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 STANISLAV 

 TECL 

„V prosinci mně bude 
čtyřicet. Motivaci zahrát 
si ještě jednou českou ligu 
ale mám, “ říká veterán 
opavského nováčka.

 ZDENĚK POSPĚCH

Jan 
Rezek 

Neřeší góly,
ale stříbro!
  „Neodlítám celý zápas po lajně!“  
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Vážení čtenáři!

Tak se fanoušci Plzně konečně dočkali. Sice 

si na jaře prožili muka při sledování výkonů a vý-

sledků svých na podzim suverénních miláčků, ale 

kolo před koncem soutěže po výhře nad Teplicemi 

zvedli nad hlavu mistrovský pohár. Popáté za po-

sledních osm let, takže klobouk dolů. Na trávníku 

ve Štruncových sadech při tom byl i Jan Rezek, ten 

ovšem již v dresu Teplic. A v Gólu vzpomíná i na to, 

jak právě ve Viktorce oslavil svůj první ligový titul. 

Před pár dny šestatřicetiletý záložník, jehož vždy 

zdobila rychlost, se přiznává, že na „létání“ podél 

lajny už se moc necítí… Ještě starším matadorem 

je Zdeněk Pospěch. Rovněž exreprezentant, bek 

s mnohaletými zkušenostmi z dánské Kodaně či 

bundesligového Mainzu, oslaví v prosinci už čtyři-

cátiny. Na trávníky se po skončení kariéry na jaře 

vrátil, aby Opavě pomohl k návratu do ligy, a Gólu 

se svěřil, že má ještě choutky své síly v nejvyš-

ší soutěži vyzkoušet. Na tým Jana Rezka narazí 

v příštím kole Stanislav Tecl. Slávistický útoč-

ník se po návratu z hostování v Jablonci prodral 

do základní sestavy „sešívaných“ a po porážce 1:3 

v posledním kole právě od „svého“ Jablonce nyní 

hlásí: „Do Teplic jedeme vyhrát!“ Alespoň remizo-

vat musí, jinak by Pražané ve 30. kole mohli přijít 

o stříbrnou příčku a kvalifikaci Ligy mistrů…

Příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://tr10.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„NEJVĚTŠÍ OSLAVY BUDOU PO POSLEDNÍM KOLE“
„Postup jsme si zajistili se solidním předstihem, oslavy zatím probíhají decentně. 

Samozřejmě, že největší budou po posledním kole, kdy hrajeme doma. Do té doby se 

slavit nemůže. Po podzimu jsme měli dobrou výchozí pozici, nejvíc nám pomohl začátek 

jara. Vyhráli jsme několik zápasů za sebou a vytvořili si náskok. Chtěli jsme to dotáhnout 

do úspěšného konce co nejdřív. Myslím, že jsme přání naplnili. Moc se na ligu těšíme. 

Momentálně je v Opavě kádr, který má na to, aby byl mezi českou elitou konkurence-

schopný. Všechno nám ale ukáže až liga.

„MŮJ NÁVRAT VYPLYNUL PŘIROZENĚ“
Během podzimu mě vůbec nenapadlo, že budu slavit postup do první ligy v roli hráče. 

Můj návrat a přehodnocení konce kariéry vyplynuly nějak přirozeně. Přišel jsem na za-

čátku ledna za trenérem Skuhravým, domluvili jsme se, že se zapojím do zimní přípravy. 

Původně nebylo v plánu, že hned od začátku jara naskočím do zápasu. Spíš, že budu tré-

novat, a pokud bych vypadal herně i fyzicky dobře, nastupoval bych za béčko. Souhrou 

různých okolností jsem se na hřišti objevil už ve druhém kole. Tak brzký návrat jsem 

absolutně nečekal. Ale co, prostě jsem šel na hřiště.

 V REPREZENTACI ODKOPAL RYCHLÝ KRAJNÍ BEK 31 ZÁPASŮ VČETNĚ 
 ÚSPĚŠNÉ BARÁŽE S ČERNOU HOROU, Z NÍŽ ČESKÝ TÝM POSTOUPIL NA EURO 2012. 

Fotbalový týden Zdeňka Pospěcha

„Liga? Motivaci mám, 
ale také svůj věk!“

V zimě přehodnotil svůj verdikt, oprášil kopačky 
a v 39 letech se vrátil do profesionálního fotbalu. 
Během jara pak ZDENĚK POSPĚCH pomohl Opa-
vě k postupu do první ligy. Zda si českou nejvyšší 
soutěž ještě jednou zahraje, se bývalý reprezen-
tační obránce rozhodne v následujících týdnech.

 OSLAVÍ ZDENĚK POSPĚCH V PROSINCI ČTYŘICETINY JAKO AKTIVNÍ PRVOLIGOVÝ HRÁČ? 

  Kadlec podstoupil 
menší operaci
Bez reprezentačního útočníka Václava Kadle-
ce se musí obejít pražská Sparta v závěru HET 
ligy, ve kterém bude usilovat o třetí místo v ta-
bulce a tím i přímý postup do skupinové fáze 
Evropské ligy. Šestadvacetiletý forvard se zra-
nil před poločasem vítězného utkání v Jihlavě 
(1:0).  Minulé pondělí podstoupil menší operaci 
kolena - artroskopii menisku a letenskému 
týmu by měl být opět k dispozici na začátku 
letní přípravy. Bývalý hráč Frankfurtu či dán-
ského Midtjyllandu v této ligové sezoně zasáhl 
do 21 utkání, ve kterých vstřelil šest gólů.

  Plašil 
pokračuje v Bordeaux!
Bývalý reprezentant Jaroslav Plašil prodlou-
žil v Bordeaux smlouvu o další rok do konce 
příští sezony. Původní kontrakt by šestatřice-
tiletému záložníkovi, který v Girondins působí 
od léta 2009 s roční přestávkou na hostování 
v italské Catanii, vypršel na konci června. 
V této sezoně zasáhl do 25 soutěžních zápasů, 
na podzim ale zkušený středopolař mnoho pro-
storu od trenéra Jocelyna Gourvenneca nedo-
stal, takže se zdálo, že k dalšímu prodloužení 
kontraktu podobně jako vloni, kdy po odehrání 
stanoveného počtu utkání vešla automaticky 
v platnost opce, už nedojde. Po lednovém 
příchodu nového kouče Guse Poyeta se však 
„Pláša“ vrátil do základní sestavy, a protože 
odváděl pravidelně spolehlivé výkony, klub 
s ním nadále počítá. V českém národním týmu 
odehrál 103 zápasů, což ho řadí v historickém 
pořadí na čtvrté místo za Petra Čecha, Karla 
Poborského a Tomáše Rosického, a vstřelil 
sedm branek. S reprezentací se rozloučil 
po vyřazení na EURO 2016 ve Francii.

  Pavelka se upsal 
na další tři roky
Český reprezentační záložník David Pavelka 
prodloužil o tři roky smlouvu s tureckým klu-
bem Kasimpasa. Sedmadvacetiletý středo-
polař, který do istanbulského celku přestou-
pil předloni z Liberce, se osmému týmu právě 
skončené turecké Super ligy upsal do června 
2021. O čtrnáctinásobného českého re-
prezentanta, který se zúčastnil EURO 2016 
ve Francii, se v zimě zajímala pražská Slavia, 
ale jeho cílem bylo zůstat v Turecku. V uply-
nulém ročníku tamní nejvyšší soutěže chyběl 
v základní sestavě pouze dvakrát kvůli tres-
tům za žluté karty.

  Dočkal se podruhé trefil
Český záložník Bořek Dočkal dal svůj druhý 
gól v zámořské lize MLS, kterým přispěl k ví-
tězství Philadelphie nad Realem Salt Lake 4:1. 
Jeho tým poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy 
po sobě a v tabulce Východní konference je se 
na sedmé příčce, první nepostupové. Devěta-
dvacetiletý reprezentační středopolař, který 
přišel do MLS v březnu na hostování z čínské-
ho Che-nan Ťien-jie, zvýšil v 34. minutě ve-
dení Philadelphie na 2:0. Při rychlém náběhu 
ukázal americkému reprezentantovi Alejan-
dru Bedoyovi, kam mu má poslat míč, a pak 
přehodil vyběhnuvšího gólmana. V 74. minutě 
ještě přihrál na snadný gól Brazilci Ilsinhovi, 
který zvýšil na 3:1.

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

 JIŘÍ ŠTAJNER 

vždycky daný denní režim. Věděl jsem, že mám dopoledne trénink, pak oběd, odpoledne 

volno. Když jsem skončil, musel jsem si dělat harmonogram sám. To není můj šálek. Se-

díte doma, říkáte si: Vždyť tam nemusím, nic se nestane, když tam nepůjdu. A když člověk 

nemusí, většinou to neudělá. (směje se)

„MOTIVACI ZAHRÁT SI JEŠTĚ LIGU MÁM“
V prosinci mi bude čtyřicet, jestli budu pokračovat, nevím. Motivaci zahrát si ještě jednou 

česku ligu mám. Ale pro mě je přednější zdravotní stav, jak bude vypadat koleno. A vůbec 

celkově jaký bude průběh letní přípravy. Jestli mě trenér Skuhravý přemlouvá? Bavíme se 

o tom, ale mám už nějaký věk. V týmu jsou kluci, kteří mají určitou kvalitu, nerad bych zabí-

rat někomu místo a brzdil rozvoj mladých. Zkrátka uvidíme. Ve vyšším věku člověk rychle 

zleniví. Každá pauza stojí spoustu sebepřemlouvání k návratu do toho koloběhu. Mám ješ-

tě dost času o všem popřemýšlet.“ 

„NEBYLO JEDNODUCHÉ SE VRACET“ 
„Byl jsem dlouhou dobu bez herní i tréninkové praxe, nebylo jednoduché se vracet. 

Když člověku chybí zápasový rytmus, na hřišti je to pochopitelně znát. Ale myslím, že 

jsem se do toho solidně dostal. Bohužel zrovna v době, kdy jsem se začínal cítit líp a líp, 

jsem kvůli zranění ze všeho zase vypadl. Trochu se mně obnovilo zranění operovaného 

kolene, s nímž jsem měl problém už loni na jaře. Pomalu jsem se dal do pořádku, ale 

ke konci soutěže už nebyl žádný důvod, abych se zase vracel. Bylo by zbytečné to pokou-

šet, navíc když mužstvo šlape a vyhrává.

„KLUCI SE PTALI, JESTLI JSEM VRÁTIL DÁRKOVÝ KOŠ“
 „Kluci se na účet mého návratu docela bavili. Ptali se, jestli jsem vedení klubu vrátil 

dárkový koš, který mi věnovalo při loučení s kariérou. Ale jak říkám, ani já jsem nečekal, že 

se na trávník vrátím. Přiznávám, že mi chyběl pohyb. A také další věc. Jako hráč jsem měl 

ZDENĚK POSPĚCH * Narozen: 14. prosince 1978 * Výška: 174 cm * Váha: 70 kg * Fotbalový 
post: obránce * Hráčská kariéra: FK Kylešovice (1985-1991), SFC Opava (1991-1997), Dukla 
Hranice (1997-1998), Třinec (1998-1999), NH Ostrava (1999), SFC Opava (1999-2001), Baník 
Ostrava (2001-2005), Sparta Praha (2005-2007), FC Kodaň (2007-2011), FSV Mainz (2011-
2014), SFC Opava (2014-?) * Reprezentace: 31 zápasů/2 góly * Česká liga: 196/26 * Dánská 
liga: 75/10 * Německá liga: 88/1 * Největší úspěchy: účast na EURO 2008, 3x vítěz dánské 
ligy (2009, 2010, 2011), 2x mistr české ligy (2004, 2007), vítěz Dánského poháru (2009)

 ZDENĚK POSPĚCH S BÝVALÝM REPREZENTAČNÍM SPOLUHRÁČEM 
 ZDĚŇKEM GRYGEROU PO LOŇSKÉM FINÁLE MOL CUPU, V NĚMŽ ZVÍTĚZIL GRYGERŮV ZLÍN. 

STALO SE...

 PŘEKONÁ ZDENĚK HRANICI 200 STARTŮ V ČESKÉ LIZE? BÝVALÝ FOTBALISTA 
 DÁNSKÉ KODANĚ ČI NĚMECKÉHO MAINZU SI JICH ZATÍM PŘIPSAL 196. 

  Lecjaks 
chorvatským mistrem
Český obránce Jan Lecjaks se stal s Dinamem 
Záhřeb mistrem Chorvatska. Velkoklub z hlavního 
města získal již devatenáctý titul od roku 1992. 
Dinamo v závěrečném 36. kole porazilo 3:1 Inter 
Zaprešič. Ligu vyhrálo s tříbodovým náskokem 
před loňským mistrem Rijekou. Sedmadvacetiletý 
bývalý juniorský reprezentant přišel do Dinama 
loni po šestiletém působení v Young Boys Bern 
a podepsal tříletou smlouvu. Shodou okolností 
se letos stal mistrem i jeho bývalý klub, který 
ve Švýcarsku ukončil dlouhé osmileté kralování 
Basileje. Na začátku příští evropské sezony čeká 
Dinamo druhé předkolo Ligy mistrů.

  Příbram se vrací
mezi elitu
Fotbalisté Příbrami se po roce vracejí do nejvyšší 
soutěže, kam doprovodí Opavu, která si jistotu 
postupu mezi prvoligovou elitu zajistila minulou 
neděli. Právě na jejím hřišti ve 28. kole druhé ligy 
uhráli remízu 1:1 a na druhém místě tabulky mají 
už nedostižný náskok před třetími Pardubicemi. 
Příbram z nejvyšší soutěže sestoupila vloni spolu 
s Hradcem Králové. Ve druhé lize se rozjížděla 
pomalu a z prvních tří kol získala jediný bod. Pak 
ale tým trenéra Josefa Csaplára složený ze zku-
šených hráčů v čele s Rudolfem Skácelem a Miro-
slavem Slepičkou a mladých odchovanců zabral, 
od 17. kola už se držel na postupových příčkách 
a ve středu dotáhl svou snahu do úspěšného konce.
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KVĚTEN 
Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

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

24. KVĚTNA

1941 Ivan Mráz 1964-1965 4/5

1973 Vladimír Šmicer 1993-2005 81/27

25. KVĚTNA

1923 Jozef Marko 1948-1949 9/1

1979 Martin Jiránek 2002-2009 31/0

26. KVĚTNA

1948 Ondrej Daňko 1971-1972 2/0

1951 Oldřich Rott 1978-1979 3/0

1989 Tomáš Pekhart 2010-2013 19/2

27. KVĚTNA

1976 Jiří Štajner 2002-2012 37/4

28. KVĚTNA

1958 František Straka 1983-1990 35/0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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LETENSKÉ SLZY

Na konci sezony, která dopadla diametrálně odlišně, 
než si na jejím začátku šéfové Sparty představovali, 
mají na Letné hned několik důvodů k ronění slz. První 
„potoky“ se týkají umístění nejslavnějšího a nejbohat-
šího českého klubu, jehož majitel Daniel Křetínský při 
letní avizované internacionalizaci, kterou svěřil italské-
mu trenérovi Stramaccionimu a jeho suitě, neváhal in-
vestovat do masivního příchodu nových, téměř vesměs 
zahraničních hráčů stovky milionů korun. Efekt to ne-
přineslo jak na podzim, kdy se rozpačité ligové výkony 
a výsledky nechaly omluvit nesehraností týmu, který 
však už v létě vyletěl z předkola Evropské ligy a násled-
ně také z domácího MOL Cupu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V zimním termínu dorazily do kabiny další nové tváře, tentokrát 

v mnohem menším počtu a opravdu už rozdíloví hráči, za které 

lze považovat rumunského špílmachra Stanciu a částečně i dal-

šího středopolaře Kangu. Jenže útok na čelní pozice, prezentova-

né především největším rivalem z Edenu, neboť lídr z Plzně měl 

prakticky nedostižný náskok, stále nepřicházel. Po sérii remíz 

přetekl pohár trpělivosti s koučem-elegánem, který byl ve svých 

vystoupeních špičkovým rétorem, ale ve hře sparťanského týmu 

žádný velký progres k vidění nebyl. 

Jeho nástupce Pavel Hapal, který opustil pevné trenérské 

místo u slovenské „jedenadvacítky“, zázračně nemávl kouzel-

ným fotbalovým proutkem. K vzteku a u emočně labilnějších 

typů i k pláči byly hlavně promrhané náskoky doma v derby se 

Slavií (3:0) a v Plzni (2:0), které v případě vítězného konce moh-

ly sparťanský tým zdravě nakopnout. Bídnou bodovou sklizeň 

na cizích hřištích se podařilo ukončit s notnou dávkou štěs-

tí až ve 28. kole v Jihlavě. Nejtěsnější sobotní výhru na Letné 

s přímým konkurentem v boji o třetí příčku Olomoucí „pokazil“ 

nejlepší tým jara Jablonec, který senzačně vyhrál v Edenu nad 

úřadujícími mistrem, takže má ligový bronz s bonusem přímého 

postupu do skupiny Evropské ligy a sedmdesátimilionovým „pří-

spěvkem“ do klubové pokladny před sobotním epilogem doma 

se zachráněným Slováckem ve svých rukou. Smutnou ironií je 

navíc fakt, že nevídané probuzení Severočechů má na svědomí 

trenér Petr Rada, který k týmu přišel v zimě. Jeho předchozí 

štací byla vloni na jaře právě Sparta, ve které však o jeho další 

služby v nové sezoně vzhledem ke zmíněným internacionálním 

vizím a plánům nebyl zájem…

Další slzy, které se do očí derou návštěvníkům letenského 

stadionu, se týkají loučení s výraznými fotbalovými legendami. 

Sparťanský kapitán a ostrostřelec David Lafata ho už má za se-

bou. Je už jen řečnickou otázkou, že kdyby trenéři dokázali i v této 

sezoně využít jeho unikátní gólový potenciál, který se každoroč-

ně v průměru u šestinásobného krále ligových kanýrů pohyboval 

kolem dvaceti vstřelených branek, mohlo být na Letné mnohem 

veseleji. Druhá rozlučka, která je už dávno beznadějně vyproda-

ná, se teprve uskuteční. Devátého června ji pořádá se svými bý-

valými klubovými a reprezentačními spoluhráči největší osobnost 

v poválečné historii Sparty Tomáš Rosický, který svoji skvělou 

a úspěšnou kariéru uzavřel už v zimě a rudý dres vyměnil za sako 

člena klubového vedení. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Tři roky po bankrotu a pádu 
do čtvrté ligy dokázali fotbalisté 
Parmy vybojovat návrat do nej-
vyšší italské soutěže. V posledním 
kole druhé ligy zvítězili 2:0 na hřišti 
Spezie a obsadili druhé místo se 
ztrátou 13 bodů za prvním Empoli. 

„Vyléčená“ Parma
opět v Serii A

Parma během své úspěšné éry v le-
tech 1992 až 2002 dvakrát triumfovala 
v Poháru UEFA a třikrát v Italském 
poháru, jednou získala Pohár vítězů 
pohárů, domácí Superpohár a evropský 
Superpohár. Její dres oblékali slavní 
fotbalisté Tomas Brolin, Gianfranco 
Zola, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buf-
fon, Lilian Thuram či Hernán Crespo. 
Kvůli dluhům přes 200 milionů eur však 
klub zbankrotoval a spadl až do ama-
térské čtvrté ligy. Loni získala většinu 
v parmském celku čínská společnost 
Desports, které patří i FC Granada 
a Crystal Palace. 

 FOTBALISTÉ PARMY 
 SLAVÍ NÁVRAT DO SERIE A. 

 PŘI ROZLUČCE SE SPARŤANSKÝMI FANOUŠKY 
 NESKRÝVAL SLZY DAVID LAFATA ANI JEHO MANŽELKA KAMILA. 

 IZRAELEC TAL BEN CHAIM JAKO JEDEN ZE SYMBOLŮ NEPOVEDENÉ INTERNACIONALIZACE SPARTY A VYHOZENÝCH MILIONŮ. 

AKTUÁLNĚ

Foto: Svatopluk Samler

Foto: Svatopluk Samler

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Šestinásobný král ligových střelců David Lafata se emotivně 

rozloučil v utkání s Olomoucí na Letné s fanoušky pražské Sparty, 

ale další gól k dosavadním 198 v české nejvyšší soutěži nepřidal.

KRESBA TÝDNE

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


I když byl na ročním hostování v Jablonci, aby měl výraznější herní vytí-
žení než v dresu mistra, v zimě si ho nečekaně stáhla zpátky Slavia, kte-
ré vypadl na celé jaro útočník Muris Mešanovič. Sedmadvacetiletý forvard 
STANISLAV TECL se dokázal z pozice žolíka postupně posunout do základ-
ní sestavy, ve které absolvoval v krátké době i dva vzájemné duely mezi 
oběma kluby. Ve finále MOL Cupu vystřelil dvěma brankami červenobílým 
po šestnácti letech pohárovou trofej, v sobotním ligovém zápase v Edenu 
ho trenér Trpišovský stáhl ze hřiště o přestávce za šokujícího stavu 0:3… 

Stanislav Tecl: Stanislav Tecl: 

„Do Teplic 
pojedeme 

vyhrát!“

„Do Teplic 
pojedeme 

vyhrát!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Zažil jste někdy, že váš tým za půl hodiny dostal tři góly?

„Doma nejspíš asi nikdy…“

	 V čem byl sobotní zápas jiný než ten nedávný ve finále 

MOL Cupu?

„Začali jsme, myslím, proti Jablonci slušně. Měli jsme dvě 

šance, které jsme bohužel neproměnili. Naopak Kuba Považa-

nec se trefil z dálky, což nás srazilo dolů. Potom jsme dostali dva 

další góly po naší vlastní nedůslednosti a bylo po zápase… Ve fi-

nále MOL Cupu v Mladé Boleslavi jsme naopak přečkali tutovku 

„Masa“ (Lukáše Masopusta) a potom jsme šli sami do vedení. 

V sobotu v Edenu to bylo úplně obráceně.“

	 O přestávce vás trenér Trpišovský už nechal v kabině…

„Nečekal jsem, že budu takhle brzy střídat. Ale za stavu 0:3 

bylo jasné, že budou balony spíš létat dopředu vzduchem a v tom 

je „Škoďák“ (Milan Škoda) lepší než já. Druhou půli jsem si pak 

protrpěl na lavičce.“

	 Byl tam nějaký okamžik, který mohl nepříznivý vývoj 

zápasu zvrátit, jako se to Slavii povedlo při posledním derby se 

Spartou na Letné?

„Museli bychom vstřelit brzy gól, nejpozději tak do 55. minuty, 

abychom se chytili a naopak soupeř znervózněl. Povedlo se nám 

to až příliš pozdě, když už do konce zbývalo jen pár minut…“

 VE FINÁLE MOL CUPU JABLONEČTÍ FOTBALISTÉ VČETNĚ TOMÁŠE HÜBSCHMANA 
 NEMOHLI STANISLAVA TECLA (VLEVO) ZASTAVIT, V LIGOVÉ ODVETĚ SLÁVISTÉ VYHOŘELI.  PO NÁVRATU Z JABLONCE ZASÁHL NA JAŘE STANISLAV TECL DO DESETI LIGOVÝCH DUELŮ. 

„Výsledky mě 
nepřekvapily, jen ten 
náš s Jabloncem…“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PLZEŇANY UŽ SLÁVISTÉ NEDOHONÍ, TEĎ SE MUSÍ V TEPLICÍCH POPRAT O DRUHOU PŘÍČKU. 

	 Neměly na výkon Slavie vliv aktuální turbolence okolo 

čínského majitele klubu? Po utkání s Jabloncem přišel do kabi-

ny Jaroslav Tvrdík…

„Samozřejmě vnímáme, co děje kolem majitele Slavie, ale 

na náš výkon s Jabloncem to nemělo žádný negativní vliv.“

	 Předposlední ligové kolo mělo stejný začátek všech zá-

pasů, kdy jste se dozvěděli jejich výsledky?

„Až po skončení našeho zápasu.“

	 Překvapil vás některý z nich?

„Ani ne, jen ten náš s Jabloncem…“

	 Severočeši díky výhře v Edenu udrželi třetí příčku o bod 

před Spartou a Olomoucí…

„Kluci mají historicky první postup do základní skupiny ve svých 

rukou a jsem přesvědčený, že takovou příležitost, která Jablonci 

také výrazně pomůže finančně podobně jako vloni Zlínu, si nene-

chají doma proklouznout mezi prsty. Navíc Slovácko se již defini-

tivně v lize zachránilo.“ 

	 Nyní hrajete v sobotu na teplických Stínadlech a potře-

bujete bod jistoty k druhému místu právě kvůli dotírajícímu Jab-

lonci, který má se Slavií lepší vzájemnou bilanci!

„Také my máme druhé místo a účast ve třetím předkole Ligy 

mistrů ve svých rukou. Každopádně musíme podat mnohem lep-

ší týmový výkon než proti Jablonci. Do Teplic nepojedeme jen pro 

bod, ale vyhrát.“

 STANISLAV TECL SI PROTI OLOMOUCI PŘIPSAL PRVNÍ JARNÍ BRANKU ZA SLAVII. 
 PŘIDAL K NÍ JEŠTĚ DALŠÍ DVĚ A V SOUČTU S OSMI PODZIMNÍMI JABLONECKÝMI JICH ZATÍM MÁ NA KONTĚ JEDENÁCT. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Před sobotním kolem to vypadalo, že můžete dokonce 

zaútočit na korunu krále ligových střelců!

„Pro mě bylo nejdůležitější, abychom skončili druzí v lize a pro-

bojovali se do předkola Ligy mistrů. Moje gólová bilance není pod-

statná, i když letos nebude mít král střelců tolik branek jako v mi-

nulých sezonách, kdy dominoval „Lafy“. Částečně je to způsobené 

i tím, že další adepti „Krmelec“ (Michael Krmenčík) a „Škoďák“ 

(Milan Škoda) neodehráli kvůli zraněním plnou porci zápasů. Ji-

nak by se pohybovali kolem sedmnácti branek, což už je na sezonu 

slušné číslo.“

	 Po dlouhé době jste se v březnu objevil v české repre-

zentaci…

„Moc jsem s tím nepočítal, protože v tu dobu jsem zrovna pří-

liš nehrál. Ale měl jsem od zimy udělaná víza do Číny, a když se 

ROZHOVORROZHOVOR

 V PROSINCI BOJOVAL STANISLAV TECL S PLZEŇSKOU OBRANOU JEŠTĚ V DRESU JABLONCE. TEHDY JÍ GÓLOVĚ NEPŘELSTIL A SEVEROČEŠI PADLI 0:2… 

	 Výhra Atlétika Madrid ve finále Evropské ligy pomohla 

k posunu českého vicemistra do třetího předkola Ligy mistrů, 

které má nově v sobě polštář v podobě jisté účasti ve skupino-

vé fázi…

„Pro každý evropský klub je ohromnou motivací a lákadlem 

zahrát si Ligu mistrů, ale není snadné si do ní proklestit cestu 

přes těžké soupeře v předkolech. Český mistr měl letos unikát-

ní možnost postoupit přímo do hlavní soutěže a Plzeň tuhle šanci 

dokázala využít hlavně díky skvělým výsledkům na podzim, kdy si 

vytvořila ohromný náskok před oběma pražskými „S“.“

	 Vy jste si s Viktorkou před lety Ligu mistrů zahrál!

„Dostali jsme se do atraktivní skupiny, ve které byly Bayern 

Mnichov, Manchester City a CSKA Moskva. Obsadili jsme v ní 

třetí místo, které nás posunulo do jarního play off. V zimě ode-

šel trenér Vrba k české reprezentaci a nahradil ho Dušan Uhrin 

mladší. Senzačně jsme postoupili přes Šachtar Doněck, který je 

stabilním účastníkem Ligy mistrů, v osmifinále nás pak vyřadil 

Olympique Lyon.“

	 I když zbývá do konce sezony ještě jedno kolo HET ligy, 

byl váš herní part větší, než jste si při zimním stažení z hostování 

v Jablonci představoval?

„Vzhledem k tomu, za jakých okolností jsem se vracel do Slavie 

z předčasně ukončeného ročního hostování v Jablonci, jsem si ně-

jaké velké cíle pro jaro ani nestavěl. Postupem času jsem dostá-

val větší a větší herní prostor, vstřelil jsem také pár branek v lize 

i v MOL Cupu, takže jsem byl jako útočník pro tým snad prospěšný. 

Vždycky to ale může být ještě lepší, pár zápasů se mi moc nepo-

vedlo pochopitelně včetně toho posledního doma s Jabloncem.“

 … ZATO V KVĚTNU PŘISPĚL JEDNOU BRANKOU K TRIUMFU SLAVIE 2:0. 

Stanislav Tecl
Narozen: 1. září 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 78 kg * Stav: ženatý, 

manželka Aneta, syn Matěj (17 měsíců)

Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: Vysočina Jihlava 

(2002-2009), Slavia Praha (2010), Vysočina Jihlava (2010-2012), 

Viktoria Plzeň (2013-2015), FK Jablonec (2015-2017), Slavia Praha 

(2017), FK Jablonec (2017-2018), Slavia Praha (2018-?)

Reprezentace: 3 zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: mistr 

české ligy (2013, 2015, 2017), vítěz MOL Cupu ((2018), postup do zá-

kladní části Ligy mistrů (2013), postup do osmifinále Evropské ligy 

(2013, 2014)

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


2120

2020 21

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 22.5.2018
21/2018

Úterý 22.5.2018
21/2018 ROZHOVORROZHOVOR

 NA JAŘE 2018 SE STANISLAV TECL VRÁTIL DO REPREZENTACE DUELEM PROTI DOMÁCÍMU TÝMU NA CHINA CUPU. 

někteří kluci ze zdravotních důvodů omluvili, nakonec přišla řada 

v nominaci i na mě. Byl to dost hektický zájezd, začalo to už od-

loženým odletem kvůli poruše letadla, takže aklimatizace na vel-

ký časový posun i odpočinek po dlouhé cestě byly před úvodním 

utkáním s Uruguayí minimální. Jsem rád, že jsem si za „nároďák“ 

zase zahrál, i když to byl jen poločas s Čínou.“

	 Váš tříletý kontrakt se Slavií je přesně v polovině. Už ře-

šíte jeho případné prodloužení?

„Bavíme se na tohle téma, ale v tuhle chvíli se čeká, jak se si- 

tuace ve Slavii vyvrbí.“

	 Kde s rodinou žijete? V Praze nebo v Liberci?

„Tak střídavě. V Liberci máme byt, když jsme v Praze, tak byd-

líme na hotelu.“

	 Máte už naplánovanou blížící se dovolenou?

„Těším se, že si po dlouhé sezoně konečně odpočinu, i když 

dovolená bude jen asi čtrnáct dnů. Vydáme se k moři do Řecka, 

nechtěli jsme kvůli malému synovi letět někam příliš daleko.“ 

„Moje 
gólová bilance 

není podstatná!“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Po roční odmlce se z mistrovského titulu opět radují 

na západě Čech. Fotbalisté Viktorie porazili Teplice 2:1 

a v tabulce druzí slávisté je již nemohou dostihnout. 

Dosluhující úřadující ligoví šampioni naopak ještě 

mají starosti, aby uhájili stříbrnou příčku před 

finišujícím Jabloncem! 

Pohár se vrátil 
do Plzně!

Po roční odmlce se z mistrovského titulu opět radují 

na západě Čech. Fotbalisté Viktorie porazili Teplice 2:1 

a v tabulce druzí slávisté je již nemohou dostihnout. 

Dosluhující úřadující ligoví šampioni naopak ještě 

mají starosti, aby uhájili stříbrnou příčku před 

finišujícím Jabloncem! 

Pohár se vrátil 
do Plzně!
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Před sedmi lety byl u historické chvíle, Plzni po-
mohl dobýt historicky první mistrovský titul. V so-
botu byl bývalý reprezentační útočník JAN REZEK 
u mistrovské oslavy Viktorie znovu. Tentokrát 
jako hráč Teplic, které v Doosan aréně padly 1:2.   

Jan Rezek: „Nemůžu už lítat 
celý zápas po lajně!“

 JAN REZEK SE DO MATEŘSKÝCH TEPLIC VRÁTIL V LÉTĚ 2017. 

 Když jste po zápase v Doosan aréně sledoval plzeňské křepčení, přepadla vás 

nostalgie?

„Malinko jsem jim záviděl. Vzpomněl jsem si na náš první titul s Viktorkou. Slavili jsme 

ho ještě na starém stadionu, tehdy to pro nás bylo něco neuvěřitelného. Kdežto teď kluci 

vedli po podzimu o čtrnáct bodů, s titulem se už počítalo. Přišlo mi, že jejich radost nebyla 

spontánní. Za celou sezonu si titul určitě zasloužili.“

 Mohli jste vůbec vzhledem ke spoustě absencí Plzni víc vzdorovat?

„Byli jsme v situaci, kdy jsme mohli jenom získat. Po nepovedeném zápase s Brnem 

jsme dostali pokuty, řekli si nepříjemné věci. Což je v pořádku. Chtěli jsme život Plzni co 

nejvíc znepříjemnit. Absencí asi bylo hodně, nicméně zrovna ti, kteří zaskakovali, zvládli 

utkání velmi dobře. Plzeň však ukázala obrovskou kvalitu, od začátku jsme tahali za krat-

ší konec. Byla spíš jen otázka času, kdy dostaneme gól. Přibili nás od začátku před naše 

vápno, neměli jsme na ně.“

 Měl jste možnost prohodit s někým z Plzně pár slov?

„Jedině před zápasem, s vedoucím týmu Mírou Jedličkou. Po zápase nebyl čas, kluci 

z Viktorky šli slavit, my jsme jeli domů. Potom jsem jim gratuloval po esemeskách. Třeba 

Aleši Hruškovi, s nímž jsem ještě loni na jaře hrál v Příbrami. Získal první titul. Odepsal mi, 

že na to, že chtěl před rokem končit s fotbalem, tak dobrý.“ (smích)

 Jak hodnotíte teplickou sezonu? Kolo před koncem jste osmí...

„Byla průměrná. Na podzim jsme odehráli dobré zápasy. Pochopitelně i špatné, ale 

i v nich jsme dokázali bodovat. To nás na jaře opustilo, body jsme rozdávali na potkání. Ne-

šel z nás strach, nebyli jsme to my z podzimu. V zimě odešli Martin Fillo se Sašou Šušnja-

rem, hráči základní sestavy. Pravda je taková, že je to na nás znát.“

 RYCHLÝ ZÁLOŽNÍK V PODZIMNÍM DUELU NA SPARTĚ, V NĚMŽ JEHO TÝM PADL VYSOKO 0:3. 

ECHO 29. KOLA

  Plzeň slaví! 
Pátý titul v posledních osmi letech získali 
plejeři Viktorie. O jejich triumfu rozhodla 
sobotní výhra 2:1 nad Teplicemi, po níž 
mají jistotu ligového prvenství a s ním 
spojené účasti v základní skupině Ligy 
mistrů s garantovaným příjmem téměř 
400 milionů korun.

  Přetahovaná 
(nejen) o bronz
Velký boj hoří o třetí příčku tabulky za-
ručující základní skupinu Evropské ligy. 
Po triumfu na Slavii 3:1 ji drží fotbalisté 
Jablonce, kterým bronz v případě vítěz-
ství nad již zachráněným Slováckem již 
neukradnou bod ztrácející Sparta s Olo-
moucí. A pokud slávisté zároveň prohrají 
v Teplicích, posunou se Severočeši do-
konce na druhé místo…

  Brno pláče
Zázrak se nekoná a Zbrojovka míří do dru-
hé ligy. Brňané nenavázali na nečeka-
nou výhru v Teplicích z minulého kola 
a s o záchranu bojující Jihlavou doma jen 
bezbrankově remizovali. Jsou prvním jis-
tým sestupujícím.

  Jihlava, 
Ostrava, Karviná?
Jeden z této trojice doprovodí Jihomora-
vany o soutěž níž. Zdánlivě nejlehčí práce 
čeká na baníkovce, kterým k jistotě stačí 
porazit již sestupující Zbrojovku. Vysoči-
na si to na férovku rozdá doma s Karvinou 
a pro udržení v nejvyšší soutěži jí stačí 
získat bod. Karvinou zachrání jedině tří-
bodový zisk…

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 29 19 6 4 50:22 63

2. Slavia Praha 29 16 8 5 47:19 56

3. Jablonec 29 15 8 6 47:27 53

4. Sparta Praha 29 14 10 5 43:25 52

5. Sigma Olomouc 29 14 10 5 38:22 52

6. Liberec 29 13 7 9 36:32 46

7. Bohemians 1905 29 9 10 10 30:29 37

8. Teplice 29 8 10 11 32:37 34

9. Mladá Boleslav 29 9 7 13 31:40 34

10. Dukla Praha 29 9 5 15 31:50 32

11. Slovácko 29 6 13 10 23:30 31

12. Jihlava 29 8 6 15 30:46 30

13. Zlín 29 7 9 13 28:47 30

14. Ostrava 29 6 10 13 34:43 28

15. Karviná 29 6 9 14 30:40 27

16. Brno 29 6 6 17 20:41 24

PROGRAM 30. KOLA
26.05. 16:00 Bohemians 1905 - Sparta Praha

26.05. 16:00 Dukla Praha - Plzeň

26.05. 16:00 Jablonec - Slovácko

26.05. 16:00 Jihlava - Karviná

26.05. 16:00 Ostrava - Brno

26.05. 16:00 Sigma Olomouc - Mladá Boleslav

26.05. 16:00 Teplice - Slavia Praha

26.05. 16:00 Zlín - Liberec

VÝSLEDKY 29. KOLA
Brno - Jihlava 0:0

Karviná - Ostrava 0:0

Liberec - Bohemians 1905 1:0

Mladá Boleslav - Dukla Praha 1:0

Plzeň - Teplice 2:1

Slavia Praha - Jablonec 1:3

Slovácko - Zlín 1:1

Sparta Praha - Sigma Olomouc 1:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 REPREZENTAČNÍ ÚČET UZAVŘEL JAN REZEK V ROCE 2012 
 S BILANCÍ 21 UTKÁNÍ A ČTYŘ VSTŘELENÝCH GÓLŮ. 

 Na Stínadlech máte smlouvu do zimy. Budete v Teplicích 

pokračovat, nebo je ve hře letní odchod?

„S nikým z klubu jsem zatím nemluvil. Je ale čas, řešit to budu 

po sezoně. Jde o moji roli na hřišti. Přece jen, je mi už šestatřicet, 

na jaře jsem na sobě cítil, že už to není jako dřív. Že nemůžu lítat 

devadesát minut po lajně. Na podzim jsem hrál v útoku, tam jsme 

se cítil nejlépe. Chápu ale samozřejmě, že náš kádr není natolik 

široký, abych si vybíral, kde chci hrát.“

 Jaké plány máte po kariéře?

„Chtěl bych zůstat na hřišti. Jako trenér. Štěpán Vachoušek je 

patronem teplické mládeže, oslovil pár kluků, kteří jsou v klubu 

dlouho. Chodíme většinou trénovat dorosty. Moc mě to baví. Loni 

jsem si udělal trenérskou licenci B. Musím si jen zvyknout, že 

se s hráči nemůžu bavit a dělat si srandičky jako v pozici hráče 

v kabině. Naopak jim věci předávat. Srozumitelnou formou, aby 

to dávalo smysl.“ 

 Leží problém Teplic na soupeřových hřištích?

„Je to jeden z faktorů, proč nejsme v tabulce výš. Venku jsme 

byli neškodní, body jsme získávali převážně na Stínadlech. 

 Na kontě máte pět vstřelených gólů. Jste s bilancí spo-

kojený?

„Spokojený jsem jen s podzimem. Pět gólů je docela solid-

ní číslo, ale nějaké jsem chtěl přidat i na jaře. Bohužel. Výkony 

týmu i moje byly na jaře podobné. Matné, nevýrazné. Z toho jsem 

zklamaný.“

 Žene vás touha pokořit 50 vstřelených gólů v české lize? 

Chybí vám k ní osm branek.

„Spíš bych si dovedl představit stovku. Padesátka je také hezké 

číslo, ale abych se přiznal, ani jsem přesně nevěděl, kolik branek 

mi do padesátky chybí.“ 

 S PLZNÍ ZÍSKAL PRVNÍ ZE SVÝCH TŘÍ ČESKÝCH MISTROVSKÝCH TITULŮ. 
 V SOBOTU BYL JAN REZEK PO PORÁŽCE TEPLIC 1:2 PŘÍTOMEN DALŠÍ KORUNOVACI ZÁPADOČECHŮ… 

JAN REZEK * Narozen: 5. května 1982 * Výška: 175 cm * Váha: 
74 kg * Stav: přítelkyně Mirjam, dcery Anett (5) a Adélka (3) * Fotba-
lový post: záložník * Hráčská kariéra: Sokol Březno (1998-1995),  
DIOSS Chomutov (1995-1997), FK Teplice (1997-2002), FK Cho-
mutov (2002), FK Teplice (2002-2004), Sparta Praha (2004-2005), 
Kubáň Krasnodar (2005-2006), Viktoria Plzeň (2006-2007), 
Sparta Praha (2006-2007), Bohemians 1905 (2007-2008), Vikto-
ria Plzeň (2008-2011), Anorthosis Famagusta (Kypr, 2011-2013), 
Čchang-čchung Ja-tchaj (Čína, 2013-2014), Viktoria Plzeň (2014), 
Apollon Limassol (Kypr, 2014), Ermis Aradippou (Kypr, 2015), 
1. FK Příbram (2015-2017), FK Teplice (2017-?) * Česká liga: 254 
zápasů/42 gólů * Česká reprezentace: 21/4 * Největší úspěchy: 
postup s českou reprezentací do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku 
a na Ukrajině, český mistr (2005, 2007, 2011), vítězství v Poháru 
ČMFS /Ondrášovka Cupu (2003, 2007, 2008, 2010)

STATISTIKA 29. KOLA

 Slavia - Jablonec  1:3 (0:3)
Branky: 83. Sýkora (Stoch) - 13. Považanec (samostatná akce), 19. Chramosta (Holeš), 30. Trávník 
(přímý kop). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek. ŽK: Sýkora, Hromada - Zelený. Diváci: 
12.473.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - T. Souček - Stoch, Hušbauer (75. Hromada), Sý-
kora, Zmrhal (46. Danny) - Tecl (46. Milan Škoda). Trenér: Trpišovský.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Trávník, Hübschman, Považanec (89. Piroch) - 
Chramosta (78. Matěj Hanousek), Martin Doležal II, Jovovič (70. V. Kubista). Trenér: P. Rada.

 Plzeň - Teplice  2:1 (1:0)
Branky: 24. Krmenčík (Chorý), 61. M. Petržela (J. Kovařík) - 85. Vaněček (Trubač). Rozhodčí: Julí-
nek - Wilczek, Podaný. ŽK: Řezník - Ljevakovič, Kodeš. Diváci: 10.911.
Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, R. Hubník, J. Kovařík - M. Petržela (90.+1 Štursa), Hořava, Hrošov-
ský, J. Kopic - Krmenčík (82. Bakoš), Chorý (72. D. Kolář). Trenér: Vrba.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Ljevakovič, Čmovš, Krob - Kodeš, T. Kučera - Hora (81. Gebert), 
Trubač, Jan Rezek (62. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

 Sparta - Olomouc  1:0 (0:0)
Branka: 46. Josef Šural (Ben Chaim). Rozhodčí: Příhoda - J. Paták, Kubr. ŽK: Plavšič, Štetina - 
Vepřek, Jemelka. ČK: (38.) Vepřek. Diváci: 14.297.
Sparta: Nita - Zahustel, Costa, Štetina, Martin Frýdek - Plavšič (86. Sáček), Kulhánek, Stanciu 
(59. Lafata), Kanga, Ben Chaim (64. Vatajelu) - Josef Šural. Trenér: Hapal.
Olomouc: M. Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (62. Manzia), Houska, Plšek 
(74. Moulis), Kalvach, Falta - Řezníček (46. Texl). Trenér: V. Jílek.

 Brno - Jihlava 
v 

 0:0
Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Vintr, L. Krejčí II - Zoubele. Diváci: 5321.
Brno: Melichárek - Kryštůfek, Vraštil, Pavlík, Gomes - J. Polák I (70. Vintr) - Acosta, Kratochvíl, 
L. Krejčí II, Lutonský (65. Ashiru)- Růsek (46. Bazeljuk). Trenér: R. Pivarník.
Jihlava: Rakovan - Vaculík (44. Tlustý), Štěpánek, P. Buchta, Schumacher - Mara, Urblík (77. Nový) - 
Fulnek, P. Dvořák, Zoubele (87. Keresteš) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

 Karviná - Ostrava  0:0
Rozhodčí: K. Hrubeš I - Blažej, D. Pospíšil. ŽK: Dreksa, Budínský, Janečka (všichni Karviná). Di-
váci: 4833.
Karviná: Berkovec - Čolič (80. Šterba), Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler (90. Ramírez), Panák - 
Kalabiška, Budínský, Letič - Wágner (68. Voltr). Trenér: Mucha.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, V. Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, R. Hrubý (90. Azackij), 
De Azevedo (71. Granečný) - Poznar (78. Jirásek), Diop. Trenér: Páník.

 Liberec - Bohemians 1905  1:0 (0:0)
Branka: 62. Pulkrab (Mikula). Rozhodčí: Dubravský - Dobrovolný, Dresler. ŽK: Pulkrab, Havelka, 
P. Ševčík - Jindřišek. Diváci: 3813.
Liberec: Nguyen - Coufal, Vukliševič, Kačaraba, Mikula - Wiesner (68. Potočný), Havelka, Bosančič, 
Pilař - Oscar (55. P. Ševčík), Pulkrab (86. Bartl). Trenér: Holoubek.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, Hůlka, Bederka, Švec (46. Bartek) - M. Hašek ml., Jindřišek 
(79. Šmíd) - Reiter, D. Mašek, Vaníček - Tetteh (71. J. Nečas). Trenér: M. Hašek st.

 Slovácko - Zlín  1:1 (1:0)
Branky: 25. L. Sadílek (Juroška) - 79. Železník (penalta). Rozhodčí: E. Marek - Moláček, Kříž. ŽK: 
Daníček, J. Krejčí - Ekpai, Jiráček, Bačo. Diváci: 6126.
Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, J. Krejčí, Reinberk - Janošek (73. Machalík), Daníček - Jan Na-
vrátil, L. Sadílek, J. Petr (85. Zajíc) - Kubala. Trenér: Kordula.
Zlín: Z. Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Ekpai (90. Bijimine), Hnaníček 
(66. V. Vukadinovič), Holzer (76. Džafič) - Železník. Trenér: V. Petržela.

 Mladá Boleslav - Dukla  1:0 (1:0)
Branka: 22. Komličenko (Konaté). Rozhodčí: Ginzel - Arnošt, Melichar. ŽK: Fabián, Matějovský - 
Tetour, Marek Hanousek, Miloševič, Ostojič. Diváci: 1990. 
Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Chaluš, Fabián - Hubínek, Matějovský - Konaté (73. Při-
kryl), J. Valenta (46. Kateřiňák), Ladra - Komličenko (61. Magera). Trenér: J. Weber.
Dukla: M. Hruška - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Lukáš Holík, Marek Hanousek, Bilovský 
(62. Daniel Tetour) - Brandner (73. Koreš), Holenda, Néstor. Trenér: Hynek.

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 TIÉMOKO KONATÉ SE SICE PROTI DUKLE NEPROSADIL, ALE MLADOBOLESLAVŠTÍ 
 SVÉHO PRAŽSKÉHO SOKA PORAZILI 1:0 A VYSTŘÍDALI HO NA 9. MÍSTĚ TABULKY. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Tentokrát jsem na žádné ligové utkání záměrně nešel, protože v předposled-

ním kole měla stejný sobotní začátek.  Díval jsem se na zápas Plzeň-Teplice, který 

měli domácí pod kontrolou, a bylo jen otázkou času, kdy otevřou skóre a zamíří 

tak k definitivnímu zisku mistrovského titulu. Severočeši byli neškodní a sterilní, 

když viktoriáni zvýšili na 2:0, tak jsem si televizi přepnul na utkání Sparty s Olo-

moucí. Sigma i v deseti bez kapitána Vepřeka, který se nechal už na konci první 

půle hloupě vyloučit, bojovala o remízu až do závěrečného hvizdu, měla i několik 

možností k vyrovnání, protože sparťané nedokázali na vedoucí gól Šurala přidat 

pojistku. Výhru 1:0 udrželi, ale protože Jablonec překvapivě vyhrál v Edenu nad 

Slavií, kde dokázal vstřelit tři branky během úvodní půlhodiny, na kýžené třetí 

místo, zajišťující přímý postup do skupiny Evropské ligy, se neposunuli. Poslední 

kolo bude mít náboj, neboť červenobílí ještě nemají jistotu druhého místa, ze kte-

rého se jde do třetího předkola Ligy mistrů, a na teplických Stínadlech musejí 

uhrát aspoň bod… Hledá se také druhý sestupující k brněnské Zbrojovce, který 

vzejde nejspíš z přímého souboje Jihlavy s Karvinou.“  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Plzeňský lídr soutěže koneč-
ně proťal cílovou pásku závodu 
o mistrovský pohár, pomohly mu 
k tomu dvě branky v domácím 
duelu s Teplicemi, viktoriáni jako 
první tým nastříleli padesátku 
gólů za sezonu. Ze vzájemného 
souboje stíhačů vyšel v Edenu 
překvapivě vítězně Jablonec, 
který nasázel obhájci titulu 
za první půlhodinu tři kusy, takže 
červenobílým před ligovým epi-
logem dýchá na záda.

1. Plzeň 50 1,724
2.-3. Slavia 47 1,621
2.-3. Jablonec 47 1,621
4. Sparta 43 1,483
5. Olomouc 38 1,310
6. Liberec 36 1,241
7. Ostrava 34 1,172
8. Teplice 32 1,103
9.-10. Ml. Boleslav 31 1,069
9.-10. Dukla 31 1,069
11.-13. Bohemians 1905 30 1,034
11.-13. Jihlava 30 1,034
11.-13. Karviná 30 1,034
14. Zlín 28 0,966
15. Slovácko 23 0,793
16. Brno 20 0,690

 FOTBALISTÉ JABLONCE SE VÝHROU 3:1 
 NA SLAVII DOTÁHLI NA PRAŽANY V GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Padesátka 
s mistrovským pohárem

VYCHYTANÉ NULY

15
Jan Laštůvka (Slavia/Ostrava)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

13
Michael Krmenčík (Plzeň)

11 - Milan Škoda (Slavia), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia) * 10 - Davis Ikaunieks (Jihlava), Matěj 
Pulkrab (Liberec), David Vaněček (Teplice) * 9 - Milan Baroš (Ostrava), Jakub Plšek (Olomouc), Jo-
sef Šural (Sparta), Tomáš Wágner (Karviná) * 8 - Lukáš Budínský (Karviná), Tomáš Zajíc (Slovácko) 
* 7 - Ubong Ekpai (Zlín), Jan Holenda (Dukla), Vladimír Jovovič (Jablonec) * 6 - Martin Doležal II 
(Jablonec), Václav Kadlec (Sparta), Daniel Kolář (Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Dominik Mašek (Bohe-
mians 1905), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Jakub Řezníček (Plzeň/Olomouc), Nicolae Stanciu 
(Sparta), Michal Škoda (Brno)

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

35
Michael Krmenčík (Plzeň, 13 + 6)

29
Davis Ikaunieks (Jihlava, 10 + 6)

28,5
Jan Kopic (Plzeň, 6 + 11)

25,5 - Jakub Plšek (Olomouc, 9 + 5) * 25 - Milan Škoda (Slavia, 11 + 2) * 23,5 - Stanislav Tecl 
(Jablonec/Slavia, 11 + 1) * 22,5 - Josef Šural (Sparta, 9 + 3) * 21,5 - Matěj Pulkrab (Liberec, 10 
+ 1), David Vaněček (Teplice, 10 + 1) * 21 - Tomáš Wágner (Karviná, 9 + 2) * 20 - Lukáš Budínský 
(Karviná, 7 + 4), Vladimir Jovovič (Jablonec, 7 + 4) * 18,5 - Jan Holenda (Dukla, 7 + 3) * 18 - Milan 
Baroš (Ostrava, 9 + 0) * 17,5 - Dominik Mašek (Bohemians 1905, 5 + 5) * 17 - Ubong Ekpai (Zlín, 7 
+ 2), Lukáš Masopust (Jablonec, 4 + 6), Roman Potočný (Liberec, 4 + 6) * 16,5 - Josef Hušbauer 
(Slavia, 3 + 7), Daniel Kolář (Plzeň, 6 + 3) * 16 - Martin Fillo (Teplice/Ostrava, 5 + 4), David Houska 
(Olomouc, 5 + 4), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 4), Tomáš Zajíc (Slovácko, 8 + 0) * 15 - Václav Kadlec 
(Sparta, 6 + 2) * 14,5 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav/Jablonec, 5 + 3) * 14 - Miroslav Stoch (Slavia, 
4 + 4), Jaromír Zmrhal (Slavia, 4 + 4) * 13,5 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 5), Nicolae Stanciu 
(Sparta, 6 + 1) * 13 - Pavel Dvořák (Jihlava, 5 + 2), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 6), Michal Trávník 
(Jablonec, 2 + 6) * 12 - Martin Doležal II (Jablonec, 6 + 0), Jakub Fulnek (Jihlava, 3 + 4), Golgol 
Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), Jakub Řezníček (Plzeň/Olomouc, 6 + 0), Michal Škoda (Brno, 6 + 
0) * 11,5 - Mick Van Buren (Slavia, 5 + 1), Robert Hrubý (Ostrava, 5 + 1), Rudolf Reiter (Bohemians 
1905, 2 + 5), Jan Rezek (Teplice, 5 + 1), Tomáš Zahradníček (Olomouc, 2 + 5) * 11 - Martin Hašek 
(Bohemians 1905, 4 + 2), Lukáš Holík (Dukla, 4 + 2) * 10,5 - Uroš Djuranovič (Dukla, 3 + 3), Ondřej 
Zahustel (Sparta, 3 + 3) * 10 - Tomáš Hořava (Plzeň, 5 + 0), David Lafata (Sparta, 5 + 0), Ondřej 
Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Milan Petržela (Plzeň, 2 + 4) 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak si Plzeň došla pro mistra

  Plzeň - Teplice   2:1 (1:0)

1)

2)

3)

5)

4)

menčíka (2). Michal Hubník radostně naháněl jásajícího Milana 

Petrželu, který v 61. minutě přidal druhý, a jak se ukázalo vítězný 

gól zápasu  (3). Severočeši totiž pět minut před koncem sníži-

li Davidem Vaněčkem na 1:2 (4), ovšem na víc se už nezmohli. 

Po roční pauze tak mohli s mistrovským pohárem opět pózovat 

hráči Viktorie Plzeň (5)!
Kapitán Michal Hubník přivedl svůj tým k zápasu s Teplicemi 

s jasným úkolem - zvítězit a získat definitivní pojistku na mistrov-

ský titul (1). K vysněnému cíli se Západočeši přiblížili ve 24. mi-

nutě, kdy mohli objímat střelce vedoucí branky Michaela Kr-



http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Limberský a spol. přijeli 
na oslavu titulu v tanku!

Plzeňská Viktoria dál vládne českému fotbalu, v sobotu získala pátý mistrov-
ský titul v posledních osmi letech. S Teplicemi si dokonce mohla dovolit i pro-
hrát, neboť druhá Slavia doma padla s Jabloncem. Západočeši ale neponechali 
nic náhodě, Severočechy porazili 2:1 a ponořili se do víru oslav.

 A ŠAMPAŇSKÉ TEKLO PROUDEM. PLZEŇANÉ ZKOUŠELI, KOLIK SE HO DO MISTROVSKÉHO POHÁRU VEJDE… 

 PODOBNOU FOTOGRAFII DO KLUBOVÉHO ALBA POŘIZOVALI VIKTORIÁNI POPÁTÉ ZA POSLEDNÍCH OSM LET. IMPOZANTNÍ BILANCE! 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

„Tohle se nikdy neomrzí. Pamatuju si, že po prvním titulu se ří-

kalo, že jsme rychlokvašky, že zase spadneme dolů. Teď máme 

pátý titul,“ zářil bezprostředně po utkání v Doosan aréně obránce 

David Limberský, společně s Danielem Kolářem jediní, kteří zís-

kali všechna plzeňská zlata. 

Se svými parťáky, trenéry, realizačním týmem a managemen-

tem vyběhli na improvizované mistrovské pódium. V ruce doutník, 

na hlavě mistrovskou kšiltovku, na sobě dres s číslem pět. Poté, 

co se skropili šampaňským, zpívali si s fanoušky mistrovské cho-

rály. Z reproduktorů se přitom linuly tóny hymny vítězů, songu 

skupiny Queen We are the champions.

„Někteří nám před sezonou nevěřili. Naopak my jsme se řadili 

úplně nejvýš. A třeba takový Jarek Nohavica také. Už v srpnu si 

na nás vsadil, tehdy byl kurz 5,7 ku jedné,“ culil se trenér Pavel 

Vrba, který se loni v létě do Viktorie vrátil oklikou přes působení 

u české reprezentace a ruské Machačkale.

Po křepčení na trávníku se čerství mistři přesunuli na náměstí 

Republiky. Tentokrát však nedorazili autobusem, nýbrž tankem 

nebo na korbě vojenského transportéru. Generální manažer klu-

bu Adolf Šádek třímal v ruce klacek, který za nadšeného potlesku 

zlomil o tank. V jeho gestu byla velká symbolika. Vzhledem k ne-

kontrolovanému letnímu posilování Sparty a Slavie před sezonou 

prohlásil, že půjde s klackem proti rudým a sešívaným tankům. 

Přesto s haluzí rudé a sešívané tanky porazil.

„V tuzemsku jsou mužstva s výrazně vyšším rozpočtem, než jaký 

máme my. Ukázalo se, že nezáleží, kolik hráčů přivedete a jak je 

platíte, nýbrž o tom chtít maximum. My ho chtěli,“ prohlásil Vrba.

 I GENERÁLNÍ MANAŽER KLUBU 
 ADOLF ŠÁDEK SE DO OSLAV ZAPOJIL S PLNOU VERVOU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Viktoriány během veselí v centru města pozdravil na dálku ně-

kdejší plzeňský záložník Vladimír Darida. „Rád bych tu byl s vámi. 

Blahopřeju k titulu, hodně úspěchů v Lize mistrů,“ uvedl hráč 

Herthy Berlín a české reprezentace v krátkém videu.

Západočeši oslavili pátý titul, vůbec poprvé ale zažijí vysněný 

scénář. Shrábnou 15 miliónů eur (382 miliónů korun) za přímý po-

stup do Ligy mistrů, a jelikož se jich netýkají předkola, můžou se 

v létě v klidu připravovat na start nového ligového ročníku. Do sku-

pinové fáze miliónové soutěže vstoupí až v září. „Je to příjemné, 

pochopitelně. Poprvé máme poháry jisté,“ rozplýval se obránce 

Radim Řezník. Předchozí sezony zahajovala Viktoria pravidelně 

v polovině července zápasem o všechno. Účast v pohárové Evropě 

je pro ni vysoce důležitá, nestojí za ní mecenáš, který by si mohl do-

volit dlouhodobě dotovat klubový rozpočet bez pohárových bonusů. 

Psychicky náročný start tak letos Plzeň mine. A už teď může 

Viktoria snít, kteří z gigantů do Doosan arény na podzim zavítají. 

„S Barcelonou jsme už hráli, přál bych si Real Madrid,“ prohlásil 

záložník Milan Petržela. 

 TRENÉR PAVEL VRBA OBLEČENÝ V MISTROVSKÉM TRIKU JAKO BY JEŠTĚ NEVĚŘIL, ŽE VIKTORII OPĚT VYTÁHL AŽ NA LIGOVÝ TRŮN. 

 NEZAPOMNĚLI! VETERÁNI MILAN PETRŽELA S DAVIDEM LIMBERSKÝM DRŽÍ 
 PŘI OSLAVÁCH TITULU DRES SVÉHO TĚŽCE NEMOCNÉHO SPOLUHRÁČE MARIÁNA ČIŠOVSKÉHO… 

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

Loučení krále Lafaty

Před zápasem Sparty s Olomoucí se s prvoligovou kariérou 

loučila střelecká legenda českého fotbalu David Lafata  (1). 

Od  klubového bosse Daniela Křetínského obdržel mimo jiné 

dres s  číslem 112, které symbolizuje počet gólů nastřílených 

v letenském dresu (2). K poslednímu utkání před sparťanský-

mi fanoušky vyběhl v  60. minutě, kdy vystřídal Stanciua  (3), 

ale další ligovou branku David nepřidal. Mohutné ovace zažil 

letenský snajpr společně s manželkou Kamilou, dcerou Vandou 

a synem Toníkem po skončení vítězného duelu (4). Udělá David 

svým fanouškům radost ještě ve svém posledním ligovém mači 

v sobotu na Bohemians? Jeho český ligový účet se prozatím za-

stavil na čísle 198… (6) Foto: Svatopluk Samler

2)

3) 5)

4)
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V nominaci není žádný nováček

Prakticky nejsilnější možnou sestavu povolal trenér české reprezentace Karel 
Jarolím na červnové přípravné zápasy s Austrálií a Nigérií na soustředění v Ra-
kousku, kde bude pobývat v resortu Therme Laa kousek od hranic. V nominaci 
není žádný úplný nováček a naopak nechybějí hlavní opory v čele se záložníkem 
Vladimírem Daridou. Ve dvacetičlenném kádru figuruje také útočník Matěj Vy-
dra z anglického Derby County, který za národní celek nehrál téměř dva roky. 
Kouč pravděpodobně ještě dodatečně doplní nominaci o několik hráčů. 

 NA TURNAJ DO ČÍNY VZAL TRENÉR KAREL JAROLÍM KÁDR I S NOVÁČKY, NA PŘÍPRAVU DO RAKOUSKA VYRAZÍ S OSVĚDČENÝMI JMÉNY. 

 PROTI URUGUAYI SI NA CHINA CUPU ZAHRÁLI THEODOR GEBRE SELASSIE, 
 FILIP NOVÁK I TOMÁŠ SOUČEK. VŠECHNY TŘI POVOLAL KAREL JAROLÍM TAKÉ NA PŘÍPRAVNÝ KEMP V RAKOUSKU. 

Zápas s Austrálií odehraje český celek 1. června od 13 hodin 

v St. Pöltenu, proti Nigérii nastoupí 6. června v 15 hodin ve Sch-

wechatu. Zatímco oba soupeři se chystají na mistrovství světa 

v Rusku, čeští reprezentanti na blížící se šampionát nepostoupili. 

Kemp v Rakousku bude pro národní tým poslední prověrkou před 

vstupem do nově vzniklé Ligy národů, která odstartuje na podzim. 

Českou reprezentaci čeká druhý sraz letošního roku. Na konci 

března se národní tým představil na turnaji čtyř zemí v čínském 

Nan-ningu, kde nejprve podlehl Uruguayi 0:2 a poté porazil domá-

cí výběr 4:1. 

„Je to zatím užší nominace, je pravděpodobné, že o někoho 

bude doplněna. Jestli to bude do plného počtu 23 hráčů včetně 

gólmanů, se rozhodneme během týdne. Je možné, že v rámci sta-

bilizace se rozhodneme třeba pro 18 hráčů do pole plus gólmani. 

Abychom měli možnost se co nejvíc sehrát, protože naposledy 

jsme spolu byli v březnu a v září nás čeká start Ligy národů,“ říká 

Karel Jarolím, který do Rakouska nepovolal žádného nováčka. 

Nulu na kontě startů má sice slávistický stoper Jakub Jugas, ale 

ten už v týmu dvakrát figuroval. „Vsadili jsme na prověřená jmé-

na, nikdo se nebrání tomu, že když si někdo výrazným způsobem 

řekne o nominaci, tak proč ne. Ale sázíme na osvědčené hráče,“ 

dodává kouč. 

Vydra byl v Jarolímových plánech už na podzim a v březnu, 

jenže kvůli zranění nakonec z nominace vypadl. Šestadvacetiletý 

útočník Derby prožil skvělou sezonu a s 21 góly se stal nejlepším 

střelcem druhé anglické ligy. 

„Doufám, že Matěj bude v pořádku. Mluvil jsem s ním minulý 

týden, procházel obdobím, kdy problém měl. Věřím, že měl dost 

času po sezoně zregenerovat a dát se natolik dohromady, že se 

soustředění zúčastní a bude schopen hrát dobré zápasy,“ přeji 

si Jarolím, který si rovněž pochvaluje, že žádnou z opor netrápí 

zranění. „To mě těší, měli jsme s tím problém, hlavně před Čínou. 

Doufám, že to pomůže k tomu, že základní sestava se nějakým 

způsobem vykrystalizuje.“  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Austrálii a Nigérii považuje za velmi silné soupeře. „Už jen tím, 

že se kvalifikovali na mistrovství světa, to budou kvalitní prověr-

ky. U Austrálie došlo ke změně trenéra po postupu na šampionát. 

Předtím kvalifikaci hráli v trochu jiném rozestavení, teď přišel nový 

trenér, který prosazuje jiný styl. A Nigérie opakovaně potvrzuje ve-

lice dobrou výkonnost,“ zdůrazňuje  reprezentační trenér. 

 PATRIK SCHICK BY SE MĚL STÁT JEDNÍM Z OFENZIVNÍCH TAHOUNŮ ČESKÉ REPREZENTACE. PROTI ČÍNĚ VSTŘELIL SVŮJ DRUHÝ GÓL ZA NÁRODNÍ TÝM. 

REPREZENTACE

NOMINACE NA RAKOUSKÝ KEMP
BRANKÁŘI

Tomáš Koubek Rennes 7/0

Jiří Pavlenka Brémy 5/0

Tomáš Vaclík Basilej 19/0

OBRÁNCI

Jan Bořil Slavia 5/0

Pavel Kadeřábek Hoffenheim 32/3

Theodor Gebre Selassie Brémy 47/3

Jakub Jugas Slavia 0/0

Tomáš Kalas Fulham 12/1

Filip Novák Trabzonspor 14/1

Marek Suchý Basilej 38/1

ZÁLOŽNÍCI

Antonín Barák Udinese 9/5

Vladimír Darida Hertha Berlín 51/4

Josef Hušbauer Slavia 14/1

Jakub Jankto Udinese 10/1

Jan Kopic Plzeň 12/3

Tomáš Souček Slavia 10/1

Jaromír Zmrhal Slavia 8/1

ÚTOČNÍCI

Michael Krmenčík Plzeň 13/7

Patrik Schick AS Řím 7/2

Matěj Vydra Derby County 20/5

 NEJVÍC STARTŮ V NÁRODNÍM MUŽSTVU MÁ SEDMADVACETILETÝ 
 STŘEDOPOLAŘ HERTHY BERLÍN VLADIMÍR DARIDA. 
 POSLEDNÍ S ČÍSLEM 51 SI PŘIPSAL V UTKÁNÍ S ČÍNOU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou kulatých jubileí.

ROK 1937 
RÁNA Z NOCI A MLHY

(A SMOLNÁ HLAVIČKA]
V udržování a upevňování „splendid isolation“ své fotbalové 

reprezentace se v těch letech Angličané náramně vyznali. Svě-

tovým šampionátům se vyhýbali, pyramida vyřazovacích mačů 

už od prvních kol strašila rizikem náhlého knockautu. (Ironií 

osudu v tom kolébka fotbalu dostala za pravdu - ale pranic se 

z toho neradovala - roku 1950 hned na prvním mistrovství, kte-

rého se její mužstvo zúčastnilo: již v 1. kole je naprosto nečeka-

ně poslal zpátky domů podceňovaný tým USA!)    

V třicátých letech minulého století na to Angličané šli 

od lesa. Rok co rok si vždy v pozdním podzimu, když jejich liga 

nabrala plné obrátky, pozvali některé přední národní mužstvo 

z evropské pevniny, a ukázali mu, zač je ostrovního fotbalu lo-

ket. Výsledky hovořily jasnou řečí: v letech 1931 - 1936 postupně 

se Španěly 7:1, s rakouským wunder-teamem 4:3, s Francouzi 

(kteří se tehdy v té vybrané společnosti octli spíše s ohledem 

na spojenecké vztahy)  4:1, s novopečenými italskými mistry 

světa 3:2, s Němci 3:0 a nakonec s vždy obávanými Maďary 8:2! 

Roku 1937 zamířilo pozvání konečně i do Prahy! Pro nás 

byla ta sezona mezistátních zápasů mimořádně bohatá, jede-

náct zápasů znamenalo nový rekord, jenže výsledky před vý-

letem přes Kanál byly spíše chudé. A kdyby jen to... V květnu 

jsme na Spartě podlehli Skotům 1:3 a Italům 0:1. A v září, ani 

se to psát nechce, se národní mužstvo vrátilo z Budapešti s de-

baklem 3:8. Famózní György Sárosi toho dne sedmkrát poko-

řil nešťastného Františka Pláničku! Kdo by se mohl divit, že 

s blížícím se termínem londýnské zkoušky zralosti počáteční 

nadšení stále zřetelněji nahrazovaly rozpaky a dokonce obavy 

z možného fiaska? 

Ve středu 1. prosince na stadionu White Hart Line, domo-

vě tottenhamských Kohoutů, poslal asociační kapitán Tesař 

na deštěm rozmáčený a po čertech kluzký trávník jedenáctku 

složenou ze čtyř slávistů, šesti sparťanů a kladenského Kloze: 

Plánička - Košťálek, Daučík - Vodička, Bouček, Kolský - Říha, 

Kloz, Zeman, Nejedlý, Puč. Čtyři vicemistři světa z Říma 1934, 

gólman, pravý bek a levá strana útoku, měli za sebou v souč-

tu už 170 utkání s lvíčkem na srdci. Ale byli tu i reprezentační 

novici na levém beku, levém halvu a pravém křídle. A střední 

útočník Josef Zeman, který se v tom střetnutí první ze všech 

dvaadvaceti hráčů dotkl míče, nastoupil k mezistátnímu debu-

tu. Tomu se tedy říká premiéra! 

Bílí se do zápasu vřítili drtivým náporem. Plánička hned 

zkraje čelil řadě tvrdých střel. Nebezpečí hrozilo zejména 

z pravé strany anglického útoku, především od jejich nejlep-

šího hráče, dvaadvacetiletého, ale již skvělého Stanleyho Mat-

thewse na křídle. Proto se Oldřich Nejedlý stáhl na pomoc pře-

tíženým zadním řadám. Přesto hostitelé otevřeli v 10. minutě 

skóre. Naši kontrovali, už dvě minuty poté Antonín Puč dostal 

od Josefa Zemana míč do běhu, jak to měl rád, a jeho falšovaná 

šajtle levačkou znamenala vyrovnání. Hra se vyrovnala, přesto 

SERIÁL

si však Angličané zajistili dvougólový náskok. Díky Zemanovu 

kontaktnímu gólu do šatny ze 45. minuty jsme však v půli pro-

hrávali jen 2:3. 

V průběhu hry drobný déšť zesílil a nakonec se proměnil 

ve sněžení. Hřiště se stále víc proměňovalo v močál a pověst-

ná londýnská mlha houstla. V 55. minutě Matthews už podru-

hé překonal Pláničku. V té chvíli si padesát tisíc Londýňanů 

z hloubi oddechlo v domnění, že jejich tým už má své jisté. 

Omyl! Hráči v červených dresech právě po tom gólu zmobilizo-

vali všechny své zbývající síly a dva Nejedlého góly z 60. a 75. 

minuty znamenaly vyrovnání na 4:4! Bohužel nebyly v tom vel-

kém, ale fair vedeném boji poslední. Do konce herní doby zbý-

valo jen o něco víc než sedm minut, když...    

„V husté mlze a za soumraku vynořuje se uprostřed hřiště po-

stava v bílém trikotu a jde vpřed... To Stanley Matthews se vydal 

na nejdelší cestu své sportovní dráhy. Uhýbá, probíhá, obchází 

soupeře.“ Tak líčí osudnou chvíli jeden z anglických zpravodajů. 

Ještě daleko za velkým vápnem malý velký muž ze Stoke z po-

sledních sil vystřelil. „Přímo na čáře malého čtverce stojí Koš-

ťálek. Míč lehce zasáhne jeho hlavu. Nejlepší brankář, jakého 

kdy anglické obecenstvo vidělo, se vrhá nesprávným směrem, 

zatímco obráncova hlava stáčí míč na opačnou stranu...“ Mni-

chovský časopis Fussball nazval ten gól „ranou z noci a mlhy“. 

A titulek listu Paris Soir hlásal: „Britský lev se doma třásl!“ 

S vydatnou pomocí smolné teče Josefa Košťálka se Anglie 

ujala vedení 5:4 a tak už to zůstalo. A rozhodčí velkého zápasu, 

vytáhlý Belgičan Langenus, řekl bezprostředně po jeho skon-

čení českému rozhlasovému reportérovi Lauferovi: „Nebyl to 

wunder-team, ale dokázal zázraky. Udržet do sedmi minut před 

koncem hry proti Anglii na její půdě nerozhodný stav a podleh-

nout pak za tmy vlastní brankou, to je přece opravdový zázrak!“

Deset Čechů a Slovák Ferdinand Daučík dokázali v tom mlž-

ném podvečeru vyvolat po celé Evropě vzrušení srovnatelné 

s ohlasem, jenž tři roky předtím ocenil statečný výkon mužstva 

Československa v římském finále světového šampionátu. 

Týden po heroickém výkonu na White Hart Line však stejný 

soubor utrpěl v Glasgowě další porážku od Skotů, tentokrát 

dokonce 0:5! Ale to už je jiný příběh... Miloslav Jenšík 

 V LONDÝNĚ NA PŘÁNÍ ANGLIČANŮ NASTOUPILI NAŠI REPREZENTANTI POPRVÉ V HISTORII V ČÍSLOVANÝCH DRESECH. 
 NA SNÍMKU JEDNOHO Z PLÁNIČKOVÝCH ÚSPĚŠNÝCH ZÁSAHŮ DO HRY MÁ KAREL KOLSKÝ ČÍSLO 6, 
 Z NAŠICH JSOU NA SNÍMKU JEŠTĚ SMOLAŘ KOŠŤÁLEK A ZCELA VPRAVO DAUČÍK. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 1987
NENÍ STŘÍDÁNÍ 

JAKO STŘÍDÁNÍ… 
Ve společnosti se po sovětském vzoru všude možně skloňo-

vala „perestrojka“, česky přestavba. Reprezentace se do tohoto 

procesu nechtěně zapojila změnami v kádru, ve kterém již ne-

figurovali účastníci posledních šampionátů - evropského v roce 

1980 v Itálii a světového o dva roky později ve Španělsku. Propa-

dáky v následných dvou kvalifikacích reprezentační loučení ještě 

urychlila, takže trenér Josef Masopust už přestal zvát Ladislava 

Vízka, Jana Bergera a za čas i kapitána Jana Fialu. Dalším dů-

vodem byla jejich zahraniční angažmá, na která byli po splnění 

potřebných věkových i zápasových kritérií uvolněni.

Novou evropskou destinací se stala Francie, kam začal čes-

koslovenské internacionály lákat jejich krajan, manažer Hugo 

P. Losenicky. Do prvoligového HAC Le Havre zamířil útočník 

Ladislav Vízek, kterého následoval jeho klubový a reprezentač-

ní parťák obránce Jan Fiala, do druholigového Rouenu odešel 

slávistický špílmachr Karel Jarolím, který byl povolán ke svému 

poslednímu zápasu v národním týmu již ze svého nového seve-

rofrancouzského klubu, ve kterém koncem šedesátých let půso-

bil vicemistr světa z Chile 1962 Tomáš Pospíchal.

V kvalifikaci mistrovství Evropy 1988 cestovali Masopustovi 

svěřenci dvakrát do Skandinávie a jednou na Britské ostrovy, 

kde československé reprezentaci ve většině „ostrých“ zápasů 

výsledková pšenka příliš nekvetla. Ve Wrexhamu proti Walesu 

to však dlouho vypadalo, že si odvezou domů zlaté body, kte-

ré by mohly přiblížit účast na závěrečném turnaji v Německu. 

V 75. minutě totiž vstřelil Ivo Knoflíček vedoucí gól, jenže pak 

přišla fatální chyba při střídání. „Myslím si, že jsme v tom-

to zápase podali supervýkon a měli cenné vítězství na dosah. 

SERIÁL SERIÁL

 JOZEF CHOVANEC VEDL JAKO KAPITÁN ČESKOSLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ TÝM POPRVÉ V BŘEZNU 1984 V ERFURTU 
 PROTI TEHDEJŠÍ NDR, ZÁPAS BYL PO DOHODĚ OBOU SVAZŮ POVAŽOVANÝ ZA OFICIÁLNÍ MEZISTÁTNÍ. HOSTÉ V NĚM PROHRÁLI 1:2. 
 PŘI NÁSTUPU NA TRÁVNÍK JSOU ZA NÍM KAREL JAROLÍM, STANISLAV GRIGA, VLADIMÍR KINIER, JIŘÍ SLOUP A DALŠÍ FOTBALISTÉ. 

STALO SE...

  K červnovému utkání výběrů střední a západní Evropy byli nomi-
nováni tři Češi: Plánička, který dokonce měl být kapitánem Středo-
evropanů, Puč a Nejedlý. Oba slávisté se z rozhodnutí klubu omluvili 
nedoléčenými zraněními. Plánička, který chtěl za každou cenu chy-
tat, ale nesměl, byl ještě ke všemu následně vystaven křivdivému 
obvinění z asociace, že si neváží nabídnuté pocty, a vyřazen z národ-
ního mužstva. Kterési bulvární novinářské pero se o něho dokonce 
otřelo, že se léčí (jak v listu doslova stálo) „v blázinci“. Obrovský 
tlak veřejného mínění mu ale vrátil svetr s lvíčkem právě včas, aby 
se mohl postavit do branky v památném londýnském mači. 

  Fanoušci Slavie se přece jen dočkali - po čtyřletém toužebném 
očekávání konečně viděli Pepiho Bicana v červenobílém dresu! 
Poprvé jej oblékl v 3. kole ligy 1937-1938 na Kladně, ale gól nedal 
a jeho tým sklidil už třetí ligovou prohru v řadě. To se stalo v neděli. 
Ve středu Slavia vyřadila z župního poháru Bohemku vítězstvím 7:1, 
k němuž přispěl čtyřmi úspěšnými trefami. A následující neděli dal-
ším kvartetem gólů porazil Náchod 4:0!

  První kvalifikační zápas pro MS 1938 v Sofii skončil nečekanou 
dělbou bodů. Plichta 1:1 naše fanoušky zaskočila, ale jen do chví-
le, než se seznámili s okolnostmi střetnutí. Několikadenní lijáky 
proměnily hřiště v neschůdné bahnisko, na kterém bulharští hráči 
řádili jak smyslů zbavení. O život snad nešlo, o zdraví určitě ano. 
Star otiskl fotografii Boučkových chránítek holení, deformovaných 
jak po úderech kladivem. A pražská odveta v dubnu příštího roku už 
samotným výsledkem 6:0 daleko objektivněji objasnila skutečný 
vzájemný poměr sil. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Připravili jsme se o něj sami netaktickým střídáním. Trenéři 

chtěli logicky vyztužit na poslední minuty naši defenzívu, a tak 

stáhli z útoku „Skuhráče“ (Tomáše Skuhravého) a poslali místo 

něj obránce Míru Kadlece. Jenže střídali v době, kdy Velšané 

měli zahrávat trestný kop kolem naší šestnáctky. A ti pochopi-

telně nečekali, až od postranní čáry doběhne do vápna, zvlášť 

když to polský rozhodčí po nich ani nevyžadoval! No a než tam 

Míra dorazil, aby zaujal správné postavení a převzal si někte-

rého z protihráčů, tak obávaný liverpoolský útočník Ian Rush 

po centru vyrovnal na konečných 1:1,“ vzpomíná jeden z aktérů 

Jozef Chovanec.

Stejný výsledek se zrodil o šest týdnů později v Kodani, kde 

„dánský dynamit“ po první půli vedl 1:0. Střídání tentokrát Jo-

sefu Masopustovi naopak náramně vyšlo. Zase šel ze hřiště 

budoucí „Bomber“ Skuhravý, ale už o přestávce. Místo něj na-

stoupil středopolař Karel Jarolím, který měl hru hostů kombi-

načně rozhýbat. A povedlo se mu to včetně přípravy vyrovnávací 

branky! „Původně jsem figuroval jen mezi náhradníky, spíš se 

počítalo, že nastoupím jako jeden ze dvou povolených starších 

hráčů za „jedenadvacítku“, i když mi bylo přesně o deset let víc,“ 

vybavuje si zajímavé peripetie před utkáním s Dánskem, které 

v té době patřilo ke kontinentální špičce, současný reprezen-

tační kouč, a pokračuje: „Kopali jsme hned na začátku druhé 

půle trestňák z levé strany, točil jsem ho do vápna, kam vletěl 

neohroženě „Háša“ (Ivan Hašek) a v té mele stihl balon hlavou 

usměrnit do sítě!“

Dvě remízy z cizích hřišť vylepšily před podzimním kvalifi-

kačním finišem postupovou pozici. Fotbaloví fanoušci a počtáři 

měli dopředu jasno - vyhrát ve Finsku a potom doma s Walesem. 

Jenže v září místo toho zažili reprezentanti v zemi tisíce jezer po-

řádně ledovou sprchu, která naděje definitivně spláchla. Jozef 

Chovanec zažil truchlivou premiéru v roli stabilního kapitána 

národního týmu, v němž převzal pásku po „krajánkovi“ Janu 

Fialovi. Podepsal se pod první gól Hjelma, který určil ráz ne-

povedeného fotbalového představení, další dva Finové přibalili 

papírovému favoritovi v závěrečné dvacetiminutovce na zpáteč-

ní cestu do Prahy. „Byl to jednoznačně nejhorší zápas, co jsem 

v reprezentaci odehrál. A taky poslední,“ říká lakonicky Karel 

Jarolím, který se s Jozefem Chovancem shoduje, že tehdejší tým 

měl jednoznačně na postup. Povedlo se mu to až o dva roky poz-

ději v listopadu 1989, kdy si vybojoval v hektické kvalifikaci účast 

na mistrovství světa 1990 v Itálii, které se uskutečnilo už po pádu 

„železné opony“. Ale to už je jiná kapitola…

Oba dirigenti pražských „S“ se za ni podívali dřív. Karel Jaro-

lím už do dánské metropole přicestoval jako hráč Rouenu, kde 

strávil tři sezony a jednu poté v Amiensu. „Byla to pro mě ob-

rovská životní zkušenost, která mi navíc prodloužila hráčskou 

kariéru i po návratu domů. Ovlivnilo mě to i potom, když jsem 

začal s trénováním. Děti se ve Francii naučily světový jazyk,“ 

vypočítává nesporné klady zahraničního angažmá na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let. Jozef Chovanec vyrazil v lednu 

1989 na ještě zvučnější klubovou adresu - do PSV Eindhoven, se 

kterým získal nizozemský titul. K tomuto transferu a ještě před 

dovršením třicítky (stejně jako útočníkovi Stanislavu Grigovi 

do Feyenoordu Rotterdam) mu pomohl trenér Václav Ježek, kte-

rý se naopak z Nizozemska vrátil zpátky do Sparty a také k čes-

koslovenské reprezentaci. Jako asistent staronového kouče Jo-

zefa Vengloše… Václav Tichý

SERIÁL

STALO SE...

  Pražská Sparta po jednoroční pauze opět získává titul a startuje 
tím svoji mistrovskou hegemonii ve federální lize až do její předpo-
slední sezony 1991/1992, kdy ji na trůnu vystřídá, rovněž jen na rok, 
bratislavský Slovan.

  Jednou z mladých letenských opor je záložník Michal Bílek, který 
na bratislavském Tehelném poli prožije snový debut v reprezen-
tačním „áčku“ v utkání proti Polsku. Přišel na trávník v 67. minutě 
a ještě než naskočila další, po sólu z poloviny hřiště pošle míč podél 
polského brankáře do sítě! Za pouhé dva týdny pak předvede svoji 
parádní disciplínu exekuci trestných kopů v utkání s Walesem a ani 
renomovaný gólman Southall proti jeho přesné střele nemá šanci. 
V dalších letech se bude galerie Bílkem překonaných brankářů po-
těšitelně rozrůstat…

  Naopak s reprezentačním dresem se loučí tehdejší rekordman 
v počtu startů útočník Zdeněk Nehoda. Mistr Evropy z Bělehradu 
1976 mohl být prvním „stovkařem“, ale po výbuchu na světovém 
šampionátu 1982 ve Španělsku jeho éra v národním týmu ve třiceti 
letech skončila. Desetiminutovkou proti Polsku zarovnal svoje kon-
to odehraných mezistátních zápasů na devadesát.  

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://tr10.cz/
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Kovač obral Bayern o pohár!

Fotbalisté Frankfurtu popáté v historii a poprvé za posledních 30 let získali Německý pohár. 
Ve finále v Berlíně překvapivě porazili 3:1 ligového mistra a vítěze Superpoháru Bayern Mni-
chov, kterému překazili možný zisk třetí trofeje v sezoně. Dvěma góly se o to zasloužil chorvat-
ský útočník Ante Rebič. Eintracht byl ve finále i loni, ale to prohrál s Dortmundem a prodloužil 
své čekání na trofej od roku 1988. Tentokrát už svou šanci využil. 

K triumfu ho paradoxně dovedl chorvatský trenér Niko Ko-

vač, který po sezoně zamíří právě do Bayernu, kde vystřídá 

Juppa Heynckese. Rozhodující moment se zrodil osm minut 

před koncem za stavu 1:1, kdy Frankfurt podnikl ojedinělý pro-

tiútok, po dlouhém pasu si Rebič zpracoval míč mezi dvěma 

obránci a prostřelil gólmana podruhé. V nastavení pak Gači-

novič využil zoufalé snahy Bayernu a po brejku, připomínajícím 

spíš hokejové power-play, trefil opuštěnou branku, z níž mni-

chovský gólman Ulreich vyběhl na rohový kop. Kovačovým ná-

stupcem na lavičce Frankfurtu bude Adi Hütter, který podepsal  

s Eintrachtem smlouvu do roku 2021. Osmačtyřicetiletý rakous-

ký kouč získal v nedávné minulosti titul se Salcburkem a v po-

sledních třech letech vedl Young Boys Bern, které přivedl v této 

sezoně rovněž k vytouženému švýcarskému primátu a prolomil 

tak mistrovskou hegemonii Basileje. Naopak v bundeslize končí 

jeho o dva roky starší krajan Ralph Hasenhüttl. Po dvou letech 

odchází z Lipska, které dovedl v minulé sezoně k překvapivému 

titulu německého vicemistra a účasti v Lize mistrů, třebaže měl 

smlouvu ještě na nadcházející sezonu. Předtím trénoval fotba-

listy Ingolstadtu, s nimiž vybojoval postup mezi elitu. 

 NIKO KOVAČ JÁSÁ S POHÁREM PRO VÍTĚZE NĚMECKÉHO POHÁRU, KTERÝ „JEHO“ FRANKFURT UZMUL „JEHO“ BAYERNU… 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Slzavé epilogy legend

O všem podstatném již bylo rozhodnuto, hrálo se pouze o čest. 
Přesto přineslo závěrečné kolo La Ligy dva nezapomenutelné 
a hodně dojemné momenty. Ve svých klubech se loučily španěl-
ské legendy Iniesta a Torres!

Jeden zápas jim chyběl k letošní ligové neporazitelnosti, jedna jediná trefa ke zdolání 

stogólové hranice. Fanoušci a fotbalisté Barcelony ovšem ronili slzy kvůli něčemu zcela ji-

nému. Odcházela legenda: Andres Iniesta! V Barceloně strávil celou profesionální kariéru 

a odehrál za ni 674 soutěžních utkání. Více jich má na kontě pouze jeho někdejší parťák Xavi 

(767). „Bylo to neuvěřitelných 22 let a bylo pro mě ctí bojovat za nejlepší klub světa,“ povídal 

brečící hrdina do mikrofonu. V Barce získal 22 trofejí a 90 tisíc fandů na vyprodaném Nou 

Campu mu připravilo nezapomenutelnou rozlučku.

Podobné momenty zažíval v Madridu na Atlétiku i střelec Fernando Torres, který navíc 

při remíze 2:2 s Eibarem vstřelil oba góly domácích. Pohádkový konec! „Díky celé rodině 

Atlétika. Vždy jsem tady chtěl hrát, udělali jste ze mě nejšťastnějšího člověka na světě,“ 

děkoval fandům dojatý kanonýr, který ovšem sladkou rozlučku zažil už během týdne při 

triumfu Los Rojiblancos v Evropské lize.

V generálce na finále Ligy mistrů Real promarnil dvougólový náskok na hřišti Villar-

realu a také remizoval 2:2. Kouče Zidaneho mohla těšit vzrůstající forma rychlíka Balea 

i vcelku spolehlivý výkon jeho syna Luky, kterého vůbec poprvé postavil do brány „bí-

lého baletu“. Nejlepším kanonýrem soutěže se stal díky 34 gólům s velkým náskokem 

Lionel Messi, který korunu krále střelců získal už popáté, zatímco jeho rival Ronaldo to 

dokázal „jen“ třikrát. Sice oba stárnou, ovšem nikdo nepochybuje, že příští sezonu to 

bude zase jejich souboj! 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 38 28 9 1 99:29 93

2. Atl. Madrid 38 23 10 5 58:22 79

3. Real Madrid 38 22 10 6 94:44 76

4. Valencia 38 22 7 9 65:38 73

5. Villarreal 38 18 7 13 57:50 61

6. Betis 38 18 6 14 60:61 60

7. Sevilla 38 17 7 14 49:58 58

8. Getafe 38 15 10 13 42:33 55

9. Eibar 38 14 9 15 44:50 51

10. Girona 38 14 9 15 50:59 51

11. Espanyol 38 12 13 13 36:42 49

12. Real Sociedad 38 14 7 17 66:59 49

13. Celta Vigo 38 13 10 15 59:60 49

14. Alaves 38 15 2 21 40:50 47

15. Levante 38 11 13 14 44:58 46

16. Ath. Bilbao 38 10 13 15 41:49 43

17. Leganes 38 12 7 19 34:51 43

18. La Coruňa 38 6 11 21 38:76 29

19. Las Palmas 38 5 7 26 24:74 22

20. Malaga 38 5 5 28 24:61 20

 ANDRES INIESTA SE LOUČÍ S BARCELONOU, 
 ZA NÍŽ ODEHRÁL CELOU SVOJI PROFESIONÁLNÍ KARIÉRU! 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 34 12

2. Ronaldo C. Real Madrid 26 5

3. Suarez L. Barcelona 25 12

4. Aspas I. Celta Vigo 22 5

5. Stuani C. Girona 21 0

6. Griezmann A. Atl. Madrid 19 9

7. Gomez M. Celta Vigo 17 4

8. Bale G. Real Madrid 16 2

8. Moreno G. Espanyol 16 1

8. Rodrigo Valencia 16 4

11. Bacca C. Villarreal 15 6

11. Willian Jose Real Sociedad 15 4

13. Angel Getafe 13 2

13. Zaza S. Valencia 13 1

SERIE A

Inter okradl Lazio!

Vše nakonec dopadlo podle předsezonních prognóz. Italským 
mistrem se stal posedmé v řadě Juventus, kterému na paty nej-
více šlapala dvojička Neapol a AS Řím. A zbylé místo pro Ligu 
mistrů přece jen obsadil Inter, který v posledním kole doslova 
okradl druhý římský klub Lazio!

Stačilo jim doma neprohrát. Ještě dvanáct minut před koncem borci Lazia dokonce 

na Stadio Olimpico vedli 2:1 a těšili se na milionářskou Champions League. Jenže pak bě-

hem tří minut od Milánských dvakrát inkasovali a jejich zmar podtrhly dvě červené karty... 

„Můžeme vinit jen sami sebe, zápasu jsme dominovali. Asi to byl osud,“ hlesl zklamaný 

domácí kouč Inzaghi, zatímco kabina Interu se opájela štěstím: „Dokázali jsme to tím nej-

bláznivějším možným způsobem, jsme v Lize mistrů!“

Jinak závěrečné kolo Serie A bylo ve znamení velkého loučení brankářské legendy Buf-

fona. Jeho Juventus, už jistý mistr, zdolal 2:1 Veronu, a když Gigi po hodině hry symbolicky 

střídal, tekly na bouřícím stadionu slzy proudem. „Nechtěl jsem žádnou divočinu, ale odejít 

v klidu, s respektem. Ani jako dítě jsem neměl rád narozeninové oslavy, nerad jsem totiž 

v centru pozornosti,“ přiznal čtyřicetiletý gólman. V dresu Juve strávil 17 sezon, s 9 tituly je 

nejúspěšnějším hráčem v historii italské ligy, v níž odehrál 640 zápasů. Úplný konec kari-

éry si ale pětinásobný nejlepší gólman světa dost možná rozmyslel, přiznal řadu atraktiv-

ních nabídek a spekuluje se, že teď zamíří do Paris SG!

AC Milán udržel vysokou výhrou 5:1 nad Fiorentinou šesté místo a postup do Evropské 

ligy. Český reprezentant Antonín Barák se gólovou přihrávkou postaral o výhru Udine 1:0 

nad Boloňou a se spoluhráčem Jakubem Janktem mohli slavit záchranu v soutěži. Naopak 

sestupuje Crotone, ve kterém hostoval obránce Stefan Simič. Beznadějně poslední Bene-

vento pak 29. prohrou v sezoně stanovilo smutný rekord Serie A. 

 VÝHROU NA LAZIU SI PLEJEŘI INTERU ZAJISTILI ÚČAST V LIZE MISTRŮ. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 38 30 5 3 86:24 95

2. Neapol 38 28 7 3 77:29 91

3. AS Řím 38 23 8 7 61:28 77

4. Inter 38 20 12 6 66:30 72

5. Lazio 38 21 9 8 89:49 72

6. AC Milán 38 18 10 10 56:42 64

7. Atalanta 38 16 12 10 57:39 60

8. Fiorentina 38 16 9 13 54:46 57

9. Turín FC 38 13 15 10 54:46 54

10. Sampdoria 38 16 6 16 56:60 54

11. Sassuolo 38 11 10 17 29:59 43

12. FC Janov 38 11 8 19 33:43 41

13. Chievo 38 10 10 18 36:59 40

14. Udinese 38 12 4 22 48:63 40

15. Bologna 38 11 6 21 40:52 39

16. Cagliari 38 11 6 21 33:61 39

17. Spal 38 8 14 16 39:59 38

18. Crotone 38 9 8 21 40:66 35

19. Verona 38 7 4 27 30:78 25

20. Benevento 38 6 3 29 33:84 21

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Icardi M. Inter 29 2

1. Immobile C. Lazio 29 9

3. Dybala P. Juventus 22 5

4. Quagliarella F. Sampdoria 19 6

5. Mertens D. Neapol 18 6

6. Džeko E. AS Řím 16 4

6. Higuain G. Juventus 16 6

8. Simeone G. Fiorentina 14 4

9. Falque I. Turín FC 12 8

9. Inglese R. Chievo 12 2

9. Lasagna K. Udinese 12 1

9. Milinkovic-Savic S. Lazio 12 3

VÝSLEDKY
38. KOLO

Barcelona - Real Sociedad 1:0 * Atl. Madrid - Eibar 2:2
Ath. Bilbao - Espanyol 0:1 * Valencia - La Coruňa 2:1
Villarreal - Real Madrid 2:2 * Las Palmas - Girona 1:2

Malaga - Getafe 0:1 * Sevilla - Alaves 1:0
Leganes - Betis 3:2 * Celta Vigo - Levante 4:2

VÝSLEDKY
38. KOLO

Lazio - Inter 2:3 * Sassuolo - AS Řím 0:1
AC Milán - Fiorentina 5:1 * Cagliari - Atalanta 1:0

Chievo - Benevento 1:0 * Neapol - Crotone 2:1
Spal - Sampdoria 3:1 * Udinese - Bologna 1:0

FC Janov - Turín FC 1:2 * Juventus - Verona 2:1

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Dunajská Streda si zahrá Európsku ligu

Zápasmi 10. kola nadstavbovej časti sa skončila sezóna 2017/18 
vo Fortuna lige. Hoci o majstrovi  i zostupujúcom už bolo rozhod-
nuté pred záverečným hvizdom, ostalo vyriešiť niekoľko otáz-
nikov. Potešilo, že vo väčšine stretnutí sa hral ofenzívny futbal, 
o čom svedčí slušný počet gólov. Trnavský Spartak si v závere 
súťaže neudržal majstrovskú fazónu, po poltucte gólov v Žiline 
prehral aj na domácom trávniku s Trenčínom 0:2.

Napriek prehre vytvorilo 17 000 divákov búrlivú atmosféru,  majstrovské oslavy sa  

potom presunuli do ulíc. Slovan uhájil druhé miesto v tabuľke, Žilinu porazil 3:2. Žilinčan 

Samuel Mráz  strelil 19. gól a získal korunu kráľa strelcov, keď ako jediný dokázal na jar 

preskočiť jesenných kanonierov Jangu a Mareša. Dunajská Streda po troch prehrách ces-

tovala na Liptov s vedomím, že len tri body jej zabezpečia účasť v Európskej lige. Už v prvom 

polčase si vypracovala pohodlný trojgólový náskok, na konečných 4:0 upravil po prestávke 

strelec dvoch gólov Vida. O poslednú miestenku v pohárovej Európe sa bude premiérovo 

hrať baráž, v ktorej si zmerajú sily Žilina s Nitrou a Trenčín s Ružomberkom. Finále baráže 

je na programe 27. mája. Nitra porazila vysoko Senicu, ktorú čaká baráž s druhým tímom 

II. ligy, v záhoráckom derby sa stretne so Skalicou. Prešov sa rozlúčil s najvyššou súťažou 

výhrou 2:1 nad Michalovcami. Šarišanov nahradí v novej sezóne víťaz II. ligy Sereď. 

Jedenástka sezóny: Lukáš Hroššo (Nitra) - Boris Sekulič (Slovan), Ľubomír Šatka 

(Dunajská Streda), Boris Godál (Trnava), Eric Davis (Dunajská Streda) - Aleksandar Ča-

vrič (Slovan), Achraf El Mahdioui(Trenčín), Marin Ljubičič (Dunajská Streda), Erik Pačinda 

(Dunajská Streda) - Samuel Mráz (Žilina), Marvin Egho (Trnava). Najlepší hráč: Boris 

Godál (Trnava), najlepší tréner: Nestor El Maestro (Trnava), objav sezóny: Samuel Mráz 

(MŠK Žilina).  Peter Divéky

 KAPITÁN TRNAVY BORIS GODÁL SA STAL NAJLEPŠÍM HRÁČOM SEZÓNY. 

FORTUNA LIGA

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G

1. Samuel Mráz Žilina 19

2. Rangelo Janga Trenčín 14

3. Jakub Mareš Slovan Bratislava 12

4. Aleksandar Čavrič Slovan Bratislava 12

5. Róbert Gešnábel Ružomberok 11

6. Erik Pačinda Dunajská Streda 10

7. Antonio Mance Trenčín 10

8. Martin Koscelník Michalovce 8

9. Roland Černák Dunajská Streda 8

10. Filip Hološko Slovan Bratislava 8

11. Hilary Gong Trenčín 8

FORTUNA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

SKUPINA O TITUL
1. Trnava 32 20 4 8 41:28 64

2. Slovan Brat. 32 17 8 7 58:37 59

3. Dun. Streda 32 16 9 7 46:32 57

4. Žilina 32 17 2 13 63:51 53

5. Trenčín 32 15 6 11 75:47 51

6. Ružomberok 32 10 10 12 36:39 40

SKUPINA O UDRŽENÍ
1. Nitra 32 11 12 9 33:29 45

2. Michalovce 32 11 8 13 35:34 41

3. Podbrezová 32 11 5 16 29:43 38

4. Z. Moravce 32 8 7 17 39:52 31

5. Senica 32 6 8 18 29:58 26

6. Prešov 32 5 11 16 22:56 26

PROGRAM
BARÁŽ O UDRŽENÍ

22.5. Skalica - Senica
26.5. Senica - Skalica

VÝSLEDKY
SKUPINA O TITUL - 10. KOLO

Ružomberok - Dun. Streda 0:4
Slovan Bratislava - Žilina 3:2 * Trnava - Trenčín 0:2

SKUPINA O UDRŽENÍ - 10. KOLO

Nitra - Senica 5:2 * Podbrezová - Z. Moravce 1:0
Prešov - Michalovce 2:1

Foto: SFZ/Fortuna liga

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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Německý mistr Salák: „Konečně mám šanci 

zahrát si Ligu mistrů!“

Osmatřicetiletý futsalista Michal Salák se konečně dočkal mistrovského titu-
lu. Na konci dubna mohl slavit, ale v Německu, kde hraje za VfL 05 Hohenstein- 
Ernstthal. Jeho tým porazil v drážďanském finále Kolín nad Rýnem. Zápas se 
za stavu 5:5 prodlužoval, v něm utkání rozhodl právě Michal Salák.

 MICHAL SALÁK (VLEVO) JE FUTSALOVÝM MISTREM NĚMECKA. 

	 Michale, poprvé ve futsalové kariéře jste mistrem. Jaké 

to je?

„Je to neuvěřitelný pocit. Na stará kolena a na šestý pokus se 

mi splnil sen být konečně první. Mám šanci zahrát si Ligu mistrů. 

Jedním slovem paráda.“

	 Jaký je rozdíl mezi německým a českým play off?

„Rozdíl je obrovský. V Německu se hraje vše jen na jeden zápas. 

Začíná se v osmifinále a pokračuje až do finále. Vše na jeden zá-

pas a vše se losuje tak, že se může stát, že všechny zápasy můžete 

odehrát venku. My jsme hráli čtvrtfinále i semifinále venku, jen 

finále jsme byli jako domácí, ale jak asi všichni vědí, to se hrálo 

v Drážďanech.“

	 Říká se, že úroveň německé ligy je nižší než VARTA futsal 

liga. Souhlasíte?

„Určitě souhlasím. V Německu se bude úroveň určitě zvedat, 

ale chce to čas. Většina mužstev je složená převážně z fotbalistů 

a futsalových tréninků mají málo. A hlavně kvalitních futsalových 

trenérů v Německu moc není.“

	 V čem je naopak německá soutěž podle vás lepší? V čem 

by se česká měla poučit?

„Zatím toho moc není. Snad jen v tom, že bych u nás zavedl, aby 

se finále hrálo jen na jeden zápas. Pro celkovou atmosféru a pro 

diváky je to daleko atraktivnější.“

	 Jak to bude s vaší futsalovou kariérou dál? Zůstanete 

ještě další sezonu v Německu a zahrajete si UEFA Champions 

League?

„Ano. Zůstávám v Německu a budu dále pokračovat jako hráč. 

Koho by nelákalo zahrát si Ligu mistrů. Samozřejmě záleží, jestli 

mi bude zdraví sloužit jako doposud. Člověk nikdy neví v mém 

věku.“

 MICHAL SALÁK (PRVNÍ ZLEVA OD KAPITÁNA) SE RADUJE ZE ZISKU NĚMECKÉHO TITULU. 

inzerce

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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	 Nelákalo by vás do budoucna i trenérské řemeslo?

„Je pravda, že poslední dobou nad tím hodně přemýšlím. A až 

přestanu hrát, chtěl bych se trenéřině věnovat. Nejraději zde 

v Německu, ale nevylučuji ani návrat domů.“

	 Sledoval jste závěr české ligy? Co jste říkal na play off 

a jeho konečný výsledek? Překvapilo vás něco?

„Sledoval poctivě. Osobně jsem byl na utkáních Svarog - Plzeň 

a Litoměřice - Chrudim. Musím říct, že mě překvapila série Plzeň 

- Svarog, samozřejmě příjemně. Myslím si, že z této série nepo-

stoupil lepší, ale šťastnější tým. Oba dva soupeři předváděli pěkný 

futsal. Myslím si, že titul je opět ve správných rukou. Čekal jsem, 

že Litoměřice by možná mohly Chrudim i vyřadit, ale opět se uká-

zala velká kolektivní síla Chrudimi a hlavně nejlepší hráč play off 

Lukáš Rešetár. I pak ve finále se ukázal jako správný kapitán a lídr. 

Klobouk dolů před tím, jaké výkony předváděl.“

	 Na koho byste si rád po zisku titulu vzpomněl?

„Chtěl bych poděkovat všem spoluhráčům, trenérům a funkcio- 

nářům, kteří mě provázejí mojí kariérou. Bez nich bych tohoto 

úspěchu nikdy nedokázal. A samozřejmě mojí rodině. Doufám, že 

ještě nějaký úspěch přidám.“ 

 FUTSALISTA MICHAL SALÁK (VLEVO) SI PŘIPSAL I NĚKOLIK STARTŮ ZA ČESKOU REPREZENTACI. 

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

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


6968 INZERCEINZERCE Úterý 22.5.2018
21/2018

Úterý 22.5.2018
21/2018

CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz

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


7372

72 73

FOTBAL - ŽENY FOTBAL - ŽENY
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 22.5.2018

21/2018
Úterý 22.5.2018
21/2018

zeny.fotbal.cz

 SPARŤANKA KYLIE STROM SLAVILA 
 VEDLE POHÁRU I OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ HRÁČKU UTKÁNÍ. 

 SPARŤANKY S POHÁRY A S MEDAILEMI PRO NEJLEPŠÍ TÝM ČESKÉ POHÁROVÉ SOUTĚŽE. 

Sparťanky obhájily výhru v poháru

Fotbalistky pražské Sparty v sobotu odpoledne obhájily vítězství v Pohá-
ru FAČR žen, ve Velkém Meziříčí porazil letenský tým Slovácko 3:1.

Sparta začala lépe a hned ve druhé minutě Stašková minu-

la hlavou branku, později zasáhla dobře Růžičková proti Bur-

kenroad. Americká útočnice se však již nemýlila po čtvrt hodině 

hry a Pražanky vedly. O dvě minuty později dorazila do sítě míč 

kapitánka Lucie Martínková a letenský tým vedl o dvě branky.

Na druhé straně se dobře vrátila do defenzívy Strom a na po-

slední chvíli zblokovala pokus Waltrové. Po následném rohovém 

kopu zakončovala Strnadelová hlavou pouze do náruče brankářky 

Pižlové. Střelkyně první sparťanské branky se pokusila navýšit 

vedení akrobaticky přes hlavu, ale minula branku. Před přestáv-

kou ještě slovácká Waltrova trefila tyč po rohovém kopu, sparťan-

ky Stašková s Odehnalovou nenavýšily.

Po změně stran nebezpečně zakončovala sparťanka Ringelo-

vá, za Slovácko zakončovala hlavou Michaela Dubcová. Sparta se 

stále pokoušela přidat další branky, Strom však z trestného kopu 

těsně minula, stejně si vedla v zakončení i Burkenroad.

V 67. minutě nepřidala ve velké šanci ani Stašková, kterou vy-

chytala Růžičková. Čtvrt hodiny před koncem se podařilo Slovác-

ku snížit, míč nakonec protlačila do sítě kapitánka Paz. 856 diváku 

ve Velkém Meziříčí pak vidělo snahu Moravanek o zdramatizování 

duelu, ale branková konstrukce byla ještě dvakrát proti, Michaela 

Dubcová zamířila dvakrát pouze do břevna. 

Sparta tedy zvítězila 3:1 a obhájila tak své loňské vítězství, nej-

lepší hráčkou utkání byla zvolena sparťanka Kylie Strom. 

 VE FINÁLOVÉM ZÁPASE SE SPARŤANKY RADOVALI Z GÓLU TŘIKRÁT, TAKTO PO DRUHÉM Z NICH. 

POHÁR FAČR ŽEN - FINÁLE

AC SPARTA PRAHA - 1.FC SLOVÁCKO 3:1 (3:0)

Branky: 15. Burkenroad, 17. Martínková L., 31. Bertholdová - 76. Pa.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JE KONEC, SPARŤANKY SE STEJNĚ JAKO LONI RADUJÍ ZE ZISKU DOMÁCÍHO POHÁRU. 

 V KABINĚ SPARTY BYLO PO ZÁPASE POCHOPITELNĚ VESELO. 

 HRÁČKY SPARTY PŘED FINÁLOVÝM ZÁPASEM, NA JEHOŽ KONCI SLAVILY ZISK DOMÁCÍHO POHÁRU. 

 TÝM SLOVÁCKA SICE ZAHRÁL VE FINÁLE DOBŘE, NA SPARTU TO ALE NESTAČILO. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ODMĚNY NEJLEPŠÍMU CELKU PŘEDALI PATRONI FINÁLE KAREL POBORSKÝ A PETR KOUBA. 

ONDRÁŠOVKA CUP 
Kategorii U11 vyhráli mladíci Hradce Králové 

V Českých Budějovicích se hrál druhý ze šesti finálových turnajů šes-
tého ročníku Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR vě-
kových kategorií U8 - U13. I přes jednu porážku v základní skupině si 
vybojovali vítězství a cennou trofej mladí fotbalisté FC Hradec Králové. 
Vzpouru proti velkým klubům podtrhli druhým místem mladíci z FK 
Pardubice a třetím FK Ústí nad Labem. 

Ondrášovka Cup pro ročník 2017/2018 se hraje tak, že kaž-

dý finálový turnaj má na programu v první hrací den utkání 

ve čtyřech základních skupinách po šesti týmech, kdy hraje kaž-

dý s každým. První dva postupují do zlaté, další dva do stříbrné 

a poslední dva do bronzové skupiny. Zápasy těchto skupin se 

hrají v neděli a rozhoduje se v nich o konečném umístění. V Čes-

kých Budějovicích ale ve skupině F sehrály týmy šest zápasů, 

protože bylo do soutěže dodatečně nalosováno družstvo Dyna-

ma České Budějovice. 

Tři týmy zvládly základní skupinu bez prohry a zamířily 

do Zlaté fáze turnaje. Ve skupině F Ústí nad Labem ani jednou 

neprohrálo a body ztratilo pouze při nerozhodném výsledku 1:1 

s Football Talent Academy. Bez prohry šlo dále rovněž Slovác-

ko, které ve skupině G dvakrát remizovalo, a ve skupině H SKP 

České Budějovice pokračovalo mezi elitu bez porážky se dvěma 

výhrami a třemi remízami. 

 VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO ŽÁKŮ Z FC HRADEC KRÁLOVÉ. 

POŘADÍ KATEGORIE U11

1. FC Hradec Králové 14 * 2. FK Pardubice 13
3. FK Ústí nad Labem 12 * 4. SFC Opava 8 * 5. AC Sparta Praha 8

6. Football Talent Academy 7 * 7. SK Slavia Praha 7 * 8. SKP České Budějovice 6

Nejlepší brankář: Adam Číž (Fastav Zlín)
Nejlepší střelec: Nicolas Fatoma (Football Talent Academy)

Nejlepší hráč: Filip Kočvara (FK Ústí nad Labem)

TERMÍNY DALŠÍCH TURNAJŮ A PATRONI

U8 Příbram 9. - 10. 6. Václav Černý, Antonín Barák

U9 Hradec Králové 2. - 3. 6. Jan Suchopárek, Ondřej Lípa

U10 Benešov 26. - 27. 5. Luboš Kozel, Tomáš Maruška

U12 Vysoké Mýto 19. - 20. 5. Václav Kotal, Jiří Vorlický

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE HRÁL DRUHÝ FINÁLOVÝ TURNAJ. NA KATEGORII U11 
 BUDE NA ZAČÁTKU ČERVNA NAVAZOVAT FINÁLE KATEGORIE U8 V PŘÍBRAMI. 

V osmičlenné Zlaté skupině měly týmy započítaný výsledek s dru-

hým postupujícím ze základní skupiny. V bojích o medaile tak před 

zraky patronů, vicemistrů Evropy z roku 1996 Karla Poborského 

a Petra Kouby a ředitele Sportovně-technického oddělení FAČR 

Michala Prokeše, sehrály dalších šest utkání. Hradec Králové v zá-

kladní fázi turnaje i ve Zlaté skupině poznal, že cesta k vítězství bývá 

často vykoupena porážkou. Už ve skupině E Hradec podlehl 0:2 Zlínu 

a ve Zlaté skupině 0:3 Opavě a remizoval se Spartou 1:1. Jiné ztráty 

ale Hradec Králové nepřipustil, naopak přidal další výhry. V souč-

tu nasbíral Hradec Králové 14 bodů a celý turnaj vyhrál. Nadvládu 

týmů z východu Čech potvrdily druhé Pardubice se třinácti body. 

A na třetím místě pak skončilo s 12 body Ústí nad Labem. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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