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Vážení čtenáři!

Tak to dokázali! Parta kouče Michala Bílka pře-

klopila vývoj titulových dostihů se slávisty na svoji 

stranu a ukončila jejich tříletou nadvládu� Na ná-

vratu Západočechů na piedestal české kopané má 

výrazný podíl Lukáš Kalvach� Olomoucký odcho-

vanec přišel do Plzně v létě 2019 a postupně se 

vypracoval v motor viktoriánské zálohy� Nyní se 

zaslouženě raduje z prvního mistrovského titulu 

ve své kariéře: „Věřil jsem, že by to s mistrovským 

titulem mohlo jednou vyjít� Povedlo se, zažívám ob-

rovskou euforii!“

Radost po posledním duelu právě skončené 

sezony zažil také mladoboleslavský Tomáš Lad-

ra� Ofenzivní plejer „Bolky“ sice od sebe očekával 

více gólů než čtyři, ale přesto v rozhovoru pro Gól 

po výhře v dvojzápasovém finále nadstavby o umís-

tění nad Olomoucí a ziskem sedmé příčky spojené 

s týmovou prémií milionu korun říká: „Jsme spoko-

jení, alespoň trochu jsme sezonu zachránili�“

Doslova na poslední chvíli zachránili sezonu fot-

balisté Jablonce� Bod za remízu v závěrečném kole 

ve Zlíně udržel Severočechy v nejvyšší soutěži, aniž 

by o ni museli bojovat v ošidné nadstavbě� Však si 

také jablonecký středopolař a odchovanec klubu 

Vojtěch Kubista v rubrice Můj týden zhluboka od-

dechl: „Byla to veselá zpáteční cesta� Slavilo se sko-

ro, jako bychom vyhráli titul�“

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.mcdonaldscup.cz/
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STALO SE���

„Dali jsme suverénně nejméně branek ze všech týmů, to se získáváním bodů nejde moc do-

hromady� Bohužel to nikomu nepadalo, nikdo to nevzal na sebe, abychom se jako mančaft moh-

li o něj spolehlivě opřít, i když jsme tam měli „Dolyho“ (Martina Doležala) a „Čváňu“ (Tomáše 

Čvančara), kteří v zimě přestoupili do polského Lubinu a Sparty� Podzim jsme měli rozdělený 

na dvě části� V pohárové Evropě se nám paradoxně dařilo víc než v české lize, ale stálo nás to 

spoustu sil� Bylo to takové nahoru-dolů� Po dobrém evropském výsledku jsme dost často vy-

bouchli, byla to sezona jako na horské dráze…

„NEPODAŘILA SE NÁM ŽÁDNÁ VÍTĚZNÁ SÉRIE…“
Na nepovedené sezoně máme všichni svůj podíl� Už po podzimu jsme vnímali, v jakém přezi-

mujeme postavení, že jsme namočení úplně dole a musíme se snažit se co nejdřív odtud utéct� 

Bohužel se nám nepodařilo udělat nějakou sérii dvou tří vítězných zápasů, nebyli jsme prostě 

v komfortu� Nikdo z nás nic podobného nezažil, nepříjemný tlak kolo od kola narůstal, přestávali 

jsme si věřit� Hodně ve mně hlodalo, do jaké krize jsme se dostali, jaro jsme vůbec nezachytili, jak 

jsme si po bídném podzimu představovali� Deka se s námi vezla a nemohli jsme ji ze sebe setřást� 

I dobře rozehrané zápasy nakonec končily remízami, těch jsme měli nejvíc v lize, takže jsme se 

nijak neposouvali do klidnějšího středu� Zaplaťpánbůh, že se nám podařilo v nadstavbě uhrát 

body a vyhnout se baráži!

V Jablonci je obecně náročný fanoušek, který dává svoji nespokojenost najevo, a v sezoně, 

která skončila, k tomu měl dost důvodů� Také v kabině se nálada střídala, někdy je potřeba se 

seřvat, říct si, jak to doopravdy je� Neřekl bych ale, že by byla špatná nebo mrtvá atmosféra, 

něco jsme si před zápasem nebo o přestávce řekli, ale na hřišti jsme nebyli schopni to zvlád-

nout… Pomohla nám výhra v Teplicích� Vzhledem k tomu, jak dopadly v tomto kole ostatní vý-

sledky, to byla pro nás klíčová výhra� Jsem rád, že jsem dal na Stínadlech po roce gól, který byl 

vítězný, a zase znovu Teplicím�

 JEDINÝM GÓLEM ROZHODL VOJTĚCH KUBISTA O VÝHŘE 
 V TEPLICÍCH, KTERÁ BYLA PODLE JABLONECKÉHO ZÁLOŽNÍKA 
 KLÍČOVÁ V BOJI O UDRŽENÍ PRVOLIGOVÉ PŘÍSLUŠNOSTI. 

Fotbalový týden Vojtěcha Kubisty

„Sezona jako 
na horské dráze…“

Když se VOJTĚCH KUBISTA narodil, končila fe-

derální liga a začínala samostatná česká nejvyšší 

soutěž. O rok později do ní postoupil i Jablonec, 

a od té doby patří nejen k jejím stabilním účast-

níkům, ale také se pravidelně pohybuje v popředí 

ligové tabulky. V právě skončené sezoně se však 

severočeský klub překvapivě zachraňoval a de-

větadvacetiletý univerzální středopolař to jako 

jablonecký odchovanec i patriot nesl o to hůř, že 

by mohl být spojený s pádem dolů…  

 VOJTĚCH KUBISTA JE JABLONECKÝ PATRIOT. 
 O TO VÍC JEJ ZÁCHRANA KLUBU V LIZE TĚŠÍ. 

  Smolař Vydra
Útočník anglického Burnley Matěj Vy-
dra si na konci dubna v ligovém utkání 
na hřišti Watfordu přetrhl křížový vaz 
v koleni a čeká ho několikaměsíční pauza� 
Tento týden by měl podstoupit operaci� 
Po sezoně mu vyprší stávající smlouva 
a zatím není jasné, kde bude pokračovat� 
Zranění utrpěl den před 30� narozeni-
nami v utkání, v němž asistencí pomohl 
k vítězství 2:1� I díky tomu je Burnley tři 
kola před koncem ligové sezony na prv-
ní nesestupové příčce� Český repre-
zentant už v lednu podstoupil operaci 
tříselné kýly, v březnu si zase vykloubil 
loket, čímž přišel o semifinále play off 
ve Švédsku o postup na letošní mistrov-
ství světa v Kataru� Kvůli zraněním ode-
hrál v tomto ročníku Premier League 22 
utkání, v nichž si připsal dvě branky a tři 
asistence� Do většiny zápasů naskočil 
v pozici střídajícího hráče�

  Osmá trefa Pekharta
Reprezentační útočník Tomáš Pekhart 
se v 33� kole polské Ekstraklasy podí-
lel gólem na remíze Legie Varšava 2:2 
na hřišti Bialystoku� Dvaatřicetiletý 
český forvard, který byl v minulé mis-
trovské sezoně s 22 brankami nejlepším 
střelcem soutěže, se trefil v tomto roč-
níku poosmé� V 70� minutě zápasu vyrov-
nal na 1:1 střelou bez přípravy� Přiblížil 
se tak o další krok ke vstupu do prestiž-
ního Klubu ligových kanonýrů týdeníku 
GÓL, do magické stovky schází nejžha-
vějšímu čekateli „Peggymu“ posledních 
pět branek� Domácí Jagiellonia se krát-
ce nato dostala opět do vedení díky pe-
naltě, ale v 85� minutě vyrovnal vlastním 
gólem Pazdan� 

  Gólový žolík Kuchta
Reprezentační útočník Jan Kuchta se 

takřka po dvou měsících trefil v rus-

ké lize a v 29� kole pomohl Lokomoti-

vu k remíze 3:3 v moskevském derby 

s Dynamem� Pětadvacetiletý forvard 

dal po zimním příchodu ze Slavie třetí 

ligový gól� Lokomotiv prohrával po po-

ločase 1:3, ale dokázal proti favorizo-

vanému rivalovi vyrovnat� Český žolík 

přišel na hřiště v 59� minutě a o šest 

minut později se prosadil, když si na- 

běhl na Kerkův pas za obranu a únik 

s přehledem zakončil technickou stře-

lou k tyči� Bod zařídil domácím v 72� mi-

nutě sám Nizozemec Kerk�

  Zavadil 
ukončil kariéru
Fotbalista Pavel Zavadil ve 44 letech 

ukončil profesionální kariéru� Brněnský 

záložník se rozloučil po utkání posled-

ního kola druhé ligy proti Táborsku� 

Nejvyšší soutěž, kam Zbrojovka po-

stoupila, si už znovu nezahraje� „Končí 

to tak, jak jsem si přál� Jsem strašně 

rád, že to dopadlo nejlépe, jak mohlo� 

Cíl jsme měli od začátku daný a splni-

li jsme ho s náskokem a předstihem� 

A že jsem k tomu mohl přispět, o to je 

to lepší� Mise byla splněna, jsem spo-

kojený,“ konstatuje� Do Brna se vrátil 

vloni v létě po čtyřech letech v Opa-

vě a ve Zbrojovce působil i jako men-

tor� V podzimní části druhé ligy zasáhl 

do osmi zápasů, poté měl svalové pro-

blémy� Znovu naskočil až na začátku 

května v závěru duelu ve Vlašimi a v na-

stavení jako střídající hráč se symbolic-

ky rozloučil s brněnskými fanoušky při 

remíze 1:1 s Táborskem� Drží prvoligo-

vý věkový rekord, předloni v prosinci 

nastoupil ke svému poslednímu utkání 

v nejvyšší soutěži ještě v opavském 

dresu ve 42 letech a sedmi měsících� 

Celkem má v lize na kontě 277 zápa-

sů, v nichž vstřelil 29 gólů� V sezoně 

2002/2003 získal titul se Spartou�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���Foto: fkjablonec�cz

Foto: fkjablonec�cz
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 Hezky se řekne, že bod nám stačí, ale hrát jen na něj se taky nemusí vyplatit� Ve Zlíně jsme ved-

li, ale Vašek Procházka na začátku druhé půle parádní ranou vyrovnal a od té doby jsme se klepali� 

Byly to nervy, nikdo nechce udělat chybu� Ono se jednoduše řekne, že bychom měli podržet balon 

na polovině soupeře, ale protože jste v křeči z obavy o výsledek, tak to moc nejde�

„SLAVILI JSME, SKORO JAKO BYCHOM VYHRÁLI TITUL…“
Normálně je to ze Zlína dlouhá štreka� Ale v sobotu to byla veselá zpáteční cesta� Slavilo 

se skoro, jako bychom vyhráli titul, ale my jsme se jen zachránili v lize… Byly tam i dvě zastáv-

ky na doplnění zásob� Přijeli jsme do Jablonce kolem půl třetí ráno, šli jsme si ještě na chvilku 

sednout, protože jsme v neděli měli volno�  V pondělí jsme měli na stadionu oficiální rozloučení 

s trenérem Radou a pohovory s majitelem klubu panem Peltou� Trenér měl radost, že jsme zá-

věr nadstavby zvládli a nemuseli do baráže� Popřál nám štěstí do budoucna, abychom už takové 

záchranářské starosti neměli� Pan Pelta říkal, že by něco podobného už také nechtěl zažít… 

To by nechtěl nikdo z nás� Nyní máme už dovolenou, dostaneme na ni i individuální plány� Letní 

přípravu s týmem oficiálně začínáme 20� června�“ 

V sestavě jsem se posunul ve středové řadě víc dopředu, což mi vyhovuje� Na tomto postu 

jsem za trenéra Rady odehrál desítky zápasů, ale v téhle sezoně mě spíš využíval ve stoperské 

dvojici� Těžko říct, co ho k tomu vedlo, já vždycky respektuji, kam mě trenér postaví a tam chci 

odvést maximum� Spíš jsem tedy byl u našich inkasovaných gólů, než bych se dostal k ohrožení 

branky soupeře� Proto jsem byl rád, když jsem se posunul trochu výš, cítím se tam komfortněji 

a v určitých situacích můžu uplatnit svoje parametry� Jsem za tuhle změnu rád a doufám, že to 

vydrží i do budoucna� 

„PO REMÍZE S BOHEMKOU JSEM BYL HODNĚ DOLE!“
 Velká škoda, že se to nepovedlo už v posledním domácím zápase s Bohemkou, kdy jsme inka-

sovali laciný vyrovnávací gól ve čtvrté minutě nastavení… Abych se přiznal, tak v tu chvíli jsem byl 

hodně dole� Druhá půle od nás sice nebyla nejlepší, „Klokani“ měli předtím dvě dobré možnosti 

ke vstřelení branky, které jsme přežili, takže jsme doufali, že to zvládneme� Asi na nás taky do-

lehla tíha okamžiku, že už je to blízko, hráli jsme přehnaně opatrně, a to se nám nakonec vymstilo� 

Naštěstí nás to nezlomilo tak, že by nás to úplně položilo do příštího rozhodujícího zápasu� Pořád 

jsme byli v situaci, že bod nám stačil, abychom se definitivně zachránili v lize a nemuseli do baráže�

VOJTĚCH KUBISTA * Narozen: 19� března 1993 * Výška: 192 cm * Váha: 88 kg * Stav: žena-

tý, manželka Lucie, dcery Victoria (5), Sofia a Nella (1,5) * Fotbalový post: záložník * Hráč-

ská kariéra: FK Jablonec (2000-2015), MFK Karviná (2015), Mladá Boleslav (2015), FK Jablo-

nec (2016-?) * Největší úspěchy: vítěz Českého poháru (2013), postup do základní skupiny 

Evropské ligy (2018) a Evropské konferenční ligy (2021)

 PO DOMÁCÍ REMÍZE V PŘEDPOSLEDNÍM KOLE 
 S BOHEMIANS BYL VOJTĚCH KUBISTA „HODNĚ DOLE“. 

 VOJTĚCH KUBISTA DOUFÁ, ŽE V PŘÍŠTÍ SEZONĚ 
 BUDOU MÍT JABLONEČTÍ OPĚT VÍCE DŮVODŮ K RADOSTI. 

  Petrášek 
na titul nedosáhl
Český reprezentační obránce Tomáš 

Petrášek polský titul s Čenstocho-

vou nezískal� Jeho tým v 33� ligovém 

kole prohrál 0:1 na hřišti Zaglebie Lu-

bin a před posledním zápasem ztrácí 

na Lech Poznaň nedostižných pět bodů� 

Čerstvý mistr zvítězil 2:1 v městském 

derby s Wartou Poznaň� Raków potře-

boval s Lubinem zvítězit, aby udržela 

až do posledního kola naději na premié-

rový titul v klubové historii� Na obranu 

soupeře, za kterého nastoupili i Češi 

Erik Daniel a Martin Doležal, ale ne-

vyzrál� Naopak v nastavení proměnil 

penaltu Chodyna� Lech ovládl polskou 

Ekstraklasu poosmé v historii, naposle-

dy se radoval před sedmi lety� Zároveň 

oplatil Čenstochové nedávnou poráž-

ku z finále Polského poháru� Raków má 

na druhém místě dvoubodový náskok 

před Pogoněm Štětím a reálnou šanci 

stát se jako vloni vicemistrem�

  Černý 
pomohl k výhře
Twente si zajistilo čtvrté místo v ni-

zozemské lize a postup do kvalifikace 

Konferenční ligy výhrou 3:0 nad Gro-

ningenem, úvodní branku vstřelil zálož-

ník Václav Černý� Naposledy se trefil 

9� ledna 2021 proti Emmenu� O pět dní 

později si přetrhl zkřížený vaz v levém 

kolenu, musel na operaci a na deset 

měsíců vypadl ze hry� Proti Groninge-

nu v 29� minutě využil Van Wolfswin-

kelovy patičky a poslal míč nekompro-

misně pod břevno� Čtyřiadvacetiletý 

český záložník místo oslavy gólu zvedl 

směrem k tribunám dres se jmenovkou 

bývalého spoluhráče z Twente i Ajaxu 

Jodyho Lukokiho, který v pondělí ze-

mřel v 29 letech� Po změně stran přidal 

další dva góly Limnios� V základní se-

stavě nastoupil i reprezentační zálož-

ník Michal Sadílek�  ANDREJ KVAŠŇÁK 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

KVĚTEN
17. KVĚTNA

1945 Ľudovít Zlocha 1971-1973 12/0

1973 Petr Gabriel 1995-2000 10/1

1979 David Jarolím 2005-2009 29/1

1994 Michal Trávník 2018 5/0

18. KVĚTNA

1987 Kamil Vacek 2011-2016 9/0

1991 David Pavelka 2015-? 25/1

19. KVĚTNA

1905 František Kloz 1929-1937 10/6

1936 Andrej Kvašňák 1960-1970 47/13

1998 Alex Král 2019-? 29/2

20. KVĚTNA

1924 Miloš Klimek 1946-1949 5/2

1972 Zdeněk Svoboda 1996-1997 9/0

1982 Petr Čech 2002-2016 125/0

1992 Václav Kadlec 2010-2017 16/4

21. KVĚTNA

1942 Ivo Viktor 1966-1977 63/0

22. KVĚTNA

1920 Ferdinand Plánický 1946 2/1

1924 Jiří Křižák 1947-1955 3/0

1950 Libor Radimec 1980-1982 17/1

23. KVĚTNA

1900 Pavel Mahrer 1923-1926 6/0

1911 Leopold Šťastný 1937 2/0

1956 Josef Mazura 1981 1/0 

Foto: fkjablonec�cz
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  Beauguel se loučí s Plzní
Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel v létě opustí mistrov-
skou Plzeň� Třicetiletý útočník, který se stal nejlepším střelcem 
prvoligové sezony s 19 góly, neprodlouží končící smlouvu� Své roz-
hodnutí oznámil v klubovém magazínu Viktorián před nedělním zá-
věrečným utkáním pátého kola nadstavbové skupiny o titul proti 
Ostravě� V něm brankou z penalty rozhodl o domácí výhře Západo-
čechů 1:0� „Jsem v Česku už osm let a potřebuji novou výzvu� Byla to 
pro mě ta nejlepší léta, ale cítím, že je čas na něco čerstvého� Chci 
vystoupit ze své komfortní zóny a zažít nová dobrodružství� Můj 
manažer mě přesvědčoval, ať jdu do Francie, ale já tam nechci� Chci 
něco nového� To je ten hlavní důvod,“ vysvětluje svoje rozhodnutí�
Čtvrt hodiny před koncem zápasu s Baníkem za obrovských ovací 
11�293 fanoušků při střídání sundal plzeňský dres a ukázal tričko 
s nápisem „Díky FCVP“� Při odchodu ze hřiště se neubránil slzám� 
„Nejenom, že dal 19 branek, ale byl nesmírně platný v mezihře, stan-
dardních situacích� Bojoval v každém zápase� Nepamatuju si, že 
bych mu někdy vyčítal horší nasazení� To, že končí, pro nás není dob-
rá zpráva� Odchází góly a obrovská kvalita� Teď je na nás, abychom 
přivedli hráče, který se mu trošku přiblíží, i když to nebude jedno-
duché,“ zdůrazňuje plzeňský trenér Michal Bílek� Do Viktorie přišel 
„Bogy“ v lednu 2019 ze Zlína, předtím v Česku působil v pražské 
Dukle� V nejvyšší soutěži odehrál 194 zápasů, vstřelil 66 gólů a při-
dal 19 asistencí� V tomto ročníku patřil ke stěžejním oporám Plzně 
na cestě za překvapivým titulem� Téměř dvoumetrový kanonýr 
získal ocenění pro nejlepšího útočníka sezony a nejlepšího cizince 
v anketě Ligové fotbalové asociace� „Je to má nejlepší sezona v kari-
éře� Podařilo se nám vyhrát titul, což je pro mě ten největší úspěch, 
a také jsem překonal své gólové maximum� Jsem za to nesmírně 
šťastný a vděčný,“ přiznává bývalý hráč Toulouse a Waalwijku�

  Pavlenka je s Brémami zpátky
Fotbalisté Brém s brankářem Jiřím Pavlenkou se po roce vrace-
jí do bundesligy� Postup jim zajistila výhra 2:0 nad Regensburgem 
v nedělním posledním kole druhé ligy� O výhře domácího Werde-
ru před 41 tisícovkami fanoušků rozhodli Niclas Fullkrug a Marvin 
Ducksch� Třicetiletý český gólman vítězství podpořil pátým čistým 
kontem v sezoně�

 JEAN-DAVID BEAUGUEL 

STALO SE���

 PAVEL VRBA 

AKTUÁLNĚ

  Baník si plácl s Vrbou!
Trenérem fotbalistů Ostravy bude od nové sezony Pavel Vrba, který 
byl začátkem tohoto týdne odvolán od mužstva Sparty� Bývalý kouč 
Plzně či české reprezentace podepsal s Baníkem víceletou smlouvu� 
„Přiznám se, že nebylo moc nad čím přemýšlet� Chtěl jsem se vrátit 
tam, kde jsem s velkým fotbalem začínal� K Baníku mám vztah� Klub 
má zase ambice, dobré zázemí, akademii a skvělé fanoušky,“ říká 
osmapadesátiletý kouč, který v Baníku začínal svou trenérskou ka-
riéru� V roce 2004 klub opustil poté, co s Františkem Komňackým 
tým dovedli k poslednímu titulu� Na lavičce nahradí Tomáše Galáska, 
který se rozhodl po sezoně vrátit do Německa, kde má rodinu�
„Když se naskytla příležitost otevřít jednání s Pavlem Vrbou, nebylo 
nad čím váhat� Museli jsme reagovat velmi pružně, protože na trhu 
byl o takového kouče okamžitě značný zájem,“ konstatuje výkonný 
ředitel Baníku Michal Bělák a dodává: „Jednání bylo velice korektní, 
rychlé a bezproblémové� Velmi rychle se ukázalo, že jsme naladěni 
na podobnou notu� A především Pavel Vrba sám ukázal, že má zájem 
jít právě do Baníku, což věc usnadnilo�“ 
Největší úspěchy slavil s Plzní, s níž získal tři ligové tituly a třikrát si 
s ní zahrál skupinu Ligy mistrů� Reprezentaci trénoval od prosince 
2013 do června 2016 a vedl ji na EURO ve Francii� Působil potom v Lu-
dogorci Razgrad a krátce v ruské Machačkalu� „S majitelem klubu se 
známe a debaty o fotbale jsme mívali už dříve, proto vím, že míří vy-
soko� Proto bych byl rád, kdyby se jeho ambice naplnily a znovu se tu 
jednou hrály evropské poháry a nevzpomínalo jen na historii,“ přeje 
si� Na angažmá v Ostravě se dohodl jen pět dnů po odchodu ze Spar-
ty� „Námluvy byly hrozně rychlé a bez komplikací� Obě strany cítily, 
že to chceme udělat� Baník jsem celou dobu sledoval, jsem rád, že se 
po slabším období znovu stabilizoval,“ zdůrazňuje�

https://www.hyundai.cz/
https://autokout.hyundai.cz/
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Trofej s bonusem

Za ligovou sezonou se v neděli večer zatáhla 
opona, pouze v ní zůstaly mezery pro úspěšnější 
týmy z nadcházející baráže, která na pětikolo-
vou nadstavbu bezprostředně navazuje. Sved-
la dohromady dvojice Bohemians 1905-Opava 
a Teplice-Vlašim. Pokud by „Blaničtí rytíři“ pře-
kvapivě dobyli Stínadla, tak by měla tuzemská 
nejvyšší soutěže asi nechtěný kontinentální 
primát, neboť by kromě východočeského tan-
demu hrál domácí zápasy také nováček v azylu, 
který by mu poskytla svým stadionem, vyho-
vujícím prvoligovým a licenčním parametrům, 
80 kilometrů vzdálená Příbram…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Ještě dřív, už ve středu, budeme znát vítěze letošního ročníku MOL 

Cupu, který se dohrává s dvoutýdenním zpožděním� Podle původního 

termínu se měl finálový duel Slovácko-Sparta odehrát již 4� května, ale 

lokální průtrž mračen v dějišti Uherském Hradišti změnila trávník v do-

časnou bažinu� Pokud budou úspěšnější domácí fotbalisté, získají první 

velkou trofej do klubové vitríny� Výhra v sobě skrývá i bonus do příštího 

ročníku Evropské konferenční ligy v podobě zařazení do třetího před-

kola, zatímco zbývající dva čeští zástupci Slavia + poražený finalista, 

který si start v Evropě už vybojoval v ligové soutěži, začnou o předkolo 

dřív� Pokud by parťákem červenobílých byl jejich odvěký rival z Letné, 

postavily by se předsezónní prognózy znovu úplně na hlavu� Podle nich 

si to měla pražská „S“ rozdat o mistrovský titul, který se však od stře-

dy bouřlivě slaví v Plzni, a případně získat i „double“…

V letní přestávce dojde k hráčským i trenérským přesunům� Již del-

ší dobu se ví, že se úspěšný kouč českobudějovického Dynama David 

Horejš po vypršení smlouvy přesune z jihu na sever do Jablonce, který 

v sobotu splnil jeho zásadní podmínku - udržet se mezi elitou� Ve Spartě 

asi nečekali, že evidentně vyždímaný trenér Pavel Vrba, což by i jeden 

z důvodů jeho „odejití“ těsně před koncem sezony, najde už po pouhých 

pěti dnech ztracený elán a chuť do práce v ostravském Baníku, klubu 

svého srdce… Nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel, kterému vy-

prší smlouva v Plzni, se nenechal od svého dlouhodobého záměru zviklat 

a zakončil svoji už osmiletou (!) českou misi i týmovým titulem, na němž 

měl lví podíl� Podle svých slov ještě nezamíří do své francouzské domo-

viny� Zdejší trávníky nejspíš opustí i dánský krajní bek Alexander Bah 

ve službách Slavie, kde nejsou vyloučeny ani další odchody� Tenhle bude 

pro tým i trenéra Trpišovského určitě nejcitelnější�

Na Letné jsou také smířeni, že se budou muset obejít bez nejproduk-

tivnějšího hráče Adama Hložka, který až koncem července oslaví dva-

cetiny� Jeho rozlučka v nedělním derby v Edenu byla přímo bombová, 

takové parametry měl jeho trestný kop v 83� minutě, kterým vystřelil 

Spartě výhru 2:1 a sobě pak odstřelil dosavadní gólovou nulu v duelech 

se Slavií� Sparťanský management musí v brzké době vyřešit i kardinál-

ní záležitost - kdo další usedne na horkou trenérskou židli, aby konečně 

naplnil mučivé čekání na mistrovskou trofej, které se protáhne mini-

málně na devět let� Druhá dekáda třetího milénia byla jasně v plzeňské 

režii, nyní po čtyřech letech přidali viktoriáni šestý nejpřekvapivější 

primát a přetrhli hegemonii a hattrick Slavie� Sparta a Liberec zažily 

mistrovskou radost jen jednou� 

Schick
po operaci třísla

Svému týmu pomohl k třetímu místu 
v tabulce a postupu do Ligy mistrů� Pro-
blémy s tříslem ho trápily v posledních 
týdnech, stěžoval si na ně už po nedávném 
utkání ve Fürthu, kde načal třetí desítku 
branek v sezoně� V sobotním epilogu doma 
proti Freiburgu se mohl dotáhnout v his-
torických statistikách klubu na Stefana 
Kiesslinga, který v sezoně 2012/2013 na-
střílel 25 branek a stal se zároveň i nejlepší 
střelcem v tomto ročníku bundesligy� Měl 
k tomu dvě výborné možnosti� V 54� minutě 
ale při brejku téměř od půlící čáry nezištně 
nahrál Aláriovi, který střílel do poloprázd-
né hostující branky� O chvíli později se 
po přetaženém centru na zadní tyč uvolnil 
a bombou zatřásl břevnem� Šestadvaceti-
letý snajpr zmešká také turné Leverkusenu 
v Mexiku� Měl by ale stihnout začátek tý-
mové letní přípravy na konci června�  

 PATRIK SCHICK 

 V PLZNI JÁSAJÍ NAD ZISKEM MISTROVSKÉHO 
 TITULU, ALE V DALŠÍ SEZONĚ SE BUDOU MUSET OBEJÍT 
 BEZ NEJLEPŠÍHO LIGOVÉHO KANONÝRA JEAN-DAVIDA BEAUGUELA. 

 BUDOU SPARŤANÉ HLEDAT NÁHRADU ZA SVOJI NEJVĚTŠÍ HVĚZDU 
 ADAMA HLOŽKA, JEHOŽ ODCHOD DO ZAHRANIČÍ JE BRÁN ZA TÉMĚŘ JISTOU VĚC? 

Útočník Leverkusenu PATRIK SCHICK 
se v pondělí podrobil operaci pravého 
třísla. Reprezentaci tak bude chybět 
ve čtyřech červnových zápasech Ligy 
národů. Vedení Bayeru informovalo o zá-
kroku den po skončení německé bunde-
sligy, ve které český forvard nastřílel 
24 gólů a byl druhým nejlepším kanoný-
rem po polské hvězdě Robertu Lewan-
dowském z Bayernu Mnichov. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE
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Trenér Michal Bílek se už může spokojeně usmí-

vat a také oholit, neboť dovedl plzeňské fotba-

listy k překvapivému mistrovskému triumfu�

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Zvednout alespoň jednou nad hlavu mistrovský pohár. O tom zálož-
ník LUKÁŠ KALVACH snil odmala. Teď se mu sen splnil. S Plzní získal 
naprosto nečekaný, ale zasloužený titul, a v létě bude s viktoriány 
bojovat o Ligu mistrů. Díky výborným výkonům pomýšlí také na ná-
vrat do reprezentace. 

Lukáš Kalvach: 

„Titul?
Zažívám
obrovskou
euforii!“

Lukáš Kalvach: 

„Titul?
Zažívám
obrovskou
euforii!“
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 Titul jste si zajistili kolo před koncem po vítězství nad 

Hradcem Králové. Potřebovali jste ale zároveň pomoc Baníku, aby 

neprohrál se Slavií. Závěrečné tři minuty souběžně hraného duelu  

v Ostravě jste sledovali po utkání na trávníku, Baník nakonec remí-

zu udržel. Byl konec utkání v Ostravě nejsilnějším momentem oslav?

„Když zápas skončil, rozeběhli jsme se ke kotli našich fanoušků� Byl 

to nepopsatelný pocit štěstí� Ale myslím, že oslavy byly celkově emo-

tivní, silné�“

 Po utkání s Hradcem byla spousta hráčů dojatá, stejně tak 

trenér Michal Bílek. Ukápla slza i vám?

„Měl jsem pár chvilek, kdy jsem byl docela naměkko� Ale celkově pře-

vládala euforie, velká radost�“

 Očekával jste, že oslavy na náměstí Republiky budou až 

takhle grandiózní? Trvaly přes hodinu, přišly vám poděkovat tisí-

ce fanoušků, na závěr mistrovské party byl několikaminutový oh-

ňostroj.

„Zaslechl jsem názor, že byly možná největší ze všech šesti� Čekal 

jsem, že přijde hodně lidí, ale až tolik ne� Spousta fanoušků šla vedle 

otevřeného autobusu, doprovodila nás na náměstí, kde jsme objeli ví-

tězné kolečko� V té chvíli jsem si uvědomil, že se mi splnil sen, se kterým 

jsem do Plzně před třemi roky přicházel�“

 LUKÁŠ KALVACH A JEHO SPOLUHRÁČI ODŠPUNTOVALI MISTROVSKÉ OSLAVY PŘÍMO NA TRÁVNÍKU 
 STADIONU V MLADÉ BOLESLAVI, KDE ZDOLALI HRADEC KRÁLOVÉ 2:0 A ZAJISTILI SI LIGOVÉ PRVENSTVÍ. 

 LUKÁŠ KALVACH ZDRAVÍ PLZEŇSKÉ FANOUŠKY PŘI OSLAVÁCH ZISKU TITULU, 
 KTERÉ NÁSLEDOVALY PO NEDĚLNÍ LIGOVÉ DERNIÉŘE PROTI OSTRAVSKÉMU BANÍKU (1:0). 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jak jste si užil svoje premiérové mistrovské oslavy?

„Užil jsem si je opravdu moc, bylo to fakt super� Takhle nějak jsem 

si je představoval, když jsem snil o tom, že jednou vyhraju ligu� Jsem 

hrozně moc rád, že se nám to s Plzní povedlo� A že jsme si mohli oslavy 

užít společně s fanoušky�“

 Sledoval jste předchozí plzeňské oslavy a snil jste, že jed-

nou taky pojedete v otevřeném autobusu ze stadionu na náměstí 

Republiky?

„Nejvíc v paměti jsem měl ty poslední, co vyhrála Viktorka ligu před 

čtyřmi lety� To jsem byl ještě v Olomouci, přišel jsem do Plzně rok poté� 

Od prvního dne, co jsem tady, jsem měl motivaci zažít něco podobné-

ho� Věřil jsem, že by to s mistrovským titulem mohlo jednou vyjít� Po-

vedlo se, zažívám obrovskou euforii�“

„Trenér do nás dostal 
sebevědomí a víru.“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fcviktoria�cz

Foto: fcviktoria�cz
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 V TŘETÍM KOLE NADSTAVBOVÉ ČÁSTI PŘISPĚL LUKÁŠ KALVACH JEDNOU 
 ASISTENCÍ K NEČEKANĚ JASNÉMU TRIUMFU VIKTORIE 3:0 NAD PRAŽSKOU SPARTOU. 

 S MISTROVSKOU TROFEJÍ SE LUKÁŠ KALVACH 
 MOHL POLASKAT VŮBEC POPRVÉ V KARIÉŘE. 

 Upřímně, věřil jste v létě, že s Plzní v květnu usednete na li-

gový trůn? Klub není v dobré finanční kondici, stále marně čeká 

na příchod nového investora.

„Věděl jsem, že sílu máme� Že se budeme rvát o přední příčky� Ale 

samozřejmě jsem si uvědomoval, že v konkurenci Slavie a Sparty to bu-

deme mít hodně těžké� Jak jsme si připisovali vítězné zápasy, věřili jsme 

titulu čím dál víc, šli jsme za ním� Zaslouženě jsme naši cestu dotáhli�“

 Slavii jste trumfli o sedm bodů, což zní neuvěřitelně. Byl 

rozhodujícím krokem k titulu vyrovnávací gól Beauguela z penalty 

v květnovém utkání v Edenu?

„Gól byl hodně důležitý, díky němu jsme nechali Slavii pod sebou� Šlo 

o klíčový bod, potom už jsme si to uhráli�“

 Kdy poprvé jste si pomyslel, že můžete získat titul?

„Někdy uprostřed jara� Nejvíc pak po zmiňovaném zápase na Slavii� 

Pak už jsem byl stoprocentně přesvědčený, že obě zbývající domácí 

utkání zvládneme� Stejně i duel na půdě Hradce Králové�“

 Během oslav jste se několikrát objímal s útočníkem Tomá-

šem Chorým. Kvůli společné olomoucké minulosti?

„S Chorasemn se známe odmala� Hráli jsme spolu od šesti let, pro-

šli jsme mládežnickými kategoriemi Sigmy až do áčka� Teď jsme se sešli 

v Plzni, které jsme pomohli k velkému úspěchu�“

 ZATÍMCO LIGOVÉ TREFY SE V LETOŠNÍ SEZONĚ LUKÁŠ KALVACH 
 NEDOČKAL, VE 26 DUELECH NASBÍRAL 7 GÓLOVÝCH ASISTENCÍ.. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fcviktoria�cz
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 Na jaře jste se dostal do výborné formy, podobně jako 

kapitán Lukáš Hejda. Během oslav tým často skandoval: „Hejda 

do repre!“ Stoper ale dá přednost odpočinku. Jak jste na tom vy 

v tomto směru?

„Byl bych samozřejmě rád, kdybych dostal nominaci a kdyby se mě 

červnové zápasy v Lize mistrů týkaly� Bylo by skvělé zahrát si proti Por-

tugalcům nebo Španělům, kteří patří do světové špičky�“

 Na klubové úrovni budete mít příležitost bojovat o Ligu mis-

trů. Má současná Viktoria na to, aby se kvalifikovala do hlavní fáze?

„Když budeme bojovat jako v této sezoně, proč se nepokusit� Liga 

mistrů by byla krásná� Ale naším cílem bude dostat se do základní sku-

piny jakéhokoli poháru�“
 TECHNICKÝ ZÁLOŽNÍK UMÍ V SOUBOJÍCH VE STŘEDU POLE POŘÁDNĚ PŘITVRDIT. 

 Vaše nastávající manželka Darina Košická, bývalá prvoligo-

vá volejbalistka, má nad vámi s tituly nadále navrch, vede tři jedna. 

Nedobírá si vás?

„Jsem rád, že mám aspoň jeden titul, že jsem se jí aspoň trochu při-

blížil� (směje se) Ale nijak se nešpičkujeme, je moc ráda, že jsem to mohl 

taky zažít� Mám v ní velkou oporu�“

 Dotáhnete ji s tituly?

„Proč ne? Klidně bych ji rád překonal� Ale vyhrát ligu je nesmírně 

těžké, nepodaří se to pokaždé�“

 Byl mezi prvními gratulanty i váš tchán, legenda Olomouce 

Jiří Vít?

„Volali mi všichni blízcí i příbuzní, takže i pan Vít� Je srdcem sigmák, 

ale říká, že od mého přestupu do Viktorky je i malý Plzeňák�“

 V úvodu sezony vás přibrzdilo nepříjemné zranění, stál jste 

dva měsíce. Bylo složité se vracet?

„Nečekal jsem, že návrat bude až tak těžký� První zápasy nebyly ideál- 

ní, ale trenéři mě podrželi� Jsem rád, že jsem jim důvěru splatil výkony, 

že jsem byl pro tým přínosem�“

 VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH PŮSOBÍ LUKÁŠ KALVACH 
 OD ČERVENCE 2019, KDY NA ZÁPAD ČECH ZAMÍŘIL Z OLOMOUCE. 

Lukáš Kalvach
Narozen: 19� července 1995 * Výška: 181 cm * Váha: 74 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Darina * Fotbalový post: záložník * Hráč-

ská kariéra: Sigma Olomouc (2001-2016), MAS Táborsko (2016-

2017), Sigma Olomouc (2017-2019), Viktoria Plzeň (2019-?) * 

Česká liga: 152 zápasů/ 9 gólů * Reprezentace: 1/0 * Největší 

úspěchy: vítěz české ligy (2022), debut v národním týmu (2019), 

člen reprezentačních výběrů U19 a U20

ROZHOVORROZHOVOR

 ZKUŠENÉHO STŘEDOPOLAŘE POJÍ 
 S PLZNÍ SMLOUVA DO ČERVNA 2023. 
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 LUKÁŠ KALVACH V UTKÁNÍ 3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY 
 PROTI NORSKÉMU SÖNDERJYSKE, KTERÝ PLZEŇ ZDOLALA HLADCE 3:0. 

 Nicméně je jisté, že už u toho nebude král střelců uplynulé 

sezony, útočník Jean-David Beauguel...

„Jeho odchod pro nás bude velkou ztrátou, vždyť dal devatenáct 

gólů� Bogy je skvělý útočník, táhl nás celý rok� Ale je tady Choras, kte-

rý když nastoupil, hrál také skvěle, dával góly� Na hrot máme i mladé-

ho Mateje Trusu�“

 Bude důležité, aby klub udržel stopera Eduarda Santose 

a záložníka Jana Sýkoru, kteří se vracejí z hostování do svých 

klubů?

„Souhlasím, tohle bude hodně důležité� Oba jsou pro nás moc důle-

žití� Ale tohle je otázka spíš na klub�“

 Hodně se vyzdvihuje skvělá parta, která se v Plzni po čase 

zase vytvořila. Kdo má největší podíl na tom, že jste táhli opravdu 

všichni za jeden provaz?

„Makali jsme jeden za druhého, hecovali jsme se, povzbuzovali se� 

Věděli jsme všichni, o co hrajeme� Tohle vychází od trenéra, který 

do nás dostal sebevědomí a víru� Bojovali jsme jak za něj, tak i za tým�“

 Teď prožíváte mistrovskou euforii. Vzpomenete si ale 

na jaro 2017, kdy jste byl na hostování ve druholigovém Táborsku 

a o něčem takovém se vám ani nesnilo? Neměl jste tehdy obavy, že 

vaše kariéra se bude ubírat špatným směrem?

„Takové obavy jsem měl, nebylo to úplně ideální� Ale pořád jsem byl 

mladý, šlo o hostování� Pochopitelně jsem si nepředstavoval, že za pět 

let budu s Plzní slavit titul�“

 Tehdejší sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář vám nevě-

řil. Dokonce se vsadil o karton šampaňského, že ligu hrát nikdy ne-

budete...

„Jo, tahle sázka proběhla� Nevěřil mi ani trenér v béčku Sigmy� No 

a vidíte, teď je ze mě mistr ligy�“ (směje se) 

 V PLZEŇSKÉM DRESU DOSUD OLOMOUCKÝ RODÁK NASTOUPIL DO 109 ZÁPASŮ, 
 V NICHŽ 8x SKÓROVAL A 16 GÓLŮ PŘIPRAVIL PRO SVÉ SPOLUHRÁČE. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fcviktoria�cz

„Byl bych rád, 
kdyby se mě týkaly 

červnové zápasy 
v Lize národů.“



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://sidelinesports.com/cs/?


Fotbalisté Viktorie se po tříletém kralování Slavie 
opět vyšvihli na první místo ligy a počínaje sezonou 
2010/2011 získali už svůj šestý ligový titul!

Plzeň se vrátila 
na trůn! 
Plzeň se vrátila 
na trůn! 

Foto: fcviktoria�cz
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Sedmé místo bere. Ofenzivní univerzál Mladé 
Boleslavi TOMÁŠ LADRA po skolení Olomouce 
a triumfu v prostřední ligové skupině hodnotí 
sezonu kladně. Od posledních týmových i vlast-
ních výkonů by se chtěl odrazit do nové sezony. 
Přiznává také, že vzhlíží k boleslavskému mata-
dorovi Marku Matějovskému.  

Tomáš Ladra: 
„Sezonu jsme aspoň 
trochu zachránili!“

 TOMÁŠ LADRA JE SPOKOJEN, ŽE SE SVÝMI SPOLUHRÁČI 
 ZVÍTĚZILI ALESPOŇ V NADSTAVBOVÉ SKUPINĚ O UMÍSTĚNÍ. 

 Jak těžké bylo v domácí odvetě o sedmé místo potvrdit výhru z Olomouce?

„Už první zápas v Olomouci byl velmi těžký� Soupeř hodně nakopával křížné balony na Zmrzlé-

ho, který měl výbornou formu� Na to jsme si chtěli dát bacha, ale i tak jsme v odvetě inkasova-

li� Ještě do poločasu jsme stihli vyrovnat� Pak jsme zase prohrávali, ale ukázali jsme sílu, která 

v týmu je, a znovu vyrovnali� Remíza byla nakonec spravedlivá�“

 Jak jste vůbec brali prostřední skupinu, v níž šlo jen o umístění a finanční prémii?

„Poté, co jsme neudělali první šestku, jsme si řekli, že tu prostřední skupinu chceme za každou 

cenu vyhrát� Jsem spokojení, alespoň trochu jsme sezonu zachránili�“

 DO LIGY VSTOUPIL MLADOBOLESLAVSKÝ 
 ODCHOVANEC V SEZONĚ 2017/2018. 

 V PRÁVĚ SKONČENÉM ROČNÍKU NASTOUPIL TOMÁŠ LADRA 
 DO 33 LIGOVÝCH ZÁPASŮ „BOLKY“ STEJNĚ JAKO MAREK SUCHÝ. 
 POUZE BRAZILEC EWERTON SI PŘIPSAL O JEDEN DUEL VÍCE. 

  Skupina o titul
Už v týdnu si při remízovém zaváhání 

slávistů na trávníku Baníku Ostrava 

zajistili ligový titul výhrou v Mladé 

Boleslavi nad Hradcem Králové Plze-

ňané� Převzetí mistrovského poháru 

potvrdili i následným vítězstvím 1:0 

v posledním kole nad Baníkem, které 

svým 19� gólem zařídil z penalty nej-

lepší ligový střelec Beauguel� Slavia 

padla i v nedělním derby v Edenu se 

Spartou a její ztráta na viktoriány na-

rostla na sedm bodů� Čtvrté Slovác-

ko se s ligou rozloučilo dvěma vítěz-

stvími: ve středu na Spartě a v neděli 

nad Hradcem Králové� „Votroci“ tak 

po skvělém startu do nadstavby (tri-

umf nad Slavií a remíza na Letné) ná-

sledující tři utkání prohráli� 

  Skupina o umístění
Z milionové prémie se radují v Mladé 

Boleslavi� Na její zisk se však Středo-

češi po vítězství 2:1 v úvodním finá-

lovém mači v Olomouci až nečekaně 

nadřeli� Hanáci šli v odvetném duelu 

dvakrát do vedení, které jim však 

pokaždé vzal vyrovnávacím gólem 

domácí Ewerton� A jeho druhá bran-

ka v 85� minutě znamenala konečnou 

plichtu 2:2, sedmou příčku tabulky 

a milionový šek�

  Skupina o záchranu
K již jistému sestupujícímu nešťastní-

ku Karviné se v posledních dvou due-

lech přiřadili nešťastníci v barážové 

naději� Teplice po remíze v Karviné 

a prohře s Pardubicemi, a pražští Bo-

hemians, kterým nepomohla ani šťast-

ná remíza v Jablonci (vyrovnali v 94� 

minutě) a poté výhra čtyřmi góly Puš-

káče nad Karvinou� Jabloneckým totiž 

stačil bod z trávníku již zachráněného 

Zlína� Severočeši se v baráži střetnou 

s Vlašimí, „Klokani“ s Opavou�

ECHO NADSTAVBY

Foto: fkmb�cz

NADSTAVBA: 5. KOLO

SKUPINA O TITUL

Plzeň - Ostrava 1:0 (1:0)   

Slavia - Sparta 1:2 (1:1)

Slovácko - Hr. Králové 3:0 (1:0)

ODVETA FINÁLE SKUPINY O UMÍSTĚNÍ

Ml. Boleslav - Olomouc 2:2 (1:1)

SKUPINA O UDRŽENÍ

Teplice - Pardubice 0:2 (0:1)

Zlín - Jablonec 1:1 (0:1)

Bohemians 1905 - Karviná 4:0 (2:0)

PROGRAM
BARÁŽ O UDRŽENÍ

19.05. 17:00 Opava - Bohemians 1905

19.05. 17:00 Teplice - Vlašim

22.05. 16:00 Bohemians 1905 - Opava

22.05. 16:00 Vlašim - Teplice

SKUPINA O TITUL

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Plzeň 35 26 7 2 63:21 85

2� Slavia 35 24 6 5 80:27 78

3� Sparta 35 22 7 6 72:40 73

4� Slovácko 35 21 5 9 59:38 68

5� Ostrava 35 15 10 10 60:48 55

6� Hradec Králové 35 10 14 11 44:52 44

SKUPINA O UDRŽENÍ

# MUŽSTVO Z V R P S B

11� Pardubice 35 9 10 16 42:68 37

12� Zlín 35 9 9 17 43:60 36

13� Jablonec 35 6 16 13 27:48 34

14� Bohemians 1905 35 8 10 17 45:61 34

15� Teplice 35 8 5 22 33:59 29

16� Karviná 35 3 10 22 33:63 19

Foto: fkmb�cz
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 V posledním zápase vám opět hodně pomohl Ewerton. Co 

jste říkal jeho výkonu i sezoně, kterou má za sebou?

„V posledním zápase korunoval celou sezonu, zvlášť tím posledním 

gólem� Má neuvěřitelná čísla, asi o něj bude zájem� Víme, že nám pomů-

že, že dá nějaké góly� Hraje se s ním suprově�“

 Jak berete celkové sedmé místo?

„Sezona byla nahoru dolů� Myslím, že sedmé místo odpovídá našim 

výkonům za celý ligový ročník� Chtěli jsme být v první šestce, kdyby 

se nám povedlo do ní proniknout, byli bychom spokojenější� Ale vyhráli 

jsme alespoň prostřední skupinu� Já hodnotím sezonu kladně�“

 Proč jste měli výkyvy ve výkonech?

„Dostávali jsme hodně gólů� Poté, co přišel trenér Hoftych, jsme se 

na obrannou fázi zaměřili� Myslím, že jsme se i zlepšili� V tom bych viděl 

zlomový bod� Na konci jsme udělali šňůru vítězství, nedostávali jsme 

laciné branky� To byl předtím problém, protože na každý gól jsme se 

nadřeli, ale z každého prdu jsme ho dostali�“

 Jsou pro vás výkony v závěru sezony impulsem do té další?

„Přesně tak� V kabině jsme si říkali, že chceme zvládnout prostřední 

skupinu a odrazit se do další sezony� To, co jsme na konci předváděli, 

bychom si chtěli přenést dál�“

 Jak sezonu hodnotíte z osobního hlediska?

„Jsem ze sebe trochu zklamaný, mohl jsem mít lepší čísla� Ze začátku 

jsem se trochu trápil, v závěru už to bylo víc v pohodě� Věřím, že příští 

sezonu to bude z mé strany určitě lepší� Alespoň se o to budu snažit�“

 Zkoušel jste něco měnit?

„Snažím se jet pořád stejně� Makám na sobě, někdy si přidám, ale 

extrémně to neřeším� Říkal jsem si, že se to musí otočit� A ke konci se 

to otočilo� Teď jsem ze sebe spokojený�“

 V Boleslavi stále válí čtyřicátník Marek Matějovský. Co ří-

káte jeho výkonům a vitalitě?

„Vzhlížím k němu, je to můj obrovský vzor� Je radost s ním hrát� Stačí 

naběhnout a on vám dá balon tam, kam potřebujete� Užíváme si s ním 

každý den� Doufám, že mu vydrží zdravíčko a ještě nějakou sezonu přidá�“

 Je pro vás i inspirací?

„Přesně tak� Máme z něho obrovský respekt, zároveň víme, že když 

je na hřišti, ohromně nám pomůže� On je obrovskou personou, bez něj 

bychom nebyli tak silní�“ 

 Během sezony se v Boleslavi měnil trenér. Jak jste změnu 

na téhle pozici vnímali?

„Normálně� Nikdy za to nemůžou trenéři, můžou za to hlavně hráči� 

Trenéři se vyměnili, trochu nám to asi i pomohlo� Nastartovali jsme se, 

přišel takový svěží vítr, jak se říká�“

 NA PODZIM 2020 ODEHRÁL TOMÁŠ LADRA ČTRNÁCT UTKÁNÍ BĚHEM PŮLROČNÍHO 
 HOSTOVÁNÍ V JABLONCI. PŘIPSAL SI V NICH DVA GÓLY A ČTYŘI ASISTENCE. 

 TOMÁŠ LADRA SE MOHL RADOVAT 
 ZE ČTYŘ GÓLOVÝCH STŘEL. SE SVOU 
 PRODUKTIVITOU NEBYL PŘÍLIŠ SPOKOJEN. 

TOMÁŠ LADRA * Narozen: 24� dubna 1997 * Výška: 178 cm * 

Váha: 75 kg * Fotbalový post: záložník/útočník * Hráčská ka-

riéra: Arsenal Česká Lípa (2003-2009), SK Slavia Praha (2009-

2010, hostování), FK Mladá Boleslav (2010-2016), FK Pardubice 

(2016-2017, hostování), FK Mladá Boleslav (2018-2020), FK Jab-

lonec (2020, hostování), FK Mladá Boleslav (2021-?) * Česká 

liga: 138 zápasů/ 18 gólů

 V MLADÉ BOLESLAVI MÁ OFENZIVNÍ 
 PLEJER SMLOUVU DO LÉTA PŘÍŠTÍHO ROKU. Foto: fkmb�cz

Foto: fkmb�cz
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MISTROVSKÉ OSLAVY
V Plzni teklo šampaňské 

Plzeň zažila po vítězném nedělním duelu s Ostravou velkolepé oslavy ti-
tulu. Dost možná největší ze všech šesti. Tisíce fanoušků na Náměstí Re-
publiky aplaudovalo čerstvým mistrům fotbalové ligy, kteří do centra 
města dorazili otevřeným autobusem. Zhruba hodinová party měla grády. 

 RADOST PLZEŇSKÝCH HRÁČŮ PO VÝHŘE V PŘEDPOSLEDNÍM KOLE NADSTAVBY 
 NAD HRADCEM KRÁLOVÉ, PO NĚMŽ UŽ BYLO JISTÉ, ŽE SE STALI LIGOVÝMI ŠAMPIONY. 

 TAKHLE VYPADÁ SLAVÍCÍ KABINA NOVÝCH MISTRŮ. 

„Něco takového jsem nikdy nezažil� Na stará kolena jsem se dočkal 

takové pecky� Děkuju těmhle závodníkům,“ prohlásil trenér Michal Bí-

lek na adresu svých hráčů� „Dosáhli jsme obrovského úspěchu, o kte-

rém jsme nikdo před sezonou nesnili� Myslím ale, že titul je zasloužený� 

Získali jsme o sedm bodů více než Slavia Praha,“ řekl Bílek, přičemž jmé-

no neúspěšného obhájce vyřkl s patřičným důrazem� 

Hlavu mu přitom smáčela sprcha šampaňského, které teklo na pó-

dium proudem� Křepčilo na něm kompletní mužstvo včetně realizační-

ho týmu a majitele Viktorie Adolfa Šádka� Ten se naoko pokusil zlomit 

krále střelců české ligy, devatenáctigólového útočníka Jeana-Davida 

Beauguela, aby prodloužil smlouvu� S papírem a tužkou v ruce nabá-

dal Francouze, aby podepsal� „Bogy zůstaň, Bogy, zůstaň,“ skandoval 

do toho modro-červený dav� Beauguel si položil dlaň na srdce a uklonil 

se� „Děkuji, miluju vás,“ řekl solidní češtinou� Vzápětí kopl směrem k fa-

nouškům reklamní míč� „Bogy právě vstřelil dvacátou branku v sezoně,“ 

glosoval to moderátor� Beauguel si od něj vzal mikrofon, vedl pak jeden 

z pokřiků� Na kluzké podlaze se mu v jednu chvíli smekla noha, málem 

skončil pod pódiem�

Fanoušky tradičně pobavil asistent Pavel Horváth� „Ty vole, já ne-

mám slov,“ prohlásil zprvu� „Nám je to jedno, my peníze nemáme,“ za-

čal poté zpívat bývalý záložník Viktorie na celé náměstí� Narážel tím 

v legraci na nikterak dobrou finanční situaci klubu� 

Atmosféru v centru Plzně rozpálil zpěvák Jan Bendig� Vítěz soutěže 

Česko Slovenská SuperStar z roku 2009 vystřihl několik rychlých rom-

ských písní a song „Příběh nekončí“� Noví mistři tancovali kolem poháru 

a pokoušeli se ho doprovázet�

Než na hodinách katedrály svatého Bartoloměje odbila desátá hodi-

na, rozjasnil nebe nad náměstím velkolepý ohňostroj, z reproduktorů 

zněla klubová hymna „Ať stále vítězí Viktoria“� V této sezoně její slova 

Beauguel a spol� dokonale naplnili� 

Foto: fcviktoria�cz

Foto: fcviktoria�cz
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 ZÁPAS S BANÍKEM A NÁSLEDNÉ MISTROVSKÉ OSLAVY PŘEDSTAVOVALY ROZLUČKU KANONÝRA 
JEANA-DAVIDA BEAUGUELA S PLZNÍ. JAN KOPIC BUDE MÍT V NÁSLEDUJÍCÍ SEZONĚ UŽ NOVÉHO ÚTOČNÉHO PARŤÁKA. 

 ZISK TITULU SI VYCHUTNÁVAL I MAJITEL PLZEŇSKÉHO KLUBU ADOLF ŠÁDEK. 

Foto: fcviktoria�cz

Foto: fcviktoria�cz  PŘI MISTROVSKÝCH OSLAVÁCH NA PLZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ TEKLO ŠAMPAŇSKÉ PROUDEM. 

 KAPITÁN LUKÁŠ HEJDA ZVEDÁ UPROSTŘED NADŠENÝCH 
 SPOLUHRÁČŮ NAD HLAVU POHÁR PRO MISTRA LIGY. 

Foto: fcviktoria�cz

Foto: fcviktoria�cz
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 HRÁČI SLOVÁCKA VYHRÁLI V POSLEDNÍM 
 KOLE NAD HRADCEM KRÁLOVÉ 3:0. 

 PARDUBIČTÍ FOTBALISTÉ SLAVÍ ZÁCHRANU, 
 HRÁČE TEPLIC ČEKÁ BARÁŽ O UDRŽENÍ V LIZE. 

 FOTBALISTÉ JABLONCE SE VYHNULI BARÁŽI O UDRŽENÍ DÍKY REMÍZE 1:1 VE ZLÍNĚ. 

„Strašně mě zklamala Slavia, jakým výkonem se prezentovala v nedělním 
derby se Spartou v Edenu. Čekal jsem od jejích hráčů mnohem lepší přístup, 
frustraci z toho, že po středeční remíze v Ostravě nedosáhnou na čtvrtý mis-
trovský titul v řadě, moc neberu, zvlášť v utkání s největším rivalem. I trenér 
Trpišovský zklamaně přiznal, že mu u jeho svěřenců scházela bojovnost a na-
sazení… Naopak plzeňští fotbalisté slavili už po středeční výhře v Mladé Bo-
leslavi nad Hradcem, ale proti ostravskému Baníku byla v jejich výkonu vidět 
morálka a soudržnost, tedy atributy, na kterých to měli postavené po celou 
sezonu, což je také nakonec dovedlo k překvapivému mistrovskému titulu. 
Třetí utkání v této skupině se odehrálo v Uherském Hradišti jen z povinnosti, 
pro domácí Slovácko to byla svým způsobem aspoň částečná herní generálka 
na středeční finále MOL Cupu se Spartou. Dvojzápas o milion mezi Mladou Bo-
leslaví a Olomoucí sledoval asi málokdo. Ve skupině o záchranu dopadly výsled-
ky podle očekávání, což znamená, že do baráže putuje Bohemka s Teplicemi. 
Myslím si, že „Klokani“ si s Opavou poradí, mají i odvetu doma, kde se mohou 
spolehnout na podporu svých fanoušků. Severočeši to budou mít s ambiciózní 
Vlašimí asi těžší, také pořadí zápasů je obrácené.“    STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚSTATISTIKA NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL
 Plzeň - Ostrava  1:0 (1:0)

Branka: 42� Beauguel (penalta)� Rozhodčí: Starý - Hrabovský, Machač - Szikszay 
(video)� ŽK: Beauguel - Chlumecký, J� Pokorný� Diváci: 11�293 (vyprodáno)�
Plzeň: Tvrdoň - Řezník (59� Libor Holík), Santos, Hejda, M� Havel - Kalvach, Bucha 
- J� Kopic (59� Chorý), Sýkora (81� Aleš Čermák), Mosquera (74� P� Šulc) - Beauguel 
(74� Pernica)� Trenér: M� Bílek�
Ostrava: Budinský - Boula, J� Pokorný, Chlumecký, Fleišman - P� Jaroň, L� Budínský 
(63� Falta), Jiří Klíma (68� Smékal), Kuzmanovič (68� Šín), D� Buchta (76� M� Jaroň) - 
Almási (76� Boháč)� Trenér: Galásek�

 Slavia - Sparta  1:2 (1:1)
Branky: 39� Ševčík (Hovorka) - 20� Čvančara (Hancko), 83� Hložek (přímý kop)� 
Rozhodčí: T� Klíma - Kubr, Kříž - Ondráš (video)� ČK: (90�+1) Plavšič - (78�) Wiesner� 
ŽK: Traoré, Hovorka, Usor - Pešek, Vitík, Wiesner, Haraslín� Diváci: 18�131�
Slavia: Mandous - Ousou, Kúdela, Hovorka, D� Jurásek (64� Lingr) - Holeš (80� Usor), 
Samek (46� Plavšič) - Ševčík (87� Talovjerov), Traoré, Oscar - Tecl (64� Fila)� Trenér: 
Trpišovský�
Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Suchomel - F� Souček (62� Sáček), L� Krejčí 
II - Pešek (71� Haraslín), Karabec (84� L� Krejčí I), Hložek (85� P� Vydra) - Čvančara 
(62� Minčev)� Trenér: Horňák�

 Slovácko - Hradec Králové  3:0 (1:0)
Branka: 29� V� Daníček (penalta), 52� Kohút (Levin), 80� Vecheta (Jurečka)� Roz-
hodčí: Batík - Bureš, Žurovec - Franěk (video)� ŽK: Reinberk, Kohút (oba Slovácko)� 
Diváci: 3073�
Slovácko: Nguyen - Šimko, Hofmann, Divíšek - Reinberk (60�Tomič), L� Sadílek 
(60� M� Petržela), Kohút (75� Jurečka), Levin, Kalabiška (60� Havlík) - P� Juroška 
(26� V� Daníček), Vecheta� Trenér: Svědík�
Hr. Králové: P� Vízek - Jiří Klíma, J� Král, F� Čech (60� Jurčenko) - Soukeník (70� Ha-
razim), P� Dvořák, D� Doležal, Kodeš, F� Novotný (81� Kutík) - Rybička (60� J� Rada), 
Prekop (60� J� Kučera)� Trenér: Miroslav Koubek�

ODVETA FINÁLE SKUPINY O UMÍSTĚNÍ
 Mladá Boleslav - Olomouc  2:2 (1:1)

Branky: 41� Ewerton (Ladra), 85� Ewerton (samostatná akce) - 19� Zmrzlý (Chytil), 
72� Chytil (Růsek)� Rozhodčí: Orel - Ratajová, Leška - Batík (video)� ŽK: L� Mašek - 
Breite, Růsek, Zmrzlý, Sláma� Diváci: 1430� První zápas: 2:1, skupinu o umístění 
vyhrála Ml. Boleslav.
Ml. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Matějovský (50� Hlavatý), Dan-
cák (74� Smrž) - D� Douděra (64� L� Mašek), Stránský (63� Skalák), Ewerton - Ladra 
(74� Milan Škoda)� Trenér: Hoftych�
Olomouc: Stoppen - Chvátal, Poulolo, Beneš, Jemelka - Breite (88� Langer), Sedlák 
(61� Šíp) - Chytil, Hadaš (61� Zifčák), Zmrzlý - Růsek (88� Sláma)� Trenér: V� Jílek�

SKUPINA O ZÁCHRANU
 Teplice - Pardubice  0:2 (0:1)

Branky: 37� Bulmaga vlastní, 69� Čihák (Lupač)� Rozhodčí: J� Machálek - I� Nádvor-
ník, Antoníček - Berka (video)� ŽK: Bulmaga, J� Mareš - P� Černý� Diváci: 1228�
Teplice: F� Mucha - J� Hora II, Chaloupek, El Magrábí - Prošek (64� Hural), Bulmaga 
(46� Vobecký), Sunzu, Kodad - Moulis - J� Mareš (64� D� Procházka), Sejk (46� Le-
decký)� Trenér: Jarošík�
Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Pojezný, T� Čelůstka - J� Jeřábek - Patrák 
(84� D� Mareš), Červ (87� Toml), Cadu (71� Sychra), Lupač (71� Vacek) - P� Černý 
(71� Huf)� Trenér: J� Novotný�

 Zlín - Jablonec  1:1 (0:1)
Branky: 50� V� Procházka (odražený míč) - 37� Ikaunieks (Surzyn)� Rozhodčí: Dali-
bor Černý - Váňa, Pečenka - Štěrba (video)� ŽK: Y� Dramé - Malínský� Hübschman� 
Diváci: 3211�
Zlín: S� Dostál - Čanturišvili, J� Kolář, Simerský, V� Procházka - Fillo (82� V� Hrdlička), 
R� Hrubý (67� Fantiš), Conde, Reiter (62� Y� Dramé) - Jawo (62� Janetzký), V� Vuka-
dinovič (82� Bobčík)� Trenér: Kalivoda�
Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Černák 
(59� Houska), Kratochvíl, V� Kubista (90�+1� Silný), Malínský (74� Pleštil) - Ikaunieks 
(74� Nešpor)� Trenér: J� Vágner�

 Bohemians 1905 - Karviná  4:0 (2:0)
Branky: 22� Puškáč (Chramosta), 27� Puškáč (M� Dostál), 47� Puškáč (odražený 
míč), 52� Puškáč (Chramosta)� Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Vyhnanovský - Ko-
courek (video)� ŽK: Hronek (Bohemians 1905)� Diváci: 4028�
Bohemians 1905: Valeš - Krch, Křapka, Vondra - M� Dostál, Květ (67� Bartek), Pet-
rák (57� Jindřišek), Hronek (67� Beran), J� Kovařík - Chramosta (77� Vaníček), Puškáč 
(57� Matěj Koubek)� Trenér: J� Veselý�
Karviná: Neuman - S� Dramé (76� Qose), P� Buchta, Kobouri (44� Mikuš) - Sinjavskij 
(76� Vlachovský), Jursa, Ndiaye, Šehič - Zorvan (80� A� Svoboda), Chvěja (76� Zych), 
Bartošák� Trenér: Páník�

Foto: fkjablonec�cz

Foto: fchk�cz

Foto: fkpardubice�cz
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PROGRAM NADSTAVBOVÉ ČÁSTI 
PRVNÍ FOTBALOVÉ LIGY

SKUPINA O ZÁCHRANU:

1. kolo:

Sobota 23� dubna: 16:00 Karviná - Zlín 1:1, 
Teplice - Bohemians 1905 2:2, Jablonec - Pardubice 0:1�

2. kolo:

Neděle 1� května: 16:00 Bohemians 1905 - Pardubice 0:1, 
Jablonec - Karviná 2:0, Zlín - Teplice 3:0�

3. kolo:

Sobota 7� května: 16:00 Teplice - Jablonec 0:1, 
Zlín - Bohemians 1905 1:4, Pardubice - Karviná 2:0�

4. kolo:

Úterý 10� května: 19:00 Pardubice - Zlín 1:1, 
Karviná - Teplice 2:2, Jablonec - Bohemians 1905 1:1�

5. kolo:

Sobota 14� května: 18:00 Zlín - Jablonec 1:1, 
Teplice - Pardubice 0:2, Bohemians 1905 - Karviná 4:0�

BARÁŽ

1. utkání:

Středa 18� května: 
17:00 15� tým z první ligy - 2� tým z druhé ligy�

Čtvrtek 19� května: 
17:00 3� tým z druhé ligy - 14� tým z první ligy�

2. utkání:

Sobota 21� května: 
16:00 2� tým z druhé ligy - 15� tým z první ligy�

Neděle 22� května: 16:00 14� tým z první ligy - 3� tým z druhé ligy�

PROGRAM NADSTAVBOVÉ ČÁSTI 
PRVNÍ FOTBALOVÉ LIGY

SKUPINA O TITUL
1. kolo:

Sobota 23� dubna: 20:00 Sparta - Ostrava 3:1�

Neděle 24� dubna: 16:00 Plzeň - Slovácko 3:1, 
19:00 Hradec Králové - Slavia 4:3�

2. kolo:

Sobota 30� dubna: 16:00 Slovácko - Ostrava 3:1, 
19:00 Sparta - Hradec Králové 1:1�

Neděle 1� května: 19:00 Slavia - Plzeň 1:1,

3. kolo:

Sobota 7� května: 19:00 Ostrava - Hradec Králové 3:1�

Neděle 8� května: 16:00 Plzeň - Sparta 3:0, 19:00 Slavia - Slovácko 3:0�

4. kolo:

Středa 11� května: 19:00 Ostrava - Slavia 1:1, 
Hradec Králové - Plzeň 0:2, Sparta - Slovácko 1:2�

5. kolo:

Neděle 15� května: 17:00 Slavia - Sparta 1:2, 
Plzeň - Ostrava 1:0, Slovácko - Hradec Králové 3:0�

SKUPINA O UMÍSTĚNÍ
SEMIFINÁLE

1. utkání: Neděle 24� dubna: 16:00 
České Budějovice - Mladá Boleslav 2:3, Olomouc - Liberec 1:0�

2. zápasy: Sobota 30� dubna: 
16:00 Mladá Boleslav - České Budějovice 1:0,  Liberec - Olomouc 0:2�

FINÁLE

1. utkání: 
Pátek 6� května: Olomouc - Mladá Boleslav 1:2�

2. utkání: 
Pátek 13� května: Mladá Boleslav - Olomouc 2:2�

 FOTBALISTY BOHEMIANS ČEKÁ 
 NÁROČNÁ BARÁŽ O PRVNÍ LIGU S OPAVOU. 

 PLZEŇSKÝ SNAJPR JEAN-DAVID BEAUGUEL 
 PŘIDAL PROMĚNĚNOU PENALTOU PROTI BANÍKU 
 DEVATENÁCTOU TREFU A POJISTIL SI KORUNU 
 PRO NEJLEPŠÍHO LIGOVÉHO KANONÝRA. 

 SLÁVISTICKÝ ZÁLOŽNÍK TOMÁŠ HOLEŠ SE STAL 
 VÍTĚZEM ANKETY LFA O HRÁČE SEZONY 2021/22. 

 Z TROFEJE PRO TRENÉRA SEZONY SE 
 RADOVAL KOUČ PLZNĚ MICHAL BÍLEK. 

Foto: Vlastimil Vacek PŘEHLED VÍTĚZŮ ČESKÉ FOTBALOVÉ LIGY 

HRANÉ OD SEZONY 1993/1994

1993/94 - Sparta Praha * 1994/95 - Sparta Praha
1995/96 - Slavia Praha * 1996/97 - Sparta Praha

1997/98 - Sparta Praha * 1998/99 - Sparta Praha
1999/00 - Sparta Praha * 2000/01 - Sparta Praha

2001/02 - Slovan Liberec * 2002/03 - Sparta Praha
2003/04 - Baník Ostrava * 2004/05 - Sparta Praha
2005/06 - Slovan Liberec * 2006/07 - Sparta Praha

2007/08 - Slavia Praha * 2008/09 - Slavia Praha
2009/10 - Sparta Praha * 2010/11 - Viktoria Plzeň
2011/12 - Slovan Liberec * 2012/13 - Viktoria Plzeň
2013/14 - Sparta Praha * 2014/15 - Viktoria Plzeň
2015/16 - Viktoria Plzeň * 2016/17 - Slavia Praha
2017/18 - Viktoria Plzeň * 2018/19 - Slavia Praha
2019/20 - Slavia Praha * 2020/21 - Slavia Praha

2021/22 - Viktoria Plzeň

POČET TITULŮ ZÍSKANÝCH ČESKÝMI KLUBY

V ČESKÉ I V ČESKOSLOVENSKÉ LIZE

36 - Sparta Praha (Sparta ČKD Sokolovo, Spartak Praha Sokolovo)
21 - Slavia Praha * 11 - Dukla Praha (ÚDA Praha)

6 - Viktoria Plzeň * 4 - Baník Ostrava * 3 - Slovan Liberec
1 - Viktoria Žižkov, Spartak Hradec Králové, 
Zbrojovka Brno, Bohemians Praha, Vítkovice

ANKETA LFA O NEJLEPŠÍ HRÁČE 
PRVNÍ FOTBALOVÉ LIGY 

ZA SEZONU 2021/22

Hráč sezony: 1� Tomáš Holeš (Slavia Praha) 100 b�, 
2� Adam Hložek (Sparta Praha) 69, 3� Jindřich Staněk 64, 

4� Jean-David Beauguel (oba Plzeň) 51, 5� Alexander Bah 15, 
6� Ondřej Lingr (oba Slavia Praha) 13, 7� Adam Vlkanova (Hradec Králové) 12, 

8� Václav Jurečka (Slovácko) 9, 9� Lukáš Hejda (Plzeň) 8, 
10� Dávid Hancko (Sparta Praha) 3�

Trenér sezony: 1� Michal Bílek (Plzeň) 127, 2� Miroslav Koubek (Hradec Králové) 93, 
3� Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 72, 4� Martin Svědík (Slovácko) 60, 
5� David Horejš (České Budějovice) a Pavel Vrba (Sparta Praha) oba 1�

Cizinec sezony: 1� Beauguel 137, 2� Bah 88, 3� Ewerton (Mladá Boleslav) 45, 
4� Hancko 24, 5� Ladislav Almási (Ostrava) 15, 6� Jhon Mosquera (Plzeň) 11�

Objev sezony: 1� David Jurásek (Mladá Boleslav/Slavia Praha) 75,
2� Yira Sor (Ostrava/Slavia Praha) 68, 3� David Tkáč (Zlín) 51, 4� Aiham Ousou 40, 

5� Daniel Samek (oba Slavia Praha) 28, 6� Václav Sejk (Teplice) 21�

Osobnost sezony: 1� Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 111, 
2� Tomáš Hübschman (Jablonec) 66, 3� Milan Petržela (Slovácko) 33, 

4� Jan Laštůvka (Ostrava) 24, 5� Michal Kadlec (Slovácko) 21, 
6� Bořek Dočkal (Sparta Praha) 17�

Hráč sezony podle hlasování fanoušků v anketách hráč utkání: 
1� Hložek, 2� Lingr, 3� Samek�

HLASY VÍTĚZŮ
Tomáš Holeš: „Cena by se mi jednoznačně přebírala daleko líp, 

kdybychom měli titul nebo kdybychom aspoň byli před závěrečným kolem 
ještě ve hře� Takhle je to takové hořčejší� Určitě bych to za titul vyměnil�“

Michal Bílek: „Neřeším úplně sebe� Řeším hráče, jsem rád, 
že se to povedlo kvůli nim� Je tady bezvadná parta, super pracovali� 

Tohle je nade vše� Jestli sám vyhraju nějakou anketu, to pro mě 
v uvozovkách není tak důležité� Je to samozřejmě příjemné, 

ale důležitější pro mě bude vždycky tým�“

DOPROVODNÉ ANKETY
Brankář sezony: 1� Staněk 169, 

2� Aleš Mandous (Slavia Praha) 88, 3� Matúš Macík (Olomouc) 29�

Obránce sezony: 1� Bah 117, 2� Hejda 86, 3� Hancko 53�

Záložník sezony: 1� Holeš 111, 2� Vlkanova 58, 3� Lingr 55�

Útočník sezony: 1� Beauguel 143, 2� Hložek 100, 3� Jurečka 80�

DRUHÁ LIGA
Hráč sezony: 1� Jakub Řezníček (Brno) 47, 

2� Filip Blecha (Vlašim/Brno) 21, 3� Bojan Dordič (Varnsdorf) 15�

Trenér sezony: 1� Richard Dostálek (Brno) 37, 
2� Pavel Drsek (Varnsdorf) 26, 3� Martin Hyský (Vlašim) 21�

Poznámka: v případě bodové rovnosti rozhoduje vyšší počet lepších umístění�
V anketě hlasuje 32 trenérů a kapitánů ze všech celků 

první a druhé ligy a stejný počet novinářů�

Foto: fcviktoria�cz
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VYCHYTANÉ NULY

14
Jindřich Staněk (Plzeň)

10 - Aleš Mandous (Slavia) * 9 - Matúš Macík (Olomouc) * 8 - Filip Nguyen (Slo-
vácko), Jan Šeda (Ml� Boleslav) * 7 - Jan Hanuš (Jablonec), Jan Laštůvka (Ostrava), 
Matej Rakovan (Zlín) * 6 - Vilém Fendrich (Hr� Králové), Ondřej Kolář (Slavia), Ja-
kub Markovič (Pardubice), Florin Nita (Sparta) * 5 - Tomáš Grigar (Teplice), Milan 
Knobloch (Liberec) * 4 -  Dominik Holec (Sparta), Roman Valeš (Bohemians 1905), 
Vojtěch Vorel (Č� Budějovice)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

19
Jean-David Beauguel (Plzeň), 

Václav Jurečka (Slovácko)

16 - Ladislav Almási (Ostrava) * 14 - Ondřej Lingr (Slavia) * 12 - Tomáš Čvančara 
(Jablonec/Sparta), Ewerton Da Silva (Ml� Boleslav) * 11 - David Puškáč (Bohemi-
ans 1905) * 10 - David Douděra (Ml� Boleslav), Ivan Schranz (Slavia) * 9 - Fortune 
Bassey (Č� Budějovice), Adam Hložek (Sparta), Jan Kuchta (Slavia), Jakub Rada 
(Hr� Králové) * 8 - Mojmír Chytil (Pardubice/Olomouc), Jiří Klíma (Ostrava), Adam  
Vlkanova (Hr� Králové)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

44
Jean-David Beauguel (Plzeň, 19 + 4)

37,5 - Adam Hložek (Sparta, 9 + 13) * 37 - Václav Jurečka (Slovácko, 17 + 2) * 34,5 - 
Ewerton Da Silva (Ml� Boleslav, 12 + 7) * 33,5 - Ladislav Almási (Ostrava, 16 + 1) * 28 
- Ondřej Lingr (Slavia, 14 + 0) * 26,5 - Adam Vlkanova (Hr� Králové, 8 + 7) * 26 - David 
Douděra (Ml� Boleslav, 10 + 4), Ivan Schranz (Slavia, 10 + 4) * 25,5 - Tomáš Čvančara 
(Jablonec/Sparta, 12 + 1) * 23,5 - David Puškáč (Bohemians 1905, 11 + 1) * 23 - Jhon 
Mosquera (Plzeň, 7 + 6), Jakub Pešek (Sparta, 7 + 6) * 22 - Jiří Klíma (Ostrava, 8 + 
4) * 21,5 - Cadu (Pardubice, 4 + 9), Dávid Hancko (Sparta, 7 + 5) * 21 - Jan Kuchta 
(Slavia, 9 + 2), Jhon Mosquera (Plzeň, 6 + 6) * 20 - Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 7 
+ 4) * 19,5 - Alexander Bah (Slavia, 3 + 9), Fortune Bassey (Č� Budějovice, 9 + 1), Jiří 
Fleišman (Ostrava, 3 + 9), Jan Chramosta (Bohemians 1905, 6 + 5) * 19 - Mojmír 
Chytil (Pardubice/Olomouc, 8 + 2) * 18,5 - Jan Fortelný (Teplice, 4 + 7), Jan Kalabiška 
(Slovácko, 4 + 7), Ondřej Mihálik (Č� Budějovice, 4 + 7), Antonín Růsek (Olomouc, 7 
+ 3) * 18 - Tomáš Chorý (Plzeň, 6 + 4), Peter Olayinka (Slavia, 6 + 4), Jakub Rada (Hr� 
Králové, 9 + 0) * 17,5 - Filip Kubala (Hr� Králové, 5 + 5) * 17 - Lukáš Haraslín (Sparta, 4 
+ 6), Roman Květ (Bohemians 1905, 4 + 6), Matěj Pulkrab (Sparta, 7 + 2), Jan Sýkora 
(Plzeň, 4 + 6) * 15,5 - Petr Hronek (Bohemians 1905, 7 + 1), Milan Petržela (Slovácko, 
4 + 5), Yira Sor (Ostrava/Slavia, 4 + 5) * 15 - Michal Papadopulos (Karviná, 6 + 2), 
Tomáš Poznar (Zlín, 6 + 2), Petr Reinberk (Slovácko, 3 + 6), Nicolae Stanciu (Slavia, 
3 + 6), Stanislav Tecl (Slavia, 6 + 2) * 14,5 - Daniel Holzer (Slovácko, 5 + 3), Jan Kopic 
(Plzeň, 5 + 3), Ondřej Zmrzlý (Olomouc, 5 + 3) * 14 - Lukáš Bartošák (Karviná, 4 + 4), 
Mick Van Buren (Č� Budějovice, 4 + 4), Robert Hrubý (Zlín, 4 + 4), Michael Krmenčík 
(Slavia, 4 + 4) * 13,5 - David Buchta (Ostrava, 6 + 1), Rigino Cicilia (Slovácko, 6 + 
1), Martin Hála (Olomouc, 6 + 1), Michael Rabušic (Liberec, 6 + 1), Milan Škoda (Ml� 
Boleslav, 6 + 1), Daniel Vašulín (Hr� Králové, 6 + 1) * 13 - Pablo Gonzáles (Olomouc, 5 
+ 2) * 12,5 - Tomáš Ladra (Ml� Boleslav, 4 + 3), Jan Mejdr (Hr� Králové, 1 + 7), Radim 
Řezník (Plzeň, 4 + 3), Daniel Trubač (Teplice, 4 + 3) * 12 - Juraj Chvátal (Olomouc, 0 
+ 8), David Tkáč (Zlín, 6 + 0)

V pátém kole nadstavby, posledním v této ligové sezoně, byla již řada 
tajenek vyřešených� Možná i proto se nezrodil žádný bezbrankový vý-
sledek� Nejvíce branek padlo ve vršovickém „Ďolíčku“, kde čtyřmi góly 
do sítě sestupující Karviné koncertoval domácí útočník David Puškáč, 
ale k vyhnutí se baráži to „Klokanům“ nestačilo� Remízou 2:2 skončila od-
veta prostřední skupiny v Mladé Boleslavi, kam dorazila Olomouc� Jasně 
3:0 dopadla i generálka Slovácka s Hradcem na finále MOL Cupu�  

1� Slavia 80 2,286

2� Sparta 72 2,057

3� Plzeň 63 1,800

4� Ostrava 60 1,714

5� Slovácko 59 1,686

6� Ml. Boleslav 53 1,559

7�-8� Olomouc 45 1,324

7�-8� Bohemians 1905 45 1,286

9� Hr. Králové 44 1,257

10� Zlín 43 1,229

11� Č. Budějovice 42 1,313

12� Pardubice 42 1,200

13�-14� Teplice 33 0,943

13�-14� Karviná 33 0,943

15� Liberec 29 0,906

16� Jablonec 27 0,771

Poznámka: týmy Liberce a Českých Budějovic odehrály o tři zápasy méně, 
Mladá Boleslav a Olomouc o jeden méně�

Puškáčův střelecký koncert 

 VÝHRU V GÓLOVÉ JÍZDĚ 
 SI S 80 BRANKAMI 
 ZAJISTILI SLÁVISTÉ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Foto: Vlastimil Vacek

http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
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  Lewandowski chce opustit Bayern!
Kanonýr Robert Lewandowski definitivně odmítl prodloužit 
smlouvu s Bayernem Mnichov� Polský fotbalista by tak měl v létě 
německého mistra opustit� Údajně chce odejít do Barcelony� Tři-
atřicetiletý polský snajpr má s Bayernem kontrakt ještě na rok� 
V bavorském velkoklubu působí od roku 2014 a získal s ním osm 
titulů a v sezoně 2019/20 přidal i triumf v Lize mistrů� Sedminá-
sobný nejlepší střelec bundesligy má za sebou také předchozí an-
gažmá v Borussii Dortmund a Lechu Poznaň�

  Čína vzdala mistrovství Asie
Kvůli přetrvávající pandemii COVID-19 vzdala Čína pořádání mis-
trovství Asie v roce 2023� Informovala o tom Asijská fotbalová kon-
federace (AFC)� Šampionát, který se stejně jako mistrovství světa 
koná jednou za čtyři roky, se měl v Číně příští rok uskutečnit od 16� 
června do 16� července v deseti městech na převážně nově posta-
vených stadionech� O náhradním dějišti zatím AFC nerozhodla� Pro 
Čínu je fotbalové mistrovství další z řady sportovních akcí, o které 
kvůli zavedení přísných opatření proti šíření COVID-19 přišla� Už 
dříve se vzdala pořádání Asijských her, zrušeny byly oba mítinky at-
letické Diamantové ligy i krasobruslařská Grand Prix� V únoru sice 
za přísných opatření uspořádala zimní olympijské hry v Pekingu, ale 
jinak se mezinárodních sportovních akcí nadále zříká� Fotbalové 
mistrovství Asie by podle agentury AP mohl převzít organizátor le-
tošního MS Katar, nebo Saúdská Arábie, tedy země, které se uchá-
zejí o příští ročník v roce 2027� Problémem však může být plánova-
ný termín� Většinou se asijský šampionát koná kvůli vedru v lednu 
a únoru� Pokud by jej uspořádal Katar, zřejmě by se uskutečnil až 
začátkem roku 2024� Katar je také obhájcem asijského titulu�

 TAHOUN LEWANDOWSKI JE NA ODCHODU Z BAYERNU. 

 KANONÝR HAALAND NOVOU POSILOU CITIZENS. 

  Haaland posílí „Citizens“
Norský kanonýr Erling Haaland bude od 1� července působit 
v Manchesteru City� Mistr anglické ligy oznámil, že se na přestupu 
jednadvacetiletého útočníka dohodl s jeho dosavadním zaměstna-
vatelem Borussií Dortmund� Zbývají ještě doladit detaily smlou-
vy mezi týmem a hráčem� Dortmund získá odstupné 75 milionů 
eur (1,8 miliardy korun), což je výše předem stanovené výstupní 
klauzule� Podle německých médií se celková hodnota transferu 
včetně bonusů, hráčovy mzdy během dlouholeté smlouvy a pro-
vizí agentovi může vyšplhat až na několik set milionů eur� Haaland 
od svého příchodu do Dortmundu v lednu 2020 ze Salcburku na-
střílel za německý klub 86 gólů v 89 soutěžních utkáních� V Borus-
sii podepsal smlouvu na čtyři a půl roku do roku 2024� S fanoušky 
se rozloučil v sobotu během posledního utkání bundesligové se-
zony doma proti Hertě Berlín� Očekávaným přestupem k „Citi-
zens“ naváže na svého otce Alfa-Ingeho, v klubu působil v letech 
2000-2003� Jedna z nejvýraznějších nastupujících hvězd se naro-
dila v Leedsu, předchozím otcově působišti� Manchesteru City se 
podaří po roce zaplnit mezeru po klubovém rekordmanovi Sergiu 
Agüerovi, po jehož loňském odchodu klub neměl klasického hroto-
vého útočníka� Loni v létě se marně snažil získat oporu Tottenha-
mu Harryho Kanea i Cristiana Ronalda, který dal nakonec před-
nost návratu do konkurenčního Manchesteru United�
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  Finále bude v Berlíně
Na Olympijském stadionu v Berlíně se bude hrát finále mistrov-
ství Evropy v roce 2024� Druhou variantou byl Mnichov, kterému 
výkonný výbor UEFA přidělil zahajovací utkání šampionátu� Ber-
lín hostil také finále světového šampionátu v roce 2006, v němž 
italští fotbalisté porazili Francii� EURO 2024 se uskuteční od 14� 
června do 14� července� Zápasy se odehrají také v Hamburku, 
Frankfurtu, Kolíně nad Rýnem, Dortmundu, Gelsenkirchenu, Düs-
seldorfu, Lipsku a Stuttgartu�

  Mazráví první posilou
Fotbalisty Bayernu Mnichov posílí marocký obránce Núsaír Má-
zráví z Ajaxu Amsterdam, se kterým v minulých dnech vybojoval 
potřetí titul v nizozemské lize� Po vypršení smlouvy přestoupí 
zadarmo� S vedením německého mistra se čtyřiadvacetiletý hráč 
podle magazínu Kicker domluvil na smlouvě do roku 2026� Nizo-
zemský rodák má na kontě 12 zápasů v marocké reprezentaci� 
Za Ajax hrál od mládežnických let� V roce 2018 byl v nizozemské 
Eredivisii vyhlášen talentem roku�

  Ajax povede nedávný asistent
Čerstvého mistra nizozemské ligy Ajax Amsterdam povede 
od příští sezony Alfred Schreuder� Devětačtyřicetiletý trenér 
nahradí Erika ten Haga, který od nového ročníku převezme Man-
chester United� Od ledna trénuje Bruggy, s nimiž v neděli získal 
titul v belgické lize� V letech 2018 a 2019 byl Ten Hagovým asis-
tentem v Ajaxu a v minulé sezoně spolupracoval s Ronaldem Koe-
manem v Barceloně� Jako hlavní kouč působil v Twente Enschede 
a bundesligovém Hoffenheimu� Ajax si zajistil 36� titul v nizozem-
ské lize kolo před koncem�

 CHIELLINI MÁ NAMÍŘENO DO ZÁMOŘÍ. 

 FORVARD ADEYEMI POSÍLÍ DORTMUND. 

  Chiellini opouští „Starou dámu“
Obránce Giorgio Chiellini potvrdil, že po sezoně odejde z Juventu-
su, se kterým získal devět titulů� Podle italských médií by měl sed-
matřicetiletý stoper uzavřít kariéru v zámořské MLS� Stoper v Ju-
ventusu působil od roku 2004 a celkem za něj odehrál 559 zápasů� 
Víc mají na kontě jen Alessandro Del Piero (705) a Gianluigi Buffon 
(685)� Se „Starou dámou“ si dvakrát zahrál finále Ligy mistrů a pět-
krát vyhrál Italský pohár� S reprezentací, se kterou loni v zvítězil 
na EURO 2020, se rozloučil v dubnu� Ze zámořských klubů o něj prý 
projevily zájem Vancouver a Los Angeles FC�

  Adeyemi ve stopách Haalanda?
Borussia Dortmund získala bleskově náhradu za norského kanonýra 
Erlinga Haalanda, který po sezoně přestoupí do Manchesteru City� 
Německého vicemistra posílí reprezentační útočník Karim Adeyemi 
ze Salcburku, odkud před dvěma a půl lety přišel do vestfálského 
velkoklubu také Haaland� V Dortmundu uzavřel smlouvu do roku 
2027� Borussia podle německých médií zaplatí za dvacetiletého 
rodáka z Mnichova 30 milionů eur� „Je to mimořádně talentovaný 
mladý německý reprezentant� K naší ofenzivní hře dobře pasu-
je jeho síla v koncovce i rychlost,“ řekl sportovní ředitel Borussie 
Michael Zorc� Adeyemi letos získal potřetí za sebou se Salcburkem 
rakouský titul a s 19 góly je nejlepším střelcem soutěže� V německé 
reprezentaci syn nigerijského otce a rumunské matky debutoval 
loni v září proti Arménii (6:0) a hned se uvedl gólem� Dosud odehrál 
v národním týmu tři zápasy� Dortmund získal před novou sezonou, 
v níž se opět pokusí sesadit z trůnu Bayern, už třetího německého 
reprezentanta� Do týmu přijdou také Niklas Süle právě z mnichov-
ského celku a Nico Schlotterbeck z Freiburgu�
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  Coutinho zůstane natrvalo
Aston Villa získala na přestup brazilského fotbalistu Philippea Cou-
tinha, který v klubu od ledna hostuje z Barcelony� Birminghamský 
klub měl ve smlouvě o hostování na přestup opci a za devětadva-
cetiletého tvůrce hry zaplatil 20 milionů eur (499 milionů korun)� 
Coutinho se dohodl na kontraktu do roku 2026 a bude pokračo-
vat ve spolupráci se svým bývalým spoluhráčem z Liverpoolu z let 
2013-2015 Stevenem Gerrardem, jenž je trenérem Aston Villy� „Phil 
je vzorový profesionál a jeho vliv na tým byl zjevný od okamžiku, kdy 
v lednu přišel,“ říká kouč na adresu hráče, který na jaře vstřelil čty-
ři góly a připsal si tři asistence� Z Liverpoolu odešel do Barcelony 
v lednu roku 2018 za 142 milionů liber (nyní 4,1 miliardy korun)� V ka-
talánském velkoklubu se však i vinou zranění plně neprosadil a se-
zonu 2019/2020 strávil na hostování v Bayernu Mnichov� V dresu 
brazilské reprezentace má na kontě 67 startů�

  Jarmolenko končí mezi „Kladiváři“
Ukrajinský útočník Andrij Jarmolenko po sezoně opustí West Ham 
United� Londýnský klub, ve kterém působí i trio českých reprezen-
tantů Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, neprodlouží dva-
atřicetiletému forvardovi končící smlouvu� Do West Hamu přišel 
před čtyřmi lety z Dortmundu za půl miliardy korun, vysoká oče-
kávání ale nenaplnil� V 85 soutěžních zápasech dal za „Kladiváře“ 13 
branek� V této sezoně se trefil třikrát, často ale nastupoval z lavič-
ky jen na závěr utkání� Poslední domácí zápas odehrál v neděli proti 
Manchesteru City� Duel proti lídrovi soutěže byl zároveň rozlučkou 
klubové legendy Marka Noblea, který po sezoně ukončí v pětatřice-
ti letech kariéru� Všech 18 sezon strávil ve West Hamu�

 COUTINHO SE DO BARCELONY NEVRÁTÍ. 

 JARMOLENKO UŽ NEBUDE KLADIVÁŘEM. 

  Agüero má sochu
Manchester City odhalil před stadionem sochu bývalého útoční-
ka Sergia Agüera� Argentinský fotbalista je zobrazen při oslavě 
gólu, kterým v nastavení posledního kola sezony 2011/2012 roz-
hodl o zisku titulu� „Velmi si toho vážím, že moje působení v Man-
chesteru bylo takhle oceněno� Je to opravdu výjimečné,“ cituje 
agentura DPA třiatřicetiletého forvarda, který je s 260 góly nej-
lepším střelcem v historii „Citizens“� Proti Queens Parku však dal 
asi svou nejslavnější branku v manchesterském celku� City totiž 
tehdy k zisku prvního titulu od roku 1968 potřebovalo zvítězit, 
protože jeho městský rival United si poradil 1:0 se Sunderlandem� 
V nastavení ještě prohrávalo 1:2, ale v 92� minutě vyrovnal někdej-
ší teplický útočník Edin Džeko a dvě minuty nato Agüero rozho-
dl o vítězství� City tak ovládlo tabulku před United díky lepšímu 
skóre� V Manchesteru City strávil celkem deset let, během nichž 
s klubem získal pět titulů a postoupil do finále Ligy mistrů� Loni 
bývalý hráč Atlétika Madrid odešel do Barcelony, kde však kvůli 
srdečním problémům ukončil kariéru�

  Nike skončila se Spartakem
Společnost Nike ukončila spolupráci se Spartakem Moskva� Klub 
o tom informoval s tím, že důvodem je vyloučení ruských týmů 
z nadcházející sezony evropských pohárů� Ruské kluby byly kvůli 
invazi na Ukrajinu vyřazeny ze soutěží UEFA už v průběhu aktuální 
sezony� Minulý týden jim vedení evropského fotbalu zakázalo start 
i v ročníku 2022/2023� Spartak, který firma Nike oblékala od roku 
2005, po únorových sankcích od UEFA přišel o osmifinále Evropské 
ligy� Do čtvrtfinále místo moskevského celku prošlo bez boje Lipsko�
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Měli favorita na lopatě a mohli výrazně zamíchat titulovými kartami. 
Dvougólový náskok nad Manchesterem City však fotbalisté West Hamu 
ve vítězství nepřetavili a vyrovnávací gól na konečných 2:2 si dokonce 
vstřelili sami, neboť Vladimír Coufal si do vlastní sítě srazil centr Mahreze. 

Nečekaným směrem se ubíralo utkání na London Stadium, kam zamířili hlavní aspiranti na zisk 

titulu z Manchesteru City, neboť domácí Kladiváři dvěma góly Bowena jasně ovládli první polo-

čas� Citizens po změně stran ještě více přiložili pod kotel a Grealish ve 49� minutě snížil� Za dal-

ších dvacet minut hosté vyrovnali, když Vladimír Coufal, jenž stejně jako Tomáš Souček nastoupil 

v základní sestavě domácích, při odvracení standardní situace hlavou smolně poslal míč přesně 

k tyči za záda bezmocného gólmana Fabianského� Citizens mohli obrat dokonat čtyři minuty před 

koncem, Mahrez však neproměnil penaltu� Díky výslednému bodu za remízu 2:2 však Citizens kolo 

před koncem soutěže nadále mají zisk titulu ve svých rukou� „Dobře jsme se vrátili zpět do zápasu, 

což proti takovému týmu není nic jednoduchého� Hráli jsme dobře, v posledním utkání uděláme 

vše pro to, abychom opět získali titul,“ uvedl po utkání hostující trenér Pep Guardiola�  

Liverpool před pondělní dohrávkou se Southamptonem ztrácel na lídra čtyři body� V sobo-

tu ve Wemlbey ukořistili Reds druhou cennou trofej letošní sezony, neboť po triumfu v Ligovém 

poháru ovládli také prestižní FA Cup� Bitva s Chelsea žádné góly nenabídla, proto vyvrcholila 

penaltovým rozstřelem, v jehož sedmé sérii po zaváhání Mounta rozhodl střídající Tsimikas� Po-

dařený týden má za sebou Tottenham, jenž nejprve v derby hladce zdolal Arsenal 3:0, následně 

přetlačil díky penaltě Kanea v osmé minutě nastavení prvního poločasu zachraňující se Burnley 

1:0 a na čtvrté příčce tabulky vystřídal právě Kanonýry, kteří si ji však mohli v případě triumfu 

v pondělní dohrávce v Newcastlu vzít zpět� Jistotu záchrany si mohl proti Brentfordu vybojovat 

Everton, který navzdory vyloučení Branthwaiteho z 18� minuty ovládl první půli 2:1� Hosté však 

po změně stran dvěma góly Wissy a Henryho v rozmezí dvou minut skóre otočili a Toffees tak 

stále nemají nic jistého� 

Bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida by za normálních okol-
ností cestoval v úterý z hlavního města Německa do Plzně, aby se aktivně 
zúčastnil „Limbovy šajtle“ v týmu viktoriánských legend. Místo toho vy-
razí se svými klubovými spoluhráči na krátké soustředění před nadchá-
zející baráží o udržení v bundeslize…

Po výhře v Augsburgu a doma se Stuttgartem se tři kola před koncem zdálo, že tenhle vrtoši-

vý dvojzápas potká jiného ze soupeřů, kteří se v této sezoně rovněž namočili do záchranářských 

prací na chvostu tabulky� Jenže remíza na hřišti předposledního Bielefeldu a domácí prohra 

s Mainzem znamenaly v kontextu ostatních výsledků, že v epilogu na Vestfálském stadionu proti 

vicemistrovi z Dortmundu musela Hertha vybojovat bod jistoty, aby se nemusela ohlížet, jak si 

povede Stuttgart doma s Kolínem� I když šli berlínští hosté z penalty do vedení, nakonec Borus-

sia, loučící se s norským kanonýrem Erlingem Haalandem, dvěma brankami duel otočila� A když 

ve druhé nastavené minutě souběžně hraného duelu vstřelil Endo druhý gól VfB do sítě kolínských 

„Kozlů“, bylo ende… Zbývá jen dodat, že druholigovým protivníkem Herthy  v baráži bude Ham-

burger SV, který bytostně touží ukončit několikaletou nepřítomnost mezi fotbalovou šlechtou�

Až v posledních minutách se rozsekl rébus posledního německého zástupce v příštím roč-

níku Champions League� Čtvrtou příčku nakonec přeci jen uhájilo klopýtající Lipsko před do-

tírajícím tandemem Union Berlín - Freiburg, který si tak zahraje skupinovou fázi Evropské ligy� 

Po protnutí cílové pásky také skončila angažmá několika trenérů, některá i překvapivě� „Vlky“ 

z Wolfsburgu nepovede dál Florian Kohlfeldt, který se týmu ujal loni v říjnu a s týmem podepsal 

smlouvu do června 2023� Také Augsburg musí hledat nového trenéra, neboť v bavorském klu-

bu vypršel kontrakt Markusi Weinzierlovi� Po loňské sezoně Adi Hütter opustil Frankfurt a vy-

dal se do hůře postaveného Mönchengladbachu, který jej za údajně 7,5 milionu eur ze smlouvy 

s Eintrachtem vykoupil� Po pouhém roce je ale všechno jinak, Borussii dvaapadesátiletý ra-

kouský kouč nedokázal vytáhnout zpátky na bundesligové výsluní, a tak se s ním klub rozloučil, 

i když v něm měl působit další dvě sezony� 

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Bayern 34 24 5 5 97:37 77

2� Dortmund 34 22 3 9 85:52 69

3� Leverkusen 34 19 7 8 80:47 64

4� RB Lipsko 34 17 7 10 72:37 58

5� Union Berlín 34 16 9 9 50:44 57

6� Freiburg 34 15 10 9 58:46 55

7� Kolín n. R. 34 14 10 10 52:49 52

8� Mohuč 34 13 7 14 50:45 46

9� Hoffenheim 34 13 7 14 58:60 46

10� M ǵladbach 34 12 9 13 54:61 45

11� Frankfurt 34 10 12 12 45:49 42

12� Wolfsburg 34 12 6 16 43:54 42

13� Bochum 34 12 6 16 38:52 42

14� Augsburg 34 10 8 16 39:56 38

15� Stuttgart 34 7 12 15 41:59 33

16� Hertha 34 9 6 19 37:71 33

17� Bielefeld 34 5 13 16 27:53 28

18� Fürth 34 3 9 22 28:82 18

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Manch. City 37 28 6 3 96:24 90

2� Liverpool 36 26 8 2 89:24 86

3� Chelsea 36 20 10 6 73:31 70

4� Tottenham 37 21 5 11 64:40 68

5� Arsenal 36 21 3 12 56:45 66

6� Manch. Utd. 37 16 10 11 57:56 58

7� West Ham 37 16 8 13 59:48 56

8� Wolves 37 15 6 16 37:40 51

9� Leicester 36 13 9 14 57:57 48

10� Brighton 37 11 15 11 39:43 48

11� Brentford 37 13 7 17 47:54 46

12� Crystal Palace 36 10 15 11 47:43 45

13� Aston Villa 36 13 5 18 49:50 44

14� Newcastle 36 11 10 15 40:61 43

15� Southampton 36 9 13 14 41:61 40

16� Everton 36 10 6 20 39:59 36

17� Leeds 37 8 11 18 40:78 35

18� Burnley 36 7 13 16 32:50 34

19� Watford 37 6 5 26 33:75 23

20� Norwich 37 5 7 25 23:79 22
 ŘEK TSIMIKAS SE RADUJE Z VÍTĚZNÉ PENALTY, 
 KTEROU ZAJISTIL LIVERPOOLU TRIUMF V FA CUPU. 

 HERTHA PADLA V DORTMUNDU 1:2 
 A PRVOLIGOVOU PŘÍSLUŠNOST BUDE HÁJIT V BARÁŽI. 

Coufal spasil lídra! Hertha spadla do baráže

BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Salah M. Liverpool 22 13

2� Son Heung-Min Tottenham 21 7

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Lewandowski R. Bayern 35 3

2� Schick P. Leverkusen 24 3

3� Haaland E. Dortmund 22 7

4� Nkunku C. RB Lipsko 20 13

5� Modeste A. Kolín n� R� 20 3

6� Awoniyi T. Union Berlín 15 1

7� Gnabry S. Bayern 14 5

8� Diaby M. Leverkusen 13 12

9� Hofmann J. Mönchengladbach 12 5

10� Kruse M. Wolfsburg 12 4

11� Burkardt J. Mohuč 11 3

11� Silva An. RB Lipsko 11 3

13� Plea A. Mönchengladbach 10 6

14� Polter S. Bochum 10 1

15� Reus M. Dortmund 9 13

VÝSLEDKY

DOHRÁVKY

33. KOLO: Aston Villa - Liverpool 1:2, 
Leeds - Chelsea 0:3

21. KOLO: Leicester - Norwich 3:0
30. KOLO: Watford - Everton 0:0

33. KOLO: Wolves - Manchester City 1:5
22. KOLO: Tottenham - Arsenal 3:0

37. KOLO

Everton - Brentford 2:3 * Leeds - Brighton 1:1
Aston Villa - Cr�l Palace 1:1 * Tottenham - Burnley 1:0

West Ham - Manchester City 2:2
Watford - Leicester 1:5 * Wolves - Norwich 1:1

Newcastle - Arsenal, 
Southampton - Liverpool (hráno po uzávěrce)

PROGRAM

BARÁŽ O UDRŽENÍ

19�5� Hertha - Hamburk
23�5� Hamburk - Hertha

VÝSLEDKY

34. KOLO

Augsburg - Fürth 2:1 * Bielefeld - RB Lipsko 1:1
Dortmund - Hertha 2:1 * Leverkusen - Freiburg 2:1
Mohuč - Frankfurt 2:2 * Union Berlín - Bochum 3:2

Mönchengladbach - Hoffenheim 5:1
Stuttgart - Kolín n� R� 2:1 * Wolfsburg - Bayern 2:2

PROGRAM

DOHRÁVKY

33. KOLO: 19�05� Everton - Crystal Palace
18. KOLO: 19�05� Aston Villa - Burnley
27. KOLO: 19�05� Chelsea - Leicester

38. KOLO

22�5� Arsenal - Everton, Brentford - Leeds,
Brighton - West Ham, Burnley - Newcastle,

Crystal Palace - Man� Utd�, Norwich - Tottenham,
Chelsea - Watford, Leicester - Southampton,

Liverpool - Wolves, Manchester City - Aston Villa
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Byli senzací Ligy mistrů, vyřídili Juventus, Bayern a v semifinále trápili 
Liverpool. Jenže příští rok mohou být bez pohárů! Fotbalisté Villarrealu 
těsně drží sedmou příčku, ale mohou o ni ještě přijít.

Těžké bitvy v milionářské soutěži jim vzaly šťávu, která pak „žluté ponorce“ bolestně chybě-

la v La Lize� Ukázalo se to i v předposledním kole� Souboj se San Sebastianem byl přímou bitvou 

o šestý flek zajišťující start v Evropské lize� Jenže domácí duel nezvládli - po vyhrané první půli 

ve druhé dvakrát inkasovali a bylo po nadějích� „Velké zklamání,“ hlesl kouč Emery� Villarreal zatím 

drží 7� místo znamenající předkolo Konferenční ligy, ovšem jen o bod zpět je Bilbao, které má lepší 

vzájemný zápas� A zatímco hráči Atlethiku končí v Seville, Villarreal jede na Camp Nou!

Právě Barcelona mohla slavit - v týdnu porazila Vigo, a tak jí nedělní plichta v Getafe stačila 

na pojištění celkového druhého místa� Naopak domácím dala remíza razítko na zachování ligové 

příslušnosti i pro příští sezonu, což mohl na lavičce oslavit reprezentační záložník Jakub Jankto� 

„Po složité sezoně jsme nakonec druzí, což není tak zlé, z mého pohledu jsme všech cílů dosáhli 

- jsme v Lize mistrů a zahrajeme si o Španělský superpohár� Neodkázali jsme konkurovat Realu 

v lize a ostatním v dalších soutěžích� Mohlo to ale dopadnout mnohem hůře, teď je čas na práci 

a vylepšení ekonomické situace,“ upozornil barcelonský trenér Xavi�

Šlágr o třetí místo mezi Atlétikem a Sevillou nakonec vítěze nepřinesl� Domácí sice vedli, ovšem 

hosté v závěru srovnali, čímž si pojistili účast v Champions League� Zápas byl i rozlučkou kanonýra 

Suáreze se stadiónem Wanda Metropolitano, při střídání si dojatý Uruguayec od diváků vyslechl 

bouřlivý aplaus� Již jistý šampion Real hrál 1:1 na hřišti Cádizu, který měl dokonce nakročeno k vý-

hře, jenže zahodil penaltu� Kvůli tomu se propadl na sestupovou 18� příčku za Mallorku� Namočená 

je i Granada, a tak až poslední kolo rozhodne, kdo doprovodí Alavés a Levante do druhé ligy� 

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Real Madrid 37 26 7 4 80:31 85

2� Barcelona 37 21 10 6 68:36 73

3� Atl. Madrid 37 20 8 9 63:42 68

4� Sevilla 37 17 16 4 52:30 67

5� Betis 37 19 7 11 62:40 64

6� Real Sociedad 37 17 11 9 39:35 62

7� Villarreal 37 15 11 11 61:37 56

8� Ath. Bilbao 37 14 13 10 43:35 55

9� Osasuna 37 12 11 14 37:49 47

10� Celta Vigo 37 12 10 15 43:41 46

11� Valencia 37 10 15 12 46:53 45

12� Vallecano 37 11 9 17 37:46 42

13� Espanyol 37 10 11 16 40:53 41

14� Getafe 37 8 15 14 32:38 39

15� Elche 37 10 9 18 37:51 39

16� Granada 37 8 13 16 44:61 37

17� Mallorca 37 9 9 19 34:63 36

18� Cádiz 37 7 15 15 34:51 36

19� Levante 37 7 11 19 47:74 32

20� Alavés 37 8 7 22 31:64 31

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Benzema K. Real Madrid 27 12

2� Aspas I. Celta Vigo 18 6

3� Vinicius J. Real Madrid 17 10

4� de Tomas R. Espanyol 17 3

5� Juanmi Betis 16 4

6� Unal E. Getafe 15 1

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� AC Milán 37 25 8 4 66:31 83

2� Inter 37 24 9 4 81:32 81

3� Neapol 37 23 7 7 71:31 76

4� Juventus 36 20 9 7 55:33 69

5� Lazio 36 18 8 10 72:53 62

6� AS Řím 37 17 9 11 56:43 60

7� Fiorentina 36 18 5 13 56:47 59

8� Atalanta 37 16 11 10 65:47 59

9� Verona 37 14 10 13 62:56 52

10� Turín FC 37 13 11 13 46:38 50

11� Sassuolo 37 13 11 13 64:63 50

12� Udinese 37 10 14 13 57:58 44

13� Bologna 37 11 10 16 43:55 43

14� Empoli 37 9 11 17 49:70 38

15� Spezia 37 10 6 21 41:68 36

16� Sampdoria 36 9 6 21 42:59 33

17� Salernitana 37 7 10 20 33:74 31

18� Cagliari 37 6 11 20 34:68 29

19� FC Janov 37 4 16 17 27:59 28

20� Venezia 37 6 8 23 34:69 26

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Immobile C. Lazio 27 2

2� Vlahović D. Juventus 23 3

3� Martinez L. Inter 21 3

4� Simeone G. Verona 16 4

5� Scamacca G. Sassuolo 16 0

6� Berardi D. Sassuolo 15 13

7� Abraham T. AS Řím 15 4

8� Osimhen V. Neapol 14 2

9� Arnautović M. Bologna 14 1

10� Džeko E. Inter 13 6

10� Pašalić M. Atalanta 13 6

PROGRAM

38. KOLO

22�5� Alavés - Cádiz, Barcelona - Villarreal,
Elche - Getafe, Granada - Espanyol,

Osasuna - Mallorca, Real Madrid - Betis,
Real Sociedad - Atl� Madrid, Sevilla - Ath� Bilbao,

Valencia - Celta Vigo, Vallecano - Levante

VÝSLEDKY

36. KOLO

Real Madrid - Levante 6:0 * Vallecano - Villarreal 1:5
Real Sociedad - Cádiz 3:0 * Elche - Atl� Madrid 0:2

Sevilla - Mallorca 0:0 * Alavés - Espanyol 2:1
Osasuna - Getafe 1:1 * Barcelona - Celta Vigo 3:1

Granada - Ath� Bilbao 1:0 * Valencia - Betis 0:3

37. KOLO

Ath� Bilbao - Osasuna 2:0 * Atl� Madrid - Sevilla 1:1
Betis - Granada 2:0 * Cádiz - Real Madrid 1:1

Celta Vigo - Elche 1:0 * Getafe - Barcelona 0:0
Levante - Alavés 3:1 * Mallorca - Vallecano 2:1

Villarreal - Real Sociedad 1:2 * Espanyol - Valencia 1:1

PROGRAM

38. KOLO

22�5� Atalanta - Empoli, FC Janov - Bologna,
Fiorentina - Juventus, Inter - Sampdoria,

Lazio - Verona, Salernitana - Udinese,
Sassuolo - AC Milán, Spezia - Neapol,
Turín FC - AS Řím, Venezia - Cagliari

VÝSLEDKY

37. KOLO

Cagliari - Inter 1:3 * AC Milán - Atalanta 2:0
Neapol - FC Janov 3:0 * Bologna - Sassuolo 1:3

AS Řím - Venezia 1:1 * Udinese - Spezia 2:3
Verona - Turín FC 0:1 * Empoli - Salernitana 1:1

Sampdoria - Fiorentina, 
Juventus - Lazio (hráno po uzávěrce)

Jsou pouhý bod od ráje! Borci milánského AC drží před závěrečným ko-
lem v  čele dvoubodový náskok na městské rivaly z Interu a mají lepší vzá-
jemný zápas k tomu. Jenže teď jedou do Sassuola, které u nich vyvolává 
hotové mrazení v zádech...

Poslední krok bývá nejtěžší a Rossoneri si to moc dobře uvědomují� Bravurně zvládli náročnou 

zkoušku proti Bergamu, které doma porazili zkušeně 2:0� Ligovou sérii bez porážky natáhli už 

na 15 zápasů a jsou velmi blízko 19� titulu v klubové historii, ovšem prvnímu od roku 2011! „Ale prá-

ce ještě není hotová! Potřebujeme zůstat v klidu a maximálně koncentrovaní� Ale jsem šťastný, jak 

hráči plní úkoly,“ řekl kouč Pioli� Jenže pokud Inter nezakolísá, jeho hoši potřebují bod ze Sassuola� 

Ano, proti soupeři, který je v tabulce až jedenáctý a na jehož hřišti se Milánským náramně daří� Je 

tu ale jeden problém: borci AC s protivníkem dvakrát v řadě prohráli! Pokaždé doma, naposledy 

v listopadu na San Siru 1:3� A fanoušci se děsí, aby prokletí náhodou nepokračovalo���

A tak druhý Inter stále cítí šanci na double� V týdnu totiž ve finále Coppa Italia porazil Juven-

tus 4:2 po prodloužení a soutěž vyhrál poosmé� Nervózní ligový duel na hřišti zachraňujícího se 

Cagliari o víkendu Milánští také zvládli a po výhře 3:1 se udrželi ve hře� Ligu zakončí domácím due- 

lem s šestnáctou Sampdorií, a tak tři body by měly být povinností�

Třetí místo si zajistila Neapol, která při domácí rozlučce odcházejícího Insigneho porazila 3:0 

Janov� Insigne se na výhře podílel gólem z penalty v 65� minutě, kdy zvýšil na 2:0� Vítěz loňského 

Eura v Neapoli působil s krátkými přestávkami dvanáct let a už v lednu oznámil, že po sezoně ode-

jde do Toronta v MLS� Hostující celek se naopak přiblížil sestupu, od kterého ho může zachránit 

jen shoda několika výsledků� Obránce David Zima pomohl FC Turín k vítězství 1:0 na hřišti Verony, 

do jejíhož kádru pro zápas se vůbec nedostal Antonín Barák� Aleš Matějů odehrál 66 minut při 

překvapivé remíze sestupujících Benátek 1:1 na půdě AS Řím� 

 BITVA O TŘETÍ PŘÍČKU MEZI MADRIDSKÝM 
 ATLÉTIKEM A SEVILLOU SKONČILA REMÍZOU 1:1. 

 PO DŮLEŽITÉM TRIUMFU 2:0 NAD ATALANTOU PŮJDE 
 AC MILÁN DO POSLEDNÍHO KOLA SERIE A Z PRVNÍHO MÍSTA! 

Ponorka bez pohárů? AC se děsí prokletí

SERIE ALA LIGA
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Slávistky převzaly od Petra Fouska 
pohár pro vítězky ligy

Na závěr 1. ligy žen hostily fotbalistky Slavie hráčky Slovácka, které po-
razily 2:0. Po konci utkání převzaly Pražanky z rukou předsedy VV FAČR 
Petra Fouska mistrovský pohár. Fotbalistky pražské Slavie zvládly letošní 
sezonu suverénně, když vyhrály soutěž o šest bodů před druhou Spartou. 

 SE SOUTĚŽÍ SE SLÁVISTKY ROZLOUČILY VÍTĚZSTVÍM 2:0 NAD SLOVÁCKEM. 

 FOTBALISTKY PRAŽSKÉ SLAVIE ZÍSKALY MISTROVSKÝ TITUL SUVERÉNNÍM 
 ZPŮSOBEM. DRUHÉ SPARŤANKY ZA SEBOU NECHALY SE ŠESTIBODOVÝM ODSTUPEM. 

SK Slavia Praha - 1.FC Slovácko 2:0 (1:0)

Hned ve třetí minutě zakončovala Slovenka Šurnovská, ale 

na Růžičkovou si nepřišla� Skvěle si vedla brankářka Slovácka 

i ve velké šanci proti Divišové, na povedenou ránu Szewieczko-

vé však už byla bezmocná� Následně z dobré pozice zakončovala 

Krejčiříková opět pouze do brankářky, Kožárová hlavičkovala těs-

ně mimo� Stejně se vedlo chvilku před přestávkou i střelkyni první 

branky, která střelu levačkou poslala mimo tyče, a tak Pražanky 

vedly v poločase pouze 1:0� Po změně stran propadl centr v 54� mi-

nutě až k Norce Haugstad a ta s přehledem zvýšila na dvoubran-

kový rozdíl� Po hodině hry zastavila postupující Waltrovou domácí 

Krejčiříková za pomoci faulu a uviděla z rukou rozhodčí Šulcové 

červenou kartu� V 72� minutě střílela slávistka Černá a její pokus 

Růžičková vytáhla na pravou tyčku�

Lokomotiva Brno H.H. - AC Sparta Praha 0:7 (0:3)

Sparta šla v Brně rychle do vedení, po zranění se prosadila Lu-

cie Martínková� Druhou branku zanedlouho přidala Dlasková a třetí 

přesný zásah do domácí sítě přidala opět Martínková� Po přestávce 

se radovala Ondrušová a hattrick zkompletovala sparťanská střelky-

ně Martínková, která se nakonec radovala ještě dvakrát a na poslední 

chvíli se tak stala opět nejlepší střelkyní ligy�

SK SLAVIA PRAHA - 1. FC SLOVÁCKO 2:0 (1:0)

Branky: 11� Szewieczková, 54� Haugstad�

LOKOMOTIVA BRNO H.H. - AC SPARTA PRAHA 0:7 (0:3)

Branky: 5�, 19�, 72�, 84� a 90� Martínková L�, 10� Dlasková, 59� Ondrušová�

FK DUKLA PRAHA - FC SLOVAN LIBEREC 1:4 (1:2)

Branky: 17� Hrobská - 32� Černá T�, 34� Brázdová, 50� Antalová, 62� Dinh Thanhová�

FC VIKTORIA PLZEŇ - FK PARDUBICE 8:0 (2:0)

Branky: 33� a 41� Pelikánová, 63� a 70� Beštová J�, 51� Markelová, 
73� Němcová, 75� Tauberová, 85� Mrázová�

TABULKA 1. LIGY ŽEN 2021/22 - MISTR

1. SK Slavia Praha 20 81:6 57

2� AC Sparta Praha 20 104:11 51

3� 1� FC Slovácko 20 39:23 39

4� Lokomotiva Brno H� H� 20 18:75 14

TABULKA 1. LIGY ŽEN 2021/22 - SESTUP

5� FC Slovan Liberec 20 35:34 32

6� FC Viktoria Plzeň 20 38:39 23

7� FK Dukla Praha 20 17:75 13

8. FK Pardubice 20 18:87 9

Foto: gol�cz - Pavel Jiřík ml�

Foto: gol�cz - Pavel Jiřík ml�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 MISTROVSKÝ POHÁR PŘEDAL LIGOVÝM 
 ŠAMPIONKÁM PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK. www.fotbal.cz

 HRÁČKY SLOVÁCKA SKONČILY V LIZE 
 ZA SLÁVISTKAMI A SPARŤANKAMI NA TŘETÍ PŘÍČCE. 

FK Dukla Praha - FC Slovan Liberec 1:4 (1:2)

Na Julisce vstřelila první branku domácí Hrobská, liberecký Slovan 

však ještě do přestávky otočil vývoj skóre díky přesným zásahům Tere-

zy Černé s Brázdovou� Ve druhém poločase přidala třetí gól do domácí 

sítě Antalová a na konečných 1:4 uzavřela Dinh Thanhová�

FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice 8:0 (2:0)

V posledním kole hostila v Dobřanech Viktoria Plzeň sestupující 

Pardubice a Západočešky šly v prvním poločase do dvoubrankového 

vedení, když obě branky vstřelila Pelikánová� Po změně stran přidaly 

domácí fotbalistky další šest přesných zásahů a vyprovodily tak Par-

dubice debaklem 8:0� 

Foto: gol�cz - Pavel Jiřík ml�

Foto: gol�cz - Pavel Jiřík ml�

Finále Evropské konferenční ligy 
bude za rok v Edenu!

Finále Evropské konferenční ligy v příštím roce bude hostit pražský Eden. 

Na úterním zasedání ve Vídni o tom rozhodl výkonný výbor UEFA. Zápas o cel-

kový triumf v třetí pohárové soutěži, která má premiéru v této sezoně, se 

na domovském stadionu Slavie uskuteční 7. června 2023. FAČR uspěla s kandi-

daturou v konkurenci dalších pěti zemí, o finále druhého ročníku Evropské kon-

ferenční ligy se ucházely také Řecko, Severní Irsko, Kypr, Slovensko a Izrael. 

 PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK A ALEKSANDER ČEFERIN 
 PŘI ÚNOROVÉ NÁVŠTĚVĚ ŠÉFA UEFA V PRAZE. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 NA STADIONU SLAVIE SE VELMI ČASTO KONAJÍ 
 ZÁPASY ČESKÉ FOTBALOVÉ REPREZENTACE. 

www.fotbal.cz

 STADION V EDENU ZATÍM VIDĚL ČTVRTFINÁLE KONFERENČNÍ LIGY, V NĚMŽ LETOS 
 SKONČILA POUŤ FOTBALISTŮ PRAŽSKÉ SLAVIE NA FEYENOORDU ROTTERDAM. 
 PŘÍŠTÍ ROK SE DOČKÁ FINÁLOVÉHO MAČE TÉTO SOUTĚŽE. 

Do užšího výběru se vedle Prahy dostaly Řecko a Severní Irsko, 

FAČR musela vyjednat výjimku na kapacitu stadionu� Do Edenu, který 

je největší fotbalovou arénou v zemi, se vejde 19�370 sedících diváků�

Česko bude hostit finále některého z evropských pohárů poprvé 

v historii� V roce 2013 se v Edenu odehrál Superpohár UEFA mezi vítě-

zem Ligy mistrů Bayernem Mnichov a Evropské ligy londýnskou Chel-

sea� Německý velkoklub tehdy zvítězil nad anglickým soupeřem, jehož 

barvy hájil i český gólman Petr Čech, až po penaltovém rozstřelu�

„Už při kandidatuře na předsedu FAČR byla snaha přivést podob-

nou událost do České republiky součástí mého programu� Toto roz-

hodnutí prokazuje naši pevnou pozici v rámci UEFA, kterou mimo jiné 

potvrdila i nedávná návštěva předsedy Aleksandra Čeferina v Praze,“ 

říká Petr Fousek, který byl zvolen předsedou asociace vloni v červnu, 

a dodává: „To, že nám vedení UEFA dalo přednost před ostatními kan-

didáty, navíc ukázalo, že jsme se měli při kandidatuře o co opřít, že 

máme co nabídnout�“ 

FAČR oficiálně ohlásila zájem pořádat finálový zápas vloni v říjnu, 

kandidaturu pak v dubnu podpořilo i vedení Prahy v čele s primáto-

rem Zdeňkem Hřibem� Evropská konferenční liga vznikla jako třetí pohárová soutěž UEFA 

po Lize mistrů a Evropské lize� V premiérové sezoně v ní z českých 

klubů nejdále došla pražská Slavia, která vypadla až ve čtvrtfinále 

s Feyenoordem Rotterdam� Finále mezi Feyenoordem a AS Řím se 

uskuteční 25� května v Tiraně� 

Foto: Vlastimil Vacek

P L A N E O  C U P
V kategorii U11 byli nejlepší sparťané 

Fotbalisté Sparty kategorie U11 si připsali vítězství ve finálovém turnaji 
Poháru mládeže FAČR PLANEO CUP. V Kroměříži dokázali zvládnout celý 
turnaj bez jediné porážky a body ztratili malí sparťané jen v utkání s Dy-
namem České Budějovice. Po zaváhání v kategorii U13, kdy se Sparta ne-
dostala do finálové skupiny, tak obhájci posledních tří celkových triumfů 
v Poháru mládeže FAČR získali letošní první trofej.    

 SPARŤANÉ JÁSAJÍ S VÍTĚZNÝM POHÁREM. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 V KROMĚŘÍŽI SE NA FINÁLOVÉM TURNAJI 
 KATEGORIE U11 PŘEDSTAVILI MLADÍ FOTBALISTÉ 24 TÝMŮ. www.fotbal.cz

 SLÁVISTÉ SKONČILI SE ZTRÁTOU POUHÉHO 
 BODU DRUZÍ ZA SVÝMI VELKÝMI RIVALY. 

a podobné akce si pak nesete svou kariérou, vzpomínáte na ně a jsou 

to nejkrásnější zážitky� Tady se setkávají týmy z celé České republiky 

a můžou si porovnat, jak jsou konkurenceschopné i proti velkým klu-

bům jako Sparta nebo Slavia� A to je pěkné�“ 

Pozitivními slovy na adresu Poháru mládeže FAČR PLANEO CUP 

nešetřil ani regionální trenér mládeže ve Zlínském kraji Petr Zapletal� 

„My jsme rádi, že projekt zavítal i k nám a vážíme si toho� Ve Zlínském 

kraji vyrůstali juniorští reprezentanti a pracujeme, jak nejlépe může-

me� Máme v kraji dva velké týmy, Zlín a Slovácko, a tady pak za nimi ná-

sleduje Kroměříž� Pereme se sice s úbytkem dětí, ale máme projekty, 

které se snaží ten úbytek brzdit� Stále ale platí, že kdo chce hrát a má 

fotbal rád, tak si cestu na hřiště najde�“ 

 TROFEJ ZA VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII U11 PŘEBRALI MALÍ SPARŤANÉ. 

V Kroměříži se některý z finálových turnajů PLANEO CUPU usku-

tečnil vůbec poprvé a celý turnaj provázela skvělá atmosféra� Stej-

ně jako u všech ostatních věkových kategoriích, tak i v U11 je ve fi-

nálovém turnaji rozdělených 24 týmů do čtyř skupin po šesti, kde 

mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým� Výsledky v zá-

kladních skupinách pak jednotlivé týmy zařadí do Zlaté, Stříbrné 

a Bronzové skupiny, přičemž v té Zlaté se hraje o turnajové prvenství�  

Do Zlaté skupiny se bez jediné ztráty kvalifikovaly dva týmy, když 

mladíci AC Sparta Praha a Hanácké Slavie Kroměříž vyhráli všech-

na utkání v základní skupině, a tudíž šli do finálových klání s nejlepší 

bilancí� Další dvě základní skupiny registrovaly na první příčce Baník 

Ostrava a pražskou Slavii, když oba týmy ale ztratily� Baník nestačil 

na Bohemians Praha a Slavia remizovala se Slovanem Liberec� Tyto 

ztráty si ale Baník ani Slavia do Zlaté skupiny nepřinesly, protože se 

do ní započítávaly jen výsledky s druhým ve skupině� Zlatou skupinu 

ještě doplnila čtyři družstva z druhých míst: Sigma Olomouc, Zbro-

jovka Brno, FC Slovácko a Dynamo České Budějovice�

Ve Zlaté skupině vládla Sparta, která naplno nebodovala jen v utká-

ní s českobudějovickým Dynamem, s nímž remizovala 1:1� Klíčovým se 

ukázalo být vítězství 2:0 nad největším rivalem Slavií, která obsadila 

v pořadí turnaje o pouhý jeden bod 2� místo� Bronzovou medaili si na jih 

Čech odváží Dynamo České Budějovice�   

Turnaj navštívil regionální patriot a rodák z nedalekého Hulína 

Zdeněk Zlámal� Brankář, který působil nejen v českých klubech, ale 

i v zahraničí, před necelým rokem ukončil svou aktivní kariéru� „Hulín 

je můj domov, tady jsem doma, tady jsem vyrůstal a tady v Kroměříži 

jsem odehrál spoustu utkání v mládeži i v dospělosti a jsou to zážitky, 

na které se nedá zapomenout� Mně se projekt hrozně líbí� Myslím si, 

že pro mladé nadcházející hvězdy je to výborné� Taky jsem byl malý 

PLANEO CUP 2022:
KATEGORIE U11 - KONEČNÉ POŘADÍ

1� AC Sparta Praha 19 * 2� SK Slavia Praha 18
3� Dynamo České Budějovice 13 * 4� Baník Ostrava 9 * 5� Zbrojovka Brno 7

6� FC Slovácko 6 * 7� Hanácká Slavia Kroměříž 6 * 8� Sigma Olomouc 4

Nejlepší hráč: Štěpán Židlík - Hanácká Slavia Kroměříž
Nejlepší střelec: Tomáš Hašler - AC Sparta Praha
Nejlepší brankář: Dominik Jeřábek - Slavia Praha

DALŠÍ FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2022

U10: 14� - 15� 5� Uničov * U12: 21� - 22� 5� Tábor
U9: 28� - 29� 5� Znojmo * U8: 4� - 5� 6� Benešov

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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


64 65AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Radek Lobo se stal novým 
předsedou Svazu futsalu ČR

Na sobotní 10. řádné Valné hromadě Svazu futsalu ČR v Praze byl zvolen 
nový předseda Výkonného výboru. Končícího Otakara Mesteka vystřídal 
Radek Lobo. Valná hromada zvolila také 2. místopředsedu VV SFČR, kte-
rým byl zvolen Jaroslav Bílek.

 NOVÝM PŘEDSEDOU SVAZU FUTSALU SE STAL RADEK LOBO. 
 OTAKAR MESTEK (VLEVO) SYMBOLICKY PŘEDAL SVOU FUNKCI RADKU LOBOVI. 

Váženým hostem Valné hromady byl předseda Fotbalové asoci-

ace ČR Petr Fousek, který přihlížel také tomu, jak nový předseda 

futsalu Radek Lobo získal čtyřicet hlasů� Jeden delegát ze zdržel� 

„Velice děkuji delegátům Valné hromady za zvolení� Vážím si jejich 

podpory� V nejbližších dnech představím své konkrétní plány a prv-

ní kroky,“ sdělil po svém zvolení nový předseda� Lobo svou kandi-

daturou uvolnil v současném Výkonném výboru SFČR pozici 2� mís-

topředsedy� Na tu kandidoval pouze Jaroslav Bílek a byl zvolen 

jednohlasně� „Moc děkuji� Mandát je pro mě i pro Radka Loba výraz-

ný� Oba si toho vážíme,“ vzkázal Bílek a nastínil své nejbližší kroky: 

„Měli jsme krátkou poradu a další jednání Výkonného výboru máme 

hned ve čtvrtek� Chci se co nejrychleji rozkoukat� Počkám na úkoly 

od nového předsedy� Klíčové teď bude dokončení Rozpisu mistrov-

ských soutěží� Blíží se Grémia 1� a 2� ligy�“ 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Patnáctý titul pro Chrudim.
Rozhodl penaltový rozstřel

a Gerčákova aura...

Play off 1. Futsal ligy 2022 zná svého vítěze. Chrudim ve čtvrtek vyhrála 
v Plzni a získala svůj patnáctý titul v historii klubu. Rozhodly až pokutové 
kopy, ve kterých hosté vytáhli velký trumf v podobě Libora Gerčáka.

 CHRUDIM SE VRÁTILA NA VRCHOL. ZÍSKALA SVŮJ PATNÁCTÝ TITUL. 

 NEJUŽITEČNĚJŠÍM HRÁČEM 
 1. FUTSAL LIGY SE STAL DAVID DROZD. 

Do zápasu nenastoupil kapitán hostí Matěj Slováček, který kulhal se 

zatejpovaným kolenem� První půle byla znovu nesmírně vyrovnaná� Pl-

zeň důsledně bránila a zkoušela hrozit z brejků� Nakonec padla jen jed-

na branka� Až 51 vteřin před přestávkou prostřelil jinak bezchybného 

Vahalu chrudimský Max - 0:1�

Hned na startu druhého poločasu vsadila Plzeň na hru bez branká-

ře a podařilo se jí rychle vyrovnat� Rešetár našel před bránou Holého 

a ten na zadní tyči skóroval - 1:1� Domácím se při power play podaři-

lo také skóre otočit! Ve 32� minutě zužitkoval Rešetárovu přihrávku 

skórující Seidler - 2:1� Chrudimští čelili prohře, ale dokázali v předpo-

slední minutě vyrovnat� Znovu padl gól v početní převaze� Évertonova 

střela zapadla k tyči Vahalovy brány - 2:2�

Zápas znovu dospěl do prodloužení, v němž ale branka nepadla� 

V penaltovém rozstřelu se futsalisté nemýlili až do stavu 3:3� Pak na-

stoupil do chrudimské svatyně Libor Gerčák a postupně vychytal jak 

Michala Holého, tak i Michala Seidlera� Éverton pak svou trefou roz- 

hodl o titulu pro Východočechy� 

SK INTEROBAL PLZEŇ - FK CHRUDIM 2:3 PK (0:1)

Branky: 23� Holý (Rešetár), 32� Seidler (Rešetár) - 
20� Max (Torres), 39� Éverton (Torres), rozhodující penalta Éverton� 

Konečný stav série: 1:3�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://futsalliga.cz/
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 KAPITÁN PLZNĚ LUKÁŠ REŠETÁR PŘEBRAL POHÁR ZA 2. MÍSTO. 

www.fotbal.cz

OHLASY PO UTKÁNÍ
Michal Seidler (hráč Plzně): „Mrzí nás to strašně� Hlavně ode mě 

a Michala Holého se čekalo, že penaltu proměníme� Chrudim udělala 

super věc, že dala do brány Libora Gerčáka, který nás zná� Má v sobě 

nějakou auru a vychytal nás� Prohru beru na sebe� V samotném utká-

ní byla škoda, že jsme neudrželi vedení 2:1� Chrudim byla herně lepší, 

protože jich bylo více� Éverton s Torresem zahráli celou sérii dobře� My 

jsme poctivě bránili, ale dostali jsme hloupý gól� Je to škoda�“

David Drozd (hráč FK Chrudim): „Je to úžasné� Jsem nadšený� Byla 

to velká bitva a rozhodovalo štěstí v penaltách� Jsem strašně šťastný� 

Musím říct, že Vahala chytal skvěle, ale na penalty jsme si věřili� Věřili 

jsme, že potřetí jim to v letošním play off nevyjde� Dneska přálo nám 

a rozhodl neuvěřitelný Libor Gerčák� Musím smeknout i před Jardou 

Kubátem, který šel na penaltu, ačkoliv ani minutu nehrál�“ 

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