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„Pokud po mně pokladník Aleš 
Hruška bude něco chtít, zaplatím. 
Ale už jsem jeden hattrick dal, 
tak mě snad vezme na milost, “ 
říká plzeňský záložník.

 ALEŠ ČERMÁK

Santi 
Cazorla

„Pauza nám 
prospěla!“
  Smolař vyhlíží velký comeback   
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Vážení čtenáři!

Český ligový fotbal nabírá opět obrátky. A hned 

po dvou odehraných kolech se potvrdil fakt, že 

s nejsilnějšími motory vyrazily do blížícího se fi-

niše nejvyšší soutěže mašiny z pražského Edenu 

a z plzeňských Štruncových sadů. Slávisté dali 

dvěma výhrami zapomenout na rozpačitý „před-

koronavirový“ start do jara. V jejich řadách vy-

běhl do duelů v Mladé Boleslavi a proti Jablonci 

reprezentační záložník Lukáš Masopust, který 

v rozhovoru pro Gól jasně prohlásil: „Přestávka 

nám pomohla!“. Ano, zimními odchody výrazně 

oslabení Pražané se stihli zformovat do nového 

šiku a stále drží osmibodový náskok na viktoriá-

ny. Západočechům zase skvělými výkony pomohl 

ke dvěma triumfům na Spartě a rovněž s „Bol-

kou“ středopolař Aleš Čermák. Vynikající technik 

se zaskvěl hattrickem v posledním kole, i když 

v naší rubrice Můj týden skromně říká: „Na góly 

spíš nahrávám!“ Pikantní střet slávistického a pl-

zeňského souboru uvidí prázdné ochozy v Edenu 

v neděli v posledním zápase 28. kola. Jaký bo-

dový rozestup bude po něm dělit obhájce titulu 

od západočeských stíhačů? Třetí do party zálož-

níků v tomto vydání Gólu je Santi Cazorla. V Pro-

filu hvězdy se dozvíte, co se skrývá pod mnohé 

napovídajícím titulkem: Smolař vyhlíží velký co-

meback, aneb Arsenale, vrátím se!

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„BOLESLAV JSME PERFEKTNĚ ZVLÁDLI“
„Zápas s Boleslaví jsme perfektně zvládli, byli jsme lepší od první do poslední minuty. 

Nevím, jestli jsme soupeře zastihli ve špatném rozpoložení nebo ho zaskočili rychlými bran-

kami. Každopádně se nám hrálo výborně, což je vidět i na konečném výsledku. O přestáv-

ce v kabině jsme si říkali, že nechceme zopakovat, co se nám s Boleslaví přihodilo na jaře 

v MOL Cupu. Tehdy jsme taky vedli po prvním poločase o čtyři góly, jenže pak jsme dva do-

stali a vypadli z role. Chtěli jsme šlapat dál. Povedlo se, měli jsme celý zápas pod kontrolou.

„GÓLY JSEM HEZKY ROZDĚLIL“
Hattrick je u mě výjimečná věc. Navíc jsem góly hezky rozdělil. První jsem dal pra-

vou nohou, druhý levačkou, třetí hlavou. Těžko to takhle někdy zopakuju. Odmala jsem 

víc na góly nahrával, než je střílel. Vždycky jsem hledal řešení, komu ještě míč posunout. 

Trenéři mě tlačí, abych víc zakončoval, tak se o to snažím. Ale spíš jsem rád, že jsem proti 

Boleslavi šance proměnil, protože předtím na Spartě jsem dvě velké šance nedal. Člověk 

se ale těžko změní. U mě je to spíš o tom, že se víc tlačím do šestnáctky, chodím na centry. 

Z nich už se nenahrává, ale zakončuje. Přesně jako se mi to povedlo v sobotu.

 ÚVODNÍ BRANKU PROTI „BOLCE“ ZAŘÍDIL 
 ALEŠ ČERMÁK UŽ V 9. MINUTĚ UTKÁNÍ. 

Fotbalový týden Aleše Čermáka

„Hattrick? Spíš 
na góly nahrávám!“

Před dvěma lety si na půdě Brna připsal premié- 
rový hattrick v české lize, v sobotu k němu zá-
ložník Plzně ALEŠ ČERMÁK přidal „bratříčka“. 
Třemi góly se podepsal pod sobotní exhibici Vik-
torie, která na domácí půdě rozstřílela Mladou 
Boleslav (7:1). Svoje branky navíc hráčsky rozlo-
žil: první vstřelil pravačkou, druhý levou nohou, 
poslední netradičně hlavou. 

 ALEŠ ČERMÁK BĚŽÍ PODĚKOVAT SPOLUHRÁČI KAYAMBOVI 
 ZA PŘIHRÁVKU NA DRUHÝ GÓL DO SÍTĚ BOLESLAVI. 

  Veterán Zavadil 
ještě nekončí!
Nejstarší prvoligový hráč Pavel Zavadil z Opavy 
bude i v příští sezoně pokračovat v kariéře. Dva-
ačtyřicetiletý tvořivý záložník prodloužil se Sle-
zany smlouvu o další rok. Součástí nového kon-
traktu je i klauzule o tom, že bude moci v klubu 
působit i po skončení hráčské kariéry. „V Opavě 
jsem velice spokojený. Cítím, že pro svůj tým 
jsem stále platný. Důležité je pro mě i to, že 
bych v klubu mohl zůstat i po konci kariéry,“ po-
chvaluje si veterán, který je jednou z největších 
osobností ligy. V nejvyšší soutěži odehrál 263 
utkání a dal v nich 29 branek, na dalších 36 gólů 
přihrál. Má jeden mistrovský titul se Spartou 
a další s izraelským Maccabi Haifa. V této sezo-
ně odehrál 18 ligových utkání a jednou skóroval.

  Holec bude chytat 
ve Spartě
První posilou sparťanských fotbalistů na příští 
sezonu se stal gólman Dominik Holec. Pětadva-
cetiletý člen širšího kádru slovenské reprezen-
tace přišel na Letnou jako volný hráč z Žiliny, 
která je kvůli koronavirové krizi v likvidaci. 
S Pražany podepsal smlouvu do konce června 
2023. „Dominik má velký podíl na tom, že Žilina 
byla před přerušením soutěží druhá v tabulce 
slovenské ligy s druhým nejnižším počtem 
inkasovaných gólů. Měl druhý nejvyšší počet 
úspěšných zákroků ze všech brankářů v tamní 
lize,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosic-
ký. Holec strávil prakticky celou kariéru v Žilině. 
V tomto ročníku slovenské ligy nastoupil k 22 
zápasům a připsal si 11 nul. Od trenéra Pavla 
Hapala si vysloužil pozvánku do slovenské re-
prezentace, ale start si zatím ještě nepřipsal. 
V české lize může navázat na svého otce Petera, 
který v devadesátých letech minulého století 
odchytal za Bohemians 1905 a České Budějo-
vice dohromady 107 zápasů, a během působení 
na jihu Čech se tam také jeho syn narodil.

  Štetina pokračuje 
na Letné
Slovenský obránce Lukáš Štetina prodloužil 
smlouvu s pražskou Spartou, která by mu 
vypršela po této sezoně. Osmadvacetiletý 
bek zůstane podle nového kontraktu na Letné 
do konce června 2022. Do Sparty přišel v létě 
2017 z jiného pražského klubu Dukly. V prvním 
roce patřil k oporám a spoluhráči ho zvolili 
nejlepším hráčem sezony. Pak důrazný stoper 
ztratil místo v sestavě a spekulovalo se o jeho 
odchodu. Od nového trenéra Václava Kotala ale 
dostal důvěru a v posledních dvou březnových 
zápasech před koronavirovou pauzou nastoupil 
od začátku. „Tahle smlouva je určitě zadostiu-
činění. To, co dělám pro fotbal, se mi vrátilo. 
Věřím i ve fotbalového boha,“ říká urostlý 
obránce, který v minulosti hrával za Nitru, Pre-
šov a Charkov. V české nejvyšší soutěži odehrál 
173 zápasů a vstřelil devět branek.

  Šeda se dohodl 
na další sezoně
Brankář Jan Šeda prodloužil v Mladé Boleslavi 
smlouvu do června 2021. Čtyřiatřicetiletý gól-
man už za Středočechy odchytal přes stovku 
zápasů. „Je to zkušený brankář, který v Mladé 
Boleslavi opakovaně pomohl klubu v těžkých 
situacích. Dnes by už měl být tím správným 
mentorem pro naše mladé brankáře a svými 
zkušenostmi by jim měl pomáhat ve spor-
tovním růstu na prvoligovou úroveň,“ říká 
prezident klubu Josef Dufek. V nejvyšší české 
soutěži odchytal za středočeský celek 119 ligo-
vých zápasů. V aktuálním ročníku zasáhl do 16 
utkání, na to poslední v sobotu v Plzni ale moc 
rád vzpomínat nebude, neboť inkasoval od vik-
toriánů sedm branek… V minulosti chytal za ni-
zozemský Waalwijk a indický tým Goa. Krátce 
působil i v Teplicích, za něž si ale žádný ligový 
start nepřipsal.

Foto: fcviktoria.cz

Foto: fcviktoria.cz

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

 FRANTIŠEK PLÁNIČKA 

šily všechny kluby. Byla to velké neznámá úplně pro všechny. Jsme především rádi, že se 

soutěž rozjela a že můžeme zase hrát. Na Slavii i po víkendu nadále ztrácíme osm bodů. 

V neděli se potkáme v Edenu. Zápasy jdou rychle po sobě, hrajeme každý třetí čtvrtý den. 

Tudíž se teď soustředíme jen na středeční zápas v Ostravě.

„SNAŽÍME SE O AKTIVNÍ FOTBAL“
Mám dobrý pocit ze spolupráce s kluky ve středu zálohy. S Pavlem Buchou a Lukášem 

Kalvachem se, myslím, dobře doplňujeme, dokážeme si vyhovět. Odehráli jsme vedle 

sebe už víc zápasů včetně přípravy. Neustále rotujeme, hledáme si volný prostor, nabí-

zíme se. Pro soupeře jsme nečitelní, na tohle se nedá moc připravit. Můžu si zaběhnout 

na kraj, nebo klidně až na pozici krajního obránce. Mám možnost být víc u míče. Snažíme 

se hrát aktivní fotbal. Jsme rádi, že se nám to daří.“ 

„SNAD MĚ POKLADNÍK VEZME NA MILOST“
Měl jsem i štěstí. U prvního gólu ani nevím, jak míč prošel do brány. Byly tam dvě 

teče. Taková šmudla. Druhý mi dobře nachystal Kayi (Kayamba) na levačku, trefil jsem 

se z poloskluzu. A ve druhém poločase přišel krásný centr od Bogyho (Beauguela) 

na hlavu. Tahle branka byla nejhezčí. I proto, že moc gólů hlavou jsem v životě nedal. 

Sám jsem byl trošku překvapený, kde se to ve mně vzalo. Ale nebyl jsem s nikým v sou-

boji, hlavu jsem jenom nastavil. Pokud po mně pokladník Aleš Hruška bude něco chtít, 

zaplatím. Ale když už jsem předtím jeden hattrick dal, doufám, že mě vezme na milost 

a platit už nic nebudu. (směje se) 

„JSME RÁDI, ŽE SE SOUTĚŽ ROZJELA“
Těší nás, že jsme navázali na povedený začátek jara. Navzdory dlouhé pauze, kterou 

jsme z poloviny proběhali každý sám v lese. Jestli jsem se obával, že se na týmu tato vy-

nucená přestávka projeví? Předpokládám, že tuhle situaci před restartem české ligy ře-

ALEŠ ČERMÁK * Narozen: 1. října 1994 * Výška: 180 cm * Váha: 74 kg * Stav: svobodný, 
snoubenka Dominika, dcera Ema (1,5 roku) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: AC Sparta Praha (2001-2014), Loko Vltavín (2014), FK Hradec Králové 
(2014-2015), FK Mladá Boleslav (2015-2016), AC Sparta Praha (2016-2017), Viktoria Plzeň 
(2017-?) * Česká liga: 121/21 * Největší úspěchy: postup do základní skupiny Ligy mistrů 
(2018), mistr české ligy (2018), účastník MS U17 (2011), vítěz Českého poháru (2016), člen 
reprezentačních výběrů ČR do 16, 17, 18, 19, 20 a 21 let

 HATTRICK DOKONČIL PLZEŇSKÝ ZÁLOŽNÍK PŘESNOU HLAVIČKOU V 52. MINUTĚ. 

STALO SE...

 SPARŤANSKÝ ODCHOVANEC OBLÉKÁ DRES VIKTORIE OD LÉTA 2017. 

  Mikula prodloužil 
pod Ještědem
Liberec si pojistil služby kapitána Jana Miku-
ly, který prodloužil se severočeským ligovým 
klubem smlouvu o další dvě sezony. „V Liberci 
jsem od začátku roku 2017, za tu dobu jsem si 
zde zvykl a jsem tady spokojený,“ konstatuje 
osmadvacetiletý defenzivní univerzál, který má 
na kontě 135 ligových startů a čtyři vstřelené 
branky. Nejvyšší soutěž kromě Liberce hrál také 
za pražskou Slavii a Jihlavu.

  Zahustel si zlomil ruku…
Fotbalisté Slovácka přišli před blížícím se kon-
cem základní části první ligy o pravého obránce 
či záložníka Ondřeje Zahustela. Osmadvace-
tiletý bek, který v týmu z Uherského Hradiště 
hostuje ze Sparty, utrpěl v závěru sobotního 
duelu v Liberci zlomeninu ruky. Do Slovácka 
přišel v zimě a za nový klub si zatím připsal 
šest ligových startů a jeden pohárový. Nejvíce 
zazářil při březnové výhře 2:0 nad mistrovskou 
Slavií, ke které pomohl pojišťující brankou. 
V poslední době má na zranění smůlu, zdravotní 
problémy ho vyřadily ze hry už předloni v létě 
i vloni na podzim.

  Pekhartova 
důležitá dorážka
Pár dnů po svých 31. narozeninách si bývalý 
reprezentační útočník Tomáš Pekhart při-
psal důležitou branku v úvodním kole polské 
Ekstraklasy po koronavirové přestávce. Český 
forvard, který v zimě přestoupil z druholigového 
Las Palmas do Legie Varšava, se na ni v Poznani 
ale příliš nenadřel. V 17. minutě využil nedoro-
zumění nizozemského brankáře van der Harta 
s domácími obránci a pohodlně doklepl míč 
do sítě. Byl to jediný gól zápasu a klub z hlavní-
ho města touto výhrou udělal další krok k zisku 
mistrovského titulu, neboť před jeho obhájcem 
Piastem Gliwice si drží osmibodový náskok. 

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

1. ČERVNA

1895 Jaroslav Červený 1923-1925 7/0

1983 Michal Hubník 2010-2011 4/0

2. ČERVNA

1904 František Plánička 1926-1938 73/0

1954 Zdeněk Šreiner 1980-1984 6/0

1964 Ĺudovít Lancz 1990-1992 2/1

3. ČERVNA

1894 Otakar Mazal-Škvajn 1920-1921 6/3

1916 Josef Ludl 1937-1948 16/6

1931 Anton Moravčík 1952-1960 25/10

4. ČERVNA

1920 Josef Kvapil 1947-1952 5/1

1927 Jiří Pešek 1947-1957 11/1

1990 Jan Kopic 2014-? 19/3

5. ČERVNA

1960 Marián Brezina 1984-1985 2/0

1962 Petr Vrabec 1993 3/1

6. ČERVNA

1911 Jiří Sobotka 1934-1937 23/8

1945 Ladislav Škorpil - - - - - - - -

1984 Roman Hubník 2009-2016 29/3

7. ČERVNA

1957 Jiří Ondra 1982-1987 20/0

1957 Petr Němec 1981 5/0

1971 Petr Veselý 1994-2000 2/0

Foto: fcviktoria.cz

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


https://www.hyundai.cz/
https://autokout.hyundai.cz/
https://www.fotbal-nadacefi.cz/


1110

1010 11

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 2.6.2020
22/2020

Úterý 2.6.2020
22/2020

Přepsané 
ligové rekordy

Jako noc a den vypadala optikou střeleckých zása-
hů do černého utkání prvních dvou prvoligových kol 
po dvouměsíční vynucené koronavirové přestáv-
ce. Možná by bylo vhodnější označení všední a svá-
teční dny, neboť uprostřed týdne odehrané zápasy 
přinesly dohromady pouze deset vstřelených gólů, 
na kterých se výrazně podílela čtyřbranková kano-
náda „Klokanů“ doma proti Teplicím i šlágr na Let-
né, v němž se míč zatřepetal v síti Sparty dvakrát 
a jednou se vlnila za plzeňským brankářem. Tři 
utkání z osmi skončila bezbrankovou remízou…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Jestli fotbaloví fanoušci propadli trudomyslnosti, že takové 

sterilní duely se klidně mohou hrát na stadionech bez diváků a je 

lepší si je „odsedět“ u televizní obrazovky, od které se můžete 

podle libosti zvednout, tak o víkendu bylo všechno otočené o 180 

stupňů. Sobotní domácí kanonády slávistického mistra a pl-

zeňského vicemistra, které odnesly debakly aspiranti na účast 

v elitní šestce Mladá Boleslav a Jablonec, byly pro ostatní signá-

lem ke zteči na historický rekord samostatné české ligy.

 Měl dosud tři držitele, neboť 33 branek padlo ve 4. kole se-

zony 1993/1994, v 9. kole sezony 1995/1996 a v závěrečném kole 

ligového ročníku 2014/2015. Nedělní razantní gólový šturm, 

o který se postarali kromě „Klokanů“ s Jihočechy také koneč-

ně sparťané v Karviné, vytvořil nové rekordní číslo – 36 branek, 

což dává velmi lichotivý průměr 4,5 gólu na zápas! 

Pouze marodkou a dalšími vynucenými absencemi zdecimo-

vaný Jablonec nepřiložil jako jediný tým z šestnácti účastníků 

ruku ke společnému gólovému dílu. Nejvyšší soutěž pokraču-

je opět ve všední dny, tak si lze jen přát, aby na této vzedmuté 

vlně efektivity nadále vydržela a nespadla zase střemhlav dolů 

do bídných statistik…

Zatímco tento nově vytvořený kolektivní rekord asi málok-

do tušil, jeden individuální byl už dlouho na spadnutí a bylo jen 

otázkou času, kdy ho slávistický brankář Ondřej Kolář převez-

me do svého držení. Jeho předchůdci mezi tyčemi Zdeněk Jánoš 

v sezoně 1996/1997 a Petr Čech v ligovém ročníku 2001/2002, 

po kterém odešel ze Sparty do francouzského Stade Rennes, 

svorně vychytali sedmnáct čistých kont. Pětadvacetiletý gólman 

červenobílých si připsal v Edenu proti Jablonci osmnáctou nulu. 

Ve zbývajících čtyřech kolech základní části je pravděpodobné, 

že svůj vlastní rekordní zápis ještě vylepší. Slávisté i díky jeho 

spolehlivosti a bravurním zákrokům inkasovali v této sezoně 

pouze osm branek, zatímco na stříbrné příčce figurující Plzeň 22 

a bronzový ostravský Baník ještě o šest gólů víc… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Získá Krmenčík 
dva poháry?

Na přeložení finálového duelu, který se měl 
původně hrát 22. března, se dohodli zástupci obou 
klubů, fotbalového svazu, ligy a města. Plán pak 
schválily i bezpečnostní složky. Ukončení ligové 
sezony navrhli představitelé soutěže už v březnu. 
Návrh kluby definitivně schválily až na začátku 
května. Mistrem byl potvrzen FC Bruggy.

Sedmadvacetiletý reprezentační forvard, který 
do Brugg přestoupil v zimě z Plzně, může dokonce 
získat i dva národní poháry! Na podzim totiž pomáhal 
Viktorce v pohárovém tažení, ve kterém je v semifi-
nále MOL Cupu, v němž ji 17. června čeká na Letné 
Sparta. Pokud by Západočeši uspěli jako v minulém 
týdnu v ligovém duelu, narazili by ve finále na vítěze 
druhého semifinálového zápasu Olomouc-Liberec. 
V Plzni čekají na pohárový triumf rovných deset let, 
když vyhráli jubilejní 50. ročník. 

 MICHAEL KRMENČÍK 

 ONDŘEJ KOLÁŘE SE PYŠNÍ REKORDNÍMI OSMNÁCTI ČISTÝMI KONTY V SEZONĚ. 

 PLZEŇANÉ VÝRAZNĚ PŘISPĚLI SEDMI GÓLY DO SÍTĚ MLADÉ BOLESLAVI K PŘEPSÁNÍ 
 HISTORICKÝCH TABULEK V POČTU VSTŘELENÝCH BRANEK V JEDNOM LIGOVÉM KOLE. 

AKTUÁLNĚ

Po předčasném ukončení belgické Ju-
piler ligy se v zemi dohraje alespoň pohár 
a Michael Krmenčík může s FC Bruggy 
slavit double. Vedení svazu přesunulo 
po dohodě se všemi zúčastněnými odlo-
žené finále na 1. srpna. O trofej se týden 
před plánovaným startem nové sezony 
utkají na prázdném stadionu krále Bau-
douina v Bruselu Bruggy s Antverpami. 

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Mistr a vicemistr uspořádali v sobotních zápasech 26. kola 

v domácím prostředí nevídané střelecké manévry. Plzeň-

ská Viktorka naložila Mladé Boleslavi sedm branek, praž-

ská Slavia v Edenu pak Jablonci uštědřila „bůra“. 

KRESBA TÝDNE

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


Patří mezi ty, kteří se po příchodu do Edenu prosadili. Záložník LU-
KÁŠ MASOPUST si za necelý rok a půl od příchodu z Jablonce stihl za-
hrát Ligu mistrů, čtvrtfinále Evropské ligy a vstřelit gól za českou re-
prezentaci. Teď ho nejvíc těší, že červenobílí mají zpátky svoji podzimní 
tvář. Po výhře v Mladé Boleslavi rozstříleli v sobotu Jablonec 5:0.

Lukáš Masopust: Lukáš Masopust: 

„Zatím 
všechno 
vychází 

skvěle!“

„Zatím 
všechno 
vychází 

skvěle!“
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 Byť soupeř dorazil do Edenu oslabený, očekával jste 

od něj větší odpor?

„Víceméně si dali všechny góly sami. Před prvním udělali zby-

tečnou penaltu, pak jsme jim utekli do brejku. Měli to těžký, měli 

novou obranu, byli rozháraní.“

 Sázeli jste před utkáním na fakt, že obrana bude nese-

hraná?

„Určitě. Věděli jsme, že stoper Štěpánek hrál ligu po hodně 

dlouhé době, stejně tak i Jeřábek. Dá se říct, že to byl ten zápas, 

který jsme si mohli užít. Mohli jsme si dovolit víc než normálně. Jak 

se takhle brzy vede, tak jsou potom všichni fotbalisti.“ (směje se)

 Pořád je pro vás zvláštní stát proti Jablonci?

„Když jsme hráli naposledy v Jablonci, ještě trošku mi hlavou 

probíhalo, že jsem tam hrával. Když kolem mě například běžel 

 HRU PŘED PRÁZDNÝMI OCHOZY, KTERÁ JE KVŮLI PANDEMII KORONAVIRU 
 NOVOU NORMOU, SI MOHLI SEŠÍVANÍ KVŮLI TRESTU ZA VÝTRŽNOSTI DIVÁKŮ OKUSIT 
 UŽ V 5. KOLE PROTI LIBERCI. VÝHRU 1:0 SVÝM GÓLEM ZAŘÍDIL PRÁVĚ LUKÁŠ MASOPUST. 

 AKTUÁLNÍ ROČNÍK ROZEHRÁLA SLAVIA SKVĚLE A PROBOJOVALA SE DO LIGY MISTRŮ, 
 LUKÁŠ MASOPUST TAK MOHL ZMĚŘIT SÍLY I S BORCI SLAVNÉ BARCELONY. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jablonci jste o víkendu nadělili bůra. Po půlhodině jste 

vedli o dva góly, takže ideální scénář?

„Hotovo nikdy není, ale v té chvíli jsme věřili, že výhru už nepus-

tíme. Měli jsme zápas pod kontrolou, Jablonec měl jenom jeden 

náznak šance. Navíc hrál v kombinované sestavě, což nám cestu 

hodně usnadnilo.“

„Pomohla nám 
přestávka!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 LUKÁŠ MASOPUST SLAVÍ PREMIÉROVÝ GÓL V NÁRODNÍM TÝMU, KTERÝ VSTŘELIL 
 PŘI VÝHŘE 3:0 NA PŮDĚ ČERNÉ HORY V NEDÁVNO SKONČENÉ KVALIFIKACI O POSTUP NA ME. 

Jovo (Jovovič), říkal jsem si v duchu: Ty jo, ještě nedávno jsem 

s ním byl v jedné kabině. Teď už to bylo normální, v pohodě.“

 Namotivoval vás v sobotu výsledek vašeho největšího 

konkurenta Plzně, která nasázela sedm gólů Mladé Boleslavi?

„Výsledek jsme pochopitelně znali, ale bavili jsme se před zá-

pasem, že se musíme koukat především sami na sebe.“

 Budí současná Viktoria respekt? Oproti druhé polovině 

podzimu, kdy klopýtala, vyhlíží jako vyměněná.

„Plzeň teď šlape. Ale my se nemůžeme dívat, jak hraje ona, ale 

jak hrajeme my. Máme všechno ve svých rukách.“

 V neděli se utkáte s Plzní v Edenu. V případě vašeho ví-

tězství můžete mít náskok 11 bodů. Byl by to velký krok k obha-

jobě?

„Nechci spekulovat. Snad jen řeknu, že půjde o důležitý zápas 

a náš úspěšný výsledek může o souboji o titul hodně napovědět. 

Pořád ale bude do konce soutěže chybět sedm kol, ve hře tedy 

bude 21 bodů. Loni jsme šli do nadstavbové části s devítibodo-

vým náskokem, pak jsme začali ztrácet.“

 Jak na vás působil prázdný Eden?

„Hrozný. Navíc, jak se hlasy rozléhají... Když jsme hráli v Mladé 

Boleslavi, kde jsou nižší tribuny, tam ozvěna nebyla taková. Dí-

val jsem se na domácí zápas Bayernu Mnichov v bundeslize. Jak 

se hlasy odrážely od vysokých tribun Allianz areny, působilo to 

hodně zvláštně.“

 Přivítal byste, kdyby se z reproduktorů v Edenu linuly 

umělé chorály fanoušků? V Teplicích a v Plzni k tomuto kroku 

sáhli, hráči si to většinou pochvalovali.

„Nevím, zatím jsem neměl možnost projít touto zkušeností. 

Viděl jsem ale domácí zápas Teplic, přišlo mi, že zvuk fanoušků 

působil v televizi docela dobře.“

 V KLÍČOVÉ BITVĚ S KOSOVEM ZALOŽIL AKCI, NA JEJÍMŽ KONCI ALEX KRÁL GÓLEM VYMAZAL 
 MANKO SOUPEŘE A NASTARTOVAL ČESKÝ OBRAT. VÝHRA 2:1 POSLALA ČECHY NA EURO! 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Já jsem z toho úplně nadšený. Mám velkou radost, prostě 

bomba, skvělý. Hráli jsme v sobotu, v úterý znovu. Důležité je hod-

ně regenerovat. Nezdá se to, ale jde o velký zápřah. Ale my v tom 

umíme chodit.“

 Zvlášť, když se daří.

„Jasně. Ale i v případě, že by se zápas nepovedl, nemáte čas se 

utápět ve splínu.“

 Ve Slavii jste necelý rok a půl. O kolik lepší a zkušenější 

jste od chvíle, kdy jste přišel z Jablonce?

„Jsem zkušenější o nějaké zápasy v Lize mistrů, Evropské lize 

a v reprezentaci. Ale lepší, těžko říct. Musíte se zeptat trenérů.“

 Zřejmě lepší jste, když na vás sázejí.

„To mě pochopitelně moc těší. Jsem ale především vděčný, 

když cítím, že jsem mužstvu prospěšný.“

ROZHOVORROZHOVOR

 DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE NAKOUKL LUKÁŠ MASOPUST V DRESU 
 MATEŘSKÉ JIHLAVY, ODKUD V LEDNU 2015 ODEŠEL DO JABLONCE. 

 Nabádáte se k co největšímu potlačení emocí? Aby vám 

v tichu neulétla nějaká nadávka směrem k sudím nebo protihrá-

čům, která se za normálního stavu schová v atmosféře zápasu?

„Naopak jsme prázdné tribuny brali pozitivně ve smyslu, že 

můžeme dobře slyšet rady od trenéra. Nebo když někomu z nás 

bude soupeř zabíhat za zády, uslyšíme spoluhráče nebo kouče, 

kteří nás upozorní.“

 Po koronavirové přestávce jste oba zápasy vyhráli. Nabí-

rá Slavia zpátky sílu z podzimu?

„Věřím, že ano. Musíme v tom pokračovat, doufám, že budeme 

zápas od zápasu lepší. S kluky jsme se o tom bavili, bylo to proti 

Jablonci znát. Jsem ve Slavii rok a kousek, hráli jsme vlastně rok 

v kuse. V létě a v zimě jsme měli jen krátkou dovolenou. Myslím, 

že těm, co všechno odehráli, přestávka pomohla. Od fotbalu jsme 

si trochu odpočinuli a dostali jsme do něj zase obrovskou chuť.“

 Očekával jste po zimních odchodech tří opor, že zkraje 

jara přijde útlum? Nebo jste věřil, že budete ligu válcovat dál?

„Upřímně, na začátku jara jsem si vůbec nepřipouštěl, že by-

chom mohli klopýtat. Nakonec se tak stalo. Ale když se nad tím 

člověk zamyslí... Odešly tři opory, což se zákonitě musí někde pro-

jevit. Pauza nám pomohla, mohli jsme se sehrát.“

 Kvůli dlouhé přestávce je program našlapaný, zápasy 

jdou rychle za sebou. Vzhledem ke zkušenostem z evropských 

pohárů, nemáte s tím problém?

 DERBY PRAŽSKÝCH „S“ SI LUKÁŠ MASOPUST UŽÍVÁ. V PĚTI DUELECH PROTI SPARTĚ 
 DVAKRÁT SKÓROVAL, TŘIKRÁT SE RADOVAL Z VÍTĚZSTVÍ A ANI JEDNOU NEPROHRÁL. 

Lukáš Masopust
Narozen: 12. února 1993 * Výška: 179 cm * Váha: 75 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Hana, syn Jakub (2) * Fotbalový post: zá-

ložník * Česká liga: 178 zápasů/ 28 gólů * Reprezentace: 11/1 * 

Hráčská kariéra: Sokol Božejov (1997-1999), Slovan Kamenice 

nad Lipou (1999-2004), Vysočina Jihlava (2004-2015), FK Jab-

lonec (2015-2018), Slavia Praha (2018-?) * Největší úspěchy: 

účastník základní skupiny Ligy mistrů (2019), čtvrtfinalista 

Evropské ligy (2019), postup na EURO (2019), mistr české ligy 

(2019), vítěz MOL Cupu (2019), postup do skupiny Evropské ligy 

(2018), účastník EURO U21 (2015)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ZATÍMCO MINULOU SEZONU NAČAL JAKO OPORA JABLONCE, NA JEJÍM KONCI SE V DRESU SLAVIE 
 RADOVAL Z MISTROVSKÉHO TITULU A VÍTĚZSTVÍ V ČESKÉM POHÁRU. BUDE LETOS OPĚT SLAVIT? 

 Překonala realita vaše očekávání, se kterými jste do Ede-

nu mířil?

„Přiznám se, že to od mého příchodu tak strašně rychle utek-

lo, že jsem neměl čas se nad tím ani zamyslet. Bral jsem pře-

stup do Slavie jako velkou výzvu a výrazný posun v kariéře. Zatím 

všechno vychází skvěle a jsem klubu moc spokojený.“

 V březnu se ovšem všechno zastavilo. Jak jste snášel 

těžké období, plné nejistoty?

„Byli jsme s rodinou v Praze. Zpočátku jsem byl ze všeho vy-

strašený, prvních čtrnáct dnů jsme byli jenom doma. Občas jsem 

si šel zaběhat, ale snažil jsem se, abych se potkal s co nejméně 

lidmi. Jak se národ otrkával, začali jsme chodit ven na procház-

ky, na výlety. Našli jsme a poznali jsme v Praze spoustu krásných 

míst, stejně i lesů kolem ní. Lidé si uvědomili, že by si měli víc vážit 

toho, že se můžou jít projít do přírody.“

 Upřímně, věřil jste na začátku karantény, že se tato sezo-

na dohraje? Nebo jste byl spíš skeptik?

Názor jsem měnil. Ze začátku, kdy pandemie propukla, jsem 

si říkal, že se soutěž nemůže dohrát. A myslel si, že se nákaza 

bude šířit. Jak potom přicházela čísla z Itálie, považoval jsem 

pokračování ligy za nereálné. Ale postupně jsem byl víc a víc op-

timističtější. Teď už věřím, že se sezona dokončí. Už jenom, aby 

se postupně uvolnila opatření. Aby lidé alespoň částečně mohli 

chodit na stadiony.“

 V září by se měl rozběhnout druhý ročník Ligy národů. 

Věříte, že se tak doopravdy stane?

„Budou se muset odehrát předkola evropských pohárů. Věřím 

tedy, že se rozběhne i Liga národů. Termínově to bude nabité, ale 

určitě se najde nějaké řešení.“ 

„Zápasy rychle 
za sebou? Jsem 

nadšený!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://11teamsports.cz/
https://11teamsports.cz/


Výhrou na Letné nad Spartou a následnou sed-
migólovou domácí demolicí Mladé Boleslavi dali 
fotbalisté plzeňské Viktorie jasně na srozumě-
nou, že ve stíhací jízdě za vedoucí Slavií nehodlají 
polevit ani po koronavirové pauze. Už v neděli se 
pokusí její osmibodový náskok stáhnout ve vzá-
jemném duelu v Edenu!

Slávisté, 
jsme ve formě! 

 25. a 26. KOLO 

První liga 
2019/20 
První liga 
2019/20 

Slávisté, 
jsme ve formě! 

Foto: fcviktoria.cz



2928

2828 29

FORTUNA:LIGAFORTUNA:LIGA
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 2.6.2020

22/2020
Úterý 2.6.2020
22/2020

S českobudějovickým Dynamem byl spojený pu-
peční šňůrou jako hráč a s výjimkou jedné sezony 
v Brně v něm strávil DAVID HOREJŠ celou svoji karié-
ru. Po jejím konci zahájil ihned tu trenérskou nejprve 
u mládeže, od roku 2015 je u „áčka“ Jihočechů, kte-
ří jako prvoligový nováček stále pošilhávají po elitní 
šestce, byť už počtvrté v řadě o gól prohráli…

David Horejš: „Brali bychom to 
všemi deseti…“

 POSLEDNÍ ČTYŘI LIGOVÉ ZÁPASY SVÉ SVĚŘENCE DAVID HOREJŠ K BODOVÉMU ZISKU 
 NEDOVEDL. NOVÁČEK SE VŠAK STÁLE DRŽÍ V PROSTŘEDNÍ NADSTAVBOVÉ SKUPINĚ. 

 Kdy jste měli po restartu nejvyšší soutěže blíž k bodovému zisku – doma s Liber-

cem, nebo v neděli v „Ďolíčku“ s Bohemians?

„S Libercem jsme podali kvalitní výkon, byli jsme lepší na balonu, bohužel jsme v šan-

cích, které jsme si vypracovali, nebyli efektivní, ještě za stavu 0:0 běžel Brandner sám 

na branku. Slovan čekal na brejky a jednu takovou situaci dokázal využít.“

  „Klokany“ jste v neděli pustili do tříbrankového náskoku, ale i v deseti jste dali 

dvě branky. Je to recept do příštích zápasů?

„V „Ďolíčku“ jsme v první půli podali špatný výkon, oba góly jsme inkasovali po chy-

bách na naší pravé straně. Zaostávali jsme za „Klokany“ v důrazu, domácí měli i větší vůli 

po vítězství. O přestávce jsme si v kabině řekli, že zabereme a výsledek srovnáme. Jenže 

za chvilku jsme šli do deseti a dostali i třetí gól. Potěšilo mě, že to kluci nezabalili, povedla 

se nám, myslím, střídání. Bojovali až do konce, snížili na 2:3. Je tedy na čem v dalších zá-

pasech stavět a od čeho se odrazit.“

 Skoro celý druhý poločas jste hráli bez vyloučeného kapitána Tomáše Sivoka. Jak 

jste jeho dvě žluté karty viděl vy?

„Nechci to moc hodnotit. Před první žlutou kartou to udělal v souboji Pulkrab chytře, 

před druhou si „Sivi“ (Tomáš Sivok) kryl tělem míč, rukou nechtěně zasáhl do obličeje 

protihráče, rozhodně v tom nebyl úmysl. Rozhodčí to posoudil opět na kartu a vyloučil 

ho. Je to pro nás samozřejmě citelná absence podobně jako Mršiče či Javorka, kteří jsou 

 S ČERVENOBÍLÝMI BARVAMI DYNAMA JE 
 DAVID HOREJŠ SPOJEN UŽ OD HRÁČSKÝCH LET. 

ECHO 25. a 26. kola

  Vládne hvězdné duo
Zisk titulu mají slávisté pevně ve svých 
rukou, ale Plzeňané jim nedají vydech-
nout. Po dvou výhrách - v Boleslavi 1:0 
a s Jabloncem 5:0 - drží červenobílí stále 
osmibodový náskok před stíhači z Vikto-
rie, kteří je však drží v pozoru skvělými 
výkony a výsledky - na Spartě 2:1 a nad 
Boleslaví 7:1!

  Po kolapsu procitnutí?
Domácí porážkou a zejména výkonem 
proti Plzni sparťané opět rozesmutnili 
tváře svých příznivců, které byly ještě 
více zachmuřené po prohrané první půli 
v Karviné. Pak však Pražané čtyřmi góly 
výsledek obrátili a konečně se posunuli 
alespoň na chvost první šestky tabulky.   

  Další dva stoprocentní
Vedle Slavie a Plzně si po ligovém re-
startu připsali plný šestibodový zisk 
Liberec a Bohemians. Severočeši po-
skočili na čtvrtou příčku po vítězstvích 
v Budějovicích (1:0) a nad Slováckem (2:1). 
„Klokani“ zdolali v Ďolíčku Teplice (4:0) 
a jihočeského nováčka (3:2) a bodově se 
dotáhli na desátou Olomouc, poslední tým 
prostřední nadstavbové skupiny.

  Léčba Horváthem zabrala
Zda dočasně, nebo trvale se teprve ukáže. 
Ale poslední Příbram pod novým koučem 
nečekanou remízou obrala o dva body fa-
vorizovanou Ostravu (0:0) a poté překva-
pivě uspěla v Olomouci, kde dokonce oto-
čila výsledek na vítězných 3:2. A rázem je  
v reálné hře o záchranu.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 26 20 4 2 54:8 64

2. Plzeň 26 17 5 4 54:22 56

3. Jablonec 26 12 7 7 43:36 43

4. Liberec 26 13 3 10 46:34 42

5. Ostrava 26 11 7 8 37:28 40

6. Sparta Praha 26 10 8 8 47:35 38

7. Slovácko 26 10 8 8 31:30 38

8. Mladá Boleslav 26 11 4 11 43:45 37

9. České Budějovice 26 11 3 12 41:42 36

10. Sigma Olomouc 26 7 12 7 32:31 33

11. Bohemians 1905 26 9 6 11 32:39 33

12. Teplice 26 6 10 10 23:41 28

13. Karviná 26 5 9 12 21:34 24

14. Zlín 26 6 5 15 23:42 23

15. Opava 26 4 7 15 13:43 19

16. Příbram 26 4 6 16 17:47 18

PROGRAM 27. KOLA
02.06. 18:00 Jablonec - Liberec

02.06. 18:00 Mladá Boleslav - Zlín

02.06. 20:00 Příbram - Slavia Praha

03.06. 18:00 České Budějovice - Sigma Olomouc

03.06. 18:00 Opava - Bohemians 1905

03.06. 18:00 Ostrava - Plzeň

03.06. 18:00 Slovácko - Karviná

03.06. 20:00 Sparta Praha - Teplice

PROGRAM 28. KOLA
06.06. 16:00 Zlín - Příbram

06.06. 18:00 Liberec - Mladá Boleslav

06.06. 20:00 Bohemians 1905 - Sparta Praha

07.06. 15:00 Karviná - České Budějovice

07.06. 15:00 Opava - Slovácko

07.06. 17:00 Sigma Olomouc - Ostrava

07.06. 17:00 Teplice - Jablonec

07.06. 19:00 Slavia Praha - Plzeň

VÝSLEDKY 25. KOLA
Sparta Praha:Plzeň 1:2

Bohemians 1905:Teplice 4:0

České Budějovice:Liberec 0:1

Opava:Karviná 0:0

Mladá Boleslav:Slavia Praha 0:1

Jablonec:Zlín 1:0

Příbram:Ostrava 0:0

Slovácko:Sigma Olomouc 0:0

VÝSLEDKY 26. KOLA
Karviná:Sparta Praha 1:4

Bohemians 1905:České Budějovice 3:2

Teplice:Opava 2:2

Slavia Praha:Jablonec 5:0

Plzeň:Mladá Boleslav 7:1

Liberec:Slovácko 3:1

Zlín:Ostrava 1:1

Sigma Olomouc:Příbram 1:2

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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STATISTIKA 26. KOLA

 CO VYMYSLÍ DAVID HOREJŠ NA NEJBLIŽŠÍ ZÁPAS S OLOMOUCÍ, 
 PŘED KTEROU MAJÍ BUDĚJOVIČTÍ TŘÍBODOVÝ NÁSKOK?  

 Když jsme se spolu domlouvali, tak jste říkal, že budete 

už v sedm hodin ráno v kanceláři!

„Mám to takhle rád. Scházíme se na sedmou hodinu ráno s ko-

legy na stadionu. Je tam klid, zanalyzujeme si společně předchozí 

zápas i přípravu na nejbližší program.“

 Fotbalová zkušenost praví, že druhá sezona bývá pro no-

váčka horší než ta premiérová…

„Hlavně se koncentrujeme na dohrání stávající sezony, ve které 

jsme si jako nováček prošli určitým vývojem. Bavíme se pochopi-

telně i o té nové, na kterou mám v Dynamu ještě smlouvu. Deba-

tujeme o hráčích, které máme vytipované nebo už předjednané, 

protože spousta kluků v létě odtud odejde. „Siviho“ (Tomáše Sivo-

ka), „Drobase“ (Jaroslava Drobného), Schranze či Havelku bude 

velmi obtížné nahradit. Bez prvních dvou, kteří nám enormně po-

mohli, bychom takhle vysoko v tabulce nebyli.“ 

na marodce. Věděli jsme, že taková situace může jednou přijít. 

Je to šance pro další hráče z kádru, aby svými výkony dokázali, 

že si ji zaslouží.“

 Ve zbývajícím programu základní části hostíte ve stře-

du Olomouc, která ztrácí jen tři body, pak cestujete do Karvi-

né, máte doma Teplice a jedete do Opavy. Máte sice pořád elitní 

šestku bodově na dosah, ale není úplně vyloučený i pád do sku-

piny o záchranu…

„Uvědomujeme si, že máme dva body do skupiny o titul a tři 

nebo čtyři od skupiny, která bude hrát o záchranu v lize. Máme 

za sebou čtyři zápasy, ve kterých jsme o gól prohráli. Před koro-

navirovou přestávkou doma s Baníkem, kdy by průběhu spíš slu-

šela remíza, protože každý z týmů dominoval v jedné půli – hosté 

v první, my po přestávce. V Plzni jsme pak podali nadstandardní 

výkon, vstřelili jsme vedoucí gól, který VAR neuznal, a minutu před 

koncem smolně inkasovali polovlastní branku… Kdyby nám někdo 

před sezonou řekl, že čtyři kola před koncem základní části bu-

deme na devátém místě a s tolika získanými body, brali bychom to 

jako nováček všemi deseti. Vždyť ještě po jedenáctém kole jsme 

byli na posledním místě tabulky… Chceme ve zbývajících čtyřech 

zápasech uhrát co nejvíc bodů a uvidíme, na co to bude stačit.“

DAVID HOREJŠ * Narozen: 19. května 1977 * Hráčská kariéra: 
Tatran Prachatice (1984-1998), Dynamo České Budějovice (1998-
2005), 1. FC Brno (2005-2006), Dynamo České Budějovice (2006-
2012) * Trenérská kariéra: Dynamo České Budějovice (2012-
2015, mládež, od roku 2015 asistent a hlavní trenér) * Největší 
úspěch: vítězství ve druhé lize postup s Dynamem České Budě-
jovice do nejvyšší soutěže (2019)

STATISTIKA 25. KOLA

 Sparta - Plzeň  1:2 (0:1)
Branky: 87. Karlsson (vyražený míč) - 26. Kalvach (samostatná akce), 52. Beauguel (J. Kovařík). 
Rozhodčí: Berka - I. Nádvorník, Vlček - Ardeleanu (video). ŽK: Costa, L. Krejčí II, Štetina, Kozák, 
Kanga - Kalvach, Limberský, Řezník. 
Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Costa, Hancko - Sáček (64. Karlsson), L. Krejčí II - Kanga, Dočkal 
(82. Kozák), Hložek (82. M. Frýdek) - Tetteh. Trenér: Kotal.
Plzeň: A. Hruška - Řezník, Hejda, J. Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, A. Čermák - Kayamba 
(77. J. Kopic), Beauguel (72. Chorý), J. Kovařík (90. Mihálik). Trenér: Guľa.

 České Budějovice - Liberec  0:1 (0:0)
Branka: 50. Baluta (vyražený míč). Rozhodčí: K. Hrubeš - Kubr, Vaňkát. ŽK: ŽK: Čavoš - Hybš, 
Pešek. 
Č. Budějovice: Drobný - Čolič, L. Havel, Sivok, P. Novák - Brandner (74. Rabušic), Čavoš, Šulc 
(55. Schranz), Havelka, Mészáros (69. Granečný) - Ledecký. Trenér Horejš.
Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Malinský, Baluta (80. Hromada), Alibekov, 
Mara, Pešek (53. Zeman) - Kuchta (67. Rondič). Trenér Hoftych.

 Opava - Karviná  0:0
Rozhodčí: Franěk - M. Novák, Váňa. ŽK: Zavadil, Schaffartzik, Žídek - Smrž. 
Opava: Fendrich - Harazim, Hnaníček, Žídek, Helešic - Texl (56. Mondek), F. Souček (77. Jan Řezní-
ček), Zavadil, Dordič - Schaffartzik (56. Juřena) - Železník (87. Rychlý). Trenér: Balcárek.
Karviná: Bolek - Ndefe (79. Čonka), Šindelář, Rundič, Jan Moravec - Janečka (65. Ba Loua), Smrž 
(46. Bukata), Qose - V. Vukadinovič (65. Eduardo Santos), Lingr, Taiwo (90.+1 Guba). Trenér: Jarábek.

 Jablonec - Zlín  1:0 (1:0)
Branka: 31. Libor Holík (Dočekal). Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Ratajová. ŽK: Conde, Jiráček (oba 
Zlín). ČK: (48.) Plechatý (Jablonec).
Jablonec: V. Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Pleštil (73. Kratochvíl), Matoušek 
(50. Jeřábek), Považanec (81. Chramosta), Sýkora - Dočekal (81. T. Pilík). Trenér: P. Rada.
Zlín: S. Dostál - Cedidla, P. Buchta, Simerský, Jiráček - Hlinka, Conde (59. Martínez) - Fantiš 
(59. Džafič), Janetzký (69. Jawo), Čanturišvili (86. Bartošák) - Poznar. Trenér: Páník.

 Bohemians 1905 - Teplice  4:0 (2:0)
Branky: 12. Jindřišek (penalta), 21. Hronek (Pulkrab), 64. Nazarov vlastní, 90.+2 Vacek (J. Nečas). 
Rozhodčí: Pechanec - Horák, Myška - Julínek (video). ŽK: Kodeš, Knapík, Jakub Řezníček (všichni 
Teplice). 
Bohemians 1905: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka, Schumacher (82. J. Nečas) - Bartek, Hronek 
(82. Vacek), Jindřišek, Vaníček (60. Květ) - Pulkrab (73. Puškáč), Vodháněl (60. J. Podaný). Trenér: 
Klusáček.
Teplice: Grigar - Paradin (46. Nazarov), Čmovš, Kodeš, Vondrášek - Knapík (68. D. Černý) - Moulis, 
T. Kučera (46. Žitný), Trubač, Radosta (46. Hýbl) - Jakub Řezníček (78. J. Mareš). Trenér: Hejkal.

 Mladá Boleslav - Slavia  0:1 (0:1)
Branka: 22. Ševčík (Stanciu). Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Kotík - Adam (video). ŽK: Mazuch, 
Wágner - Stanciu.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Mazuch, Túlio - Hubínek, Janošek (77. Arroyo) - Ladra, 
Budínský, Fulnek (46. Wágner) - Jiří Klíma (69. An Če-čun). Trenér: Weber.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré (29. Provod), Holeš - Masopust (89. Frydrych), 
Stanciu, Ševčík (58. Takács) - Tecl (89. Musa). Trenér: Trpišovský.

 Příbram - Ostrava  0:0
Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Královec (video). ŽK: Kingue, Pazdera, Kříž - D. Buchta, Jirá-
sek, Baroš. 
Příbram: Melichar - Kvída (46. Pazdera), Dramé, Kingue, Nový - Tregler (63. Soldát), Jan Rezek - 
Antwi (76. Pinc), Zorvan (84. Kříž), Polidar - Slepička (63. Díl). Trenér: Horváth.
Ostrava: Laštůvka - A. Jánoš, J. Pokorný, Stronati, Fleišman - Jirásek, Kaloč - De Azevedo (63. Rei-
ter), Kuzmanovič (70. Baroš), D. Buchta (63. Lalkovič) - O. Šašinka (82. Smola). Trenér: Kozel.

 Slovácko - Olomouc  0:0
Rozhodčí: T. Klíma - Moláček, Caletka. ŽK: Hofmann, V. Daníček, Reinberk, Svědík (trenér) - Breite. 
Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek - V. Daníček, Havlík - M. Petržela 
(80. Zahustel), L. Sadílek, Jan Navrátil (87. Kalabiška) - Jurečka (70. Zajíc). Trenér: Svědík.
Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála (89. Greššák), Houska, Breite, Chytil 
(71. Zahradníček), Falta (71. K. Daněk) - Juliš (85. Yunis). Trenér: Radoslav Látal.

 Karviná - Sparta  1:4 (1:0)
Branky: 32. Lingr (Ndefe) - 49. Karlsson (M. Frýdek), 56. Hložek (samostatná akce), 64. Dočkal (Hlo-
žek), 90.+3 Karabec (Vindheim). Rozhodčí: Zelinka - J. Paták, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Ndefe, 
Lingr, Rundič - L. Krejčí II, Štetina.
Karviná: Bolek - Ndefe (61. Ba Loua), Santos, Šindelář, Rundič - Janečka (65. Marek Hanousek), 
Smrž (79. Želizko), Qose - Jan Moravec, Lingr (79. Guba), Taiwo (79. V. Vukadinovič). Trenér: Jarábek.
Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, M. Frýdek - L. Krejčí II - Karlsson (82. Matěj Hanousek), 
Kanga (90. Karabec), Dočkal (82. Trávník), Hložek (90. Vindheim) - Tetteh (76. Drchal). Trenér: Kotal.

 Teplice - Opava  2:2 (1:1)
Branky: 10. Jakub Řezníček (penalta), 56. Trubač (Žitný) - 37. Dordič (Železník), 88. Juřena (He-
lešic). Rozhodčí: K. Hrubeš - Koval, Vaňkát. ŽK: Kodeš, Nazarov, Hýbl, Hejkal (trenér) - Železník. 
ČK: (90.+1) Kodeš.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Kodeš, Knapík - Žitný (89. D. Černý), Nazarov (46. Mareček), 
Hýbl, Trubač (77. Moulis) - J. Mareš (73. T. Kučera), Jakub Řezníček. Trenér: Hejkal.
Opava: Fendrich - Harazim, Hnaníček (84. Sus), Žídek, Helešic - Mondek (64. Zapalač), F. Souček 
(84. Rychlý), Jan Řezníček (64. Jursa), Dordič - Železník (69. Texl), Juřena. Trenér: Balcárek.

 Bohemians 1905 - Č. Budějovice  3:2 (2:0)
Branky: 29. Schumacher (Bartek), 37. Vodháněl (Schumacher), 55. Pulkrab (Bartek) - 76. Schranz 
(Talovierov), 90.+3 Táborský (Šulc). Rozhodčí: Berka - Vlček, Flimmel - Hocek (video). ŽK: Pulkrab 
- Ledecký, Sivok, Čavoš. ČK: (47.) Sivok. 
Bohemians 1905: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka - Bartek, Hronek (63. Vaníček), Vacek (58. Květ), 
Jindřišek, Schumacher (77. M. Dostál) - Pulkrab (57. Puškáč), Vodháněl (76. Mosquera). Trenér: 
Klusáček.
Č. Budějovice: Drobný - Kopečný, L. Havel, Sivok, P. Novák (66. Kladrubský) - Čavoš (76. Táborský), 
Havelka - Mészáros (46. Šulc), Brandner, Schranz - Ledecký (50. Talovjerov). Trenér: Horejš.

 Slavia - Jablonec  5:0 (2:0)
Branky: 21. Stanciu (penalta), 29. Holeš (Tecl), 56. Provod (Stanciu), 61. Tecl (Stanciu), 78. Hilál 
(penalta). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, Mokrusch - Lerch (video). ŽK: Kratochvíl, Dočekal 
(oba Jablonec). 
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela (78. Frydrych), Zima, Bořil - Holeš (65. Traoré), Takács - Masopust 
(65. P. Hellebrand), Stanciu (73. Hilál), Provod - Tecl (65. Musa). Trenér: Trpišovský.
Jablonec: V. Hrubý - Libor Holík, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Hämäläinen (76. Acosta), Považanec - 
Pleštil (86. Černák), T. Pilík, Kratochvíl - Chramosta (66. Dočekal). Trenér: P. Rada.

 Plzeň - Mladá Boleslav  7:1 (4:0)
Branky: 8. A. Čermák (Beauguel), 23. A. Čermák (Kayamba), 30. Beauguel (vyražený míč), 43. M. Ha-
vel (vyražený míč), 52. A. Čermák (Beauguel), 56. Chorý (M. Havel), 80. Mihálik (Chorý) - 84. Jiří Klíma 
(penalta). Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock - Marek (video). Bez ŽK. 
Plzeň: A. Hruška - M. Havel, Hejda (53. Pernica), J. Brabec (75. R. Hubník), J. Kovařík - Bucha (60. Mi-
hálik), Kalvach, A. Čermák (53. Hořava) - Kayamba, Beauguel (53. Chorý), J. Kopic. Trenér: Guľa.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Mazuch (66. Túlio), Pudil, Zelený - Hubínek, Jakub Klíma - Douděra 
(82. Stránský), Ladra (46. Krobot), Fulnek (86. Arroyo) - Wágner (46. Jiří Klíma). Trenér: J. Weber.

 Olomouc - Příbram  1:2 (1:1)
Branky: 38. Juliš (Chytil) - 42. Antwi (odražený míč), 51. Polidar (Jan Rezek). Rozhodčí: Rejžek 
- Kotalík, Pečenka. ŽK: Houska, Daněk, Radoslav Látal (trenér), Vepřek (všichni Olomouc). Bez 
diváků.
Olomouc: Mandous - Sladký (59. Zahradníček), Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála (46. González), Hous-
ka, Breite (70. Daněk), Chytil (70. Yunis), Falta, Juliš. Trenér: Radoslav Látal.
Příbram: Melichar - Kvída (78. Michal Škoda), Kingue, Dramé, Nový - Antwi (59. Pazdera), Tregler, 
Soldát, Zorvan (84. Pinc), Jan Rezek - Polidar (83. Šašinka). Trenér: Horváth.

 Zlín - Ostrava  1:1 (0:1)
Branky: 90. Džafič (Matejov) - 5. A. Jánoš (Fleišman). Rozhodčí: Machálek - Lakomý, Dohnálek - 
Houdek (video). ŽK: Cedidla, Janetzký, Poznar, Conde, Pedro - Fillo, Fleišman, Stronati.
Zlín: S. Dostál - Cedidla (74. Matejov), P. Buchta, Simerský, Jiráček - Fantiš (46. Džafič), Hlinka, 
Conde (77. Pedro), Čanturišvili (68. Ikaunieks) - Janetzký (46. Jawo), Poznar. Trenér: Páník.
Ostrava: Laštůvka - J. Pokorný, Svozil, Stronati - Fillo, A. Jánoš, R. Hrubý (73. O. Šašinka), Jirásek 
(87. V. Procházka), Fleišman - De Azevedo (55. Reiter), Smola (73. Baroš). Trenér: Kozel.

 Liberec - Slovácko  3:1 (1:1)
Branky: 44. Mara (penalta), 90. Koscelník (odražený míč), 90.+3 Beran (Malinský) - 29. Zajíc (Ju-
roška). Rozhodčí: Dubravský - K. Hájek, Kříž. ŽK: Mara, Rondič - Juroška, Hofmann. ČK: (45.+3) 
Michal Kadlec (Slovácko). 
Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Alibekov (89. Mashike Sukisa), Mara - 
Malinský, Baluta (58. Beran), Zeman (76. Hromada) - Kuchta (58. Rondič). Trenér: Hoftych.
Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Michal Kadlec, Divíšek - L. Sadílek, V. Daníček - Kohút (63. M. 
Petržela), P. Dvořák (46. Havlík), Jan Navrátil (73. Zahustel, 89. Kalabiška) - Zajíc (63. Jurečka). 
Trenér: Svědík.

https://www.fotbal.cz/
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 REMÍZOU S OSTRAVOU A VÝHROU V OLOMOUCI SE FOTBALISTÉ 
 PŘÍBRAMI DOTÁHLI NA JEDINÝ BOD OD PŘEDPOSLEDNÍ OPAVY. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Po více jak dvouměsíční přestávce jsme byli všichni zvědaví, jak se s ní ligové 
týmy vypořádaly. Musím říct, že mě jejich výkony příjemně překvapily, platilo to 
i o úvodní dohrávce na třetí pokus Teplice-Liberec. Samozřejmě největší pozor-
nost poutá silná trojka – Slavia, Plzeň a Sparta. Slávistům koronavirová pauza 
pomohla, usadila se jim sestava a bez větších problémů zvládli zápasy v Mladé 
Boleslavi a doma s Jabloncem, který ale nastoupil v hodně improvizovaném slo-
žení. A protože Plzeň dál jede na jarní vítězné vlně, o to větší pozornost poutá je-
jich nadcházející duel v Edenu. Viktoriáni tam mohou jet v pohodě, nemají co ztra-
tit, protože druhé místo jim nikdo nevezme. Na Letné tohle rozpoložení výmluvně 
dokumentovali, na Beauguelovi je vidět, co dělá důvěra trenéra, také středové 
trio Bucha-Čermák-Kalvach šlape celých devadesát minut jako hodinky. Naopak 
na domácích se mi zdálo, že nebyli na tento tradiční šlágr, i když tentokrát bez 
diváků, mentálně dostatečně připraveni. Mohli při troše štěstí dosáhnout i na re-
mízu, ale ta by průběhu zápasu vůbec neodpovídala. První jarní výhry se Sparta 
dočkala až v neděli v Karviné, kde dokázala otočit nepříznivý vývoj i výsledek. Ale 
domácí tým, který na jaře neinkasoval, jí to děravou defenzívou usnadnil.“

Foto: fkpribram.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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Díky střeleckému galapřed-
stavení doma proti Mladé Bole-
slavi dostihli fotbalisté plzeňské 
Viktorie vedoucí Slavii, byť ta 
nasázela v Edenu „bůro“ do sítě 
Jablonce, který jako jediný tým 
z šestnácti vyšel ve 26. kole 
gólově naprázdno. Na třetí mís-
to se vrátila před podještědský 
tandem Sparta, které se povedl 
velký obrat ve druhé půli v Kar-
viné, kde vstřelila čtyři branky 
a připsala si první jarní výhru.

1.-2. Slavia 54 2,077
1.-2. Plzeň 54 2,077
3. Sparta 47 1,808
4. Liberec 46 1,769
5.-6. Jablonec 43 1,654
5.-6. Ml. Boleslav 43 1,654
7. Č. Budějovice 41 1,577
8. Ostrava 37 1,423
9.-10. Olomouc 32 1,231
9.-10. Bohemians 1905 32 1,231
11. Slovácko 31 1,192
12.-13. Teplice 23 0,885
12.-13. Zlín 23 0,885
14. Karviná 21 0,808
15. Příbram 17 0,654
16. Opava 13 0,500

 SEDMI BRANKAMI DO SÍTĚ BOLESLAVI SE 
 PLZEŇANÉ DOTÁHLI V GÓLOVÉ JÍZDĚ NA SLAVII. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Plzeň dostihla Slavii!

VYCHYTANÉ NULY

18
Ondřej Kolář (Slavia)

11 - Matouš Trmal (Slovácko) * 9 - Aleš Hruška (Plzeň) * 8 - Jan Laštůvka (Ostrava) * 7 - Tomáš 
Grigar (Teplice) * 6 - Vilém Fendrich (Opava), Milan Heča (Sparta), Vlastimil Hrubý (Jablonec)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

10
Martin Doležal (Jablonec), Guélor Kanga (Sparta), 

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav), 
Michael Krmenčík (Plzeň)

9 - Lukáš Budínský (Ml. Boleslav), Pavel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň), Roman Potočný (Liberec), 
Petar Musa (Liberec/Slavia) * 8 - Libor Kozák (Sparta), Muris Mešanovič (Ml. Boleslav), Ivan 
Schranz (Č. Budějovice), Tomáš Souček (Slavia) * 7 - Jakub Plšek (Olomouc), Jan Sýkora (Jab-
lonec), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 6 - Dame Diop (Ostrava), Lukáš Havel (Č. Budějovice), Jan Kopic 
(Plzeň), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava), Tomáš Malinský (Liberec), Jakub Mareš (Teplice), Jan 
Matoušek (Jablonec), Michal Škoda (Příbram), Benjamin Tetteh (Sparta)

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

28,5
Pavel Bucha (Ml. Boleslav/Plzeň, 9 + 7)

27,5
Guélor Kanga (Sparta, 10 + 5)

25,5
Lukáš Budínský (Ml. Boleslav, 9 + 5)

24,5 - Martin Doležal (Jablonec, 10 + 3) * 23 - Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 10 + 2, Jan Sýkora 
(Jablonec, 7 + 6) * 22,5 - Tomáš Malinský (Liberec, 6 + 7) * 22 - Muris Mešanovič (Ml. Boleslav, 8 + 
4) * 21 - Petar Musa (Liberec/Slavia, 9 + 2), Roman Potočný (Liberec, 9 + 2) * 20,5 - Tomáš Souček 
(Slavia, 8 + 3) * 20 - Michael Krmenčík (Plzeň, 10 + 0) * 19 - Ivan Schranz (Č. Budějovice, 8 + 2) * 
18,5 - Adam Hložek (Sparta, 4 + 7), Vladimir Jovovič (Jablonec, 4 + 7), Tomáš Zajíc (Slovácko, 7 + 3) 
* 17,5 - Aleš Čermák (Plzeň, 5 + 5), Libor Kozák (Sparta, 8 + 1) * 16,5 - Jan Matoušek (Jablonec, 6 + 
3) * 16 - Patrik Brandner (Č. Budějovice, 5 + 4), Martin Hašek (Sparta, 5 + 4), Lukáš Kalvach (Plzeň, 
5 + 4), Milan Škoda (Slavia, 5+ 4) * 15,5 - Jakub Plšek (Olomouc, 7 + 1), Petr Ševčík (Slavia, 4 + 5) * 
15 - Nicolae Stanciu (Slavia, 3 + 6), Benjamin Tetteh (Sparta, 6 + 2) * 14,5 - Jiří Fleišman (Ostrava, 
2 + 7), Ondřej Šašinka (Slovácko/Ostrava, 5 + 3) * 14 - Alexandru Baluta (Liberec, 4 + 4) * 13,5 - 
Jan Kopic (Plzeň, 6 + 1) * 13 - Jean-David Beauguel (Plzeň, 5 + 2), Benjamin Čolič (Č. Budějovice, 
2 + 6), Kamso Mara (Liberec, 5 + 2), Jan Vodháněl (Bohemians 1905, 5 + 2) * 12,5 - Milan Havel 
(Bohemians 1905/Plzeň, 4 + 3) * 12 - Dame Diop (Ostrava, 6 + 0), Lukáš Havel (Č. Budějovice, 6 + 0), 
Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 6 + 0), Adriel Ba Loua (Karviná, 0 + 8), Jakub Mareš (Teplice, 6 + 0), 
Michal Škoda (Příbram, 6 + 0) * 11,5 - Martin Fillo (Ostrava, 2 + 5), David Ledecký (Č. Budějovice, 
5 + 1), Matej Mršič (Č. Budějovice, 2 + 5), Tomáš Poznar (Zlín, 5 + 1), Jakub Řezníček (Teplice, 5 + 1) 
* 11 - Jan Kalabiška (Slovácko, 4 + 2), Peter Olayinka (Slavia, 4 + 2), Lukáš Provod (Č. Budějovice/
Slavia, 4 + 2), Tomáš Smola (Ostrava, 4 + 2) * 10,5 - Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 0 + 7)

Foto: fcviktoria.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Tři zápasy v řadě do té doby nejhorší defenzíva v letošním roční-
ku bundesligy ani jednou neinkasovala, český brankář Jiří Pavlenka 
udržel čisté konto při nejtěsnějších výhrách ve Freiburgu a na Schal-
ke i doma s Mönchengladbachem, takže se strmě zvýšily šance Brém 
na záchranu, byť Werder stále zůstává na předposledním místě, zna-
menajícím přímý sestup. 

Poslední nováček Paderborn schytal ve druhé půli doma od Dortmundu půltucet bra-

nek, z nichž polovinu vstřelil uzdravený anglický křídelník Jadon Sancho, a nezadržitelně 

míří k návratu o patro níž. Kromě Düsseldorfu, který drží šestnáctou, barážovou příčku 

a nyní inkasoval „bůro“ v mnichovské Allianz Areně, je hodně namočený Mainz, tabulkou 

se stále níž propadá i druhý nováček Union Berlín.

Ve vloženém 28. kole se zřejmě definitivně rozhodlo o prodloužení mistrovské šňůry 

Bayernu, který zásluhou filigránského lobu Kimmicha dokázal zvítězit ve vestfálském 

hájemství svého největšího konkurenta a má nyní před Borussií sedmibodový polštář 

k opětovnému usednutí na německý trůn. V bavorském velkoklubu panuje od zimního 

povýšení asistenta Hansiho Flicka ohromná pohoda, tým jede na vítězné vlně a jeho nej-

větší opory průběžně překonávají bundesligové rekordy. O víkendu se to povedlo Tho-

masu Müllerovi, který si připsal už osmnáctou asistenci v sezoně, čímž z historických 

análů vymazal Kevina De Bruyneho. Belgický středopolař jich v sezoně 2014/2015 v dre-

su „Vlků“ z Wolfsburgu nasbíral sedmnáct. Pravidelně roste i gólové konto kanonýra Ro-

berta Lewandowského, dvakrát se trefil do sítě Fortuny, která byla posledním klubem, 

proti němuž dosud ještě neskóroval… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 29 21 4 4 86:28 67
2. Dortmund 29 18 6 5 80:35 60
3. M ǵladbach 29 17 5 7 57:35 56
4. Leverkusen 29 17 5 7 54:36 56
5. RB Lipsko 28 15 10 3 70:29 55
6. Wolfsburg 29 11 9 9 41:36 42
7. Hoffenheim 29 12 6 11 40:48 42
8. Freiburg 29 10 8 11 38:41 38
9. Hertha 29 10 8 11 43:50 38

10. Schalke 29 9 10 10 34:46 37
11. Kolín n. R. 28 10 4 14 44:52 34
12. Frankfurt 28 9 5 14 46:53 32
13. Augsburg 29 8 7 14 40:56 31
14. Union Berlín 29 9 4 16 34:52 31
15. Mohuč 29 8 4 17 37:62 28
16. Düsseldorf 29 6 9 14 31:58 27
17. Brémy 28 6 7 15 30:59 25
18. Paderborn 29 4 7 18 32:61 19

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 29 3
2. Werner T. RB Lipsko 24 7
3. Sancho J. Dortmund 17 16
4. Quaison R. Mohuč 12 2
5. Andersson S. Union Berlín 12 1
6. Hennings R. Düsseldorf 12 0

PROGRAM
DOHRÁVKA 24. KOLA

3.6. Brémy - Frankfurt

30. KOLO

5.6. Freiburg - Mönchengladbach
6.6. Düsseldorf - Hoffenheim, Frankfurt - Mohuč,

Leverkusen - Bayern, RB Lipsko - Paderborn,
Dortmund - Hertha

7.6. Brémy - Wolfsburg, Union Berlín - Schalke,
Augsburg - Kolín n. R.

VÝSLEDKY
29. KOLO

Paderborn 1 - 6 Dortmund * Bayern 5 - 0 Düsseldorf
Mönchengladbach 4 - 1 Union Berlín

Hertha 2 - 0 Augsburg * Mohuč 0 - 1 Hoffenheim
Schalke 0 - 1 Brémy * Wolfsburg 1 - 2 Frankfurt

Freiburg 0 - 1 Leverkusen * Kolín n. R. - RB Lipsko (hráno po uzávěrce)

 JIŘÍ PAVLENKA UDRŽEL PROTI SCHALKE 
 POTŘETÍ ZA SEBOU NA JAŘE ČISTÉ KONTO. 

Neprůstřelný Pavlenka drží Brémy

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


Santi Cazorla

Smolař 
vyhlíží velký 
comeback

Nenastřílel mraky gólů jako Henry, nerozdával přihrávky jako Fá-
bregas a neničil útočníky jako Seaman, přesto pro něj mají fanouš-
ci Arsenalu možná vůbec největší slabost ze všech hráčů, kteří kdy 
za klub hráli! A španělský prcek SANTI CAZORLA (35) opakovaně 
volá na sever Londýna: Pozor, brzy budu zpět!

Santi Cazorla

Smolař 
vyhlíží velký 
comeback
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Má to nalajnované. Doma ve Villarreau mu co nevidět vyprší 

smlouva a on se vydá do druhého nejoblíbenějšího místa na fotba-

lové mapě světa. Do Arsenalu, kde ho v roli kouče čeká kamarád 

Mikel Arteta. „Nevím, na jaké pozici to bude, ale určitě chci zpět. 

Miluji Arsenal, klub, město, prostě všechno,“ zopakoval během 

korovairové pauzy lásku k místu, kde strávil šest let. „Když jste 

v takovém klubu, někdy si ani neuvědomíte, co to znamená, dokud 

neodejdete. Teprve pak pochopíte, jak moc vám to chybí. A já navíc 

ani nikdy nemohl říci opravdové sbohem,“ připomenul bolestný 

odchod pod rouškou zranění.

V 35 letech se už připravuje na funkcionářskou dráhu, mluví se 

o jeho spojení s Artetou v roli sportovního ředitele. „Každopádně 

ještě si chci na Emirates alespoň jednou zahrát, než odejdu do dů-

chodu. Ta rozlučka mi prostě chybí,“ vyznal se. Současně ale před 

pár měsíci prozradil, že by rád kopal do míče ještě dva roky. Že by 

v Arsenalu? To by tedy byla věc!

PONORKOU DO ANGLIE
Už jako mladík udivoval doma v Llaneře, kde rychlonový šikula 

s precizní technikou dokázal velké divy. Nebylo divu, že z Ovieda, 

soužícího se ve finančních trablech, si ho ještě před osmnáctina-

mi vyzobla „žlutá ponorka“ a stěhoval se do Villarrealu. Po roce 

stráveném v béčku se prosadil do A-týmu. Pomalu z něj rostla 

hvězda, nezbrzdilo ho ani roční angažmá v Huelvě. Ba naopak, 

právě během sezony 2006-07 naplno zazářil, nováčkovi pomohl 

na osmou příčku a doma jej vyhlásili fotbalistou Španělska před 

všemi hvězdami Barcelony i Realu!

Villarreal si jej dle klauzule ve smlouvě okamžitě stáhl zpět, byť 

na tom tratil 600 tisíc eur. V následujících čtyřech sezonách se stal 

v klubu tahounem, povolali jej do nároďáku a stal se platným čle-

nem „rudé fúrie“.  A pak to přišlo: nabídka z Realu a její šokující 

odmítnutí! „Ve fotbale existuje spousta věcí mimo Realu. Jistě, je 

to skvělý klub, ale já jsem mladý a chci stále růst,“ vzkázal opaře-

ným šéfům madridského giganta. Jenže jako by tím na sebe při-

volal zdravotní trable, přišla série zranění a mimo jiné i zmeškání 

zlatého MS 2010. V létě 2011 nečekaně odešel do Málagy, kde se 

zase rozjel naplno, a tak po roce došlo na vysněný obří přestup: 

ulovil ho Arsenal! Hned v prvním roce jako jediný hráč klubu na-

stoupil do všech 38 ligových zápasů, pro kouče Wengera se stal 

nepostradatelným, zvolili ho nejlepším hráčem sezony. „Patří 

mezi nejvíce nedoceněné hráče ligy. Fakt, že jej nezvolili do ideální 

jedenáctky roku, je ostuda,“ láteřil Wenger.

Cazorla se stal klíčovým mužem „kanonýrů“ při dvou trium-

fech v FA Cupu i Community Shield, jeho sláva na Ostrovech rost-

la. Jenže když byl na vrcholu, přišly osudové rány...

 S KRAJANEM A SOUČASNÝM TRENÉREM ARSENALU MIKELEM ARTETOU 
 VÁLEL CAZORLA ČTYŘI ROKY V ZÁLOZE LONDÝNSKÉHO KLUBU. 

 PĚTATŘICETILETÝ STŘEDOPOLAŘ JEŠTĚ NEPATŘÍ DO STARÉHO ŽELEZA! 
 LETOS V LA LIZE ŠESTKRÁT ASISTOVAL A VSTŘELIL 8 GÓLŮ, Z TOHO JEDEN DO SÍTĚ BARCELONY. 

PIRES: „SANTI? 
NEJTALENTOVANĚJŠÍ SPOLUHRÁČ!“

Sám byl básníkem fotbalu, ovšem když měl francouzský ofenzivní záložník 
Robert Pires vybrat nejtalentovanějšího spoluhráče, se kterým kdy hrál, neza-
pochyboval: Santi Cazorla!

„Pamatuji, když jsem ho poprvé viděl na tréninku. Hned jak jsme skončili, povídám 
trenérovi Pellegrinimu: „Manueli, kdo je ten kluk? To je neskutečný talent! Pravá, levá, 
skvělé dovednosti i vidění hry. Byl jsem z něj hotový,“ přiznal Francouz.

Pozorně jej sledoval nejen po svém odchodu z Arsenalu, ale i poté, co se malý Španěl 
zranil a nakonec vrátil domů. „A podívejte se na něj teď. Vrátil se do Villarrealu, září v La 
Lize, je kapitán, je zase silný. To je prostě Santi Cazorla,“ poklonil se Pires.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 SE ŠPANĚLSKOU REPREZENTACÍ CAZORLA ZÍSKAL DVAKRÁT TITUL MISTRA EVROPY (2008, 2012). 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

636 DNŮ BEZ ZÁPASU
V listopadu 2015 si vážně poranil koleno a na půl roku byl mimo. 

Stihl až úplně poslední duel sezony a hned jej zvolili mužem zápa-

su. V říjnu si ale v utkání Ligy mistrů s Ludogorcem poranil pravou 

achillovku a jelikož klid nezabíral, musel pod kudlu. Vše se nako-

nec změnilo v horor! Zranění si vyžádalo osm zákroků, infekce 

mu „sežrala“ část šlachy a lékaři se obávali nejhoršího - možná ti 

budeme muset nohu amputovat! Nasadili silná antibiotika a kožní 

štěp z levého předloktí, na němž měl výrazné tetování jména své 

dcerky Indie. Část nápisu se tak najednou objevila na jeho patě...

Mezitím mu v Londýně vypršel kontrakt a on k nelibosti fanouš-

ků tiše zmizel domů. Ve Villarrealu se dával fyzicky do kupy a na-

konec se dohodl na smlouvě. Po nekonečných 636 dnech si zase 

zahrál zápas! Když v přáteláku šel na hřiště v roli náhradníka, sta-

dión povstal a vestoje mu bouřlivě aplaudoval. Loni pokořil Riquel- 

meho klubový rekord v počtu branek vstřeených záložníkem a le-

tos se zase naplno rozjel - 12 gólů v 29 zápasech, než přišla ko-

ronavirová pauza. „Žlutá ponorka“ zase atakuje pohárové příčky, 

i díky svému navrátilci, který je druhým nejlepším střelcem týmu. 

Pokud se počítají góly a asistence, je v La Lize letos produktivnějích 

jen pět hráčů. Jak Santiho Vánoce nakonec dopadnou? 

 UTRPENÍ CAZORLY. NA TITULCE PRESTIŽNÍHO DENÍKU 
 MARCA JE FOTOGRAFIE JEHO ACHILOVKY, S NÍŽ DVA ROKY 
 MARODIL, A DOKONCE MU KVŮLI NÍ HROZILA AMPUTACE NOHY! 

Santi Cazorla
Národnost: Španělsko * Narozen: 13. prosince 1984 v Llaneře 
* Výška: 168 cm * Kluby: Covadonga (1992-1996), Oviedo (1996-
2003), Villarreal (2003-2006), Recreativo Huelva (2006-2007), Vil-
larreal (2007-2011), Málaga (2011-2012), Arsenal (2012-2018), Vil-
larreal (2018-?) * Pozice: záložník * Reprezentace: 81 zápasů/15 
góly * Sbírka trofejí: 2x mistr Evropy, 2x vítěz FA Cupu, 2x vítěz FA 
Community Shield, Nejlepší fotbalista Španělska 2006-07

 V DRESU ARSENALU NAKONEC STRÁVIL ŠEST LET A DVAKRÁT S NÍM UKOŘISTIL PRESTIŽNÍ FA CUP A COMMUNITY SHILED. 

„ROZŘEZALI MĚ A ZASE SLOŽILI...“
Jen pohled na to zranění bolí. Rozpáraná achillovka byla kvůli infekci v ta-

kovém stavu, že Santimu hrozila amputace nohy. „Kost byla tak měkká, že mi 
chirurg do ní mohl vložit prst. Byla jako plastelína,“ vzpomíná na děsivé chvíle.

Teď už vše bere s humorem. „Jo, jsem jako skládačka,“ říká a vyjmenovává, co vše 
je jinak: na pravém kotníku je kousek levého předloktí, na jeho místě kousek stehna 
a na jedné patě zadní část nohy. V noze je kovová destička a nová achillovka udělaná ze 
srolované šlahy, aby byl vyplněn prázdný prostor, který mu kvůli infekci vyhnil. A pak 
samozřejmě vytetované jméno dcerky Indie – na ruce zůstala písmena »I, n, d«, na kot-
ník se přestěhovala »i, a«. „Lékař mi řekl, že nikdy neviděl tak extrémní případ. Prý teď 
sloužím jako podnět ke studiu,“ prozrazuje.

Připravovali ho na možnost, že nebude chodit. „Ale já jsem fotbalový blázen, tohle 
vůbec nepřipadalo v úvahu,“ říká. Nicméně i jeho přepadly krize, jednou rodině oznámil, 
že druhý den se v Arsenalu rozloučí a s fotbalem sekne. „Teď, když jsem zase nastupoval 
ve Villarrealu k zápasu, musel jsem se štípnout, že to není sen.“

Za mnohé si může sám, trable se nakumulovaly. V září 2013 si v reprezentačním dresu 
zlomil kůstku v kotníku, po dvou letech kolenní vazy, ale navzdory bolesti hrál dál. Pak 
přišel říjen 2016 a onen duel s Ludogorcem v Lize mistrů. Bolest už se nedala vydržet. 
„V noci jsem plakal, už jsem toho měl nad hlavu. Musel jsem zastavit. Jenže problémy 
teprve začaly...“

„Není to vážné zranění,“ mínil kouč Wenger, ale Cazorla neomohl hrát. Do otevřené 
rány se dostala infekce a začalo peklo. „V noci mi z rány vždy vytekl hnis, bylo ho stále 
víc. Udělali mi kožní štěp, ale nevěděli, co je uvnitř. A bakterie mi zatím rozežírala nohu. 
Nikdy nepřišli na to, o jaký typ přesně šlo.“

Zachránili ho lékaři ve Španělsku, kteří bakterii objevili a přistoupili k drastické léč-
bě. Ti v Anglii jej stále uklidňovali řečmi, že má antibiotika a nic se stát nemůže. „Nikdy 
nepřiznali vinu, nikdy mi neřekli sorry, že jsme na to nepřišli. Prostě žádné pochybení 
necítí,“ kroutí hlavou a naopak vynáší do nebes kouče Wengera. „Vždy mě podporoval, 
obnovil mi kontrakt, což bylo úžasné gesto. Řekl: Santi, tady ti dávám rok k dobru, pode-
piš to a v klidu se soustřeď na léčbu. Jsem mu za to neskonale vděčný.“

Všichni mu později vyčítali, proč o problémech nemluvil, proč šel za hranu a takto 
dopadl. „Nechtěl jsem být sobec, bolestínek, který myslí jen na sebe. Říkal jsem si, že 
to není nic hrozného. Takže pokud existuje viník mých trablů, jsem to v první řadě já,“ 
připouští Cazorla.
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Šilhavý se nenudí

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý doufá, že se s dalším uvolňo-
váním opatření proti novému typu koronaviru bude moci s asistenty brzy 
vypravit na stadiony a sledovat naživo adepty na reprezentační dres. S ná-
rodním celkem nehrál kvůli odložení evropského šampionátu i březnové-
ho a červnového termínu zápas od listopadového konce kvalifikace EURO 
2020, je ale přesvědčen, že nezvyklá pauza tým nepoznamená. Věří, že se 
s ním sejde v září při startu dalšího ročníku Ligy národů.

 NA LETOŠNÍ PREMIÉRU KOUČOVÁNÍ NÁRODNÍHO TÝMU PŘI ZÁPASE SI JAROSLAV ŠILHAVÝ ZATÍM JEŠTĚ MUSÍ POČKAT. 

 POKUD VŠE PŮJDE PODLE AKTUÁLNÍHO PLÁNU, NA NEJBLIŽŠÍM 
 REPREZENTAČNÍM SRAZU BY MĚL JAROSLAV ŠILHAVÝ PŘIVÍTAT HRÁČE V ZÁŘÍ. 

„Mám radost, že konečně začal fotbal, byť je to v televizi. Věřím, 

že po tom rozvolnění, kdy tam bude větší počet lidí, se dostanu 

přímo na zápasy. Že budu přímo v terénu a budu moci sledovat ty 

naše potenciální adepty na reprezentační tričko,“ říká kouč ve vi-

deorozhovoru, v němž odpovídal na otázky zaslané novináři.

Fotbal se skoro po celém světě kvůli pandemii zastavil v po-

lovině března. Jako první znovu obnovili sezonu profesionálních 

soutěží v Německu a o minulém víkendu se začalo hrát i v Česku, 

byť zatím nemohou na stadiony diváci. Národní tým naposledy na-

stoupil 17. listopadu, kdy porážkou 0:1 v Bulharsku uzavřel kvalifi-

kaci, z níž postoupil na EURO 2020. Další reprezentační sraz UEFA 

zatím plánuje na září, kdy by měl začít druhý ročník Ligy národů.

„Zatím kalkulujeme s tím, že v září se sejdeme poprvé po té 

dlouhé době. Pokud mám informace, výkonný výbor UEFA za-

sedá 17. června. Tam se možná dozvíme víc. Věřím tomu, že se 

s kluky v září uvidíme,“ přeje si reprezentační trenér a věří, že 

dlouhá pauza tým nerozhodí. „Situace prostě byla taková, muse-

li jsme to vzít v potaz. Jsme tak i trošku navyklí. Poslední zápas 

kvalifikace se hrál v listopadu minulého roku, nejbližší sraz měl 

být v březnu. To je taky docela dlouhá doba. Myslím, že to nebude 

hrát roli v nastavení týmu,“ konstatuje.

Během koronavirové přestávky se nenudí, měl například 

více prostoru na detailnější rozbory zápasů u videa. „Vzhledem 

k tomu, že teď byl čas na to analyzovat utkání, jednotlivé hráče, 

tak jsme tam našli spoustu věcí, které bychom třeba v tu chvíli 

úplně nevěděli. Ale byly to detaily a maličkosti, ne nic zásadní-

www.fotbal.cz
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Speciální kalendář reprezentace 
odpočítává start Eura a pomáhá dětem

Vzpomínka na úspěšný rok, odpočítávání času do přeloženého evrop-
ského šampionátu a také pomoc nemocným dětem. Česká fotbalová 
reprezentace vydala netradiční kalendář Rok do mistrovství, který je 
v prodeji od pondělí 1. června.

 ÚVODNÍ STRANA NOVÉHO KALENDÁŘE. 

 NETRADIČNÍ DOBA ŽÁDÁ NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ. NA NOVINÁŘSKÉ DOTAZY ODPOVÍDAL 
 JAROSLAV ŠILHAVÝ MÍSTO NA TISKOVÉ KONFERENCI PROSTŘEDNICTVÍM VIDEOROZHOVORU. 

ho,“ zdůrazňuje a dodává: „Určitě jsem neměl ten pocit, že bych 

se nudil. Vždy jsem si našel nějakou práci. Hodně ta videa, dě-

lal jsem si pořádek ve sportovních věcech, pak tam byla rodi-

na, na kterou jsem měl mnohem víc času. Hodně jsem chodil 

do lesa, pracoval na zahradě.“ 

Jaroslav Šilhavý zůstává ve stálém kontaktu s reprezentanty. 

„Snažíme se samozřejmě mít informace o klucích, co jsou venku, 

ale i tady doma. Telefonujeme si, ale určitě jim netelefonuji každý 

týden, jak se mají. Spíš když je tam nějaký problém, někdo se zra-

něním. Mluvil jsem hodně třeba s hráči z Itálie, kteří byli ze začát-

ku takoví nervózní. Vím, že Kuba Jankto to docela těžce nesl, tak 

s ním jsem pohovořil.“

S kolegy z realizačního týmu se už sešel osobně. „Jsme v hod-

ně úzkém kontaktu přes telefon. Když už je to teď možné pár dní, 

tak se taky scházíme. Diskutujeme, co je potřeba. Teď už se do-

mlouváme na fotbaly, doufám, že nás tam pustí a už to bude dob-

ré,“ dívá se optimisticky do budoucna.

Vzhledem k nedostatku termínů by se po koronavirové pauze 

mohlo hrát během jednoho reprezentačního srazu více utkání než 

dosavadní dvě. „Z organizačních věcí to bude třeba složitější. Tro-

chu změna bude třeba to pravidlo o pěti hráčích na střídání. Kdyby 

to zůstalo, nebylo by to od věci. Možná bude trošku problém, že 

třeba bude víc zápasů. Jestliže v jednom termínu budeme muset 

odehrát třeba tři utkání, nebude to úplně ideální pro vytížené hrá-

če. Ale že by se měl měnit fotbal jako takový, to si nemyslím,“ říká 

kouč českého národního týmu. 

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


5352

52 53

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 2.6.2020

22/2020
Úterý 2.6.2020
22/2020

www.fotbal.cz

 CELÝ VÝTĚŽEK Z PRODEJE PŮJDE NA PROJEKT O KAPKU LEPŠÍ #CESKAREPRE. 

Speciální kalendář je součástí projektu O Kapku lepší #ceska-

repre. Koupit ho lze v e-shopu Kapky naděje, stojí 350 korun a celá 

částka zůstane Nadačnímu fondu Kapka naděje.

„Na EURO se těší celý český fotbal a všichni budeme odlože-

ný turnaj netrpělivě vyhlížet a odpočítávat jednotlivé dny do jeho 

startu. I k tomu slouží tento speciální kalendář. Zároveň jsme ale 

chtěli také pomoci dobré věci, proto veškerý finanční výnos z pro-

deje půjde na projekt O Kapku lepší #ceskarepre,“ poznamenal 

předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík.

Počátečním dnem kalendáře je pátek 12. června 2020, kdy 

mělo EURO začít původně. A končit bude v pátek 11. června 2021, 

kdy šampionát začne po přeložení. Navíc každý den obsahuje stí-

rací pole se znázorněným počtem dnů zbývajících do turnaje.

Autorem snímků použitých v kalendáři je fotograf reprezentace 

Štěpán Černý, který zaznamenal celý loňský úspěšný rok. Nechybí 

tedy vzpomínky na slavnou výhru 2:1 nad Anglií, postupovou tečku 

po vítězství 2:1 nad Kosovem a další kvalifikační úspěchy, ale ani 

na historický přípravný zápas proti Brazílii.

„Když si tím kalendářem listuju, tak mě přepadají krásné vzpo-

mínky. Třeba právě na to, jak jsme porazili Anglii, což je zápas, 

na který asi opravdu nikdy nezapomenu. Díky kalendáři budu mít 

tyhle okamžiky denně před očima. Navíc budu mít pod kontrolou, 

kolik dnů přesně nám ještě zbývá na přípravu do začátku mistrov-

ství,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

A záložník národního týmu Vladimír Darida dodal: „Moc se mi 

líbí, že je celý kalendář pojatý netradičně. Je to pěkná vzpomínka 

a zároveň odpočítávání něčeho, čeho se my hráči a asi i fanoušci 

už nemůžeme dočkat. Doufám, že se kalendář bude lidem líbit, 

a vybere se tak co nejvíc peněz na dobrou věc.“

UEFA odložila EURO 2020 o rok kvůli pandemii koronaviru. 

Česko se v základní skupině utká s Anglií, Chorvatskem a jedním 

z postupujících z play off Ligy národů. 

 V KALENDÁŘI NEMŮŽE CHYBĚT SNÍMEK POSTUPOVÉ RADOSTI NA EURO. 
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