÍČATA“ SI ZAHRÁL V PŘÍPRAVNÝCH DUELECH S NORSKEM A S PORTUGALSKEM. 

 VASIL KUŠEJ PROŠEL VŠEMI ČESKÝMI 
 MLÁDEŽNICKÝM REPREZENTAČNÍMI VÝBĚRY. 

  Ratajová má 
nominaci na MS!
Česká rozhodčí Lucie Ratajová se může 

těšit na svůj třetí světový šampionát 

fotbalistek� Třiačtyřicetiletá sudí figu-

ruje mezi 55 asistentkami, které FIFA 

nominovala na letní turnaj v Austrálii 

a na Novém Zélandu� „Samozřejmě jsem 

z delegace na mistrovství světa nadše-

ná, beru to jako odměnu za to, že fot-

balu dávám maximum,“ přiznává svoje 

pocity� Na MS byla už v roce 2015 v Ka-

nadě a čtyři roky nato ve Francii� Zápa-

sy pomáhala řídit i na třech evropských 

šampionátech a dvou olympiádách� 

Koncem ledna absolvuje s ostatními no-

minovanými rozhodčími čtyřdenní sou-

středění v Dauhá� „Následující půlrok 

bude o tvrdé práci i náročné indivi- 

duální přípravě, abych na mistrovství 

světa odjela v té nejlepší formě� Hlavní 

je, abych zůstala dál zdravá, udržela si 

výkonnost a během šampionátu odved-

la to nejlepší,“ zdůrazňuje sudí, která 

má za sebou 96 zápasů v nejvyšší sou-

těži v roli asistentky�

  Holík už patří Plzni
Viktoria Plzeň uplatnila opci na přestup 

obránce Libora Holíka, který v týmu 

úřadujících českých šampionů hostoval 

z Jablonce od loňského února� Čtyři-

advacetiletý fotbalista podepsal s líd-

rem nejvyšší soutěže tříletou smlouvu� 

„Věřil jsem, že se to povede, a teď je to 

oficiální� Jsem tady maximálně spokoje-

ný,“ říká pravý obránce nebo záložník, 

který nastoupil v minulé, „mistrovské“ 

sezoně ke 12 ligovým utkáním� Na pod-

zim zasáhl i do všech šesti zápasů sku-

pinové fáze Ligy mistrů, ve kterých 

Viktoria změřila síly s Barcelonou, 

Bayernem Mnichov a Interem Milán� 

Odchovanec Slovácka si ligu zahrál 

také ve Slavii, Karviné, Jihlavě a Zlíně� 

Celkem nasbíral v nejvyšší soutěži 144 

startů, v nichž vstřelil čtyři branky�  PETR KOUBA 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

LEDEN
24. LEDNA

1996 Patrik Schick 2016-? 35/18

25. LEDNA

1955 Vladislav Lauda 1985 3/1

1967 Václav Němeček
1988-
1996

60/6

26. LEDNA

1895 Karel Steiner
1920-
1930

14/3

1931 Jaroslav Borovička
1953-
1961

21/2

1984 Luboš Hušek 2009 1/0

27. LEDNA

1983 Michal Ordoš
2012-
2013

2/0

28. LEDNA

1940
František 

Schmucker
1962-
1970

2/0

1969 Petr Kouba
1991-
1998

40/0

1980 Karel Piták
2006-
2007

3/0

1990 Marek Štěch 2014 1/0

29. LEDNA

1898 Jan Dvořáček
1921-
1927

12/10

1899 Antonín Perner
1920-
1931

28/1

1900 František Kolenatý
1920-
1931

28/1

1946 Ivan Kopecký - - - - - - - -
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  Zlín posiluje ofenzívu
Po podzimu předposlední tým první ligy Zlín posílili dva útočníci 
- bývalý český reprezentant Libor Kozák a Slovák Filip Balaj� Prv-
ní z nich se na konci minulého roku dohodl na rozvázání smlouvy 
ve Slovácku, slovenský forvard bude ve Zlíně hostovat z Cracovie 
Krakov� Kozák na podzim odehrál za Slovácko 15 soutěžních zápasů 
a dal dva góly� Třiatřicetiletý útočník v lize nastupoval také za rod-
nou Opavu, Liberec a Spartu� V jejím dresu se v sezoně 2019/2020 
stal spolu s Petarem Musou nejlepším střelcem ligy� V zahraničí 
si zahrál za Livorno, Bari, Aston Villu, Brescii a Lazio Řím, se kte-
rým dvakrát vyhrál Italský pohár, a Puskás Akadémii� V sezoně 
2012/2013 byl nejlepším střelcem Evropské ligy� Za národní tým 
odehrál devět utkání a dal dvě branky� Pětadvacetiletý Balaj začínal 
s kariérou v Nitře, za kterou dal v 74 zápasech 34 gólů� Poté někdej-
ší mládežnický reprezentant působil v Žilině a Zlatých Moravcích� 
Od roku 2021 je hráčem Cracovie, kde zatím střeleckou mušku hle-
dal� V 16 utkáních dal jeden gól�

  Pomůže na jaře Jablonci
Fotbalisty Jablonce posílil stoper Jan Král� Třiadvacetiletý obrán-
ce se vrací do české ligy po půlročním působení v belgickém Eu-
penu, na severu Čech bude hostovat do konce sezony� Na své 
druhé zahraniční angažmá zamířil po vydařené minulé sezoně 
v dresu Hradce Králové� V Eupenu začal jako člen základní sesta-
vy a v sedmi utkáních belgické ligy dal i jeden gól, od poloviny října 
se ale na hřiště nedostal� „Určitě to neberu jako krok zpět� Můžu 
pomoct Jablonci a Jablonec může pomoct mně v další kariéře,“ 
konstatuje bek a dodává: „Mluvil jsem s trenérem o tom, co ode 
mě čeká� Chce do obrany vnést nějaký řád� Tohle bude můj cíl, sta-
bilizovat obranu�“ V české nejvyšší soutěži má bilanci 39 zápasů 
a čtyř branek� První ligové starty nasbíral v Mladé Boleslavi, pů-
sobil rovněž ve Varnsdorfu� V sezoně 2018/2019 hostoval v druhé 
bundeslize v týmu Erzgebirge Aue�

 LIBOR KOZÁK UŽ HÁJÍ BARVY ZLÍNA. 

  Olayinka na odchodu z Edenu
Nigerijský fotbalista Peter Olayinka neprodlouží smlouvu v pražské 
Slavii a v létě jako volný hráč odejde do Crvené Zvezdy Bělehrad� 
Není ani vyloučený jeho zimní odchod� Červenobílí ho koupili v čer-
venci 2018 z belgického Gentu za 83 milionů korun� Sedmadvaceti-
letý ofenzivní hráč se v Edenu zařadil mezi opory, pomohl ke třem 
ligovým titulům a dvěma triumfům v domácím poháru� Za vršovický 
tým odehrál 102 ligových zápasů a vstřelil 27 gólů, v Česku hrával 
předtím za pražskou Duklu� V evropských pohárech se s 13 branka-
mi stal historicky nejlepším střelcem Slavie� Dříve měl blízko k od-
chodu do FC Kodaň, kde však neprošel zdravotní prohlídkou, speku-
lovalo se také o jeho přestupu do Fenerbahce Istanbul�

  Tiéhi jde hostovat do Wiganu
Fotbalista Christ Tiéhi odešel z Liberce na půlroční hostování 
do Wiganu� Druholigový anglický klub má i opci na přestup čtyři-
advacetiletého středopolaře z Pobřeží slonoviny� Pařížský rodák 
přišel do Liberce v září 2021 z Opavy� V podzimní části této sezony 
hostoval v pražské Slavii� V 54 utkáních české nejvyšší soutěže do-
hromady zaznamenal jeden gól a jednu asistenci� Defenzivní zálož-
ník zimní přípravu zahájil na severu Čech, ale na Maltu už s týmem 
trenéra Luboše Kozla neodcestoval� Wigan je po 28 kolech na po-
sledním místě tabulky Championship� Koučem mužstva je Kolo Tou-
ré, bývalý obránce Arsenalu, Manchesteru City či Liverpoolu a re-
prezentace Pobřeží slonoviny�
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  Krch mění „Ďolíček“ za Julisku
Obránce Daniel Krch odchází po deseti letech z Bohemians 1905 
a bude hrát druhou ligu za Duklu Praha� Třicetiletému stoperovi 
měla v létě v „Ďolíčku“ vypršet smlouva, na Julisce podepsal kon-
trakt do konce příštího ročníku� V Bohemians působil od roku 
2013, kdy po postupu do první ligy přišel na hostování ze Sparty� 
V zelenobílém dresu odehrál 160 prvoligových zápasů a vstřelil 
devět gólů, v týmu byl i kapitánem� Podle klubového webu Bohe-
mians zůstane součástí klubového managementu v dosavadní roli 
obchodního manažera� „Dukla o mě měla zájem už v létě a ten teď 
v zimní pauze ještě zesílil,“ konstatuje a dodává: „Moje zdraví mi 
nedovolí mít kariéru dlouhou, jako má Pepa Jindřišek, i když bych 
si to moc přál� Rád bych ale hrál ještě dva nebo tři roky na nejvyšší 
možné úrovni�“ 

  Změny ve vedení 
Nadace fotbalových internacionálů
Na společném zasedání dozorčí a správní rady Nadace fotbalo-
vých internacionálů, které se uskutečnilo 6� prosince 2022 v Praze, 
schválili jejich členové personální změny v jejím vedení� Po téměř 
třiceti letech aktivní práce skončil na vlastní žádost ve správní 
radě jeden ze zakládajících členů NFI Vlastimil Přeček� Nahradí 
ho dosavadní výkonný ředitel Nadace fotbalových internacionálů 
Martin Říha, který v této funkci skončil k 31� prosinci 2022 kvůli 
nedávnému zvolení do vrcholného managementu pražské Slavie� 
Novým výkonným ředitelem NFI byl s účinností od 1� ledna 2023 
jmenován Václav Tichý, jeho nejbližším spolupracovníkem ve vede-
ní bude nově Jaroslav Kolář� 

 DANIEL KRCH SI NOVĚ VYZKOUŠÍ DRES PRAŽSKÉ DUKLY. 

 MICHAL JEŘÁBEK 

  K Liberci se připojil nigerijský forvard
K fotbalistům Liberce se na soustředění na Maltě připojil nigerij-
ský útočník Victor Olatunji z AEK Larnaka� Podmínky jeho angaž-
má se dolaďují� Třiadvacetiletý forvard v podzimní části sezony 
za Larnaku odehrál 20 soutěžních utkání a vstřelil dvě branky, za-
sáhl také do skupinové fáze Evropské ligy a kvalifikace Ligy mistrů� 
Má rovněž zkušenosti ze slovenské ligy, ve které nastupoval za In-
ter Bratislava a Podbrezovou� Slovan posiluje ofenzivu po odcho-
du svého nejlepšího střelce Micka van Burena, kterého si v zimě 
z hostování stáhla Slavia� 

  Plzeň přivedla Durosinmiho
Třetí zimní posilou fotbalistů Plzně se stal útočník Rafiu Durosinmi� 
Dvacetiletý Nigerijec k úřadujícím mistrům a lídrům tabulky při-
šel z druholigové Karviné na půlroční hostování s opcí� Na podzim 
za Slezany ve druhé lize zaznamenal tři góly a pět asistencí� V minu-
lé sezoně v nejvyšší soutěži vstřelil tři branky v 19 zápasech� V Plzni 
má pomoci nahradit zraněného útočníka Jana Klimenta, jemuž kvůli 
zraněnému kotníku hrozí delší pauza� „Jde o talentovaného hráče, 
který má výborné rychlostní, výškové i věkové parametry pro to, 
aby udělal další posun v kariéře� Slibujeme si od něj, že zvýší konku-
renci v našem týmu a bude se rvát o svou šanci,“ konstatuje spor-
tovní ředitel Západočechů Daniel Kolář�

  Jeřábek mezi „Ševci“
Zlínský klub získal obránce Michala Jeřábka� Devětadvacetiletý 
stoper přesvědčil nového trenéra „Ševců“ Pavla Vrbu v příprav-
ném utkání s Olomoucí (2:2) a stal se první zimní posilou� Podzimní 
část sezony odehrál ve slovenských Michalovcích, předtím půso-
bil v kazachstánském Aktobe� V české nejvyšší soutěži za praž-
skou Duklu, Teplice a Jablonec dohromady absolvoval 141 zápasů 
a vstřelil šest branek�

STALO SE���

 PETER OLAYINKA 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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  Almási opět marodí s kotníkem
Bez zraněného kanonýra Ladislava Almásiho absolvovali fotbalisté 
Ostravy herní soustředění v turecké Antalyi, kde sehráli tři pří-
pravná utkání� Třiadvacetiletý slovenský forvard si pochroumal 
kotník těsně před odletem v utkání ve Skalici na umělé trávě� Nej-
lepší podzimní střelec Baníku, který s kotníkem marodil už v létě, by 
měl absentovat zhruba šest týdnů�

 LADISLAVA ALMÁSIHO OPĚT 
 ČEKAJÍ TÝDNY BEZ FOTBALU. 

  Zemřel fotoreportér 
Stanislav Tereba
Dva týdny po svých 85� narozeninách zemřel uznávaný sportovní 
a reportážní fotograf Stanislav Tereba, který v roce 1959 obdržel 
prestižní cenu World Press Photo za snímek fotbalového brankáře 
Sparty Miroslava Čtvrtníčka, nazvaný „Brankář a voda“� V letech 
1960-1990 pracoval jako fotograf ve Večerní Praze, do roku 2003 
fotografoval pro další periodika� Věnoval se také sportovní foto-
grafii, jako jediný z československých fotoreportérů se zúčastnil 
mistrovství Evropy 1976 v Záhřebu a v Bělehradě, kde pořídil uni-
kátní fotografie ze slavného zlatého triumfu, které po dohodě s ním 
dlouhodobě využívá i FAČR a GÓL�

  Zadražil povýšil do ligy
Fotbalisty Plzeň posílil někdejší mládežnický reprezentant gólman 
Adam Zadražil� Obhájce titulu získal dvaadvacetiletého branká-
ře z druholigového Táborska na půlroční hostování s opcí� „Jde 
o perspektivního gólmana, který předváděl v Táborsku velmi dobré 
výkony� Proto jsme se rozhodli, že nyní dostane šanci i u nás,“ říká 
sportovní ředitel klubu Daniel Kolář� Jasnou jedničkou viktoriánů je 
Jindřich Staněk, dvojkou Marián Tvrdoň�

STALO SE���

poli ostravskému Baníku (2:0), poslední a zároveň jubilejní stou pak 
rovněž doma 10� dubna 1977 proti Žilině� Reprezentoval ve 20 zá-
pasech (1968-1974), v nichž vstřelil šest branek� Jozef odehrál v le-
tech 1974-1977 za čs� národní tým 16 utkání�
Kromě reprezentace ale bratři Čapkovičové strávili většinu kari-
éry spolu - začínali v Červené hvězdě Bratislava, odkud je v 19 le-
tech přetáhl na druhý břeh Dunaje konkurenční Slovan� Dodnes 
tvoří nerozlučnou dvojici, která je stále jen těžko k rozeznání, i když 
Jozef, přezdívaný „Soso“, se přece jen odlišuje trochu většími břiš-
ními „svaly“� Nechybějí na významnějších setkáních internacionálů 
nebo kanonýrů, kde jsou středem pozornosti i zábavy� Bylo tomu 
tak i loni v červnu při česko-slovenské akci „Kanonýři v Kroměříži“, 
kam dorazili s mírným s rozlišením v obličeji� Zatímco Jozefa zdobil 
tradiční knírek, Ján si nechal narůst bradku…

  Juliš vyráží na Ibizu
Útočník Lukáš Juliš přestoupil z pražské Sparty do UD Ibiza� S dru-
holigovým španělským klubem se domluvil na angažmá do konce 
sezony�  Osmadvacetiletého forvarda čeká premiérové zahraniční 
angažmá� Dosud hrál jen za mateřskou Spartu a hostoval v Bohe- 
mians 1905 a Olomouci� V dresu letenského celku na podzim na-
stoupil do osmi ligových zápasů a dal jeden gól� Bývalý reprezentant 
do 21 let má celkem v nejvyšší soutěži bilanci 108 utkání a 30 branek� 
V roce 2014 se Spartou vyhrál ligu a pohár� V Ibize ho čeká boj udr-
žení, svěřenci trenéra Juana Anquely jsou poslední v tabulce�

  Kúdela vystřelil výhru v nastavení
Stoper Ondřej Kúdela premiérovým gólem v indonéské lize vystřelil 
fotbalistům Persije Jakarta vítězství 3:2 nad Bali United� Potřebo-
val na ni 18 zápasů� Persija, která nastoupila bez disciplinárně po-
trestaného útočníka Michaela Krmenčíka, vedla od 10� minuty, ale 
hosté ještě v prvním poločase otočili skóre� Také domácí však před-
vedli rychlý obrat, a to v závěrečném nastavení� Nejprve vyrovnal 
Yama a v desáté minutě nastavení se hlavou z malého vápna po ro-
hovém kopu prosadil bývalý reprezentační obránce Slavie, který 
Persiji posílil loni v červnu�

 FOTBALOVÍ REPREZENTANTI ČESKOSLOVENSKA 
 JOZEF (VLEVO) A JÁN ČAPKOVIČOVÉ. 

 DVOJČATA JOZEF A JÁN ČAPKOVIČOVÉ 
 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM. 

  Slavná dvojčata oslavila 75 let
Fotbalová dvojčata Jozef a Ján Čapkovičové, která se narodila 
11� ledna 1948, patřila k nejvýraznějším postavám československé-
ho fotbalu 60� a 70� let� K nerozeznání podobní fotbalisté patřili 
k oporám Slovanu Bratislava, oba sice začínali v útoku, ale Jozef 
se postupně přesouval do středové řady, aby nakonec pevně za-
kotvil ve stoperské dvojici, zatímco Ján zůstával rychlonohým 
a střelecky disponovaným levým křídlem� V dresu „belasých“ zažili 
v roce 1969 v Basileji triumf ve finále Poháru vítězů pohárů 3:2 nad 
slavnou Barcelonou� Třikrát se radovali z titulů federálních mistrů 
(1970, 1974 a 1975), dvakrát se Slovanem získali Československý 
pohár (1968 a 1974)�
Oba bratři se prosadili také v československé reprezentaci, byť se 
jim nepodařilo hrát v národním dresu najednou� „Jediná věc, kte-
rá mě v kariéře mrzí je, že jsem si v reprezentaci nezahrál s mým 
bratrem Jánem� Byli bychom rarita, první dvojčata, která by něco 
takového dokázala,“ vzpomínal Jozef, který za Československo po-
prvé nastoupil v září 1974� Ján sice svou reprezentační kariéru uza-
vřel až o tři měsíce později, na hřišti se ale nesetkali� Jozef, který 
tvořil už ve Slovanu výbornou stoperskou dvojici s dalším skvělým 
hlavičkářem Antonem Ondrušem, v národním týmu dosáhl na slav-
ný titul na mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976� Z žádného 
podobného úspěchu v reprezentaci se Ján radovat nemohl� Podílel 
se sice na postupu na světový šampionát v Mexiku 1970, na samot-
ném mistrovství ale Československo prohrálo všechny tři zápasy 
ve skupině a Ján nastoupil jen do závěrečného utkání s Anglií� Je 
členem prestižního Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL, neboť 
nastřílel přesně stovku branek, která otevírá dveře do této vybra-
né společnosti� První ligový gól vstřelil 23� března 1968 na Tehelném 

STALO SE���
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 ADAM ZADRAŽIL PŘICHÁZÍ DO PLZNĚ NA HOSTOVÁNÍ. 
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Ligový start 
i zima za dveřmi?

O nadcházejícím posledním lednovém týdnu 
začne jarní část nejvyšší soutěže, na kterou la-
dily prvoligové týmy formu většinou v teplých 
krajích jižní Evropy nebo Středomoří. I doma 
bylo na tuto dobu klimaticky příznivé poča-
sí, takže se přípravná utkání nechala odehrát 
na přírodních trávnících, což také nikam ne-
cestující celky hojně využívaly.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Jenže předpověď na konec týdne není zrovna fotbalu příliš nakloně-

ná, takže z toho mají hlavně vrásky v Liberci, kam mají zavítat poslední 

Pardubice� Východočeši se už těší, že si zahrají ligu konečně v domácím 

prostředí a opustí dosavadní azyl ve vršovickém „Ďolíčku“� Finišují do-

končovací práce na jejich novém stadionu, který v dalším kole pokřtí 

jeden z nejzvučnějších soupeřů, pražská Slavia� Pro svěřence trenéra 

Kováče to není rozhodně ideální rozjezd za záchranou, na této trnité 

cestě by ale mohli být natěšení pardubičtí fanoušci na tribunách po-

věstným dvanáctým hráčem�

O pouhé dva body výš přezimoval předposlední Zlín, který po skon-

čení bídného podzimu přivedl zvučnou posilu, někdejšího úspěšného 

kouče Plzně a následně české reprezentace Pavla Vrbu, byť on sám ve-

řejně deklaroval, že si po nepovedených a předčasně skončených loň-

ských angažmá ve Spartě a v ostravském Baníku potřebuje od fotbalu 

a trenérských stresů nějakou dobu odpočinout� Ale z rodného Přerova 

to má na novou, tentokrát záchranářskou štaci, coby pověstným ka-

menem dohodil� Se „Ševci“ ho ale čeká perný start� Nejprve hostí Baník, 

pak cestuje na sever Čech do Jablonce, který je rovněž pořádně na-

močený v sestupových vodách� Potom dorazí na zlínskou Letnou další 

severočeský sok Teplice a ani další duely Vrbových nových svěřenců 

nebudou procházkou růžovou zahradou� Představí se v Pardubicích, 

poté přivítají Spartu a vyrazí na moravské derby do Brna proti Zbro-

jovce! A po utkání doma s tuze nepříjemným hradeckými „votroky“ je 

na programu další prestižní rivalské klání o ligové body v Uherském 

Hradišti proti Slovácku…

   Minimální bodové rozdíly však nenechávají v klidu a nicnedělání 

na prahu jara i další kluby, takže jarní zápasy základní části i nadstav-

ba slibují dramatickou podívanou, která by měla přilákat na stadiony 

důstojné návštěvy� K tomu jsou kromě kvalitních výkonů všech aktérů 

zapotřebí i stejné parametry hrací ploch, které sice disponují vyhří-

vanými trávníky, ale s nenadálými rozmary počasí si stejně nedovedou 

poradit, takže úplně nejsou vyloučeny odklady� V nabité termínové 

listině, kde je i prostor pro závěrečná kola MOL Cupu, to bývá docela 

oříšek� I když po podzimu bohužel odpadl jeden každoroční bonus v po-

době startu českého zástupce v jarním play off evropských pohárů… 

VAR
s mikrofonem

„Jsme přesvědčeni, že to je důleži-

té z hlediska transparentnosti a také 

pro lidi na stadionu, kteří v daný mo-

ment nemají dostatek informací,“ říká 

šéf anglické Fotbalové asociace Mark 

Bullingham, jenž zasedání na stadionu 

Wembley v Londýně předsedal� 

Rozhovory mezi hlavním sudím a ko-

legou u videa nicméně zůstanou jako 

dosud neveřejné� Praxe vysvětlovat 

rozhodnutí od videa platí na příklad 

v lize amerického fotbalu NFL� Ve fot-

bale se o zásahu videa diváci na stadio-

nu dozvídají pouze ze stručných infor-

mací na světelné tabuli, na níž se uvádí, 

co se přezkoumává a jak výsledek pře-

zkoumání dopadl�  

 SUDÍ BUDOU VÝSLEDKY 
 VAR OZNAMOVAT DIVÁKŮM 
 POMOCÍ MIKROFONU. 

 PLZEŇANÉ VSTUPUJÍ DO JARNÍ 
 ČÁSTI V POZICI LÍDRA TABULKY. 

 ZATO TRENÉRA PAVLA VRBU ČEKÁ VE ZLÍNĚ 
 NELÍTOSTNÝ BOJ O PRVOLIGOVOU ZÁCHRANU. 

Fotbaloví rozhodčí budou muset 

verdikty po kontrole u videa (VAR) 

vysvětlovat pomocí mikrofonu di-

vákům na stadionu a u televizních 

obrazovek. Rozhodla o tom pravidlo-

vá komise IFAB. Stanovila, že se tato 

praxe bude na vybraných turnajích 

FIFA testovat rok, poprvé přijde ex-

periment ke slovu na únorovém mis-

trovství světa klubů. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Foto: fctrinityzlin�cz

Foto: fcviktoria�cz

GÓL TÝDNE
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Po dlouhých 21 letech se rozloučil Pavel Nedvěd 

s Juventusem� Hrával za něj v letech 2001-2009 

a po skončení skvělé kariéry se brzy přesunul 

do vedení slavného turínského velkoklubu�

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Už v šestnácti debutoval v dresu pražské Sparty v české lize, přepi-
soval i reprezentační statistiky, takže bylo jen otázkou času, kdy ta-
lentovaný útočník ADAM HLOŽEK zamíří na zahraniční angažmá a také 
kam. Loni v létě zvolil bundesligový Leverkusen, kde už válel a střílel 
spousty gólů jiný český forvard Patrik Schick, takže v ambiciózním 
Bayeru se těšili na jejich náramnou spolupráci na hřišti. Jenže podzim 
z mnoha důvodů nedopadl podle předsezónních představ, až po změně 
trenéra šplhá Leverkusen tabulkou vzhůru tam, kde byl zvyklý vždycky 
být. Dá se říct, že podobně je to po aklimatizačním půlroce i s teprve 
dvacetiletým „Hložanem“, který se stále víc herně prosazuje.

Adam Hložek: 

„Falešná 
devítka mi 
nejvíc sedí!“

Foto: bayer04�de

Adam Hložek: 

„Falešná 
devítka mi 
nejvíc sedí!“
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 VÁCLAV TICHÝ  LEVERKUSEN/PRAHA 

 Čekal jste, že pro vás bude první půl rok v Leverkusenu 

takhle náročný?

„Věděl jsem, že to nebude jednoduché, což se mi také potvrdilo� 

Ale musím říct, že mě na to připravovali jak pan Paska, tak „Schicky“ 

(Patrik Schick), když jsem s ním mluvil� Že začátky nejsou jednoduché� 

Myslím si, že to stejně měl asi každý hráč, který přestoupil z české ligy 

do takhle prestižní soutěže, jako je bundesliga�“

 V čem jste na sobě zažíval největší rozdíl mezi českou ligou 

a bundesligou?

„Nejvíc jsem to pociťoval v intenzitě, ať už při trénincích, nebo v zá-

pasech� Pamatuji si, že když jsme hráli první kolo Německého poháru 

proti třetiligovému soupeři, tak jsem si myslel, že to asi nebudou úplně 

dobří hráči� Vyvedli mě z omylu, prohráli jsme 3:4 a překvapivě vypad-

li… Potom jsem si v duchu říkal, co mě asi čeká v bundeslize� Jak čas šel, 

tak jsem si začal postupně zvykat� Je to každým zápasem lepší a lepší�“

 Bayeru nevyšel podzimní start, takže vaše aklimatizace 

byla ještě složitější…

„Dá se to tak říct� Týmu se nedařilo a tím jsem to měl i já jako nová-

ček těžší� Pak v průběhu podzimu přišla výměna trenéra a kouč Alonso 

nás zvedl�“

 Předchozí trenér Seoane s vámi dost v sestavě točil. Kde 

jste se cítil nejplatnější pro tým?

„Jak mě začal dávat ke konci na podhrot se „Schickym“, tak bych 

řekl, že na téhle pozici jsem se za Seaoneho cítil asi nejlíp� Trenér Alon-

so mě dává na takovou falešnou devítku podle rozestavení soupeři a to 

mě, myslím, sedí úplně nejlíp� Když hraji falešnou devítku, je to možná 

spíš osmička, kdy jsem trochu stažený za dvěma hrotovými útočníky� 

V neděli v Mönchengladbachu jsem po dvaceti minutách zalezl ke třem 

záložníkům a doplňoval zezadu oba útočníky� Bylo to trochu náročné, 

ale myslím, že mi tahle pozice na hřišti vyhovuje�“

 Jak moc vám scházela čísla, góly a asistence, na které jste 

byl v minulých sezonách na Letné zvyklý?

 ADAM HLOŽEK NECHYBĚL V SESTAVĚ BAYERU V ÚVODNÍM 
 BUNDESLIGOVÉM MAČI NOVÉHO ROKU NA HŘIŠTI BORUSSIE MÖNCHENGLADBACH. 

 ČESKÝ FORVARD SE VÝZNAMNĚ PODÍLEL NA ÚVODNÍCH DVOU 
 TREFÁCH LEVERKUSENU PŘI TRIUMFU 3:2 V MÖNCHENGLADBACHU. 

„V Madridu s Atlétikem 
v Lize mistrů to byl 

neuvěřitelný blázinec!“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: bayer04�de

Foto: bayer04�de



20 21

„Je pravda, že nedostáváme tolik laciných gólů, mohlo by to určitě 

být ještě lepší, ale hodně na tom v trénincích pracujeme� Měli jsme 

na to také dost času během mistrovství světa v Kataru a v tomto 

směru jsme se zlepšili�“

 Ligové soutěže měly pauzu právě kvůli světovému šampio-

nátu v Kataru. Jak to vypadalo v Bayeru s dovolenou a zimní pří-

pravou?

„Jak se dohrál v listopadu poslední podzimní zápas v bundeslize, 

tak jsme hned letěli na pět dnů do Spojených států, proto jsem taky 

nebyl na reprezentaci� Po návratu jsme měli volno do 1� prosince, 

pak se trénovalo do 18� prosince� Potom jsme dostali dovolenou až 

do 2� ledna�“

 Kde jste loňskou rozpůlenou dovolenou strávil?

„Nikam do ciziny jsem necestoval, byl jsem doma na Moravě s ro-

dinou a s kamarády�“

 Několik vašich spoluhráčů se světového šampionátu zú-

častnilo, sledoval jste je víc než ostatní fotbalisty?

„Sledoval jsem skoro všechna utkání, hlavně pak ve vyřazovací fázi�“

 A díval jste se na svoje vrstevníky kolem dvacítky?

„Koukal jsem i na ně� Zaujal mě především Jude Bellingham, byl ta-

hounem anglické reprezentace podobně jako v bundeslize Dortmundu, 

se kterým budeme hrát v neděli doma� Kylian Mbappé není úplně můj 

vrstevník, ale taky jsem se na něj rád díval�“ 

 Pomalu se blíží start kvalifikace o postup na EURO 2024 

v Německu, která začne v březnu domácím duelem s největším fa-

voritem skupiny Polskem…

„První zápas je vždycky důležitý� Podle toho, jak ho zvládnete, se od-

víjejí i ty další� Polsko je favoritem naší skupiny, musíme se na něj dobře 

připravit� Hlavně, abychom všichni zůstali zdraví a mohli nás trenéři no-

minovat, abychom mohli nastoupit v té nejlepší sestavě�“

 Ještě předtím čeká Leverkusen jarní play off Evropské 

ligy, do které propadl z Ligy mistrů, po níž jste marně se Spartou 

toužil… Co jste si z této konfrontace s kontinentální klubovou eli-

tou odnesl?

„Odnesl jsem si samozřejmě spoustu zkušeností, byli to vesměs 

strašně kvalitní soupeři, na které jsme ve skupině s Leverkusenem na-

 DVACETILETÝ ÚTOČNÍK ZA SVŮJ NOVÝ KLUB DOSUD NASKOČIL 
 DO 21 ZÁPASŮ, V NICHŽ DVAKRÁT SKÓROVAL A PŘIDAL PĚT ASISTENCÍ. 

„Čísla mi scházela, ale pořád jsem si říkal, že to prvním gólem od-

pálím� Trefil jsem se hned v poháru v Elversbergu, ale pak jsem straš-

ně dlouho čekal nejen na gól, ale i na nějakou asistenci� Bylo to těžké 

na psychiku, ale byl jsem trpělivý a počkal jsem si� Dočkal jsem se 

na konci podzimu, i v přípravě mi to tam padalo, přicházely i asistence, 

za které jsem taky rád�“

 Leverkusen hodně spoléhal na vaši součinnost s Patrikem 

Schickem, který byl v předchozím bundesligovém ročníku druhým 

nejlepším střelcem za Robertem Lewandowským. Ale moc zápasů 

jste spolu zatím z nejrůznějších důvodů neodehráli…

„Mluvilo se o tom, že budeme hrát spolu v útoku� Než se „Schicky“ 

zranil, tak jsme chodili za sebe, on v zápase začínal a já ho pak střídal, 

což asi nebylo pro českého fanouška ideální� Třeba až se vrátí, tak bu-

deme hrát zase spolu�“ 

 „Schicky“ vám asi pomáhal i mimo hřiště, hlavně v začát-

cích, ne?

„Hodně mi pomohl v začátcích� Chodili jsme společně na večeře, 

často jsme mluvili o tom, jak začínal on v Německu a jak to mám já�“

 A co kapitán Leverkusenu brankář Lukáš Hrádecký, který 

je původem ze Slovenska?

„Tem mi také pomáhá� Jak je „Schicky“ zraněný, tak trávím víc času 

s Lukášem a určitě jsme dobří kamarádi�“

 Jak jste na tom aktuálně s komunikací v kabině? Bavíte se 

německy, nebo anglicky?

„Zatím preferuji angličtinu�“

 To, myslím, Patrik Schick taky!

„Jenže on umí skoro perfektně německy, mluví plynule, i když říká, 

že ne� V kabině se bavíme anglicky, ale klub nás tlačí do toho, abychom 

se naučili německy� Od Nového roku jsme s tím začali� Kdo ráno přijede 

na trénink, tak jde na půlhodinku s učitelem němčiny, se kterým se sna-

žíme mluvit� Nevím ale, proč je to zrovna ráno�“

 Během podzimu přišel nový kouč, někdejší skvělý španělský 

záložník Xabi Alonso. Jak výrazně změnil herní pojetí týmu, který 

v posledních kolech vystoupal z úplného dna tabulky? Obranný 

blok máte nyní sevřenější a kompaktnější, nedostáváte tolik gólů 

jako dřív a na ty svoje se tak nenadřete…

 RODÁK Z IVANČIC SE RADUJE ZE SVÉ PREMIÉROVÉ BUNDESLIGOVÉ TREFY, 
 KTEROU V LISTOPADU PŘISPĚL K TRIUMFU BAYERU 5:0 NAD UNIONEM BERLÍN. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: bayer04�de

Foto: bayer04�de
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jsem to zkusil hned z první na něj prodloužit� Netušil jsem ale, že ho 

předběhne a půjde do sóla�“

 Také Diaby a Frimpong mají raketové motory v nohou. Jak 

se vám s těmito rychlíky hraje?

„Hraje se mi s nimi dobře, protože když na mě jde třeba balon, tak 

vím, že po pravé straně mám Frimponga a nad ním ještě Diabyho� Když 

se mi přihrávka na jednoho z nich povede, tak už můžu běžet před 

branku, protože je reálné, že soupeřům utečou� Rychlé přechody 

do útoku máme i natrénované, jsme z nich nebezpeční a jsem rád, že 

s nimi běžecky stíhám�“

 Není někdy složité od nich dostat míč zpátky?

„Ještě samozřejmě nejsme za půl roku tak sehraní, myslím si, že 

naše vzájemná souhra bude ještě chvilku trvat� Ale i já jim nedám občas 

ideální balon, že je přesně nebo včas nenajdu a ideálně si nevyhovíme� 

Takhle to ve fotbale mezi útočníky prostě funguje�“

 Ve druhé půli se dostal na trávník uzdravený Florian Wirtz. 

Jak moc pomůže ofenzívě Bayeru?

„Už jsme spolu trénovali nebo hráli přípravné zápasy� Musím říct, že 

je to vynikající hráč se strašně velkým potenciálem� Na hřišti si rozumí-

me a určitě nám hodně pomůže ve druhé polovině sezony�“

 A když se vrátí uzdravený Patrik Schick, tak ještě víc 

stoupne palebná síla Bayeru a taky i konkurence!

„Konkurenční prostředí je tady prostě velké, trenér pak mívá víc 

variant, jak tým poskládat�“ 

 ZATÍMCO ADAM HLOŽEK SE JIŽ ZAPOJIL DO NÁROČNÝCH 
 ZÁCHRANÁŘSKÝCH PRACÍ LEVERKUSENU, JEHO ZRANĚNÝ REPREZENTAČNÍ 
 PARŤÁK PATRIK SCHICK NA SVŮJ PRVNÍ JARNÍ START STÁLE ČEKÁ. 

razili� Hlavně s Atlétikem Madrid, doma jsme hráli se „Schickym“, on 

hrál nahoře na hrotu, já pod ním� Odveta v Madridu byla neskutečný 

zážitek a blázinec, když francouzský rozhodčí už po konci zápasu proti 

nám dodatečně pískl po dlouhém nastavení penaltu� Kdyby ji Carasco 

proměnil, tak jsme v pohárové Evropě jako poslední tým ve skupině ne-

postoupili do jarního play off� Naštěstí jsme tu potřebnou remízu díky 

Lukášovi Hrádeckému uhájili� Nyní nás čeká v Evropské lize Monako, 

kterému mám co vracet od zápasu se Spartou�“

 Nedělní zápas v Mönchengladbachu byl specifický také 

v tom, že mu v týdnu odešla dlouholetá brankářská jednička Jan 

Sommer do Bayernu. Měli jste za úkol provětrávat jeho nástupce?

„Trenéři nás na to upozorňovali, ale sami jsme jako hráči cítili, že je to 

pro něj těžké, když přijde a hned musí chytat před vyprodaným stadio-

nem, kde bylo asi 55 tisíc lidí� Měli jsme v hlavách, že může udělat chybu 

při rozehrávce nebo při střele� Ale myslím si, že nechytal úplně špatně, 

i když dostal tři góly� Ale neměl nárok je chytit�“ 

 Před vedoucím gólem se zdálo, že chcete přihrát doleva 

nabíhajícímu Bakkerovi, ale pak jste z otočky vypálil do tyče a on 

odražený míč doklepl do sítě. Byla to finta, nebo intuitivní změ-

na plánu?

„Musím říct, že v takové situaci to je hrozně rychlé na rozhodování, 

máte tak půl vteřiny� Slyšel jsem, jak na mě spoluhráči volají, abych jim 

přihrál� Byl jsem v dobré pozici, abych mohl zakončit sám, tak jsem 

vypálil� Nechybělo mnoho a mohl jsem místo Bakkera slavit já� Ale ba-

lon se od tyče dobře odrazil, takže ho dorážel prakticky do prázdné 

branky� Asistence se taky počítá�“ 

 Také u druhého gólu jste si připsal asistenci, když jste z vo-

leje kopl míč za sebe na půlící čáru. Věděl jste o startujícím Adlim, 

který pak pláchl švýcarskému reprezentačnímu obránci Elvedimu?

„Nemáme to nijak secvičené, ale potřebovali jsme hru v této 

pasáži zápasu trochu zjednodušit, protože se pořád hrálo nahoru 

a dolů� Věděl jsem o Adlim, že je tam sám na domácího stopera, tak 

 ADAM HLOŽEK SE SPORTOVNÍM ŘEDITELEM A BÝVALÝM ZÁLOŽNÍKEM LEVERKUSENU 
 SIMONEM ROFLESEM PŘI PODPISU SMLOUVY, KTERÁ JEJ S BAYEREM SPOJILA DO ČERVNA 2027. 

Adam Hložek
Narozen: 25� července 2002 * Výška: 188 cm * Váha: 83 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Veronika * Fotbalový post: útočník * Hráč-

ská kariéra: FC Ivančice (2008-2012), Zbrojovka Brno (2012-2013), 

Sparta Praha (2013-2022), Bayer Leverkusen (Německo, 2022-?) * 

Reprezentace: 19 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: postup 

do čtvrtfinále EURO 2020 (2021), postup skupiny A Ligy národů 

(2020), vítěz MOL Cupu (2020), nejlepší ligový střelec společně 

s Janem Kuchtou (2021), vítěz ankety Talent roku (2020)

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: bayer04�de 

 Foto: bayer04�de
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 V NÁRODNÍM TÝMU ŠIKOVNÝ STŘELEC DEBUTOVAL V ZÁŘÍ 2020 V UTKÁNÍ 
 LIGY NÁRODŮ PROTI SLOVENSKU (3:0) A UŽ ZA NĚJ ODEHRÁL 19 DUELŮ. 

 Když vás po hodině hry v neděli vystřídal Amiri, vedli jste 

2:0, on pak přidal třetí gól a vypadalo to na bezproblémovou ces-

tu k cennému vítězství. Jenže dvě parádní trefy Stindla v samém 

závěru udělaly ze zápasu ještě drama! Jak jste poslední minuty 

prožíval na lavičce?

„Ještě před prvním inkasovaným gólem jsme si o to trošku koledo-

vali� Když jsme ho pak opravdu dostali, tak jsem tušil, že to bude ještě 

drama, protože do konce zápasu zbývalo poměrně dost času� Za sta-

vu 3:2 pak měli domácí ještě šance, aby vyrovnali� Remíza by pro nás 

byla obrovským zklamáním, ale zaplaťpánbůh, že jsme odvezli domů 

tři body, což byl náš cíl�“

 Jak dlouho trvala veselá zpáteční cesta z derby?

„Z Gladbachu do Leverkusenu to je asi 35 minut� Do Düsseldorfu, 

kde bydlím, to je jen čtvrthodinka� Takže jsem se projel klubovým au-

tobusem kolem Düsseldorfu do Leverkusenu, odkud jsem pak jel au-

tem do domů do Düsseldorfu�“

 Nyní máte dva zápasy doma - ve středu ve vloženém kole 

Bochum a v neděli další derby s Dortmundem…

„Trenér nám před startem bundesligového jara řekl, že máme tři 

cíle� Vyhrát první tři utkání, první úkol jsme v neděli v Gladbachu spl-

nili� Teď musíme zvládnout ještě zbývající dva� Doma hrajeme dobře, 

fanoušci nás určitě poženou, tak věřím, že se nám to povede� S Dort-

mundem to bude těžký zápas, na podzim jsme se u nich přesvědčili, že 

se nechají porazit, že nejsou tak dominantní jako Bayern� V neděli se 

doma nečekaně nadřeli na výhru 4:3 s Augsburgem� Ale bundesliga je 

tak vyrovnaná, že i poslední může obrat o body týmy ze špice tabulky� 

U nás tomu tak většinou není�“ 

 PŘED LETNÍM ODCHODEM DO LEVERKUSENU VÁLEL ADAM HLOŽEK 
 VE SPARTĚ, SE KTEROU V ROCE 2020 OVLÁDL TUZEMSKÝ POHÁR. 

ROZHOVORROZHOVOR

 „Od ledna máme 
učitele němčiny, který 
na nás čeká ráno ještě 

před tréninkem…“



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://sidelinesports.com/cs/?
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Richard Jukl: 
„Vyšel až třetí pokus…“

V hradeckém černobílém dresu prožil v závěru minulého století svo-
je nejlepší ligové roky. Skoro dvě dekády už stojí RICHARD JUKL v čele 
klubu, který pomalu odvaluje dlouholetý traumatizující balvan. Postavit 
místo dávno nevyhovujícího Všesportovního stadionu nový moderní stá-
nek, jenž by se měl otevřít v létě a z minulosti na něm zůstanou pouze 
rekonstruovaná ikonická „lízátka“…

 RICHARD JUKL NA STAVBĚ VYTOUŽENÉHO STADIONU. 

 Výstavba vymodleného hradeckého stadionu jde už do zá-

věrečného finiše…

„Začíná poslední půl rok, na který se všichni strašně těšíme� 

K 30� červnu by měla být kolaudace nového stadionu a pak už, doufej-

me, jen lepší zítřky hradeckého fotbalu�“

 Nedávno se v médiích objevila informace, že dokončení 

stadionu bude mít zhruba měsíční zpoždění! Bude to znamenat, že 

novou ligovou sezonu ještě nezačnete doma? Nebo budete chtít 

při losování přidělit takové číslo, které tým pošle v úvodu ligy 

třeba ke dvěma venkovním zápasům?

„Nevím, o jakém termínovém posunu je řeč, zatím se nic v harmo-

nogramu výstavby neposunulo� Napsal to pouze pan Špryňar… Dě-

láme všechno pro to, abychom hráli v nové sezoně už v Hradci, jestli 

začneme utkáními venku, není podstatné� V tuhle chvíli platí, že ko-

laudace bude posledního června a od prvního července vstoupíme 

do nájemního vztahu s městem jako provozovatel areálu a budeme se 

připravovat na zahájení nové sezony 2023/2024 na tomto stadionu�“

 Když bude stadion patřit městu, bude zde mít hradecký 

klub i kompletní zázemí? U sousedů v Pardubicích to tak nastave-

né není…

„Vzhledem k tomu, že to bude multifunkční aréna, tak zde bude 

kompletní zázemí pro „áčko“ včetně regenerace, dvě tělocvičny, jed-

na klidová pro cvičení maminek s dětmi a jógu a stometrová běžec-

ká dráha� Bude zde tedy i zázemí pro další sportovní akce, nejen pro 

fotbal�“

 Máte tajné přání, kolik diváků by mělo v Hradci chodit 

na fotbal?

„Přál bych si, aby bylo plno, cítím hlad po fotbale nejen ve městě, 

ale i v širokém okolí� Takhle to bývalo v Hradci i v minulosti, když se 

zde hrávala první liga�“

 Pomáhá tomu i druhou sezonu vysoké umístění „votroků“ 

v nejvyšší soutěži?

„To nevím, ale ruku v ruce s výsledky to určitý vliv pochopitelně 

má� Na druhou stranu obrovským spouštěčem diváckého zájmu je 

nový stadion, na který tady lidé čekají minimálně generaci� Někte-

ří skalní fandové se toho bohužel ani nedožili, což mě strašně mrzí, 

protože se na nový stadion dlouho stejně jako my těšili� Třeba pan 

Ladislav Pokorný, poslední pamětník mistrovského titulu z rok 1960, 

který nyní zemřel� Velký zájem registrujeme i u partnerů, všechny sky 

boxy na stadionu už máme zamluvené, takže můžeme nabízet pouze 

jen VIP plochy a sedadla� Myslím si, že ze začátku bude každý domácí 

zápas vyprodaný�“

 Když dohromady sečtete svoji hráčskou a funkcionářskou 

kariéru, kolik let už působíte v hradeckém fotbale?

„Jako hráč jsem do Hradce přišel v roce 1991, to byla ještě federál-

ní liga� Jako klubový funkcionář pracuji tady už devatenáct let�“

 Takže můžete s touto zkušeností říct, kolik let má stadion 

zpoždění?

„Všechno má svůj vývoj� Jako hráč jsem potřebu modernějšího 

stadionu tak nevnímal� V té době na Všesportovní stadion lidé po-

řád v docela hojném počtu chodili, také stadiony v ostatních měs-

tech byly v podstatě podobné, jejich infrastruktura nebyla na sou-

časné výši� Postupem času se ale nůžky začaly rozevírat, rozjel 

se svazový projekt Stadiony 2003 a potom 2012� Nastoupil jsem 

do vedení klubu v roce 2004 a v podstatě od let 2005 nebo 2006 se 

hlavně starám o to, aby se nový stadion v Hradci konečně postavil� 

K tomu potřebujete spoustu věcí, které musejí do sebe zapadnout� 

Musí to chtít město, klub i veřejnost� Měli jsme tady v roce 2008 

podle mého názoru jeden z nejlepších projektů, který kromě sta-

dionu zahrnoval i obchodní centrum� Německá firma ECE o to měla 

RICHARD JUKL * Narozen: 13� června 1968 * Ligová kariéra: 

Hradec Králové (1991-1995), Petra Drnovice (1995-1996), Hradec 

Králové (1996-1999), Dynamo České Budějovice (1999-2001), cel-

kem 216 zápasů a 36 vstřelených gólů * Funkcionářská kariéra: 

od roku 2004 pracuje ve vedení hradeckého klubu, v posledních 

letech je jeho generálním ředitelem
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vážný zájem, ale bohužel tehdejší podmínky pro ni nebyly vyhovují-

cí, především nebyla schopna sehnat územní rozhodnutí, stavební 

povolení� Ani hradecká veřejnost nebyla tomuto projektu stadionu 

s obchodním centrem nakloněná� Vize byla taková, že chlapi půjdou 

na fotbal, ženy do obchoďáku a děti na sousední koupaliště� Nebo 

by všichni mohli zde strávit prakticky celý den a vyvrcholit to mělo 

všichni o nový stadion stáli� V létě ho budeme otvírat, bude to jeden 

z nejmodernějších stadionů v Česku�“

 Neurychlila jeho výstavbu i letitá rivalita s Pardubicemi, 

které rovněž začaly po postupu do nejvyšší soutěže budovat vyho-

vující stadion a začnou na něm hrát už na jaře?

„Myslím si, že tomu tak nebylo a nemělo to vliv� Žili jsme si svým ži-

votem, pozorovali jsme, co se děje v Pardubicích, kde také měli spoustu 

porodních bolestí s výstavbou na místě bývalého Letního stadionu� Do-

konce se objevily nesmyslné názory, že by mohl vzniknout jeden společ-

ný stadion pro oba kluby na polovině cesty mezi městy v Opatovicích 

nad Labem… Nikdo z podporovatelů tohoto projektu si ale neuvědomil, 

že by to mělo spoustu konsekvencí - především změnu územního plá-

nu, která trvá několik let� Pletli si také dojmy s pojmy� V jednom městě 

samozřejmě mohou dva týmy hrát na společném stadionu, ale Hradec 

Králové a Pardubice jsou dvě města, dvě aglomerace i dva různé kraje� 

Byl to od začátku nesmysl�“       

 Pojďme z minulosti do blízké budoucnosti na přelom červ-

na a července, kdy se bude blížit slavnostní otevření stadionu. 

Dorazí na něj atraktivní host v roli soupeře? Národní tým nebo 

zahraniční klub?

„Máme podepsané s FAČR memorandum, ve kterém se praví, že 

FAČR bude hradecký stadion využívat pro svoje účely� Nejprve se ale 

musí vyzkoušet režim, který platí pro mezistátní utkání� Předběžně 

jsme domlouvali, že by se tady mohlo v polovině října odehrát kvalifi-

kační utkání s Faerskými ostrovy, ale vzhledem k tomu, že se v třímě-

fotbalem� Také finančně to bylo zajímavé, chyběla tomu ale podpora 

širokého spektra lidí a institucí, které o tom rozhodují� 

Druhý projekt byl také dobrý, ale hodně drahý, což znemožnilo jeho 

realizaci� Až na třetí pokus nám výstavba stadionu vyšla� Zaplaťpán-

bůh, že město bylo vytrvalé� Je vidět, že všechna politická uskupení, 

která od roku 2006 v Hradci byla, jak koalice vedení, tak i opozice, 

síčním předstihu musí na stadionu nejprve podle reglementu UEFA 

uskutečnit přátelské utkání, je to nereálné� Jsme proto domluveni 

tak, že budeme nadále s vedením FAČR, které zde bylo v minulých 

dnech, jednat o využití stadionu pro jiné reprezentační celky a jejich 

zápasy od mládežnických reprezentací až po tu seniorskou� Budeme 

vděčni za každý zápas, který dostaneme přidělený, důstojné moder-

ní prostředí k němu poskytneme� Budeme na to připraveni� Letos to 

vidím spíš na mezistátní utkání žen nebo juniorských výběrů, při kte-

rých bychom si zároveň vše otestovali� Má to svoji logiku, i když mě to 

zároveň trochu mrzí�“

 A co klubový soupeř z ciziny, proti kterému by nastoupili 

hradečtí „votroci“?

„Na slavnostní otevření jsme předběžně jednali s Rapidem Vídeň, 

který však potřeboval dlouho dopředu znát konkrétní termín utkání 

v Hradci, což jsme mu nemohli dát� Nechtěli jsme jít do rizika, že ho 

střelíme od boku a sami se tím dostaneme pod tlak� Ale jedna věc je 

stadion postavit a druhá pak ho zprovoznit� Musíme počítat s tím, že 

na to budeme mít maximálně tři týdny, běžně to trvá až dva měsíce� 

Když máme 30� června kolaudaci, tak během července musíme do prv-

ního domácího zápasu v provozu stadionu, jak se říká, vychytat všech-

ny mouchy, což nebude legrace� Liga startuje 21� července, do té doby 

to musíme zvládnout� Nevím ještě, jestli podle losu budeme hrát doma, 

nebo začneme venku� Každopádně dnes už víme, že nový stadion zahá-

jíme ligovým zápasem� Kdybychom dostali někoho z první trojky, praž-

ská „S“ nebo Plzeň, bylo by to lepší než Rapid Vídeň!“ 

 IKONICKÁ „LÍZÁTKA“ UŽ JSOU PO REKONSTRUKCI OPĚT 
 VZTYČENÁ A BUDOU SVÍTIT NA MODERNÍ FOTBALOVÝ STÁNEK. 

 DVĚ OSOBNOSTI NAPEVNO SPOJENÉ S KRÁLOVÉHRADECKÝM FOTBALEM: BÝVALÝ 
 ZÁLOŽNÍK A NYNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITEL „VOTROKŮ“ RICHARD JUKL A TRENÉR LADISLAV ŠKORPIL. 
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Východočeské stadiony 
v závěrečném finiši

Už na konci minulého roku jsme si naplánovali, že v lednu zavítáme do Par-
dubic a do Hradce Králové, abychom se na vlastní oči podívali, jak postu-
puje výstavba fotbalových stadionů dvou odvěkých rivalů, kteří jsou shod-
ně na prvoligové scéně v roli nucených azylantů ve vršovickém „Ďolíčku“ 
a v Mladé Boleslavi. Letos oběma východočeským celkům totiž dlouhé ko-
čování skončí, proto jsou stavební a dokončovací práce v závěrečném finiši.

 NA ZBRUSU NOVÉM STADIONU PREMIÉROVĚ VYBĚHNOU 
 FOTBALISTÉ FK PARDUBICE 4. ÚNORA PROTI PRAŽSKÉ SLAVII. 

 POHLED DO JEŠTĚ LIDUPRÁZDNÉ KABINY DOMÁCÍCH, 
 STEJNÉ PROSTORY BUDOU MÍT NA DRUHÉ STRANĚ I HOSTÉ. 

 VÁCLAV TICHÝ  PARDUBICE/HRADEC KRÁLOVÉ 

Zákon schválnosti opět zafungoval� Ve středu napadl po dlouhé 

době v Česku sníh, takže to byla komplikace hlavně v Pardubicích, 

kde už pomalu vyhlížejí premiérový zápas s pražskou Slavií, který se 

bude hrát v sobotu 4� února� I proto se v celém areálu bývalého Let-

ního stadionu v sousedství dvou hokejových hal pracovalo bez ohle-

du na rozmar počasí na plné obrátky� Trávník, který byl položený už 

v listopadu, sice přikryla bílá několikacentimetrová peřina, ale finišo-

valo se hlavně v interiéru a s úpravami okolí před hlavním vchodem� 

Hlavní tribunu někdejšího stadionu, který slavnostně otevřel v roce 

1931 prezident T� G� Masaryk, se povedlo architektonicky upravit 

a vzhledově zmodernizovat, takže na vás vůbec nedýchne její původní 

téměř už stoletá historie� Musím se přiznat bez mučení, že jsem byl 

příjemně překvapený reálnou tváří nového pardubického stadionu, 

neboť jsem ho znal pouze z vizualizací nebo z leteckých snímků� Asi 

jsem nebyl jediný, komu se takhle jevil� Pouze zchátralá vstupní brána, 

která byla zachována jako jedna z podmínek „památkářů“ a rozděluje 

novou protilehlou tribunu na dvě části, působí dost nepatřičně� Ale 

prý do doby vlastní rekonstrukce bude milosrdně přikrytá plachtou, 

takže nebude rušit pohled z hlavní tribuny na zdejší zámek…

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

 HISTORICKÁ BRÁNA BORCŮ Z PŮVODNÍHO 
 LETNÍHO STADIONU MUSELA ZŮSTAT ZACHOVÁNA… 

 V SOUSEDSTVÍ PARDUBICKÉ KABINY 
 JE MODERNÍ REGENERAČNÍ LINKA. 
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Investorem výstavby je město Pardubice, které bude i vlastníkem 

stadionu, splňujícího prvoligové parametry� V jarní části nejvyšší 

soutěže a následné nadstavbě půjde hlavně o to, aby se svěřenci tre-

néra Radoslava Kováče odlepili ode dna tabulky a udrželi se mezi čes-

kou elitou� Klub bude mít i nadále svoje zázemí na nedaleké „Vinici“, 

na nový stadion, který vyjde na 350 milionů korun, se bude stěhovat 

pouze na domácí zápasy� Kapacita 4500 diváků, která by se mohla 

někdy v budoucnu případně zvýšit zaplněním volného prostoru vedle 

hlavní tribuny nebo „zvednutím“ tří ostatních ochozů, by měla na-

vzdory zvědavému zájmu po únorovém otevření na běžné ligové du-

ely stačit� Na šlágry se Slavií, Spartou, Plzní a derby s Hradcem ale 

bude zcela určitě beznadějně vyprodáno!

„LÍZÁTKA“ UŽ STOJÍ!
Přejezd mezi oběma krajskými městy nezabere po „hradubické“ 

dálnici moc času� Náhoda nám v tom pod Bílou věží naopak přála� 

Aniž bychom to věděli, zrovna ve středu se totiž zvedalo k nebi první 

ze čtyř „lízátek“, jak místní familiárně podle tvaru překřtili stožáry 

umělého osvětlení, kterými byl hradecký stadion už zdálky charak-

teristický od roku 1974� Mají výšku 55 metrů a váží 40 tun, v roce 

2021 při zahájení výstavby šly k zemi, prošly rekonstrukcí a moderni-

zací, aby zase sloužily ve fotbalové budoucnosti, která se začne psát 

od léta, kdy bude stadion za 630 milionů korun hotový a připravený 

k otevření� Oplocený areál lemovaly desítky zvědavců zachycujících 

si tento okamžik fotoaparáty nebo mobilními telefony� Za plotem se 

jelo na plné obrátky bez ohledu na rozbahněný terén� Platilo to i o ak-

tivitě na klubovém sekretariátu, kde se do krabic od banánů balilo vše 

potřebné, neboť se na čtyři měsíce stejně jako prvoligoví fotbalisté 

odstěhuje do dočasného azylu… 

 NOVÝ MODERNÍ STADION, KTERÝ MÁ TERMÍN 
 KOLAUDACE 30. ČERVNA, BUDE MÍT KAPACITU 9300 DIVÁKŮ. 

 UŽ ZA PŮL ROKU BUDOU TUDY URČITĚ PROUDIT DAVY FANOUŠKŮ Z ŠIROKÉHO OKOLÍ, 
 ZVĚDAVÝCH JAK NA HRADECKÉ FOTBALISTY, TAK NA NOVÝ STADION. A MOŽNÁ TO BUDE SPÍŠ OBRÁCENĚ... 

 TAKÉ LETITÁ SPRÁVNÍ BUDOVA FC HRADEC KRÁLOVÉ NA STARÉ HLAVNÍ TRIBUNĚ PŮJDE BRZY 
 K ZEMI, PROTO SE KLUBOVÝ SEKRETARIÁT MUSÍ NA ČTYŘI MĚSÍCE ODSTĚHOVAT DO DOČASNÉHO AZYLU. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

 PRVNÍ STOŽÁR HRADECKÉHO „LÍZÁTKA“ ZVEDÁ JEŘÁB 
 VZHŮRU, DALŠÍ DEN A PŮL TRVÁ JEHO STABILNÍ UKOTVENÍ. 



36 37

Petr Fousek a Michal Valtr navštívili 
nový stadion v Hradci Králové

V návaznosti na čtvrteční galavečer neprofesionálního fotbalu v Trut-
nově navštívili v pátek předseda FAČR Petr Fousek a generální sekretář 
FAČR Michal Valtr stavbu nového stadionu v Hradci Králové a seznámili se 
se stavem a průběhem prací. Generální manažer klubu FC Hradec Králové 
Richard Jukl představil zástupcům asociace nejen plánované parametry 
nového stadionu, ale i dopady na chod klubu nejen vzhledem k současnému 
stěhování, ale zejména s ohledem na plány klubu do budoucna.

 GENERÁLNÍ ŘEDITEL FC HRADEC KRÁLOVÉ RICHARD JUKL PROBÍRAL VÝVOJ STAVEBNÍCH PRACÍ 
 NA STADIONU S PŘEDSEDOU FAČR PETREM FOUSKEM A GENERÁLNÍ SEKRETÁŘEM ASOCIACE MICHALEM VALTREM. 

 ZATÍM JE ZDE STAVENIŠTĚ, ALE NOVOU 
 SEZONU UŽ BY MĚLI „VOTROCI“ ODEHRÁT V NOVÉM. 

Nová multifunkční malšovická aréna s kapacitou 9000 diváků, 

která nahradí někdejší tradiční stadion „Pod lízátky“, by měla být do-

končena v létě tohoto roku a od sezony 2023/24 na něm budou hrát 

svoje domácí zápasy prvoligoví „Votroci“� Stadion bude v mnoha ohle-

dech nejmodernější v republice a bude splňovat parametry kategorie 

4 norem UEFA�

Po prohlídce následoval pracovní oběd s novou primátorkou 

Hradce Králové Pavlínou Springerovou i zástupci města a klubu, kde 

vedení asociace doprovázel také předseda Královéhradeckého kraj-

ského fotbalového svazu a člen VV FAČR Václav Andrejs� V tribuně 

nového stadionu bude mít KHKFS své nové sídlo� Město Hradec Krá-

lové je nejen vlastníkem vznikajícího stadionu, ale také právě fotba-

lového klubu�

„Potvrdili jsme paní primátorce Springerové, že Memorandum, 

které FAČR již vloni v únoru podepsal s městem Hradec Králové, 

bude dodrženo a že FAČR má zájem po dokončení stadionu a in-

spekcích i pasportizaci UEFA do Hradce situovat utkání některých 

reprezentačních týmů� Nový stadion bude jednoznačně chloubou 

a nepochybně pomůže nejen prvoligovému klubu, ale i mládežnickému 

a ženskému fotbalu a celému regionu� Této podpory pro fotbal si vel-

mi ceníme,“ vyzdvihl předseda asociace Petr Fousek�

„Pomůžeme klubu i městu s celou řadou infrastrukturálního, tech-

nologického a stadionového know-how včetně odborné asistence 

z UEFA tak, aby fotbal v Hradci mohl naplňovat svoje nejvyšší ambi-

ce,“ doplnil generální sekretář Michal Valtr� 

 PETR FOUSEK A RICHARD JUKL 
 NA PROHLÍDCE STAVBY NOVÉHO STADIONU. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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 BAYERN ZAHÁJIL NOVÝ ROK REMÍZOU 1:1 V LIPSKU. 

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Arsenal 19 16 2 1 45:16 50

2� Manch. City 20 14 3 3 53:20 45

3� Newcastle 20 10 9 1 33:11 39

4� Manch. Utd. 20 12 3 5 32:25 39

5� Tottenham 20 10 3 7 39:31 33

6� Brighton 19 9 4 6 37:27 31

7� Fulham 20 9 4 7 32:29 31

8� Brentford 20 7 9 4 32:28 30

9� Liverpool 19 8 5 6 34:25 29

10� Chelsea 20 8 5 7 22:21 29

11� Aston Villa 20 8 4 8 23:27 28

12� Crystal Palace 20 6 6 8 18:27 24

13� Nottingham 20 5 6 9 16:35 21

14� Leicester 20 5 3 12 28:35 18

15� Leeds 19 4 6 9 26:33 18

16� West Ham 20 5 3 12 17:25 18

17� Wolves 20 4 5 11 12:30 17

18� Bournemouth 20 4 5 11 19:42 17

19� Everton 20 3 6 11 15:28 15

20� Southampton 20 4 3 13 17:35 15

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Bayern 16 10 5 1 50:14 35

2� Frankfurt 16 9 3 4 35:24 30

3� Union Berlín 16 9 3 4 27:21 30

4� Freiburg 16 9 3 4 25:23 30

5� RB Lipsko 16 8 5 3 31:22 29

6� Dortmund 16 9 1 6 29:24 28

7� Wolfsburg 16 7 5 4 30:20 26

8� M ǵladbach 16 6 4 6 30:27 22

9� Leverkusen 16 6 3 7 28:28 21

10� Brémy 16 6 3 7 26:34 21

11� Kolín n. R. 16 5 5 6 28:30 20

12� Mohuč 16 5 5 6 20:25 20

13� Hoffenheim 16 5 3 8 23:25 18

14� Bochum 16 5 1 10 17:37 16

15� Augsburg 16 4 3 9 21:30 15

16� Stuttgart 16 3 6 7 19:28 15

17� Hertha 16 3 5 8 20:25 14

18� Schalke 16 2 3 11 13:35 9

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Barcelona 17 14 2 1 36:6 44

2� Real Madrid 17 13 2 2 38:16 41

3� Real Sociedad 18 12 2 4 28:18 38

4� Atl. Madrid 18 9 4 5 27:16 31

5� Villarreal 18 9 4 5 21:13 31

6� Betis 17 8 4 5 19:14 28

7� Osasuna 18 8 4 6 18:17 28

8� Ath. Bilbao 18 7 5 6 25:19 26

9� Vallecano 18 7 5 6 24:22 26

10� Mallorca 18 7 4 7 15:16 25

11� Girona 18 5 6 7 26:28 21

12� Espanyol 18 4 8 6 22:26 20

13� Valencia 16 5 4 7 23:18 19

14� Sevilla 18 4 6 8 18:26 18

15� Almería 17 5 3 9 18:26 18

16� Getafe 18 4 5 9 16:25 17

17� Celta Vigo 18 4 5 9 17:29 17

18� Valladolid 18 5 2 11 13:28 17

19� Cádiz 18 3 7 8 12:29 16

20� Elche 18 0 6 12 12:36 6

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Neapol 19 16 2 1 46:14 50

2� AC Milán 18 11 5 2 35:20 38

3� Inter 18 12 1 5 38:24 37

4� AS Řím 19 11 4 4 25:16 37

5� Atalanta 19 10 5 4 37:23 35

6� Lazio 18 10 4 4 31:15 34

7� Udinese 19 7 7 5 27:21 28

8� Turín FC 19 7 5 7 19:20 26

9� Juventus 19 11 5 3 30:15 23

10� Fiorentina 19 6 5 8 21:25 23

11� Bologna 18 6 4 8 23:29 22

12� Empoli 18 5 7 6 16:22 22

13� Monza 19 6 4 9 23:28 22

14� Lecce 19 4 8 7 18:22 20

15� Spezia 19 4 6 9 17:30 18

16� Salernitana 19 4 6 9 23:37 18

17� Sassuolo 19 4 5 10 18:29 17

18� Verona 19 3 3 13 17:31 12

19� Sampdoria 19 2 3 14 8:32 9

20� Cremonese 18 0 7 11 13:32 7

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

  Serie A: Stará dáma na kolenou
Turínský Juventus utrpěl v uplynulých dvou týdnech dva těžké direkty� 
Svěřenci kouče Allegriho nejprve museli skousnout debakl 1:5 od lídra 
z Neapole, poté je zasáhl odečet 15 bodů za finanční machinace, po němž 
se propadli do středu tabulky� Do nedělního mače s Atalantou tak nešli 
nejlépe naladěni a již ve 4� minutě po gólu Lookmana prohrávali� Do polo-
času ale Di María s Milikem skóre otočili a z nakonec šestigólové přestřel-
ky vytěžili bod za remízu 3:3� Zatímco Turínští mohou na zisk titulu zapo-
menout, vedoucí Neapol živí sen o scudettu, na které čeká dlouhých 33 
let! Partenopei navázali na demolici Staré dámy triumfem 2:0 v Salernita-
ně a před nejbližšími pronásledovateli, jimiž jsou oba milánské velkokluby, 
mají k dobru dvouciferný náskok� Český záložník Antonín Barák do utká-
ní Fiorentiny s AS Řím (0:2) a FC Turín (0:1) naskočil až v jejich průběhu, 
odvrátit porážky se mu však nepodařilo a jeho Fialky v boji o pohárovou 
Evropu utrpěly citelné ztráty�    

  Bundesliga: Gólové hody a comebacky
Kvůli posunutému termínu mistrovství světa v Kataru nestihla bundesliga 
odehrát obvyklou podzimní porci, takže na polovinu soutěžního ročníku 
se dostane až v tomto týdnu po vloženém kole� První duely v novém ka-
lendářním roce přinesly nejen zajímavé výsledky, ale také gólové hody� 
„Vlci“ z Wolfsburgu deklasovali doma po podzimu druhý Freiburg 6:0, ov-
šem primát nejlépe střílejícího týmu jim nepatřil� Trumfli je totiž „Kozlo-
vé“ z Kolína nad Rýnem, kteří na domácím stadionu sedmkrát rozvlnili síť 
za českým brankářem Brém Jiřím Pavlenkou! Pro Werder to byla nejtěžší 
porážka za posledních 36 let, kolínští fotbalisté naopak slavili nejvyšší 
výhru za rovných čtyřicet roků� Když už jsme u těch statistik, tak jasně 
poslední Schalke si připsalo negativní rekord bundesligy� Venku nevyhrá-
lo už 36 utkání, neboť o víkendu dostalo „trojku“ ve Frankfurtu, který se 
tím vyšvihl na druhou příčku s pětibodovým mankem na vedoucí Bayern� 
Sedm branek padlo i v Dortmundu, kde to ale byla s Augsburgem dlouho 
vyrovnaná přestřelka, kterou strhl na stranu Borussie střídající Reyna�
Kromě Jana Sommera, debutujícího v Lipsku mezi mnichovskými tyče-
mi, poutaly pozornost i dva comebacky� Po březnovém zranění a operaci 
křížových vazů naskočil do sestavy Leverkusenu ve druhé půli v Mön-
chengladbachu devatenáctiletý reprezentant Florian Wirtz, který ci-
telně chyběl v ofenzívě nejen týmu Bayeru, ale i českému šutérovi Patri-
ku Schickovi, momentálně marodícímu s třísly� Po přestávce se dostal 
na hřiště v Dortmundu i Sebastien Haller, který podstoupil dvě operace 
objeveného nádoru a teprve nyní si odbyl opožděnou ostrou premiéru 
po letním přestupu z Ajaxu� 

  Premier League: United lídra neskolili
Program Premier League v neděli vyvrcholil parádním šlágrem na Emi-
rates Stadium, v němž ligoví lídři z Arsenalu, povzbuzeni triumfem 2:0 
v derby na hřišti Spurs, přivítali rozjetý Manchester United� Hosté v září 
Kanonýrům uštědřili dosud jedinou ligovou porážku a očekávaný souboj 
zahájili díky brzké trefě Rashforda lépe, domácí však góly Nketiaha a Saky 
vývoj utkání otočili� A po vyrovnání Martíneze jim forvard Nketiah svou 
druhou trefou v 90� minutě zajistil cenný triumf 3:2, který je udržel v čele 
tabulky o pět bodů před druhým Manchesterem City� Citizens po ne-
čekaném selhání v derby s United (1:2) zdolali Tottenham (4:2) a Wolves 
(3:0), na čemž se celkem čtyřmi góly podílel snajpr Haaland, jenž pro-
ti Wolves dokonce vstřelil svůj čtvrtý ligový hattrick sezony� Po téměř 
třech měsících naplno bodoval West Ham a triumfem 2:0 nad Evertonem 
se vyhoupl mimo sestupové pozice, kam naopak poslal utrápené Toffees� 
Z Čechů za Kladiváře při vítězném mači odehrál celé utkání Vladimír Cou-
fal, Tomáš Souček naskočil na posledních 20 minut�  

  La Liga: Pedri udržel Barcu na čele
V přetahované o první příčku La Ligy má nadále navrch Barcelona, která si 
hubeným triumfem 1:0 nad Getafe udržela tříbodový odstup od madrid-
ského Realu� Hosté na Camp Nou favorita v 3� minutě pořádně vystrašili, 
trefa Mayorala ale pro ofsajd nakonec neplatila� Poté převzali otěže duelu 
Blaugranas, kterým k výhře nakonec stačila trefa Pedriho z 35� minuty� 
Druhý Bílý balet po selhání s Villarrealem (1:2) zabral a díky gólům Benze-
my a Kroose triumfoval na hřišti osmého Bilbaa 2:0� Na krk Realu nadále 
dýchá ve formě hrající San Sebastian, pro něhož byl triumf na hřišti Val-
lecana 2:0 již pátým vítězstvím v řadě� Pořádně natěsno je okolo čtvrté 
příčky, kterou po vítězství 2:0 nad Valladolidem, během něhož si v čer-
venobílém dresu odbyl debut hvězdný Memphis Depay, drží madridské 
Atlético� Stejným počtem bodů však disponuje Villarreal a hned v závěsu 
číhá dvojice Betis - Osasuna… V boji o záchranu zabrala Sevilla, triumf 1:0 
nad Cádizem ji vynesl na 14� příčku a jejího protivníka poslal na předpo-
slední pozici� Rozdíl mezi oběma týmy je ale pouze dvoubodový…

 BARCELONU PROTI GETAFE SPASIL PEDRI. 

 UNITED ODJELI Z LONDÝNA S PRÁZDNOU. 
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  Portugalsko přebírá Martínez
Novým trenérem portugalské reprezentace byl jmenován Španěl 
Roberto Martínez� Bývalý kouč belgického národního týmu na la-
vičce nahradil Fernanda Santose, který skončil v prosinci po mis-
trovství světa a osmi letech ve funkci� Devětačtyřicetiletý kouč 
uzavřel belgické angažmá poté, co jeho svěřenci na šampionátu 
v Kataru překvapivě nepostoupili ze skupiny� „Rudé ďábly“ vedl šest 
let a na MS 2018 v Rusku s nimi získal bronzové medaile� Na klubové 
úrovni vedl Everton, Wigan a Swansea� Jedním z jeho úkolů u por-
tugalské reprezentace bude stanovení role hvězdného kapitána 
Cristiana Ronalda� Sedmatřicetiletý útočník v Kataru přišel o místo 
v základní sestavě a do utkání naskakoval jako náhradník� 

  Favre dostal padáka
U fotbalistů Nice skončil trenér Lucien Favre� Informovala o tom 
agentura AFP s tím, že ho nahradí dosavadní asistent Didier Digard� 
Pětašedesátiletý švýcarský kouč dostal padáka dva dny po vyřa-
zení z národního poháru s třetiligovým Le Puy-en-Velay, kterému 
Nice podlehlo 0:1� Do Nice vrátil loni v červnu poté, co už klub vedl 
v letech 2016 až 2018� Trénoval také Dortmund, Mönchengladbach, 
Herthu Berlín, Servette Ženeva nebo FC Curych, se kterým získal 
dva tituly� Na podzim s Nice vyhrál skupinu Konferenční ligy, v níž 
bylo i Slovácko�

  Depay přestoupil do Atlétika
Nizozemský útočník Memphis Depay přestoupil z Barcelony do At-
létika Madrid� Osmadvacetiletý forvard v novém působišti pode-
psal smlouvu na dva a půl roku� „Barca“ dostane odstupné tři milio-
ny eur (asi 72 miliony korun), další milion eur tvoří případné bonusy�
Do Barcelony přišel v červenci 2021 jako volný hráč z Lyonu� Za ka-
talánský tým odehrál 42 soutěžních zápasů a vstřelil 14 branek� 
Po letním příchodu polského kanonýra Roberta Lewandowského ale 
bývalý hráč PSV Eindhoven nebo Manchesteru United přišel o mís-
to v sestavě� Nizozemský reprezentant na podzim měl i zdravotní 
problémy� V transferu figuruje také Belgičan Yannick Carrasco� 
Barcelona má na devětadvacetiletého křídelníka opci a z Atlétika 
ho může získat po této sezoně�

 PORTUGALCI VSADILI NA ŠPANĚLA. 

 HUGO LLORIS SKONČIL V NÁROĎÁKU. 

  Bale překvapivě ukončil kariéru
Velšský fotbalista Gareth Bale ve 33 letech ukončil profesionální ka-
riéru� Bývalý nejdražší hráč světa, naposledy nastupoval za Los An-
geles FC v zámořské Major League Soccer� Předtím působil v Sou-
thamptonu, Tottenhamu a Realu Madrid, s nímž mimo jiné pětkrát 
vyhrál Ligu mistrů� Se 111 reprezentačními zápasy a 41 vstřelenými 
góly je velšským rekordmanem� Během kariéry odehrál 664 sou-
těžních zápasů, dal 226 branek a slavil 22 trofejí� Real Madrid za něj 
v roce 2013 zaplatil Tottenhamu tehdy rekordních 100 milionů eur� 
Wales reprezentoval na dvou posledních evropských šampionátech 
a na loňském mistrovství světa v Kataru, po němž prohlásil, že ještě 
nekončí� Proto bylo jeho rozhodnutí hodně překvapivé�

  Lloris už za Francii nenastoupí
Kapitán francouzských fotbalistů brankář Hugo Lloris ukončil re-
prezentační kariéru� S národním týmem v roce 2018 vyhrál mis-
trovství světa v Rusku, na loňském šampionátu v Kataru přidal 
stříbro, které má i z domácího EURO 2016� Šestatřicetiletý gólman 
Tottenhamu o ukončení kariéry informoval v rozhovoru pro deník 
L‘Équipe� Poprvé za Francii nastoupil v roce 2008 a v národním 
týmu odchytal rekordních 145 zápasů� Ve 121 utkáních vedl re-
prezentaci jako kapitán, což je francouzský rekord� Představil se 
na třech evropských šampionátech (2008, 2016 a 2020) a čtyřech 
mistrovstvích světa (2010, 2014, 2018 a 2022)� 

  Neuera nahradí Sommer
Bayern Mnichov potvrdil příchod brankáře Yanna Sommera z Mön-
chengladbachu� Německý mistr s ním podepsal smlouvu do roku 
2025 a podle médií za něj zaplatil osm milionů eur (191 milionů ko-
run), 1,5 milionu eur budou činit případné bonusy� Čtyřiatřicetiletý 
švýcarský gólman do bavorského velkoklubu přišel jako náhrada 
za dlouhodobě zraněnou jedničku Manuela Neuera� Mistr světa 
z roku 2014 si při lyžování zlomil nohu a mimo hru je do konce se-
zony� Sommer opustil Mönchengladbach po devíti letech� Předtím 
účastník tří světových šampionátů a dvou mistrovství Evropy pů-
sobil v Basileji, Vaduzu nebo Grasshopperu Curych�
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  Silvinho povede Albánii
Někdejší obránce Arsenalu, Barcelony a Manchesteru City Syl-
vinho se stal trenérem fotbalistů Albánie, kteří budou v kvalifikaci 
na EURO 2024 jedním ze soupeřů české reprezentace� Osmačtyřice-
tiletý Brazilec podepsal podle agentury AP smlouvu do závěrečného 
turnaje v Německu� Na lavičce nahradí Itala Edoarda Reju, který vedl 
albánský výběr tři a půl roku� Hráčskou kariéru, během níž vyhrál 
s Barcelonou dvakrát Ligu mistrů a třikrát španělský titul, ukončil 
v roce 2010� Jako trenér působil v Lyonu a v Corinthians Sao Paulo� 
Byl také asistentem kouče Titeho u brazilské reprezentace a Ro-
berta Manciniho v Interu Milán� V novém angažmá budou jeho asi-
stenty krajan Doriva a Argentinec Pablo Zabaleta, bývalý spoluhráč 
z Manchesteru City a vicemistr světa z roku 2014� Albánci rozehrají 
skupinu E zápasem 27� března v Polsku, s českými fotbalisty se utkají 
7� září a 12� října� Albánie hrála na EURO jen v roce 2016 ve Francii�

  Bento na polskou lavičku?
Portugalec Paulo Bento se má stát novým trenérem polských fot-
balistů, kteří se v kvalifikaci o postup na EURO 2024 utkají ve sku-
pině i s českou reprezentací� Informovala o tom polská televizní 
stanice TVP Sport� Uplynulé čtyři roky vedl korejskou reprezenta-
ci, s kterou postoupil na mistrovství světa v Kataru do osmifinále, 
v němž jeho tým vypadl po prohře 1:4 s Brazílií� Na polské lavičce 
třiapadesátiletý kouč nahradí Czeslawa Michniewicze, jehož svě-
řenci na podzimním šampionátu rovněž skončili v prvním kole play 
off po porážce s pozdějšími stříbrnými medailisty Francouzi� „Mohu 
potvrdit, že přijde zahraniční trenér� Máme předběžnou dohodu� 
Trenér od nás dostal nabídku smlouvy a nyní čekáme na jeho odpo-
věď,“ řekl šéf polského fotbalu Cezary Kulesza televizní stanici TVP 
Sport� Podle ní byl dalším adeptem bývalý úspěšný trenér Švýcar-
ska Vladimir Petkovič� Robert Lewandowski a spol� zahájí kvalifikač-
ní skupinu E duelem s Českem 24� března v pražském Edenu� Odve-
ta se odehraje v listopadu� Dalšími soupeři ve skupině jsou Albánie, 
Faerské ostrovy a Moldavsko�

 RUDI VÖLLER OPUSTIL LEVERKUSEN. 

 ZAMÍŘÍ BENTO ZA LEWANDOWSKÝM? 

  Müller chce pokračovat
Německý fotbalista Thomas Müller chce pokračovat v reprezen-
tační kariéře, i když po vyřazení ve skupině na světovém šampioná-
tu v Kataru dal najevo, že v národním týmu skončí� Se 44 góly je třia-
třicetiletý kanonýr Bayernu Mnichov suverénně nejlepším střelcem 
výběru trenéra Hansiho Flicka� Před šesti týdny se už loučil s fa-
noušky německé reprezentace po posledním utkání ve skupině, 
v němž Němcům nestačila k postupu ani výhra 4:2 nad Kostarikou� 
„Bylo to v emocích po zápase, ve smutné chvíli� Zvážil jsem to a pro-
mluvil si o tom s Hansim Flickem� Dokud budu hrát profesionálně, 
budu vždycky nároďáku k dispozici� Mým cílem je hrát a užívat si 
to,“ řekl na tiskové konferenci Bayernu během soustředění v Dau-
há� Světový šampion z roku 2014 a majitel bronzu z roku 2020 má 
za sebou 121 reprezentačních zápasů� Na MS dal celkem 10 branek� 
S Bayernem získal 11 německých titulů, což je rekord�

  Völler střídá Bierhoffa
Novým sportovním ředitelem německé reprezentace bude Rudi 
Völler� Mistr světa z roku 1990 nahradí ve funkci Olivera Bierhoffa, 
který rezignoval v prosinci po nepovedeném vystoupení svěřenců 
Hansiho Flicka na světovém šampionátu v Kataru� Dvaašedesátile-
tý Völler už působil u národního týmu jako trenér v letech 2000-
2004� Naposledy zastával funkci sportovního ředitele v Leverkuse-
nu� Jako hráč absolvoval v německém dresu 90 zápasů a dal 47 gólů� 
Kromě světového titulu z Itálie má stříbro z MS 1986 a z EURO 
1992� Jeho úkolem bude připravit s Flickem německé fotbalisty 
na domácí EURO v roce 2024� Na loňském světovém šampionátu 
v Kataru vypadli už v základní skupině�
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  Mudryk se upsal do roku 2031!
Anglický klub Chelsea získal jako pátou zimní posilu ukrajinského re-
prezentanta Michaila Mudryka� Dvaadvacetiletý útočník podepsal 
s londýnským celkem smlouvu na osm a půl roku od konce sezony 
2030/31, do Šachtaru Doněck za hráče poputuje podle britských 
médií včetně bonusů až 100 milionů eur (2,4 miliardy korun)� O osmi-
násobného reprezentanta měl údajně zájem i konkurenční Arsenal, 
ale nedohodl se na finančních podmínkách, které Šachtar požado-
val� Mudryk v této sezoně patřil k nejproduktivnějším hráčům ukra-
jinské ligy, vstřelil sedm gólů a na šest přihrál� V Lize mistrů na sebe 
upozornil bilancí 3+2� 

  Aboubakar je zpátky v Besiktasi
Kamerunský útočník Vincent Aboubakar, který kvůli příchodu 
hvězdného Portugalce Cristiana Ronalda předčasně ukončil an-
gažmá v saúdskoarabském Al-Nassru, podepsal dvou a půlletou 
smlouvu s Besiktasem Istanbul� Do tureckého klubu se kamerunský 
kapitán vrací po roce a půl, působil v něm už dvakrát� Jedenatřice-
tiletý forvard, který na mistrovství světa v Kataru rozhodl jediným 
gólem o nečekané výhře nad Brazílií, měl s Al-Nassrem smlouvu až 
do června 2024� Saúdskoarabský celek ji ale nedávno vypověděl, aby 
uvolnil místo pro Ronalda� Kluby v tamní lize mohou míst na soupis-
ce maximálně osm cizinců� Při předchozích dvou angažmá Besiktasu 
výrazně pomohl k titulu� Dva ligové primáty získal také s FC Porto� 

  Chelsea dál zbrojí
Londýnskou Chelsea posílil útočník Noni Madueke� Dvacetiletý 
anglický fotbalista přestoupil z PSV Eindhoven, který za něj podle 
médií dostal 35 milionů eur (837 milionů korun)� S „Blues“ podle klu-
bového webu podepsal smlouvu na sedm a půl roku� V Eindhovenu 
hrál od roku 2018, kdy přišel po působeních v mládežnických tý-
mech Crystalu Palace a Tottenhamu� V prvním týmu PSV anglický 
reprezentant do 21 let debutoval o dva roky později a celkem za něj 
odehrál 80 zápasů s bilancí 20 branek a 14 asistencí�

 ARSENAL ULOVIL TROSSARDA. 

 WOLVES PŘIVEDLI SARABIU. 

  Rebel Trossard opustil Brighton
Arsenal potvrdil příchod útočníka Leandra Trossarda� Osmadvace-
tiletý fotbalista přestoupil do vedoucího týmu anglické ligy týden 
poté, co byl vyřazen z kádru Brightonu kvůli předčasnému odchodu 
z tréninku�„Kanonýři“ o příchodu belgického reprezentanta infor-
movali na webu s tím, že s ním uzavřeli dlouhodobý kontrakt� Podle 
médií londýnský klub za Trossarda zaplatil 27 milionů liber a pode-
psal s ním smlouvu na čtyři a půl roku� V Brightonu působil od roku 
2019, kdy přišel z Genku� V dosavadním průběhu sezony účastník 
prosincového mistrovství světa v Kataru zaznamenal v 16 zápasech 
anglické ligy sedm gólů, tři asistence a byl nejlepším střelcem svého 
dnes už bývalého týmu�

  Sarabia opouští PSG
Fotbalisty Wolverhamptonu posílil španělský reprezentant Pablo 
Sarabia� „Vlci“ za třicetiletého záložníka Paris St� Germain podle 
médií zaplatili pět milionů eur a podepsali s ním smlouvu do roku 
2025� V Paris St� Germain působil od roku 2019 a za pařížský celek 
odehrál 98 zápasů a dal 22 branek� Účastník mistrovství světa v Ka-
taru a odchovanec Realu Madrid hrával také ve Sportingu Lisabon, 
Seville nebo Getafe�

  Rutter nejdražší posilou Leedsu
Francouzský útočník Georginio Rutter přestoupil z Hoffenhei-
mu do Leedsu� Anglický celek za dvacetiletého fotbalistu zaplatil 
40 milionů eur (asi 960 milionů korun) a udělal z něj nejdražší posilu 
v historii klubu, se kterým podepsal smlouvu na pět a půl roku� V Hof-
fenheimu působil od ledna 2021, kdy přišel z Rennes� Za bundesligo-
vý klub celkem odehrál 64 zápasů a dal v nich jedenáct branek�
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  Ings mezi „Kladiváři“
Útočník Danny Ings se stal ve West Hamu novým spoluhráčem čes-
kých fotbalistů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala� Třicetiletý troj-
násobný anglický reprezentant přestoupil do londýnského celku 
z Aston Villy, „Kladiváře“ vyjde transfer asi na 15 milionů liber (410 mi-
lionů korun)� V aktuální sezoně Premier League Ings nastřílel v 18 zá-
pasech šest branek, celkem má v anglické nejvyšší soutěži na kontě 
68 zásahů� Aston Villu opouští po roce a půl, v minulosti nastupoval 
také za Bournemouth, Burnley, Liverpool nebo Southampton�

  Félix se za „Blues“ hned červenal
Fotbalisty Chelsea posílil portugalský reprezentant Joao Félix� Tři-
advacetiletý ofenzivní univerzál bude v londýnském klubu hostovat 
do konce sezony z Atlétika Madrid� Podle médií Chelsea za hosto-
vání zaplatí 11 milionů eur (264 milionů korun)� Félix byl v minulos-
ti považován za jednoho z nejtalentovanějších hráčů světa� V létě 
2019 přestoupil z Benfiky Lisabon do Atlétika za 126 milionů eur 
a stal se nejdražším hráčem v historii madridského klubu� Před 
odchodem na hostování do Anglie prodloužil s Atlétikem smlouvu 
do roku 2027� Ve španělské lize svůj potenciál zatím naplno neroz-
vinul a v této sezoně si ve 14 kolech připsal čtyři branky� Zúčastnil 
se nedávného mistrovství světa v Kataru, kde Portugalsko vypa-
dlo ve čtvrtfinále� Na šampionátu zaznamenal gól a dvě asistence� 
Debut v Premier League v londýnském derby proti Fulhamu se 
mu nevydařil� Za stavu 1:1 ostrým skluzem zasáhl Kennyho Teteho 
a v 58� minutě dostal rovnou červenou kartu! Domácí více jak půl-
hodinovou přesilovku proti „Blues“ využili a zvítězili 2:1…

 INGS POSILOU WEST HAMU. 

 FELIX SE V PREMIÉŘE ČERVENAL. 

  Weghorst hostem na Old Trafford
Fotbalisty Manchesteru United posílí v jarní části sezony nizo-
zemský reprezentační útočník Wout Weghorst� Klub se dohodl 
na hostování třicetiletého forvarda s Burnley, odkud dosud hosto-
val v Besiktasi Istanbul� Za turecký klub dal v tamní lize v 16 zápa-
sech osm gólů� V Burnley má smlouvu do léta 2025� Bývalý útočník 
Wolfsburgu či Alkmaaru si zahrál i na mistrovství světa v Kataru, 
kde vstřelil dvě branky v závěru čtvrtfinálového utkání s Argenti-
nou a vynutil tím pokračování duelu v prodloužení� Nizozemci poz-
dějším šampionům podlehli až na penalty�

  Moukoko zůstává v Borussii
Osmnáctiletý německý talent Youssoufa Moukoko zůstane v Borus-
sii Dortmund� Mladý útočník prodloužil s vestfálským velkoklubem 
smlouvu o tři roky� Původní kontrakt měl do léta a od vedení bun-
desligového vicemistra dostal na rozhodnutí ultimátum do neděl-
ního zápasu proti Augsburgu� O kamerunského rodáka měly zájem 
některé anglické kluby a Barcelona� Podle médií obdržel podpisový 
bonus deset milionů eur (240 milionů korun) a díky nové smlouvě 
vydělá až šest milionů eur za sezonu� V bundeslize debutoval den 
po 16� narozeninách jako nejmladší hráč v historii a je i nejmladším 
střelcem soutěže� Věkový rekord drží i v Lize mistrů� V tomto roč-
níku německé ligy zaznamenal ve 14 zápasech šest gólů� S němec-
kou „jedenadvacítkou“ získal předloni evropský titul a loni si zahrál 
za A tým na mistrovství světa v Kataru�

  Ekvádor bez trenéra
U reprezentace Ekvádoru skončil trenér Gustavo Alfaro� Vedení 
národního svazu s ním sice chtělo prodloužit smlouvu, šedesátiletý 
argentinský kouč však odmítl� Ekvádorského týmu se ujal v srpnu 
2020 a postoupil s ním na mistrovství světa� V Kataru s týmem 
skončil v základní skupině, ve které si poradil 2:0 s domácím výbě-
rem, remizoval 1:1 s Nizozemskem a prohrál 1:2 se Senegalem�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP



46

  Union se plácl přes kapsu
Bundesligový Union Berlín získal obránce Josipa Juranoviče ze Celti-
ku� Za sedmadvacetiletého fotbalistu podle médií zaplatil deset mili-
onů liber (272 milionů korun) a udělal z něj nejdražší posilu v historii 
klubu� Chorvatský reprezentant si v roce 2021 zahrál na EURO 2020 
a na prosincovém mistrovství světa v Kataru, kde přispěl k zisku 
bronzu� Celtic opustil po dvou letech, během nichž s klubem v roční-
ku 2021/2022 vyhrál skotskou ligu� Předtím získal polský titul s Legií 
Varšava a v Chorvatsku nastupoval za Hajduk Split a Dubravu�

  Malinovskij mění Itálii za Francii
Ukrajinský záložník Ruslan Malinovskij bude do konce sezony hos-
tovat v OIympique Marseille� Devětadvacetiletý středopolař přišel 
z Bergama a součástí dohody je i opce na přestup� Podle francouz-
ských médií by přestup měl být při naplnění předem daných pod-
mínek automatický� V takovém případě by Olympique zaplatil deset 
milionů eur (asi 240 milionů korun)� Malinovskij působil v Bergamu 
od roku 2019, kdy přišel z Genku� Za Atalantu odehrál 143 zápasů 
a dal 30 branek� V tomto ročníku se v 15 duelech prosadil jednou�

  Wood se opět stěhuje
Novozélandský útočník Chris Wood z Newcastlu United bude 
do konce sezony hostovat v Nottinghamu� Součástí dohody je 
i opce na přestup jednatřicetiletého fotbalisty� Do Newcastlu 
přišel loni údajně za 25 milionů liber z Burnley, kde byl v útoku par-
ťákem českého reprezentanta Matěje Vydry� V probíhající sezoně 
odehrál 18 zápasů a dal dva góly� 

 RYERSON ODEŠEL DO DORTMUNDU. 

 MALINOVSKIJ OKUSÍ LIGUE 1. 

  Adams americkou jedničkou
Kapitán americké reprezentace na loňském mistrovství světa v Ka-
taru Tyler Adams byl vyhlášen nejlepším fotbalistou USA za rok 
2022� Záložník Leedsu vyhrál anketu poprvé a stal se nástupcem 
trojnásobného vítěze Christiana Pulisice, který tentokrát skončil 
druhý� Rekordmanem je se čtyřmi trofejemi Landon Donovan� Tři-
advacetiletý středopolař, který byl na šampionátu v Kataru nej-
mladším kapitánem ze všech týmů, zvítězil v hlasování funkcionářů, 
trenérů, zástupců médií, bývalých hráčů a fanoušků zcela suverén-
ně� Bývalý hráč New Yorku Red Bulls v MLS a bundesligového Lipska 
obdržel 71,6 procenta hlasů, pro Pulisice se vyjádřilo 14,7 procen-
ta volitelů, třetí skončil Matt Turner (8,2%)� Ocenění pro nejlepší 
fotbalistku získala rovněž poprvé útočnice Portlandu a národního 
týmu Sophia Smithová�

  Dortmund získal norského beka
Borussia Dortmund získala norského obránce Juliana Ryersona� 
S pětadvacetiletým fotbalistou podepsala tříletou smlouvu a Unio-
nu Berlín za něj podle médií zaplatila pět milionů eur (asi 120 milionů 
korun)� Ryerson opustil Union po pěti letech, během nichž za ber-
línský celek odehrál 109 soutěžních zápasů a dal tři branky� Před 
příchodem do Německa nastupoval za Viking Stavanger� V norské 
reprezentaci má na kontě 15 utkání� V týmu úřadujícího německého 
vicemistra má nahradit zraněného Thomase Meuniera�
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Jan Suchopárek: „Na ME chceme
předvést výkon na hranici možností!“

Loni v září oslavil pomyslný hattrick: reprezentační tým se pod jeho ve-
dením potřetí probojoval na závěrečný turnaj mistrovství Evropy. Trenér 
Jan Suchopárek po dvou postupech s výběrem U19 v letech 2017 a 2019 
zopakoval stejný počin i v dalším „levelu“ v kategorii U21. „Lvíčata“ se tak 
mohou na přelomu června a července těšit na šampionát v Gruzii a v Ru-
munsku, který pro ně začne náročnou základní skupinou a konfrontací 
s kvalifikačním sokem Anglií, obhájcem titulu Německem a Izraelem.

 JAN SUCHOPÁREK SLAVÍ POSTUP NA ME 
 PO ÚSPĚŠNÉ BARÁŽOVÉ ODVETĚ S ISLANDEM. 

 JAK USPĚJÍ „LVÍČATA“ NA ZÁVĚREČNÉM TURNAJI ME? 

Zkušený kouč v dalším díle REPRE TALK obsáhle hovoří a úspěšné 

kvalifikační cestě, aktuálních přípravách na „malé“ EURO i ambicích, 

s nimiž jednadvacítka vyrazí do bojů v základní skupině v Gruzii� Právě 

tam reprezentace U19 před šesti lety ozdobila šampionát senzační se-

mifinálovou účastí…

 Trenére, jak s odstupem hodnotíte uplynulý rok zakončený 

zářijovým postupem v baráži přes Island na mistrovství Evropy?

„Z pohledu toho, že jsme se dostali na EURO, můžeme hovořit 

o úspěšném období� Ale dobře vnímám i to, že ta cesta nebyla jedno-

duchá a zažili jsme i krušné chvíle� V dramatické baráži to bylo hektic-

ké, především v domácí odvetě� Možná na nás dolehla i tíha okamžiku� 

Vyústilo to však v dobrý konec, což je ze všeho nejdůležitější� Za celý 

kvalifikační cyklu jsme si postup, myslím, zasloužili�“

 Co považujete na nejsilnější okamžik úspěšně zvládnuté 

kvalifikace?

„Možná nejdůležitější byl úplně první kvalifikační zápas se Slovin-

skem� A vítězná branka Martina Vitíka v samém závěru utkání� Tím 

jsme dobře odstartovali a v tu chvíli jsem si říkal, že je štěstí přikloněno 

na naši stranu� Rozhodli jsme vyrovnaný zápas, přišly okamžiky velké 

radosti� Nebylo to jednoduché, šlo o první sraz, tým se teprve vytvá-

řel, včetně toho realizačního� Cítil jsem tam určitou nervozitu a možná 

ani hráči nebyli úplně v pohodě� I když v tréninku odvedli kus práce� Pak 

to z nás spadlo� Zápas se Slovinskem jsme výsledkově zvládli a udělali 

si dobrou výchozí pozici� Po čtyřech zápasech jsme měli stoprocent-

ní zisk bez inkasované branky, což byl vysněný start do kvalifikace, 

na který jsme pak mohli navázat� Byť jsme se potom utkali s Anglií, 

klopýtli jsme a nepodali očekávaný výkon� Možná i z přílišného respek-

tu k soupeři…  I proti takovým máme rozhodně na víc, než jsme zatím 

předvedli� To je poučení i motivaci do další práce�“

 V čem vidíte největší přednosti současného týmu a naopak 

jeho prozatímní rezervy?

„Rozhodně máme v týmu vnitřní sílu a lídry kolektivu� A není to o jed-

nom hráči, ale o poměrně velké skupině� Ukázalo se to ve chvíli, kdy nám 

někdy klíčoví hráči sice chyběli, ale na hřišti jsme obstáli� Můžeme se 

spolehnout na výborné brankáře� Matěj Kovář s Víťou Jarošem pl-

nili roli vůdců skvěle a vždy dodali klid i obranným řadám� Pozitivní je 

rozhodně fakt, že jsme v kvalifikaci a v baráži moc branek neinkasovali 

a věřím, že na to navážeme i nyní� Obranná činnost u nás zatím pře-

vyšuje kvalitu v ofenzivě, hráči si povinnosti v defenzivě dokázali plnit 

a můžeme na ní stavět� Projevilo se to i ve chvíli, kdy jsme venku doká-

zali vyhrát zápasy poměrem 1:0� Jak jsem zmínil, rezervy máme v ofen-

zivě obecně� V součinnosti hráčů, individuální práce s míčem, finální při-

hrávce� Nebo výběru správného místa - nejen v pokutovém území� Kluci 

se někdy schovávají, nebo se nenutí do rozehrávky� Na druhou stranu 

REPRE TALKREPRE TALK

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz


52 53

 MLADÍ ANGLIČANÉ BUDOU 22. ČERVNA 2023 
 PRVNÍM SOUPEŘEM „LVÍČAT“ V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ ME. 

www.fotbal.cz

 NA EURO SI ČESKÝ TÝM MUSEL VYBOJOVAT POSTUP VE DVOU UTKÁNÍCH 
 S ISLANDEM. V PRVNÍM VYHRÁL VENKU 2:1, V DRUHÉM REMIZOVAL 0:0. 

 S Anglií se česká reprezentace poměřila již v kvalifikaci. Jak 

vnímáte ostatní soupeře do základní skupiny - Německo a Izrael?

„Německo má velmi kvalitní hráče na úrovni bundesligy, byť dost 

z nich hostuje i v jiných zemích - Rakousku, Švýcarsku či nižších soutě-

žích v Anglii… Každopádně se opírají o velmi silný tým, rychlý přechod 

do útoku a klíčové hráče v útočné fázi� Ti umí soupeře pozlobit� V září 

prohráli právě v Anglii přípravný zápas, ale jde o podobně vysokou úro-

veň� Izrael se štěstím v baráži po penaltovém rozstřelu vyřadil Irsko� 

Ve skupině nebyli v jednoduché situaci a postup na mistrovství pro ně 

znamená velký úspěch� Jejich reprezentace do 19 let loni v létě postou-

pila na světový šampionát U20, což je pro Izrael další skvělý počin a vy-

povídá o kvalitě jejich mládežnického fotbalu� Jsou nebezpeční a doká-

žou překvapit kohokoli�“

 Kde podle vás leží hranice úspěchu na ME U21?

„Před každým turnajem nebo začátkem kvalifikačního cyklu si před 

sebe dáváme cíl v podobě toho, jak by tým měl vypadat v závěru dané 

etapy� Aby se vyvíjel a dokázal hrát na hranici svých možností� Vede 

k tomu několik cest� Záleží i na kusu štěstí a formě, která je teď v lednu 

těžko odhadnutelná� V první řadě si moc přeji, aby nám kluby uvolnily 

své hráče a my odjeli na šampionát s nejsilnějším týmem podle našeho 

výběru� Pak bude velká šance bojovat o postup ze skupiny, což by podle 

mě bylo hodně zajímavé� V play off se pak dějí na turnajích věci, které 

lze jen těžko předvídat…“ 

 JAN SUCHOPÁREK ZPÍVÁ ČESKOU HYMNU 
 PŘED KVALIFIKAČNÍM DUELEM S ANGLIÍ LONI V ČERVNU. 

se i tyto věci zlepšují� Zejména u těch, kteří začali pravidelně hrát v nej-

vyšší soutěži či druhé lize� Kluci nabrali sebevědomí a zkušenosti, což se 

projevilo třeba v prvním zápase baráže na Islandu� Prohrávali jsme tam, 

ale ukázali sílu, zápas otočili a uhráli důležité vítězství�“

 Potřetí jste dovedl reprezentaci na závěrečný turnaj ME. 

Dají se postupy s výběry U19 v letech 2017 a 2019 měřit s uplynulým 

kvalifikačním cyklem U21?

„Každý postup měl společné to, že jsme vždy hráli týmově� Nikdy to 

nebylo o jednom nebo dvou hráčích� Pokud se někomu nedařilo, vzali 

to na sebe ostatní� První Euro v roce 2017 s U19 se nám povedl velký 

úspěch v podobě semifinále, o dva roky později v Arménii jsme skončili 

ve skupině a turnaj nevyšel dle našich představ� Do třetice bych si přál, 

abychom ukázali výkon na hranici možností a byli úspěšní třeba jako 

před šesti lety�

 Jak často myslíte na letošní mistrovství Evropy, které za-

číná za přibližně pět měsíců?

„Takhle bych to úplně neřekl� Spíš jde o každodenní práci: sledování 

hráčů v jejich přípravě, někteří mění působiště… Klukům posíláme také 

vyhodnocení našich odehraných zápasů s našimi připomínkami� V listo-

padu jsme v obměněném složení odehráli dva přípravné zápasy proti 

účastníkům Eura Portugalsku a Norsku, které nám výsledkově nevyšly, 

ale i z takových věcí se musíme poučit a pracovat s nimi dál� Znamena-

lo to další konfrontaci se špičkovými soupeři, kteří se také představí 

na mistrovství, a jen takové zápasy vás mohou posunout dál�“

 Do kvalifikace zasáhlo 40 hráčů. Může do červnové nomina-

ce na ME promluvit některé nominační překvapení?

„Možné to je, ale v hlavě máme spíš to, že na mistrovství pojedeme 

s hráči, kteří jsou ověření z předchozích zápasů� A budeme s nimi, dou-

fám, moci počítat už na březnový sraz� Jde o poslední sraz před mis-

trovstvím… Kluky jsme si načetli už v kvalifikaci, víme, co od nich čekat� 

Stále tvrdím, že je v jejich schopnostech podat i proti těm nejlepším 

soupeřům kvalitnější výkony než dosud� K tomu nám zatím něco chy-

bí� Důležité bude i to, jak se hráčům povede jarní části sezony� Do Eura 

nyní zbývá nějakých pět měsíců a forma hráčů je momentálně jiná�“ 

REPRE TALKREPRE TALK

 TRENÉRA JANA SUCHOPÁRKA NYNÍ ČEKÁ 
 NÁROČNÝ ÚKOL: PŘIPRAVIT SVÉ SVĚŘENCE 
 NA VRCHOL JEJICH DOSAVADNÍ FOTBALOVÉ KARIÉRY. 
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Reprezentantky v únoru zamíří 
do Austrálie na Cup of Nations

České fotbalistky se v únoru zúčastní v Austrálii přípravného turnaje 
Cup of Nations 2023, kde budou mít možnost poměřit síly se třemi účastní-
ky letního MS 2023. Češky se střetnou s domácím týmem, Jamajkou a Špa-
nělskem. Národní tým žen tak před sebou má další přípravná utkání proti 
silným soupeřům. Loni v únoru remizovaly reprezentantky s úřadujícími 
mistryněmi světa z USA, na podzim uhrály Češky také bezbrankovou remí-
zu v Anglii, tedy na půdě čerstvých mistryň Evropy.

 FOTBALOVÉ REPREZENTANTKY ČEKÁ 
 ATRAKTIVNÍ TURNAJ CUP OF NATIONS 2023. 

 TURNAJ ČESKÝM HRÁČKÁM ZAČÍNÁ 
 V AUSTRÁLII 16. ÚNORA DUELEM S DOMÁCÍM TÝMEM. 

FOTBAL ŽENFOTBAL ŽEN

CUP OF NATIONS 2023

16� 2� 6:10 Španělsko - Jamajka (Industree Group Stadium, Gosford, AUS)

16. 2. 9:10 Austrálie - Česko (Industree Group Stadium, Gosford, AUS)

19. 2. 4:50 Jamajka - Česko (CommBank Stadium, Sydney, AUS)

19� 2� 8:00 Austrálie - Španělsko (CommBank Stadium, Sydney, AUS)

22. 2. 5:00 Česko - Španělsko (McDonald Jones Stadium, Newcastle, AUS)

22� 2� 9:10 Austrálie - Jamajka (McDonald Jones Stadium, Newcastle, AUS)

Nyní se ženy zúčastní v Austrálii mezinárodního turnaje Cup of Nati-

ons 2023� Kromě domácího týmu, který s Novým Zélandem spolupořá-

dá letní MS 2023, se na únorovém klání představí i Španělsko s Jamaj-

kou, které si účast světovém šampionátu vybojovaly v kvalifikaci�

Turnaj čtyř zemí bude hostit Austrálie v oblasti Nového Jižního Wa-

lesu a skládá se ze tří dvouzápasových dnů v Gosfordu, Sydney a New-

castlu� „Jsme rádi, že se můžeme zúčastnit tohoto prestižního turnaje� 

Zejména nás těší samotné oslovení australskou federací, což svědčí 

o tom, že český ženský fotbalový tým získává ve světě silný kredit� Vě-

říme, že těmito utkáními získají hračky a realizační tým velké zkušenos-

ti, které využijí v následujících soutěžních a kvalifikačních utkáních,“ 

popsal technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka�

„Pozvání na takový turnaj nás velmi těší� Je dobré, že se ženské 

áčko v únoru může opět poměřit s tak silnými celky� Austrálie s No-

vým Zélandem pořádají v létě mistrovství světa, kam si Španělsko 

a Jamajka zajistily postup� Budou to pro nás všechny opět další cenné 

zkušenosti a kvalitní utkání proti top týmům,“ uvedl manažer žen-

ských reprezentací Jakub Tomek� 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz


56 57

 ROBERTO ROSETTI SPOLEČNĚ S PŘEDSEDOU 
 KOMISE ROZHODČÍCH FAČR RADKEM PŘÍHODOU. www.fotbal.cz

České rozhodčí na španělském 
semináři školil Rosetti

České sudí na semináři na Kanárských ostrovech navštívil předseda ko-
mise rozhodčích UEFA Roberto Rosetti. Italský bývalý špičkový meziná-
rodní arbitr si pro tuzemské profesionální sudí, kteří se chystají na start 
jarní části sezony, připravil přednášku na téma videorozhodčí.

 PŘEDSEDA KOMISE ROZHODČÍCH UEFA 
 ROBERTO ROSETTI NA ŠKOLENÍ ČESKÝCH SUDÍCH. 

 ROBERTO ROSETTI SE DOHODL NA SPOLUPRÁCI 
 S FAČR V OBLASTI ROZHODČÍCH VLONI V SRPNU. 

Rosetti přednesl aktuální trendy při používání videa� „Přednáška 

na téma VAR (videorozhodčích) byla vynikající, stejně jako odezva na-

šich rozhodčích� Každá prezentace takové osobnosti je pro nás všech-

ny poučná,“ uvedl pro web FAČR předseda komise rozhodčích Radek 

Příhoda� „O to víc nás těší, že naše spolupráce bude pokračovat� Po-

važujeme za velmi užitečné mít podobnou zpětnou vazbu přímo od ko-

mise rozhodčích UEFA a znát její pohled na tolik diskutovaná témata,“ 

dodal Příhoda� Právě v práci s videem měli čeští sudí během podzimní 

části sezony značné rezervy�

Pětapadesátiletý Rosetti se na užší spolupráci s FAČR v oblasti roz-

hodčích dohodl vloni v srpnu při setkání s Příhodou a předsedou FAČR 

Petrem Fouskem� Díky tomu je nejlepší světový arbitr za rok 2008 na-

vštívil během přípravy na týdenním kempu na blížící se jarní část první 

ligy, která začne o posledním lednovém víkendu�  

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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GALAVEČER NAŠEHO FOTBALU
Hráčem roku je Daniel Samek

Nejlepším hráčem kategorie staršího dorostu se za rok 2022 stal člen 
reprezentace do devatenácti let Daniel Samek. Ocenění získal na PUMA 
Galavečeru Našeho fotbalu v Trutnově. Svá ocenění si odnesli i další fot-
balisté, futsalisté a trenéři.

 PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK BĚHEM SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ ANKET, 
 KTERÉ SE POPRVÉ KONALO MIMO PRAŽSKÝ ŽOFÍN, A TO V TRUTNOVĚ. 

 KATEGORII MLADŠÍHO DOROSTU OVLÁDL DANIEL RUS 
 (UPROSTŘED), NALEVO DRUHÝ PIKOLON, VPRAVO TŘETÍ PENXA. 

Galavečer Našeho fotbalu oceňuje tradičně nejlepší hráče a trenéry 

v kategoriích mládežnického, ženského i neprofesionálního fotbalu� Vy-

hlašují se mimo jiné také nejlepší hráči futsalu, plážového fotbalu a své 

ocenění si každoročně odnášejí i nejlepší trenéři� Slavnostní vyhlášení 

anket za rok 2022 se uskutečnilo poprvé jinde než v pražském Žofíně, 

ceny se tentokrát předávaly ve Společenském centru Trutnovska�

Nejprestižnější cenu pro nejlepšího staršího dorostence získal zá-

ložník italského klubu US Lecce Daniel Samek, který na podzim spolu 

s národním týmem U19 zvládl nástrahy první fáze kvalifikace a na jaře 

zabojuje o postup na mistrovství Evropy� Druhé místo obsadil Lukáš 

Ambros (VfL Wolfsburg) a třetí pak Lukáš Mašek (FK Mladá Boleslav)�

V kategorii mladšího dorostu, která nese název cena Vlastislava Ma-

rečka, uspěl stejně jako v loňské sezoně útočník Daniel Rus z pražské 

Sparty� Šestnáctiletý forvard pomalu nakukuje do letenského týmu 

v kategorii U19 a pravidelně nastupuje za reprezentační sedmnáctku� 

Druhou příčku obsadil Samuel Pikolon (SK Slavia Praha) a třetí místo 

obsadil Ondřej Penxa (AC Sparta Praha)�

V kategorii talent roku mezi fotbalistkami uspěla hráčka SK Slavia 

Praha Lucie Bendová� Za ní v konečném pořadí skončila stejně jako loni 

na druhém místě Sabina Střížová ze Slovácka� Třetí místo v anketě ob-

sadila Andrea Švíbková ze Sparty�

Nejlepším trenérem ženského fotbalu se stal již pošesté kouč ná-

rodního týmu Karel Rada� Druhým nejlepším trenérem ženského fot-

balu je Karel Piták, který si na podzim se Slavií Praha zahrál skupinovou 

fázi Ligy mistryň� Třetí místo pak obsadil Michal Kolomazník� 
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VÝSLEDKY ANKET 
21. PUMA GALAVEČER NAŠEHO FOTBALU

Fotbal - Nejlepší hráč roku - 
starší dorostenec

Fotbal - Talent roku - 
mladší dorostenec

1� Daniel Samek (SK Slavia Praha)
2� Lukáš Ambros (VfL Wolfsburg)

3� Lukáš Mašek (FK Mladá Boleslav)

1� Daniel Rus (AC Sparta Praha)
2� Samuel Pikolon (SK Slavia Praha)
3� Ondřej Penxa (AC Sparta Praha)

Ženský fotbal - Talent roku Ženský fotbal - Trenér roku

1� Lucie Bendová (SK Slavia Praha)
2� Sabina Střížová (1� FC Slovácko)

3� Andrea Švíbková (AC Sparta Praha)

1� Karel Rada (reprezentace A)
2� Karel Piták (SK Slavia Praha)

3� Michal Kolomazník (SK Slavia Praha)

Fotbal - Trenér roku - mládež muži Futsal - Talent roku

Vladimír Chaloupka (FC Zbrojovka Brno)
Petr Strnad (FK Šumperk)

Jiří Šulc (FK Turnov)

1� Jaroslav Zápotocký (FC Rapid Ústí n� L�)
2� Jiří Zápotocký (FC Rapid Ústí n� L�)

3� Adam Knobloch (SK Interobal Plzeň)

Futsal - Nejlepší hráč roku Futsal - Trenér roku

1� Michal Seidler (SK Interobal Plzeň)
2� Ondřej Vahala (SK Interobal Plzeň)

3� David Drozd (FK Chrudim)

1� Marek Kopecký (SK Interobal Plzeň)
2� Martin Brůna (reprezentace U19)
3� Martin Dlouhý (FC Rapid Ústí n� L�)

Ženský fotbal - Trenér roku mládeže Plážový fotbal - Hráč roku, Hráčka roku

Jana Bělíková (SK Slavia Praha)
Lukáš Trampota (BS Slavia Praha)
Aneta Jungová (BS Slavia Praha)

Grassroots sociální akce roku 2022 Grassroots akce roku 2022

Postup na MS neslyšících futsalistů
Postup Zlínského kraje 
na ME Regions Cupu

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 VÍTĚZ KATEGORIE STARŠÍHO DOROSTU 
 DANIEL SAMEK SE NEMOHL GALAVEČERU ZÚČASTNIT, 
 A TAK ZA NĚJ PŘEVZALA CENU JEHO MAMINKA. 

 TALENTEM ROKU V ŽENSKÉM FOTBALU SE STALA LUCIE BENDOVÁ 
 (UPROSTŘED), NALEVO DRUHÁ STŘÍŽKOVÁ A VPRAVO TŘETÍ ŠVÍBKOVÁ. 

Svá ocenění si odnesli také trenéři mládežnického fotbalu� V kate-

gorii mužů byli oceněni Vladimír Chaloupka (FC Zbrojovka Brno), Petr 

Strnad (FK Šumperk) a Jiří Šulc (FK Turnov)� Nejlepší trenérkou mláde-

že žen se stala Jana Bělíková ze Slavie Praha�

Součástí galavečera bylo samozřejmě i předávání cen futsalistům� 

Nejlepším hráčem roku se stal již podeváté Michal Seidler hrající za SK 

Interobal Plzeň� Druhým nejlepším futsalistou byl zvolený Ondřej Vaha-

la (SK Interobal Plzeň) a třetí skončil David Drozd (FK Chrudim)�

Mezi trenéry uspěl stejně jako v předešlém roce Marek Kopecký 

(SK Interobal Plzeň) a jako největší talent futsalu byl vybrán Jaroslav 

Zápotocký z klubu FC Rapid Ústí nad Labem�

Ocenění pro nejlepšího hráče plážového fotbalu získal Lukáš Tram-

pota ze Slavie a ze stejného klubu byla i nejlepší hráčka, kterou se stala 

Aneta Jungová�

Nejlepší Grassroots sociální akcí roku 2022 byl postup na mistrov-

ství světa neslyšících futsalistů a Grassroots akcí roku byl postup zá-

stupců Zlínského kraje na ME UEFA Regions Cupu� 

AKTUÁLNĚ
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Martin Vlk novým vedoucím 
Úseku trenérů a vzdělávání

V rámci Úseku trenérů a vzdělávání FAČR došlo k 1. lednu 2023 k význam-
né změně. Novým vedoucím úseku se totiž stal třiatřicetiletý Martin Vlk, 
který na této pozici nahradil Antonína Plachého.

 NOVÝ VEDOUCÍ ÚSEKU TRENÉRŮ A VZDĚLÁVÁNÍ MARTIN VLK. 

 VALNOU HROMADU JIŽ USPOŘÁDAL I OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V TŘEBÍČI. 

Sportovní vedení FAČR se na konci loňského roku rozhodlo udělat 

změnu na pozici vedoucího Úseku trenérů a vzdělávání� K poslednímu 

prosincovému dni roku 2022 skončil dlouholetý vedoucí úseku Antonín 

Plachý� Zkušený fotbalový odborník udělal za dlouhé roky pro vzdě-

lávání v ČR velké množství práce, za což mu FAČR děkuje a přeje vše 

dobré v dalším životě�

Novým vedoucím Úseku trenérů a vzdělávání se stal Martin Vlk� Ten 

v posledních dvou letech působil na pozici šéftrenéra SpSM v Mladé 

Boleslavi, kde měl na starosti také tvorbu klubové metodiky a inter-

ní vzdělávání trenérů� Předtím působil mimo jiné například v Kanadě 

na pozici krajského sportovního ředitele a později sportovního ředite-

le klubu Calgary West SC� Během tohoto období působil, jako trenér 

fotbalových týmů, na několika kanadských univerzitách, hrajících celo-

národní univerzitní ligu CIS�

Dále také vzdělával trenéry pro Kanadskou fotbalovou asociaci� 

V oblasti vzdělávání má dále zkušenosti z působení na pozici učite-

le na střední škole a profesora na kanadské univerzitě� Martin Vlk je 

zároveň jedním ze zakládajících členů pilotního programu vznikající 

mezinárodní výzkumné skupiny, pod záštitou Evropské Unie, v oboru 

aplikace Ekologické dynamiky ve sportu, vzdělávání a rehabilitace� Je 

držitelem trenérských licencí a certifikátů z několika zemí�

VALNÉ HROMADY OFS V PLNÉM PROUDU
Počátkem ledna odstartovaly v rámci Fotbalové asociace ČR Valné 

hromady 2023 na úrovni okresních fotbalových svazů ve všech regio-

nech� Naváží na ně valné hromady krajských fotbalových svazů, které 

budou na programu od poloviny února�

Valnou hromadu už má za sebou i Okresní fotbalový svaz Třebíč, 

kde se jako hosté po boku předsedy zdejšího OFS, předsedy KFS Vy-

sočina a člena výkonného výboru Radka Zimy objevili také první mís-

topředseda za Moravu FAČR Jiří Šidliák a člen Ekonomické komise 

FAČR Milan Večeřa� 

http://www.fotbal.cz
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Finálové turnaje PLANEO Cupu - 
Poháru mládeže FAČR rozlosovány

Finálové turnaje jedenáctého ročníku PLANEO CUPu - Poháru mládeže 
FAČR, se budou hrát sice až na jaře letošního roku, ale již v úterý 17. ledna 
se uskutečnilo jejich rozlosování. Uskutečnilo se stejně jako v minulých 
letech v Síni slávy Fotbalové asociace ČR, kde byly vylosovány základní 
skupiny finálových turnajů. PLANEO CUP - Pohár mládeže FAČR se hraje 
v šesti věkových kategoriích od U8 až po U13.

 KOUČ REPREZENTACE U21 JAN SUCHOPÁREK A PATRON 
 PROJEKTU JAKUB KOHÁK PŘI LOSU PLANEO CUPU. 

 VÍTĚZEM POSLEDNÍHO ROČNÍKU BYLI 
 MLADÍ FOTBALISTÉ PRAŽSKÉ SPARTY. 

Losování se ujali Jan Suchopárek, trenér české fotbalové reprezen-

tace U21, Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo, a dlouho-

letý patron projektu Jakub Kohák� To vše pod taktovkou moderátora 

Pavla Čapka�

Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů čítající více než 18�000 hrá-

čů a hráček se v každé věkové kategorii probojovalo do finálového tur-

naje 24 nejlepších týmů� Ty byly rozlosovány do čtyř základních skupin, 

v kterých mezi sebou zabojují o postup do zlaté, stříbrné a bronzové 

skupiny� Ze zlaté skupiny pak vzejde vítěz dané věkové kategorie�

„Jde o úžasný projekt pro samotné děti i jejich rodiče� Na účast 

v turnaji jistě nezapomenou do konce života� Sám jsem se v minulosti 

zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěži-

vost, entuziasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly� 

A stejně byl také občas na místě obrovský smutek, což k fotbalu patří 

- nejen k tomu mládežnickému� Někteří hráči z věkové kategorie U13 

se už objevují v žákovské lize nebo v krajských reprezentacích, a pokud 

uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál a nakonec se 

mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie U15� Přeji 

všem, kteří se letošního turnaje Planeo Cupu - Poháru mládeže FAČR 

zúčastní, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl Jan Suchopá-

rek po losování�

V letošním ročníku zavítá finále PLANEO CUPu Poháru mládeže 

FAČR jak do osvědčených míst, jako jsou Vysoké Mýto, Uničov nebo 

Benešov, tak také do nových lokalit, mezi které patří Hlučín, Kuřim 

a Varnsdorf� Snahou pořadatelů je přivést finálové turnaje, které jsou 

pro většinu týmů vrcholem sezony, do nových míst, kde se dlouhodobě 

věnují mládežnickému fotbalu�

Je potřeba zmínit, že i letos se do jarních bojů probojovalo mnoho 

papírových „trpaslíků“, jako jsou např� Bojkovice, Nemošice, Choceň, 

Ivančice, Vestec� Hráči těchto týmů se můžou těšit na zvučnější sou-

peře, například Spartu Praha, Slavii Praha, Bohemians Praha, Baník Os-

trava, Slovan Liberec a další�

„Již předkola PLANEO cupu byla nesmírně napínavá a všichni se moc 

těšíme na to, co přinesou finálové zápasy mezi nejlepšími týmy z celé 

republiky,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo�

„Jsme hrdi, že můžeme být součástí rozvoje mladých fotbalových 

talentů a pomáhat mnohým z nich do začátku jejich sportovní karié-

ry� Stovkám dětí i jejich rodičům PLANEO CUP přináší úsměv na tváři 

a jsme proto rádi, že je značka PLANEO titulárním partnerem této vý-

znamné sportovní akce,“ dodává�

Kromě špičkového fotbalu daných věkových kategoriích se mohou 

všichni účastníci opět těšit na mnoho fotbalových osobností, kte-

ré každoročně na turnaje dorazí� Letos mezi nimi bude na některém 

z turnajů i Martin Vitík, opora reprezentačního týmu do 21 let a hráč 

AC Sparta Praha, který je oficiální tváří aktuálního ročníku� 
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FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUP - 
POHÁR MLÁDEŽE FAČR 2022/23

U13: 29� - 30� 4� 2023 Vysoké Mýto * U12: 13� - 14� 5� 2023 Kuřim
U11: 6� - 7� 5� 2023 Benešov * U10: 20� - 21� 5� 2023 Hlučín
U9: 27� - 28� 5� 2023 Varnsdorf * U8: 3� - 4� 6� 2023 Uničov

http://www.fotbal.cz
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 PUBLIKACE JE V PRODEJI VE DVOU VARIANTÁCH, 
 VE STANDARDNÍ A LIMITOVANÉ EDICI V POUZDŘE S PODEPSANOU 
 FOTOGRAFIÍ OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE JIŘÍHO DALERA. 

Fotograf Karel Novák 
jako malíř sportu

Český olympijský výbor a nakladatelství PositiF vydávají první ucele-
nou publikaci legendy sportovní fotografie Karla Nováka, který dlou-
há léta pořizoval snímky významných osobností, například Dany a Emi-
la Zátopkových, Věry Čáslavské, Olgy Fikotové, Jana Kodeše, Martiny 
Navrátilové nebo Jana Bergera a Ivana Hlinky. Cenné jsou i fotografie  
atmosféry sportovišť, měst i životního stylu nejen v tehdejším Česko-
slovensku, ale po celém světě.

 SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY KAREL NOVÁK: MALÍŘ SPORTU. 

 PŘEDSEDA ČOV JIŘÍ KEJVAL PŘEDÁVÁ NA KŘTU KNIHY 
 KVĚTINY DAGMAR NOVÁKOVÉ, DCEŘI KARLA NOVÁKA. 

Knihu pokřtili předseda ČOV Jiří Kejval, Dagmar Nováková, dce-

ra Karla Nováka, a autoři: sportovní novinář Patrik Vacek a historik 

umění Tomáš Pospěch� Publikace je v prodeji ve dvou variantách, 

ve standardní a limitované edici v pouzdře s podepsanou fotografií 

olympijského vítěze Jiřího Dalera� Novákovu tvorbu přiblíží na jaře 

navazující výstava v prostorách zrekonstruovaného Vojenského his-

torického ústavu v Praze�

„Karla Nováka jsme se pokusili vytrhnout z výčtu jmen v tirážích, 

vytáhnout z chumlu sportovních fotografů tísnících se za bránou sou-

peře a představit jej jako neotřelého autora, který padesát let fandil 

českým sportovcům, nejednou se s nimi přátelil a hledal, jak je přiblížit 

veřejnosti� A zatímco na stránkách dobových publikací byla upřed-

nostňována především informativní stránka fotografií, zde bychom 

chtěli ukázat, že Karel Novák měl léty vyprecizované vidění a cit pro 

zachycení chvíle i pro své oblíbené motivy� Poodhalujeme proto Nová-

kovu tvorbu, jak ji dosud nebylo možné poznat, se znalostí dochované-

ho archivu a s důrazem na obrazově nejzajímavější snímky� Zároveň tím 

chceme vzdát poctu dlouhodobě skvělé úrovni české sportovní foto-

grafie,“ říká Tomáš Pospěch� 
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Karel Novák (1925-2007) byl fotbalový útočník, který hrál za ŠK Slo-

van Bratislava, Spartu Praha, Bohemians Praha a dva zápasy odehrál 

i v reprezentačním dresu� V pozdějších letech ale kopal také za film 

a fotografii, která se po konci sportovní kariéry stala jeho hlavní 

profesí� Kniha přibližuje Karla Nováka coby zapáleného fotografa, 

který pro potřeby časopisů i knih pokrýval širokou plejádu sportů� 

Osmkrát dokumentoval také olympijské hry�

http://www.fotbal.cz
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