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JAKUB JUGAS
„Ve Zlíně jsem si za poslední roky
vybudoval pozici jakéhosi lídra.
Jsem si dobře vědom, že moje
role ve Slavii je nyní jiná,“ říká
po letním přesunu do Edenu nová
posila „sešívaných“.
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Vážení čtenáři!
Češi mají v sobě zakořeněný humor, dokáží si
dělat srandu snad ze všeho a za každé situace. Zato
však trpí nedostatkem sebevědomí. Jistě - „honit
si triko“ mi také není právě blízké, přesto mně dovolte prohlásit, že jsem hrdý na naše „mládežnické“ reprezentační týmy. Jen pět (!) zemí dokázalo
letos postoupit na závěrečné turnaje mistrovství
Evropy fotbalistů prestižních kategorií do 19 a 21
let. Kromě Česka ještě Anglie, Německo, Portugalsko a Švédsko, zato byste v tomto výčtu marně
hledali velmoci Itálii, Francii, Španělsko… V Gruzii
se ve středu rozhodne, jestli svěřenci kouče Jana
Suchopárka zvládnou přejít přes velesilnou Anglii
a zahrát si na ME U19 dokonce o zlato. Mimochodem - Jan Suchopárek si právě v Anglii „vykopal“
stříbro na evropském šampionátu v roce 1996,
když nastoupil i v památném finále proti Německu,
v němž náš tým padl 1:2 až v prodloužení po brance Olivera Bierhoffa. V tomto Gólu se samozřejmě
dozvíte mnohem více o úspěšné jízdě české „devatenáctky“, přečtete si, jak se na startu nové sezony
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jak se zabydluje v novém angažmá v pražské Slavii
její posila ze Zlína Jakub Jugas.
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Tak příjemné prázdninové počtení

Aktuálně Mistrovství Evropy U19:
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Petr Trejbal, šéfredaktor

Ukázka z knihy

na www.gol.cz!
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Fotbalový týden Jakuba Jugase

STALO SE...

  Pospíšil přestoupil
do Bialystoku

„Ukáže se, jestli

  Šimůnek
jde také do Vasasu

Šestadvacetiletý záložník Martin Pospíšil
přestoupil z Jablonce do Bialystoku. Kreativního středopolaře čeká první zahraniční
angažmá, s polským vicemistrem podepsal
čtyřletou smlouvu. Na sever Čech přišel v létě
2014 z Olomouce po sestupu Sigmy do druhé
ligy. „Jagiellonia se o mě zajímala už nějakou
dobu a vyjednávání trvala dlouho. Neuspěla
v minulých přestupových oknech, ale teď to na-

na to mám!“

  Jiránek
zamířil na Julisku

  Pekhart končí v Aténách
Osmadvacetiletý český útočník Tomáš
Pekhart odchází z AEK Atény. Řecký klub
nevyužil opci a se svým nejlepším střelcem
v uplynulé sezoně neprodloužil smlouvu.
Někdejší reprezentační forvard přišel do AEK
loni v zimě a pomohl klubu k triumfu v poháru
a čtvrtému místu v lize, ze kterého se po play
off kvalifikoval do Ligy mistrů. Bývalý hráč
Slavie, Tottenhamu, Southamptonu, Jablonce, Sparty nebo Norimberku a Ingolstadtu byl
navíc s 12 góly v 30 soutěžních zápasech jeho
nejlepším střelcem.

5

Pražskou Duklu opouští stoper Jan Šimůnek.
Třicetiletý obránce posílí Vasas Budapešť,
s nímž podepsal tříletou smlouvu. Třetí tým
uplynulého ročníku maďarské ligy v letní přestávce angažoval také dalšího českého stopera Víta Beneše, dlouholetou oporu defenzívy
Jablonce. Kapitán vicemistrů světa do 20 let
z Kanady 2007 si vyzkouší čtvrté zahraniční
angažmá v profesionální kariéře. V minulosti
hrál za německé týmy Wolfsburg, se kterým
získal v roce 2009 bundesligový titul, dále pak
za Kaiserslautern a Bochum, odkud odešel
na Julisku. Na kontě má čtyři starty za reprezentační „áčko“, které nasbíral v roce 2009.

štěstí dobře dopadlo,“ říká nová akvizice Bialystoku, se kterým bude nyní bojovat o postup
do základní skupiny Evropské ligy. Člen širšího
kádru reprezentace dosud nastoupil za český
národní tým ve třech duelech, naposledy v listopadu 2015 v přípravě právě proti Polsku.

DO OBOU PŘÍPRAVNÝCH DUELŮ S CELTIKEM GLASGOW I KRASNODAREM
NASKOČIL ZKUŠENÝ OBRÁNCE V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ SLAVIE.

Ve Zlíně byl kápo, lídr. Měl silnou pozici, věděl, že
ze základní sestavy ho vyřadí pouze zranění. Navíc
měl před sebou účast v základní skupině Evropské ligy, kam se Moravané kvalifikovali díky triumfu v MOL Cupu. Stoper JAKUB JUGAS se ale chtěl
posunout v kariéře dál. Vyslyšel obrovskou výzvu
- prosadit se v napěchovaném kádru mistrovské
Slavie a odkopat v ní velké zápasy. Byť tato cesta je
plná nejistot. „Chci zažít velký fotbal,“ řekl Jugas
během soustředění v rakouském Pöllaubergu, kde
se červenobílí připravují na novou sezonu.

4

MAJITEL STŘÍBRA Z EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU DEVATENÁCTILETÝCH
PŘIŠEL DO SLAVIE JAKO ČERSTVÝ VÍTĚZ TUZEMSKÉHO POHÁRU.
DOČKÁ SE VE VRŠOVICKÉM EDENU MISTROVSKÉHO TITULU?

Bývalý reprezentant Martin Jiránek, který naposledy působil v Příbrami, znovu mění dres.
Osmatřicetiletý obránce se dohodl na ročním
kontraktu s pražskou Duklou, ve které by měl
zacelit mezeru ve stoperské dvojici po letních
odchodech Lukáše Štetiny a Jana Šimůnka.
Zkušený bek strávil většinu své kariéry v zahraničí, domů se vrátil až vloni, ale sestupu
středočeského klubu nezabránil. V české
reprezentaci odehrál 31 zápasů a získal s ním
bronz na EURO 2004 v Portugalsku.

„SLAVIA JE PRO MĚ POSUNEM V KARIÉŘE“
„Ve Slavii jsem tři týdny, mám jenom pozitivní dojmy. Kluci mě přijali skvěle, je tu
super kabina. S tímto není sebemenší problém. Co se týče fotbalu, přestup do Slavie je
pro mě posunem v kariéře. Jsem za to šťastný. Je to pro mě skok. Nevím, jestli přímo
obrovský, to by asi bylo ještě něco jiného. Ale vzhledem ke kvalitě kádru, i přípravných
zápasů, je to skok dostatečný. Přátelské utkání s Celtikem Glasgow byl pro mě první
v životě s tak velkým týmem. Je to rychlejší, důraznější, prostě úplně jiný fotbal. Ale
právě proto jsem do Slavie šel a vyzkoušel si to. Už se moc těším na poslední dvě utkání
v přípravě, s West Bromwichem a s Nice.

5

inzerce

inzerce

28/2017
Úterý 11.7.2017

6

28/2017
Úterý 11.7.2017

STALO SE...

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ
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Ve Slavii je obrovská konkurence. Ve Zlíně jsem pracoval, abych se posunul dál, tady,
abych se dostal do sestavy. Chyby se můžou stát, ale nesmějí se už opakovat. Ve Zlíně byly

  Kliment
pokračuje v Bröndby

třeba dva zápasy po sobě, kdy jsem chybu udělal, ale věděl jsem, že budu příště hrát zase.

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

Třiadvacetiletý český útočník Jan Kliment
bude i v příští sezoně působit si v dánském
týmu Bröndby Kodaň a o další rok si tak prodlouží hostování z německého Stuttgartu,
do kterého coby střelecký objev domácího
mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015
přestoupil z Jihlavy bezprostředně po skončení šampionátu. Do Kodaně se stěhoval vloni
na konci léta po sestupu Stuttgartu z bundesligy a za druhý celek dánské ligy nastoupil
do 21 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil pouze jeden gól.

že se na to ani nejde připravit. Tuto situaci jsem ještě nezažil, jsem sám zvědavý, jak ji
zvládnu. Ukáže se, jestli na to mám, nebo ne. Člověk se z toho nesmí prostě sesypat a být

11. ČERVENCE

ČERVENEC

Ve Slavii by to tak nemuselo být. Mnohonásobně vyšší jsou také očekávání, tlak. Myslím,

prospěšný týmu. Věřím, že se mi to podaří.

František Havránek

-----

---

1947

Jaroslav Pollák

1968-1980

49/1

„MOJE ROLE VE SLAVII JE JINÁ, NEŽ BYLA VE ZLÍNĚ“

12. ČERVENCE

Ve Zlíně jsem si za poslední roky vybudoval pozici jakéhosi lídra. Každý hráč má

1929

Rudolf Kocek

-----

---

v mužstvu nějakou roli, nějakou funkci. Je důležité, aby si uvědomil, jaká je ta jeho. Jsem

1937

František Valošek

1961-1966

6/0

dostatečný počet. Například Milan Škoda nebo Jirka Bílek. Do budoucna bych o tom tře-

1935

Milan Dolinský

1959-1960

10/5

ba mohl snít, ale teď se chci soustředit sám na sebe. Především chci pomoct týmu her-

1966

Günter Bittengel

1987-1995

5/0

ně. Snad mi to zatím jde. Plním pokyny, které po mně vyžaduje trenér. Vím, že nebudu

1975

Jan Velkoborský

2001

2/0

si dobře vědom toho, že moje role je ve Slavii jiná, než byla ve Zlíně. Tady je vůdčích typů

14. ČERVENCE

centrovat, nebudu střílet, mám jiné funkce.

15. ČERVENCE

  Sivok přece jen
do Izraele

1951

Dušan Herda

1972

2/0

1955

Ivan Bilský

1977-1978

8/0

1970

5/2

2003-2010

7/1

16. ČERVENCE
1950

Milan Albrecht
17. ČERVENCE

1979

Rudolf Skácel

JEŠTĚ V MINULÉM LIGOVÉM ROČNÍKU HLÍDAL JAKUB JUGAS SLÁVISTICKÉHO
ÚTOČNÍKA MURISE MEŠANOVIČE. NYNÍ JIŽ JSOU SPOLUHRÁČI.
RUDOLF SKÁCEL

„PŘIŠEL JSEM I KVŮLI LIZE MISTRŮ“

V NADCHÁZEJÍCÍ SEZONĚ BY MĚL DŮRAZNÝ BEK
NASTUPOVAT VE STOPERSKÉ DVOJICI S TVOŘIVÝM SIMONEM DELIM.

S klukama ze Zlína jsem pořád v kontaktu. Píšu si nejvíc s Davidem Hubáčkem

inzerce

Kapitán české reprezentace Tomáš Sivok uzavřel dvouletou smlouvu s izraelským klubem
Maccabi Petah Tikva. Po devíti sezonách tak
třiatřicetiletý stoper opouští tureckou ligu,
ve které hrál sedm let za Besiktas a poslední
dva roky za Bursaspor. Po konci smlouvy se
rozhodl pro novou výzvu a zvažoval, kterou
z nabídek přijme. Se čtvrtým celkem izraelské
ligy jednal už minulý týden, ale zdálo se, že
z dohody sejde. Maccabi však přišlo s vylepšenou nabídkou a „SivI“ smlouvu podepsal.
V sestavě Maccabi by měl vytvořit stoperskou
dvojici s Johanem Martialem, starším bratrem
útočníka Manchesteru United Anthonym.

1923

a Lukášem Pazderou, kteří hráli vedle mě v obraně. Když se David dozvěděl, že se o mě
zajímá Slavia, přestup mi doporučoval. Získal s ní dva mistrovské tituly, zažil v ní skvělou éru, nabádal mi, ať tam jdu. Teď jsem mu poděkoval, že mi dobře poradil. Po sezóně
se mu určitě odměním.(směje se) Zlín díky vítězství v MOL Cupu má jistou účast v základní skupině Evropské ligy, my se Slavií se na evropskou scénu musíme prokousat
z předkol. Věřím, že nakonec Zlín trumfnu. Přišel jsem do Slavie také kvůli Lize mistrů.
Pokud by se to, nedej bože, nepovedlo, skupina Evropské ligy je minimum, čeho bychom
chtěli jako tým dosáhnout.“

6
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JAKUB JUGAS * Narozen: 5. května 1992 * Výška: 187cm * Váha: 83kg * Stav: svobodný,
přítelkyně Adéla * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Jiskra Otrokovice (1999-2002), Tescoma Zlín/Fastav Zlín (2002-2012),
1. FK Příbram (2012-2014), Zbrojovka Brno (2014-2015), Fastav Zlín (2015-?), Slavia Praha (2017-?) * Česká liga: 131/ 7 gólů * Největší úspěchy: vicemistr Evropy hráčů do 19 let
(2011), účastník ME U-21 (2015)
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GÓL TÝDNE

Slovenské stěhování
Dva slovenští reprezentanti, působící v italské „Serii A“, mění v letním přestupovém termínu klubové dresy. Dvaadvacetiletý obránce
Milan Škriniar ze Sampdorie Janov, kde byl
spoluhráčem mladého českého ostrostřelce
Patrika Schicka, přestupuje za 18 milionů eur
do milánského Interu, se kterým podepsal
pětiletý kontrakt. Naopak z konkurenčního AC
Milán se stěhuje do tureckého Trabzonsporu
třicetiletý záložník Juraj Kucka, který měl sice
ve slavném klubu ještě dvouletý kontrakt, ale
trenér Vincenzo Montella s ním už do budoucna
ve svých plánech nepočítal.
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Udržet se

na evropské vlně

JURAJ KUCKA
JEJICH STARŠÍ KOLEGOVÉ DO 21 LET SI NA EURO V POLSKU PORADILI VE SKUPINĚ S ITALY, ALE DO PLAY OFF NEPOSTOUPILI.
ALE JIŽ ÚČAST NA ZÁVĚREČNÉM TURNAJI JE ÚSPĚCHEM, V KVALIFIKACI NECHALI ZA SEBOU MLADÉ BELGIČANY!

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

REPREZENTANTI DO 19 LET JSOU NA ME V GRUZII JIŽ V SEMIFINÁLE!

Pro český fotbal, který si před časem naplánoval masivní dlouhodobé investice do mládežnické
základny, je semifinálový postup „devatenáctky“
na evropském šampionátu v Gruzii tou nejzářivější pochodní, že se vydal po správné cestě.
8

rák a Tomáš Souček už zkušenosti z národního týmu, který za po-

Šest let nebylo Česko mezi elitní kontinentální osmičkou v této

chodu prochází generační obměnou. Jen pět evropských zemí se

zlomové kategorii na pomezí juniorského a dospělého fotbalu.

představilo na obou letošních juniorských šampionátech - Anglie,

Půltucet vicemistrů Evropy z Bukurešti 2011 Tomáš Koubek,

Německo, Portugalsko, Švédsko a Česko! Nepovedlo se to třem

Jakub Brabec, Tomáš Kalas, Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí

velmocím, jakými jsou Španělsko, Itálie či Francie, ani tradičním

a Jiří Skalák stabilně patří do kádru reprezentačního „áčka“,

líhním fotbalových talentů Nizozemsku a Belgii…

ve věkové mezistanici „lvíčat“ s nimi byli ještě další spoluhráči
ze stříbrného týmu.

Samozřejmě, jedna vlaštovka ani ve fotbale jaro nedělá. Nyní
půjde hlavně o to, aby se s co nejmenšími personálními ztrátami

Zahráli si před dvěma lety na domácím EURO, kde měli účast

podařilo zvládnout kontinuitu mezi týmem do 19 let a novou „je-

jistou. Jejich následovníci si nečekaně, ale naprosto zaslouženě

denadvacítkou“, která už za pár týdnů vstoupí do nové kvalifika-

vybojovali přímý postup na červnové mistrovství Evropy v Polsku,

ce mistrovství Evropy 2019. V opačném případě totiž hrozí, že se

kde měli čtyři mladíci Patrik Schick, Jakub Jankto, Antonín Ba-

na nejvyšší evropské vlně nepovezeme příliš dlouho…

9
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Někdejší středopolař pražské Sparty odešel
v lednu 2011 do FC Janov, poslední dvě italské
sezony odehrál v barvách „rossoneri“, kteří nyní
dostanou odstupné pět milionů eur. S tureckým
klubem uzavřel smlouvu na tři roky.
Po necelém roce opouští Jablonec mladý
slovenský útočník Adam Zreĺák. Třiadvacetiletý
forvard, který byl kapitánem „jedenadvacítky“
Slovenska na červnovém evropském šampionátu
v Polsku, přestoupil do německého druholigového
Norimberku. Na sever Čech přišel vloni v září z bratislavského Slovanu a většinu času promarodil.
V průběhu jara se opět zranil a musel na operaci,
před mistrovstvím Evropy se však uzdravil a na závěrečném turnaji zaujal svými výkony Norimberk,
který by se rád vrátil zpátky do bundesligy.
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KRESBA TÝDNE

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka si na mistrovství Evropy
hráčů do 19 let v Gruzii zahrají o medaile, ve středečním semi-

inzerce

finále narazí na zatím stoprocentní Angličany.
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Filip Novák:
„Jsem nakročený

k odchodu

z Dánska…“

I když do nové sezony, která pro něj začala nezvykle brzy, kvůli dobíhající rekonvalescenci ještě naplno nenaskočil, český reprezentační
obránce FILIP NOVÁK zatím neví, v jakém dresu ji absolvuje. S vedením dánského klubu FC Midtjylland je sice domluvený, že mu v letním
odchodu nebude bránit, ale zatím jeho manažer neregistruje žádnou
konkrétní a zajímavou nabídku k přestupu „za lepším“.

14
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ROZHOVOR

VÁCLAV TICHÝ HERNING/PRAHA

Před červnovými zápasy v Belgii a v Norsku jste kvůli
zranění vypadl z nominace. Co vás postihlo?
„V úplně posledním utkání klubové sezony jsem si natrhl zadní

ROZHOVOR
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abych rekonvalescenci co nejvíc urychlil. I tak trvala pět nebo šest
týdnů a byla to pro mě zatím nejdelší doba, co jsem s nějakým zraněním v profesionální kariéře marodil.“
Kdy jste se musel hlásit zpátky v Herningu?

hýžďový sval na pravé noze, přesná diagnóza zněla rotátor kyčle.

„Už na konci první poloviny června, měl jsem volno jedenáct

V dánské lize jsme skončili po nadstavbové části na čtvrtém mís-

dnů. Kdybych zůstal s „nároďákem“ na kvalifikaci, tak bych se

tě a hráli jsme doma s nejlepším týmem dolní poloviny rozděle-

v klubu hlásil o týden později jako ostatní reprezentanti.“

né tabulky Randers o poslední místenku do Evropské ligy. Zaplaťpánbůh jsme vyhráli, takže jsme přece jen splnili klubový cíl.
Už v první půli jsem udělal prudkou změnu směru běhu a asi se
na těle projevila únava z dlouhé sezony. O přestávce jsem musel
kvůli tomuto zranění vystřídat. V první den reprezentačního srazu
jsem jel ještě na vyšetření v Praze, které trvalo půldruhé hodiny,
a potvrdilo, že do Belgie a Norska jsem bohužel nepoužitelný.“
Musel jste operativně „překopat“ program letní dovolené?
„Nikam jsem nejel, zůstal jsem v Česku s rodinou, ale každý

„Angažmá v Anglii
mě vždycky lákalo,
ale nejsem na něj
fixovaný…“

den jsem jezdil z Přerova do Olomouce na laser a další procedury,

V REPREZENTAČNÍM DRESU SE FILIP OBJEVUJE OD BŘEZNA 2015.

14

15
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V MIDTJYLLANDU PŮSOBÍ FILIP NOVÁK OD LÉTA 2015. ZMĚNÍ PŮSOBIŠTĚ JEŠTĚ V TOMTO PŘESTUPOVÉM OBDOBÍ?

16

28/2017
Úterý 11.7.2017

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Připravovali jste se v domácích dánských podmínkách,

tzv. kompresní kalhoty, které mohu používat podle libosti. Postupně

kde je asi klima pro přípravu podstatně příjemnější než v Česku…

se rozhýbávám, ale věřím, že brzy budu trenérovi opět k dispozici.“
letíte už s týmem do Budapešti?

třicítky. Letos netrvala dlouho, prakticky jen týden, protože kvůli

„Ve výpravě bych měl být, ale jestli nastoupím v základní sesta-

nízkému dánskému koeficientu jsme vstupovali hned do prvního

vě, to bude záležet na trenérovi. Myslím si, že i v tomhle dvojzápa-

předkola Evropské ligy.“

se jsme favoritem.“

S irským Derry City jste si jednoznačně poradili, ale vy
jste ani v jednom utkání nehrál! Proč?

17

Ve druhém kole narazíte ve čtvrtek na Ferencváros, po-

„Mně osobně vedra nevadí, ale běhání v letní přípravě je pochopitelně lepší absolvovat při nižších teplotách, než když jsou venku

28/2017
Úterý 11.7.2017

S jakými ambicemi jde klub do nového ročníku dánské
ligy?

„Začal jsem se až teprve minulé pondělí normálně připravovat

„Hráčský kádr se oproti minulé sezoně jen lehce změnil, přišli

s týmem, do té doby jsem trénoval individuálně, nebo pod dohle-

tři nebo čtyři noví kluci, takže je spíš přetlak lidí v kabině. Mid-

dem fyzioterapeuta. Jsem zodpovědný pacient, který dělá maxi-

tjylland by měl hrát zase o špici tabulky s kodaňskými kluby FC

mum pro svoje tělo. Proto jsem si pořídil do bytu regenerační stroj,

a Bröndby, tím pádem i o evropské poháry.“

FILIP PATŘÍ MEZI STÁLICE ZÁKLADNÍ SESTAVY MIDTJYLLANDU. V MINULÉM ROČNÍKU DÁNSKÉ SUPERLIGY NASTOUPIL DO 34 ZÁPASŮ.

Budete ještě u toho? Není žádným tajemstvím, že by vás
lákalo angažmá v Anglii, což váš manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest opakovaně potvrdil!

„S manažerem si voláme tak jednou za tři-čtyři dny, co je nového. Kdyby bylo opravdu něco konkrétního na stole, tak by ta frek-

v odchodu. Angažmá v Anglii mě vždycky lákalo, ale nejsem fixo-

vence byla určitě vyšší. Ale přestupní termín se teprve rozbíhá.“
Z Jablonce jste před dvěma lety přestupoval až v jeho
úplném závěru…

konce během jara přivedl i náhradu na váš post levého obránce…

„Nedali jsme si ani tentokrát žádný termín, do kterého bych

„To je pravda, jsem proto zvědavý, jak se k tomu postaví trenér,

chtěl mít jasno. Z Dánska bych chtěl odejít a posunout se fotbalově

který o této dohodě také ví. Jestli bude na začátku sezony nadále

výš. Pokud ale žádnou zajímavou nabídku teď v létě nedostanu, zů-

stavět mě, nebo mého potenciálního nástupce Dal Hendeho. Už

stanu v klubu dál, protože v něm mám smlouvu ještě na dva roky.“

17
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Jak často řešíte možné přestupové varianty?

„Mám dohodu s klubem, že pokud přijde nějaká zajímavá na-

Klub je prý s vaším odchodem natolik srozuměný, že do-

16

nás čeká těžká premiéra s Bröndby.“

bídka, tak mi v tomhle letním přestupním termínu nebude bránit
vaný jenom na ni. “

FILIP NOVÁK SE V HERNINGU ZATÍM CHYSTÁ NA DALŠÍ SEZONU.

o víkendu startuje dánská liga a po čtvrtečním zápase v Budapešti
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Do mistrovského FC Kodaň přestoupil na sklonku jara ze
Slavie stoper reprezentační „jedenadvacítky“ Michael Lüftner.
Bude to mít obtížné se prosadit jako třeba váš někdejší jablonecký spoluhráč a slovenský reprezentant Ján Greguš?

ROZHOVOR
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19

duel, který „lvíčata“ prohrála 2:4, a přišla o možnost postupu
do semifinále?
„Díval jsem se na zápas v televizi, měl jsem tam v dánském
týmu čtyři klubové spoluhráče, i když dva už tady nyní nejsou.

„Šanci určitě dostane, navíc z FC Kodaň odešli oba stabilní sto-

Fandil jsem pochopitelně našim klukům, myslím si, že doplatili

peři Okore a nyní Zanka, který před pár dny přestoupil do týmu

na dvě věci. Prohrávali většinu osobních soubojů, protože Dánové

nováčka anglické Premier League Huddersfieldu.“

jsou ze zdejší ligy zvyklí na tvrdost, a taky spálili až moc vylože-

Česko-dánská konfrontace se v červnu odehrála na mis-

ných příležitostí, proto jen neustále dotahovali náskok soupeře.

trovství Evropy hráčů do 21 let v polském Tychy. Viděl jste tento

Dánsku vývoj zápasu vyhovoval, mohli se soustředit především

V REMÍZOVÉM ÚVODNÍM DUELU KVALIFIKACE MS 2018 PROTI SEVERNÍM IRŮM
PATŘIL FILIP NOVÁK K NEJLEPŠÍM HRÁČŮM, ALE SELHAL V KLÍČOVÉ GÓLOVÉ ŠANCI.

na zodpovědnou defenzívu a vyrážet z ní do brejků, ve kterých byli
velmi efektivní v koncovce.“
To je naopak velká bolest českého národního týmu, který
jde do kvalifikačního finiše o postup na mistrovství světa 2018
v Rusku v hodně svízelné pozici a hned v jeho zářijovém úvodu
narazí v Praze na úřadující šampiony z Německa…
„Těším se na tenhle zápas s Němci, kteří dokázali svoji obrovskou kvalitu a současnou dominanci, když paralelně vyhráli jak
EURO „jedenadvacítek“ v Polsku, tak konfederační Pohár FIFA
v Rusku, třebaže tam hráli bez většiny svých největších opor. Uvi-

18
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Narozen: 26. června 1990 * Výška: 184cm * Váha: 78kg * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Spartak Přerov (19982007), FC Tescoma Zlín (2007-2011), FK Jablonec (2011-2015), FC
Midtjylland (Dánsko, 2015-?) * Reprezentace: 8 zápasů, žádný gól
Největší úspěchy: postup ze skupiny Evropské ligy (2015), vítěz
Ondrášovka Cupu (2013), vítěz Superpoháru FAČR (2013)
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NEJPRVE DO REPREZENTACE A POTÉ NA ZAHRANIČNÍ ANGAŽMÁ „VYSTŘELILY“ OFENZIVNÍHO KRAJNÍHO BEKA SKVĚLÉ VÝKONY V JABLONCI.

Filip Novák
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díme, kdo přiletí do Prahy, ale pro nás se tím nic po remíze v Norsku nemění - musíme vyhrát, abychom měli reálně ještě šanci

ROZHOVOR

21

Nejlepší by to bylo nějakým gólovým reparátem! Jak jste
si vůbec vedl v minulé klubové sezoně?

na účast v baráži! Třeba nás trochu podcení jako před třemi lety

„Na levého beka docela slušně, ve 46 soutěžních zápasech, co

v evropské kvalifikaci Nizozemci, kteří krátce předtím skončili

jsem za Midtjylland v dánské lize, národním poháru a Evropské

třetí právě na mistrovství světa 2014 v Brazílii…“

lize odkopal, jsem vstřelil devět branek a měl i šest gólových

Když chcete bojovat v kvalifikaci o přímý postup nebo

28/2017
Úterý 11.7.2017

asistencí.“

aspoň o účast v baráži, musíte hlavně maximálně bodovat v domácím prostředí, což při loňském startu opakovaně nepodařilo!
„Je jasné, že nám chybí body z bezbrankových remíz doma se
Severním Irskem a Ázerbájdžánem, ve kterých jsme měli, myslím, dost šancí, abychom z nich vstřelili aspoň jeden vítězný gól.“
Tu největší jste měl v premiéře proti Severním Irům
na kopačce vy! Vzpomenete si občas na ni?
„Tahle zahozená šance mě straší dodnes! Občas se mi vybaví
v hlavě nebo ji ukáží v televizi… Musím se ale přes to přenést, už

„Zahozená
šance na Letné
proti Severním Irům
mě pořád straší!“

na tom nic nezměním.“

20

21
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ZATÍM POSLEDNÍ START ZA NÁRODNÍ TÝM SI FILIP PŘIPSAL PŘI BŘEZNOVÉ KVALIFIKAČNÍ VÝHŘE 6:0 V SAN MARINU.

Starjet

INZERCE

É STADIONY

ČESK
ČESKÉ TRAKTORY PRO
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý.
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť.
Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další.
Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Youtube: seco-traktory
Facebook: seco-traktory
www.seco-traktory.cz

PROČ TRAKTOR SECO?
 český výrobek s tradicí od roku 1888
 nejlevnější náhradní díly na trhu
 spolelivý servis

23
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SLAVIA VE ŠTÝRSKU:
dřina i beachvolejbal u jezera

V PŘÁTELÁKU S KRASNODAREM SI ODBYL PREMIÉRU V SEŠÍVANÉM DRESU HVĚZDNÝ KŘÍDELNÍK DANNY.

ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

Trávníky jsou jedna báseň. Na prvním se v neděli dopoledne
potila trojice brankářů v čele s posilou Janem Laštůvkou, na vedlejším provozovali oblíbené bago hráči do pole. Včetně všech největších zahraničních hvězd - Rotaně, Altintopa a Dannyho.

lehlé kopce a malebná údolí.
Mužstvo po dřině regenerovalo v hotelovém wellness centru,
které zahrnuje krytý a venkovní bazén, přírodní koupaliště, pět
saun, vířivku i vodní postele. „Je tu příjemné prostředí, příjemní

nérský štáb pak dal týmu pořádně do těla. Přestože měl po ostré

lidé, máme maximální servis. Rakousko mám rád, jezdím sem

přípravě s ruským Krasnodarem (1:1). V třiatřicetistupňovém par-

i v zimě na lyže. V létě nebyl rok, kdybych tu nebyl. Buď s nároďá-

nu nakonec strávil dvě hodiny.

kem, nebo s kluby,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý.

Na dvou perfektně připravených hřištích ve štýrském Pöllau se chystá
pražská Slavia na novou sezónu, na jejímž začátku vstoupí do bojů o Ligu
mistrů. Český mistr má na rakouském soustředění ideální podmínky.

pokaždé horko, odpoledne ale většinou přijde bouřka. První den

25

„Podmínky jsou tu naprosto skvělé. Hotel i hřiště jsou vynikají-

ŠILHAVÝ RAKOUSKO MILUJE
„Bylo to hodně náročný, až se z nás kouřilo. Dopoledne je tu

cí, máme tady všechno, co potřebujeme,“ doplnil Bílek, který v neděli odpoledne vyrazil s celým týmem k nedalekému jezeru, kde si
slávisté zahráli beachvolejbal.

inzerce

24

kového hotelu Retter. Slávisté z něj mají náramný výhled na při-

Legrace však po dvaceti minutách skončila, červenobílý tre-

inzerce

TRÉNINKOVOU DŘINU SI SLÁVISTÉ ZPESTŘUJÍ BITVAMI V BEACH VOLEJBALU.

padaly i kroupy,“ řekl kapitán Jiří Bílek po příjezdu do pětihvězdič-
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PŘES KVALITU DO EVROPY?
Ti v Rakousku zatím odehráli duel s ruským Krasnodarem (1:1).
V utkání si vytvořili spoustu šancí, nakonec se v poslední minutě
prosadil hlavou stoper Deli. „Byl jsem spokojený s oběma poločasy. Myslím, že jsme byli lepším týmem, produkovali jsme kombinační fotbal, dostávali jsme se do šancí. Bohužel jsme jich spoustu
neproměnili. Na odměnu v podobě jedné vstřelené branky jsme
však nakonec zaslouženě dosáhli. Byl to hodně dobrý zápas. Jen
tak dál, byla tam kvalita,“ pochvaloval si Šilhavý.
Jeho celek ještě v Rakousku čeká zápas s anglickým West Bromwichem (ve středu), o den později se vrací do Prahy. Generálku
na novou sezónu odehrají červenobílí 16. července v Edenu s Nice.
„Věřím, že nám těžká utkání v přípravě pomůžou úspěšně
vstoupit do Evropy. Že díky nim budeme nachystaní na rychlé tempo i intenzitu,“ doufá Šilhavý.

HALIL ALTINTOP BY MĚL PATŘÍT K VELKÝM OPORÁM SLAVIE.

inzerce

STŘELCI SE NEPROSADILI, REMÍZU 1:1 S KRASNODAREM TAK SLAVII V POSLEDNÍ MINUTĚ VYSTŘELIL STOPER DELI.
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EVROPSKÉ POHÁRY

„Bolka“ do Irska
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ZATÍMCO STŘEDOČEŠI BOJUJÍ O ZÁKLADNÍ SKUPINU EVROPSKÉ LIGY,
SLÁVISTÉ JSOU V PŘÍPRAVĚ NA KVALIFIKAČNÍ BOJE O CHAMPIONS LEAGUE.

Soupeřem fotbalistů Mladé Boleslavi bude Shamrock Rovers.

odehraje na stadionu Tallaght v Dublinu, odveta je v Mladé Bole-

Irský klub vyřadil islandský Stjarnan po dvou výhrách 1:0. Za-

slavi bude o týden později. Středočeši budou bojovat o první účast

tímco „Bolka“ se do Irska v evropských pohárech podívá poprvé,

v základní skupině evropské soutěže po rovných deseti letech. Vy-

Shamrock už zkušenosti s českými týmy má. V sezoně 1978/1979

kročí pravou nohou?

dvakrát podlehl v Poháru vítězů pohárů Baníku Ostrava a v roce
2003 nestačil v Poháru Intertoto na Slovan Liberec. První zápas se

SHAMROCK ROVERS

FOTBALISTY MLADÉ BOLESLAVI ČEKÁ JIŽ VE ČTVRTEK OSTRÝ START SEZONY.

Rok založení: 1899 * Klubové barvy: zelená a bílá * Web: www.shamrockrovers.ie

28

Stadion: Městský v Tallaghtu (kapacita 6000 diváků) * Trenér: Stephen Bradley
Současné opory: Tomer Chencinski, Ronan Finn, Graham Burke
Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
1978/79, 2. kolo PVP: Baník Ostrava - Shamrock Rovers 3:0 a 3:1
Ostatní: se 17 tituly historicky nejúspěšnější irský klub, v 60. a 80. letech pravidelně hrál evropské
poháry; v roce 2011 jako první irský klub postoupil do hlavní fáze Evropské ligy; v uplynulé sezoně
obsadili Rovers v lize až čtvrté místo; v 1. předkole EL vyřadil Shamrock islandský Stjarnan.

29

PRVNÍ ZÁPASY 13. ČERVENCE, ODVETY 20. ČERVENCE
Shamrock Rovers (Ir.) - FK Mladá Boleslav, Botev Plovdiv - Beitar Jeruzalém,
Apollon Limassol - Zaria Balti (Mold.), Rabotnički Skopje - Dinamo Minsk,
Slovan Bratislava - Lyngby, Željezničar Sarajevo - AIK Stockholm, AEK Larnaka - Cork City (Ir.),
Kajrat Almaty - Skënderbeu (Alb.), Panionios - Gorica (Slovin.), FK Zirä (Ázerb.) - Astra Giurgiu,
Haugesund (Nor.) - Lech Poznaň, Bröndby Kodaň - VPS Vaasa (Fin.), Norrköping - Trakai (Lit.),
Hajduk Split - Levski Sofia, Nömme Kalju (Est.) - Videoton Székesfehérvár,
Maccabi Tel Aviv - KR Reykjavík, Valletta (Mal.) - Utrecht, Ružomberok - Brann Bergen,
FK Liepaja (Lot.) - Suduva Marijampole (Lit.), Gabala (Ázerb.) - Bialystok,
Niederkorn (Luc.) - AEL Limassol, Altach - Dinamo Brest (Běl.),
Östersund (Švéd.) - Galatasaray Istanbul, Inter Baku - Fola Esch (Luc.), FC Vaduz - Odds BK (Nor.),
Valur Reykjavík - Domžale (Slovin.), Irtyš Pavlodar (Kaz.) - CZ Bělehrad, Aberdeen - Široki Brijeg,
Ferencváros Budapešť - Midtjylland, Sturm Štýrský Hradec - Mladost Podgorica,
Škendija Tetovo - HJK Helsinky, Trenčín - Bnei Yehuda Tel Aviv, Osijek - Lucern.

inzerce

inzerce

Zatímco většina ligových mančaftů teprve ladí formu na soustředěních
a v přátelských zápasech, fotbalisté Mladé Boleslavi už půjdou do ostré
akce! Účastní se totiž bojů o pohárovou Evropu, jejichž úvodní fáze odstartovala již na konci června. Středočeši se nyní zapojí do 2. předkola Evropské ligy, jehož první duel je na programu ve čtvrtek 13. července.

Největší úspěchy: 17x mistr ligy (poprvé 1923, naposledy 2011);
24x vítěz domácího poháru (naposledy 1987)

PROGRAM 2. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY
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PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

Gianluigi Buffon

Nesmrtelný

GIGI

Ukázka z knihy sportovního novináře Zdeňka Pavlise, která vyjde v nakladatelství Nakladatelství XYZ na podzim 2017.
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UKÁZKA Z KNIHY

AMERICKÁ ZMRZLINA ZA MILION
„Pusťte tam taky toho kluka. Dřepí pořád na lavičce a nezahrál
si ještě ani minutu.“
Trenér Scala sjel nejdřív pohledem Tanziho a poté Gigiho. Toho
obzvlášť znechuceně a pohrdavě.
Chvíli přemýšlel a pak přece jen opovržlivě řekl: „Tak se svlékni. A zahřej se. Půjdeš tam místo Giovanniho na posledních deset
minut, když si to holt majitelův synátor přeje.“
„Zahřívat se nemusím, rozpálený jsem dost. A dopálený taky,
když už jsem tady na střídačce zůstal sám,“ arogantně odpověděl
Gigi.
Trenér ho neslyšel.
Nebo ho slyšet nechtěl, protože jinak by s tím spratkem zametl.
Už ho měl plné zuby.
Drzý, arogantní, nedisciplinovaný. A hlavně bez sebemenší pokory a úcty.
Scala si myslel, že se změní, když ho před rokem vzal na letní
soustředění áčka do horského Folgarida.
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Neměl ostatně zbytí, protože jejich brankářská jednička Luca
Bucci si po mistrovství světa musela trochu orazit. Vrátil se s reprezentací z Ameriky pár dnů předtím a bylo na něm vidět, že dovolenou potřebuje. Odpočinek od fotbalu také, protože zklamání
z prohraného finále s Brazilci rozdýchával stejně těžce, jako jeho
čtyři spoluhráči z Parmy Apolloni, Benarrivo, Minotti a Zola.
Proto vzal Scala do kádru i šestnáctiletého Buffona, i když se
mu od trenérů z jejich klubové akademie doneslo, jaký je to nevybouřený puberťák.
Chytat umí, talent je to ohromný, postřeh a reflexy má náramné, nebojácný a na svůj věk už i technicky hodně zdatný, ale musíš
ho držet od začátku zkrátka, referovali mu.
Věřil, že ho srovná. Že zkrotne, až pocítí jeho autoritu a tvrdou
ruku. A navíc spoléhal na starší hráče v mančaftu.
Antonio Benarriva, Gianfranco Zolu, kapitána mužstva Lorenza
Minottiho. Byli přece o deset let starší než cucák Buffon, něco dokázali v Parmě i reprezentaci, takže ho snadno ukočírují.
Za týden poznal, že se šeredně pletl.

… NELEHKÝ ÚKOL ALE ZVLÁDL A Z PŘIDRZLÉHO MLADÍKA VYCHOVAL JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH GÓLMANŮ VŮBEC.

Ten kluk autority nesnášel. Na mentorování a poučování byl

Dělilo je od sebe deset let, každý z nich vyrůstal v jiném světě,

přímo alergický. A ať mu ti starší cokoli řekli v dobrém či zlém, byl

ale přesto byli s Gigim kámoši. Pokaždé se poplácali po zádech

ještě vzpurnější.

a Stefano spustil: „Zrovna dneska jsem otci líčil, že jsi mi z celého

„Nemám rád jejich kázání. A může jim být klidně o dvacet víc
než mně, je mi to jedno,“ jako by říkal jeho vzdorovitý pohled, když

A Gigi na přátelství se Stefanem hřešil.

si ho trenér bral stranou a pucoval ho.

I za mořem, kam odletěli, aby projezdili Spojené státy a Kanadu

Přesto ho nechával v mančaftu.
Poznal, že je dobrý. V šestnácti až moc dobrý. Jednou by z něho
mohla být opravdová brankářská třída.
„Nechte ho, trenére. Cloumá jím puberta a všechno, co se s ním
teď děje. Srovná se, dohlédnu na něj,“ bral Gigiho v ochranu kapitán Minotti.
Párkrát už to ale ani on nevydržel a šel si na Gigiho postěžovat
generálnímu manažerovi Pastorellovi.
„Domluvte mu. Pohrozte mu třeba i vyhazovem. Zavolejte jeho
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křížem krážem.
V New Jersey si zahráli a vyhráli Parmalat Cup, který rodina
Tanzi sponzorovala, aby si udělala jméno i Americe a o mlékárenských výrobcích jejího obřího koncernu se tam vědělo.
Za reklamu utrácel padre Calisto Tanzi vůbec mraky peněz,
protože když přestal se sponzorováním lyžařský géniů Thöniho
a Stenmarka, vrhl se na formuli 1 a horentními sumami platil Niki
Laudu a Nelsona Piqueta, jen aby bylo všude vidět jedno slovo.
Parmalat.

agentovi. Anebo ještě lépe tátovi. Ať s ním promluví, když nehodlá

A k tomu si ještě přibral fotbal a do té doby zbídačenou a nuz-

respektovat nás. Toho kluka by byla fakt škoda,“ orodoval za Gigi-

nou Parmu vytáhl až do ligy a záhy i k vítězství v Poháru UEFA,

ho, stejně jako za něho orodoval syn nejvyššího klubového bosse

třetí nejprestižnější klubové soutěži, co se v té době v Evropě

a zakladatele mlékárenského koncernu Parmalat Stefano Tanzi.

hrála.
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ZKUŠENÝ KOUČ PARMY NEVIO SCALA SI S KROCENÍM NEVYBOUŘENÉHO BUFFONA POŘÁDNĚ UŽIL…

mužstva nejsympatičtější.“
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Však i proto v tom uměl mladý Stefano chodit a jeho přání bylo
pro každého rozkazem.
Scala byl sice rozpálený do běla, když se majitelův syn přišoural k lavičce a žádal, aby pustil na pár minut do brány taky Buffona, ale přesto přikývl.
A to se zapřísahal, že toho neposlušného frajírka nepostaví
za nic na světě. Tady v Americe určitě ne, a ještě bude moc a moc
přemýšlet, zda ho pošle do brány v nějakém bezvýznamném přáteláku během sezony.
Stačilo, co se v Americe navyváděl.
Přijeli do hotelu v golfovém resortu a on nakázal, že všichni
půjdou na pokoj a budou odpočívat, protože navečer se trénuje
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Cestou k dalšímu z přáteláků se zastavili u Niagarských vodopádů, aby měli hráči alespoň nějaké povyražení a zážitek z turné
naplněného jinak pouze fotbalem, cestováním a dlouhými přesuny z místa na místo.
„Chraň vás bůh, abyste se cpali něčím nezdravým. Žádné hamburgery, hot dogy, nic takového nechci vidět,“ přísně nakazoval
Nevio Scala, když vystupovali z autokaru.
Jen co se otočil, spatřil Buffona s porcí zmrzliny větší než pochodeň v ruce sochy Svobody v New Yorku, u které se byli také
podívat.
„Máš to za milion lir. A to jsem na tebe ještě hodnej,“ vyměřil
mu pokutu hned na místě.

a druhý den hraje zápas s místní jedenáctkou, který po turnaji

„Až se vrátíme, zastavím se u sekretářky, aby mi to strhla

v New Jersey představuje další zastávku na jejich americkém

z konta,“ odsekl Gigi, ale v duchu si hned spočetl, že z vysněné

turné.

motorky nebude nějakou dobu nic.

Za chvíli vykoukl z okna a vidí, jak se Gigi prohání po nakrátko

Toužil po Vespě, malém mopedu, na kterém by se mohl prohánět

střižené trávě v jednom z elektrických vozíků, které stály před re-

po Parmě. Už si ho vyhlédl. Bílý jak sníh u babičky v Pertegadě, vy-

cepcí. Ani bágl si nahoru na pokoj nevynesl a za volantem autíčka

šperkovaný pochromovanými doplňky, s padesátkovým motorem,

naloženého golfovými bagy řádil jako pilot formule 1.

z něhož prý lze hravě vyždímat až osmdesátikilometrovou rychlost.

VYSNĚNÝ LIGOVÝ TITUL ALE BUFFON ZÍSKAL AŽ V JUVENTUSU, KTERÝ Z NĚJ V ROCE 2001
UDĚLAL NEJDRAŽŠÍHO GÓLMANA SVĚTA, KDYŽ ZA NĚJ DO PARMY POSLAL 1,3 MILIARDY KČ.

Prodavač ho o tom alespoň ujišťoval, ale o nějaké slevě nechtěl
ani slyšet. A to do něho Gigi obden hučel, že jiným fotbalistům Par-

„Tak ten si u mě nezachytá. A bude dlouho leštit lavičku, než ho

„Kluku, v životě jsem o tobě neslyšel, natož abych tě viděl

zase pustím do brány,“ cítil Scala zadostiučinění, zatímco se Gigi

zápas, přijď a můžeme se bavit,“ utnul každou debatu.
Teď má s mopedem utrum. Zmrzlina ho vyjde na milion lir a on
vydělává dvě stě tisíc měsíčně.
Scala viděl, jak Buffon celý zkoprněl, ale pokutu zpátky nevzal.
„Potřebuje takhle dostávat za uši, aby se srovnal,“ dělalo mu
dobře, že kluk civí jako bulík, i když odmlouvá a odsekává.
A teď se přiloudá Stefano, a aby nechal Gigiho chytat.
Skřípal zuby. Ač nerad, do brány ho místo Galliho stejně poslal.
minut ale stačilo, aby Buffon dostal dva góly. A kdo ví, zda by jich
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šoural do šatny.
„Stejně stupidní góly, jako když jsem frajeřil před tím klukem,
co ho přivedli před pár lety do akademie,“ přiznával si.
„Ale co, příště je chytím,“ vůbec si nepřipouštěl, že by nějaké
příště nemuselo přijít.
Nepletl se.
Za čtyři měsíce stál v bráně zase. A dokonce v domácím ligovém zápase s milánským AC.
Bylo mu sedmnáct, když ho 19. listopadu 1995 hodil Scala přímo do Serie A.
Nechtěl, ale musel.

inzerce

inzerce

Vedli přece už 5:0 a do konce chybělo jen deset minut. I těch deset

36

minut déle.

mensi už slevu dal. A na motorky mnohem silnější a hlavně dražší.
na hřišti. A to tam chodím pravidelně. Až odehraješ alespoň jeden

HVĚZDNÉMU TÝMU PARMY V ČELE S VERONEM, CANNAVAREM, THURAMEM ČI CRESPEM
KRYL BUFFON ZÁDA ŠEST SEZON A POMOHL MU K VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU UEFA, COPPA ITALIA I ITALSKÉMU SUPERPOHÁRU.

nedostal ještě víc a jestli by vůbec vyhráli, kdyby se hrálo o deset
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www.futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

generální partner CHANCE futsal ligy

www.chancefutsalliga.cz

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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„DEVATENÁCTKA“

si zahraje o medaile!

ČESKÉ FOTBALOVÉ NADĚJE SE RADUJÍ, NA EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU U19 SE PROBOJOVALI MEZI ČTYŘI NEJLEPŠÍ TÝMY TURNAJE.
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situací nevyšlo Gruzii ani po změně stran. V 70. minutě Sadílek

lepší, ale tým znovu potvrdil, že je pracovitý a jde si za svým cí-

opět zahrál roh, míč přetáhl na zadní tyč, kde byl nehlídaný Holík,

lem. Byli jsme na zápas připraveni a plnili jsme v defenzivě takti-

který z voleje z úhlu propálil gólmana. Vzápětí sudí zápas zhruba

ku. V ofenzivě už to takové nebylo, ale těžili jsme ze standardních

na deset minut přerušil poté, co byl zasažen do hlavy předmětem

situací, na což jsme čekali celý turnaj,“ konstatoval trenér Jan

hozeným z hlediště a musel se nechat ošetřit…

Suchopárek.

Ani delší pauza český tým nevyvedla z koncentrace a v závě-

Gruzínci potřebovali k postupu vyhrát, zatímco Čechům stačila

rečných dvaceti minutách už si výhru a postup pohlídal. „Kluci to

i remíza. Podle toho to na trávníku vypadalo. Domácí se snažili tla-

zvládli perfektně, i když na takovou bouřlivou atmosféru v podobě

čit, ale česká defenziva byla pevná. Na druhé straně přinášely ne-

20 tisíc fanoušků nejsou zvyklí. To přerušení nepomohlo ani jim,

bezpečí Sadílkovy centry. Turyna sice ještě dva nevyužil, ale v po-

ani nám. Povedlo se nám ale eliminovat sílu domácích. Nejvíce

sledních vteřinách prvního poločasu si na Sadílkův roh naskočil

bych pochválil brankáře Jedličku, který ukázal, že je to borec,“

kapitán Šašinka a zařídil hlavou vedení. Bránění standardních

pochvaluje si kouč.
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Mladí čeští fotbalisté postoupili do semifinále mistrovství Evropy hráčů
do 19 let. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka v závěrečném utkání skupiny A porazili domácí Gruzii 2:0 a obsadili druhé místo za Portugalskem.
Ve středečním semifinále je čeká vítěz skupiny B - silná Anglie!

„Pevně jsem věřil, že postoupíme. Nemohu říct, že jsme byli
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Češi jsou v semifinále poprvé od roku 2011, kdy silný ročník

3. zápas ČR ve skupině

1992 vedený trenérem Jaroslavem Hřebíkem došel v Rumunsku až do finále. „Už před turnajem jsem říkal, že tenhle tým

ČESKO U19 - GRUZIE U19 2:0 (1:0)

Ondřej Šašinka. „Náš tým má charakter, držíme při sobě, když

Branky: 45. O. Šašinka, 70. Holík. Sestava Česka: Jedlička - D. Mareček, Král, Chaluš, Libor Holík
(90.+10 F. Čech) - Chvěja (67. Granečný), Havelka, Tischler, M. Sadílek - O. Šašinka, Turyna (88. Graiciar). Trenér: Suchopárek.

budeme mít i štěstí, tak bude finále na dosah,“ dodává opora

2. zápas ČR ve skupině

má na úspěch v podobě finále. A už to tam skoro je,“ říká kapitán

brankář Martin Jedlička.

www.fotbal.cz
Semifinále: středa 12. 7. 2017
Anglie U19 - ČESKO U19 * Portugalsko U19 - Nizozemsko U19

ČESKO U19 - PORTUGALSKO U19 1:2 (1:1).
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Čechy v Gruzii provází bývalý hráč

a ředitel národní akademie

Branky: 40. Graiciar - 35. Dju, 74. Rui Pedro. Sestava Česka: Jedlička - Libor Holík, Král, Chaluš,
Granečný - Havelka, Tischler - Chvěja, Hlavatý (62. V. Šašinka), M. Sadílek - Graiciar (80. Turyna).
Trenér: Suchopárek.

KONEČNÁ TABULKA SKUPINY A
1.

Portugalsko U19

3

2

1

0

5:3

7

2.

ČESKO U19

3

2

0

1

5:3

6

3.

Gruzie U19

3

1

0

2

2:4

3

4.

Švédsko U19

3

0

1

2

4:6

1

KOMPLETNÍ PROGRAM A VÝSLEDKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN ME U19
09.07. 18:00 - Anglie U19 - Německo U19 4:1 * 09.07. 18:00 - Nizozemsko U19 - Bulharsko U19 1:1
08.07. 18:00 - Česko U19 - Gruzie U19 2:0 * 08.07. 18:00 - Portugalsko U19 - Švédsko U19 2:2
06.07. 18:00 - Německo U19 - Bulharsko U19 3:0 * 06.07. 15:30 - Anglie U19 - Nizozemsko U19 1:0
05.07. 18:00 - Česko U19 - Portugalsko U19 1:2 * 05.07. 15:30 - Gruzie U19 - Švédsko U19 2:1
03.07. 18:00 - Německo U19 - Nizozemsko U19 1:4 * 03.07. 15:30 - Bulharsko U19 - Anglie U19 0:2
02.07. 18:00 - Gruzie U19 - Portugalsko U19 0:1 * 02.07. 15:30 - Švédsko U19 - Česko U19 1:2
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KONEČNÁ TABULKA SKUPINY B
1.

Anglie U19

3

3

0

0

7:1

9

2.

Nizozemsko U19

3

1

1

1

5:3

4

3.

Německo U19

3

1

0

2

5:8

3

4.

Bulharsko U19

3

0

1

2

1:6

1

IRAKLI LILUASHVILI SE V GRUZII STARÁ PODLE SVÝCH SLOV O „NEJSYMPATIČTĚJŠÍ TÝM NA ME“.

Každý tým na velkém evropském turnaji má svého TLO, tedy Team Liaison
Officera. Osobu, zodpovědnou za komunikaci mezi pořadatelem a účastníkem turnaje. V Gruzii asistuje českému výběru do 19 let svazový ředitel
tamní národní akademie Irakli Liluashvili.
46
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KE KLÍČOVÉMU VÍTĚZSTVÍ 2:0 NAD GRUZIÍ PŘISPĚL ÚVODNÍM GÓLEM PO ROHU HLAVIČKOU KAPITÁN ŠAŠINKA.
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Hrál za nejznámější gruzínský klub Dinamo Tbilisi, ale také

ciaci pracovat jako ředitel národní fotbalové akademie. „Je to

na Ukrajině nebo na Slovensku. I proto si vybral jako průvodce pro

projekt, který zčásti podporuje UEFA a my se ho snažíme rozvíjet.

ME do 19 let českou reprezentaci. „Poprosil jsem našeho prezi-

Máme jednu akademii tady v Tbilisi, kam stahujeme hráče z celé

denta, abych mohl být u českého týmu. Bylo to samozřejmě i pro-

země, abychom jim poskytli nejlepší možnou péči pro rozvoj jejich

to, že mám určitou zkušenost s českým a slovenským fotbalem.

talentu. Mají tu stravu, lékařskou péči, špičkové tréninkové pod-

A nakonec jsem i moc rád, protože váš tým je velmi sympatický,“

mínky a samozřejmě klademe i důraz na vzdělání.“

říká Liluashvili.

Liluashvili současně připomíná projekt mládežnických akade-

Výběr Jana Suchopárka si i díky přítomnosti osobností české-

mií v ČR, který je v porovnání s Gruzií rozdělen do regionů. „Hodně

ho fotbalu vybudoval za pár dní velmi dobrou pověst jak na hřišti,

jsem se o váš projekt teď zajímal, protože my se chceme vydá-

tak mimo něj. „Zdejší lidé i zástupci UEFA říkají, že jste nejsympa-

vat podobným směrem. Gruzie má co do počtu obyvatel asi 2-3x

tičtější tým turnaje. S hráči není žádný problém a nemáte žádné

méně lidí než Česká republika, ale rádi bychom také měli něja-

připomínky nebo požadavky navíc jako ostatní. Navíc jste velmi

kých 7-8 akademií, kde bychom vychovávali šikovné hráče. Vím, že

přátelští i trenér se s každým rád baví. Lidé tu vnímají jeho osob-

vy jste začali před dvěma lety a jde to výborně.“

www.ceskestredohori.info

nost mimo hřiště, ale i to jak tým vede na trávníku. Je zajímavé
vás sledovat.“
Bývalý ligový záložník se po návratu do Gruzie stal součástí
rozvoje mládežnického fotbalu, když před třemi lety začal na aso-

www.fotbal.cz
www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!

inzerce

NĚKDEJŠÍ ZÁLOŽNÍK DINAMA TBILISI SI S SPOLUPRÁCI S ČESKÝMI MLADÍKY NEMŮŽE VYNACHVÁLIT.

Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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www.branadocech.cz
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