
„Nechci 
tříštit síly!“

  Podivuhodný příběh šampiona  
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Přichází „desítka“  10    EURO: šampionát značek  26    Vrba ladí Machačkalu  32

 DAVID 

 LIMBERSKÝ 

„Nikdo z kluků 
nepůsobí ve velkoklubech, ale špatné 
fotbalisty nemáme. Vše musí být 
postavené na týmové hře a práci, “ 
říká nový kouč české reprezentace.

 KAREL JAROLÍM

Nani
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Vážení čtenáři!

Fotbalová sezona snad nikdy nekončí. Sotva 

odezněl jásot nových portugalských mistrů Ev-

ropy, už se o slovo hlásí evropské poháry a v řadě 

zemí se rozebíhají ligové soutěže. Zářijový start 

kvalifikace o mistrovství světa se v tuto chvíli proto 

může jevit relativně vzdálený, ovšem zdání klame. 

Tím spíš z pohledu české reprezentace. Po neče-

kaném odchodu jejího kouče Pavla Vrby se svazo-

vému šéfovi Miroslavu Peltovi podařilo bleskově 

sehnat náhradu v podobě Karla Jarolíma. A v tom-

to Gólu si můžete přečíst unikátní materiály prá-

vě s oběma trenéry. Dozvíte se, jak v průběhu 

rakouského soustředění poznává Pavel Vrba své 

nové svěřence z Anži Machačkala a že rozhodně 

odmítá nálepku lháře a zrádce českého fotbalu. 

Jeho nástupce a jubilejní desátý trenér samostat-

né české reprezentace Karel Jarolím vás v rub-

rice Můj týden seznámí se svou filozofií: všechno 

musí být postavené na týmové hře a práci! V bojích 

o světový šampionát se bude muset obejít bez ně-

kterých opor, které po EURO ohlásily konec. Mezi 

nimi i bez Davida Limberského, který se již hodlá 

věnovat pouze Viktorii Plzeň. Proč? To se dozvíte 

ve velkém původním rozhovoru!

Přeji vám příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

http://www.o2tv.cz/
http://molcesko.cz/cz/
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STALO SE... STALO SE...

 ROBERT NEUMANN (REDAKTOR PRÁVA)  PRAHA 

Tuto cestu ovšem odmítl, nechtěl za sebou zabouchnout dveře. Nakonec se obě strany 

domluvily na rozumném kompromisu: Jarolím se reprezentace ujme první srpnový den, 

nicméně až do 25. srpna povede souběžně i klub. 

„KOMPROMIS, KTERÝ SE DOMLUVIL, POVAŽUJI ZA ROZUMNÝ“
„Pro mě byla priorita, abych neodcházel z Mladé Boleslavi na sílu. Tenkrát jsem to neu-

dělal ani ve Slavii. Vést paralelně reprezentaci a klub půl roku, což bylo také chvíli ve hře, by 

se zvládnout dalo, úplně ideální by to ale nebylo. Vezměte si situaci: nedařilo by se v Mladé 

Boleslavi, a nedej bože, nebyly by výsledky podle představ ani v národním mužstvu. A hla-

vu na špalku mám já. Jsem rád za kompromis, který se domluvil, považuji ho za rozumný.

„KVALIFIKACE ZAČÍNÁ V ZÁŘÍ, MOC ČASU OPRAVDU NENÍ“
Kvalifikace o mistrovství světa začíná začátkem září, půjdeme do ní prakticky z voleje. 

Jen čtyři dny před prvním utkáním je v plánu přípravný zápas. Moc času opravdu není, o to 

je vše složitější. Není prostor ani pro jedno soustředění, které bychom absolvovali s jedním 

zápasem, a teprve pak by se tým podruhé sešel na kvalifikaci. Jde však o realitu, s níž se 

musíme vypořádat.

„O SKLADBĚ TÝMU PRO KVALIFIKACI UŽ PŘEDSTAVU MÁM“
Po mistrovství Evropy několik hráčů skončilo, další se možná ještě přidají. Nějakou 

představu o skladbě týmu, který rozjede kvalifikaci, mám. Uvidíme ale, kdo bude v jaké 

formě na počátku sezóny. Až se rozeběhnou soutěže, začnu komunikovat s trenéry hráčů, 

které bych chtěl do celku.

 … ALE PO NÁVRATU DO ČECH SE UŽ ZAČNE VĚNOVAT I REPREZENTAČNÍMU TÝMU. 

Fotbalový týden Karla Jarolíma

„Hráči si musí
nominace vážit!“

Od pátku má česká reprezentace nového trenéra. 
Šéf FAČR Miroslav Pelta našel společnou řeč s pre-
zidentem Mladé Boleslavi Josefem Dufkem a v pá-
tek mohl oznámit: Nástupcem Pavla Vrby je defi-
nitivně KAREL JAROLÍM. Ten měl sice ve smlouvě 
s klubem výstupní klauzuli, po zaplacení konkrétní 
finanční částky mohl okamžitě odejít. 

 KAREL JAROLÍM JE JEŠTĚ S „BOLKOU“ 
 NA SOUSTŘEDĚNÍ V V RAKOUSKÉM WINDISCHGARSTENU… 

  Baroš přestoupil 
do Liberce!
Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš 
bude v nové sezoně hrát za jiný tuzemský pr-
voligový klub. Odešel totiž nečekaně z Mladé 
Boleslavi do Liberce, kde po úspěšném absol-
vování zdravotní prohlídky podepsal se Slova-
nem roční smlouvu.  Nejlepší střelec mistrov-
ství Evropy 2004, který je i druhým nejlepším 
střelcem reprezentační historie, v minulosti 
hrával za Liverpool, Aston Villu, Portsmouth, 
Lyon, Galatasaray Istanbul či Antalyaspor. 
V české nejvyšší soutěži odehrál za ostravský 
Baník a Mladou Boleslav 120 utkání a vstřelil 
35 branek. V Liberci má „Bary“ zacelit meze-
ru po letním odchodu slovenského útočníka 
Marka Bakoše do Plzně.

  Škoda zůstává v Edenu
Ačkoliv se spekulovalo o jeho letním přestupu 
do Číny a necestoval v minulém týdnu s tý-
mem k úvodnímu utkání druhé předkola Ev-
ropské ligy do Tallinu, zůstává reprezentační 
útočník Milan Škoda nadále ve Slavii.  Před-
seda jejího představenstva Jaroslav Tvrdík 
oznámil, že klíčový forvard zůstane v Edenu 
další tři roky. Původní kontrakt měl do roku 
2018. Třicetiletý střelec byl na odchodu už 
v zimě, ale nabídku z Turecka si nechal od klu-
bového vedení rozmluvit. Jednání o přestupu 
do Číny nebyla dotažena do 15. července, kdy 
tam vypršel termín.

  Plzeň si pojistila 
reprezentanty
Mistrovská Plzeň pokračuje v prodlužování 
smluv s hráči základního kádru. Vedení Vik-
torie si nyní pojistilo další fotbalové služby 
zkušených defenzivních opor, neboť uzavřelo 
nové kontrakty s reprezentanty - kapitá-
nem Romanem Hubníkem a slovenským 
brankářem Matúšem Kozáčikem, kteří se 
západočeskému klubu upsali až do léta 2019. 
Oba dvaatřicetiletí fotbalisté na nedávném 
mistrovství Evropy ve Francii nevynechali ani 
minutu ve všech odehraných zápasech svých 
národních týmů.

  Kalas opět 
na hostování…
Český obránce Chelsea Tomáš Kalas stráví 
následující sezonu opět na hostování v anglic-
ké Championship, tentokrát v druholigovém 
anglickém Fulhamu, takže se nebude muset 
stěhovat z metropole nad Temží. Třiadvaceti-
letý zadák, který má na kontě tři starty za re-
prezentační „áčko“, byl naposledy zapůjčen 
do Middlesbrough, s nímž v minulém ročníku 
postoupil do elitní Premier League, ale potom 
se vrátil do mateřského klubu. Loni v červnu 
podepsal s Chelsea novou tříletou smlouvu, 
ale od nového italského trenéra Antonia Conte-
ho zatím na Stamford Bridge šanci nedostane.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/


76

66 7

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 19.7.2016
29/2016

Úterý 19.7.2016
29/2016 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

„Z HRÁČŮ MUSÍ BÝT CÍTIT NAPROSTÁ ODDANOST MUŽSTVU!“
K reprezentaci přicházím s jasnou filozofií. Všechno musí být postavené na týmové hře 

a práci. Nikdo z kluků nepůsobí ve velkoklubech, myslím ale, že špatné hráče nemáme. 

Ovšem musí být z nich cítit naprostá oddanost mužstvu. Pro každého hráče, který dostane 

šanci reprezentovat, by reprezentace měla znamenat výzvu, musí si vážit nominace. Aby 

se pro společný úspěch každý maximálně obětoval. Když hráči přijedou, musejí vědět proč. 

Nikoli proto, aby si vyřídili soukromé věci, nýbrž proto, že jdou reprezentovat Česko!

„JE POTŘEBA DOSTAT DO HLAV HRÁČŮ VÍTĚZNOU FILOZOFII!“
Budu se snažit praktikovat stejný styl jako v Mladé Boleslavi, tedy ofenzivní. Myslím, 

že do hlav hráčům je potřeba dostat vítěznou filozofii. Abychom hráli na vítězství, nikoli 

na to neinkasovat. Prostě aby z dění na trávníku bylo cítit, že chceme vyhrát. Samozřej-

mě, kvalifikační skupina je těžká, jednoznačným favoritem jsou Němci. My se pokusíme 

zabojovat o druhé místo. Dvakrát jsme na mistrovství světa absentovali, pro někoho může 

jít o poslední šanci si na šampionátu zahrát. Měla by to být výzva pro nás všechny. Nechci 

vykřikovat, že na to máme, vše ukáží až samotné zápasy.“ 

„MYSLÍM, ŽE TOMÁŠ ROSICKÝ MÁ MUŽSTVU POŘÁD CO DÁT“
Jestli v mých plánech figuruje Tomáš Rosický? Pořád je to nadstandardní hráč. Zá-

sadní otázkou je jeho zdravotní stav. Jinak si myslím, že pořád má mužstvu co dát. Jsem 

ve spojení s jeho manažerem panem Paskou, od něj mám o Tomášovi detailní informace. 

Nechávám tomu zatím volný průběh. Také čekám, jak se Tomáš rozhodne, jestli chce po-

kračovat v reprezentaci dál. V národním mužstvu skončil brankář Petr Čech. Jistě budu 

čelit dotazům, jestli se ho nepokusím přemluvit, aby svůj verdikt přehodnotil. Petr však už 

rozhodnutí udělal, nemělo by smysl ho přemlouvat. Nemám tohle příliš rád. Bylo to jeho 

svobodné rozhodnutí, navíc po delším zvážení.

KAREL JAROLÍM * Narozen: 23. srpna 1956 * Hráčská kariéra: její největší část strávil 
v pražské Slavii, kde působil v letech 1977-1978, 1980-1987 a 1991-1992, hrával nejvyš-
ší soutěž ještě ve Viktorii Žižkov, Bohemians a v Benešově. V letech 1987-1991 působil 
ve Francii (Rouen, Amiens).
Největší úspěchy: mistrovský titul s Duklou (1979) * Reprezentace: 13 zápasů, žádný gól
Trenérská kariéra: Dukla Příbram (1997-1998), Slavia Praha (1999-2001, asistent), Ra-
cing Štrasburk (Francie, 2001-2003,asistent), 1. FC Synot (2003-2004), Slavia Praha 
(2004-2010), Slovan Bratislava (Slovensko, 2010-2011), Al-Ahlí Džidda (Saúdská Arábie, 
2011-2013), Al-Wahda (Spojené arabské emiráty, 2013), Mladá Boleslav (2014-2016), re-
prezentace ČR „A“ (2016-?) * Největší úspěchy: finalista asijské Ligy mistrů (2012), český 
mistr (2008, 2009), slovenský mistr (2011), vítěz MOL Cupu (2016), vítěz Slovenského pohá-
ru (2011), vítěz Královského poháru (2012), vítěz ankety Trenér roku (2008)

 NA LAVIČCE MLADÉ BOLESLAVI BUDE KAREL JAROLÍM ÚŘADOVAT AŽ DO 25. SRPNA 2016. 

STALO SE...

 PAVEL KUKA 

inzerce

 SE SLAVIÍ ZÍSKAL DVA MISTROVSKÉ TITULY A POSTOUPIL 
 S NÍ DO LIGY MISTRŮ. ZVLÁDNE POSTUP I NA MISTROVSTVÍ SVĚTA? 

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

19. ČERVENCE

1968 Pavel Kuka 1990-2001 87/29

1975 Patrik Gedeon 2002-2003 3/0

20. ČERVENCE

1905 Jan Knobloch-Madelon 1929-1933 18/1

1939 Karel Nepomucký 1964 1/0

1953 Ladislav Jurkemik 1975-1983 57/3

1953 Vlastimil Petržela 1982-1983 2/0

1976 Michal Kolomazník 2000-2002 3/1

21. ČERVENCE

1964 Lubomír Vlk 1987-1991 11/2

22. ČERVENCE

1920 Vladimír Perk 1946 1/0

25. ČERVENCE

1954 Zdeněk Hruška 1977-1983 24/0

  „Lvíče“ Schick 
do Sampdorie
Několikatýdenní námluvy i spekulace jsou 
u konce. Mladý útočník pražské Sparty a čes-
ké reprezentační „jedenadvacítky“ odešel 
do Sampdorie Janov, která by měla poslat 
na Letnou odstupné ve výši čtyři miliony eur 
(asi 108 milionů korun). Dvacetiletý vytáhlý 
forvard v nejvyšší soutěži odehrál 31 zápasů 
a vstřelil osm branek. Všechny zaznamenal 
v minulé sezoně během hostování v Bohemians 
1905. V dresu Sparty zasáhl jen do čtyř ligových 
duelů jako náhradník a na Letné měl už jen rok 
platnou smlouvu, což byl jeden z hlavních dů-
vodů transferu. Výrazně na sebe upozornil také 
v kvalifikaci mistrovství Evropy hráčů do 21 let, 
kde je s osmi góly druhým nejlepším střelcem. 
Dobré výkony v barvách „Klokanů“ a českých 
„lvíčat“ mu vynesly pozvánku i do seniorského 
národního týmu, za který nastoupil v květno-
vé přípravě v rakouském Kufsteinu s Maltou 
a hned se na výhře 6:0 podílel jednou brankou. 
Do závěrečné nominace na EURO ve Francii se 
nakonec nevešel.

  Slavia koupila 
Van Kessela
Pražskou Slavii posílil den před jejím opětov-
ným vstupem do pohárové Evropy útočník Gino 
van Kessel z Trenčína, který byl nejlepším 
střelcem minulé sezony slovenské Fortuna ligy. 
Třiadvacetiletý rodák z nizozemského Alkmaa-
ru a současný reprezentant Curacaa podepsal 
s červenobílými smlouvu do června 2019. Vr-
šovický klub se při tomto transferu pořádně 
plácl přes kapsu, neboť odstupné slovenskému 
mistrovi se odhaduje v přepočtu na více jak 30 
milionů korun. Novou akvizici dopsal na soupis-
ku pro evropské poháry, takže se slávistickým 
fanouškům představí při veledůležité domácí 
odvetě s Levadií Tallin ve čtvrtek v Edenu.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://sportovnizurnal.cz/
http://sportovnizurnal.cz/
http://sportovnizurnal.cz/
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Jarolím nastoupí v srpnu

Novým koučem české reprezentace se od srpna stane 
dosavadní trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím. Před-
seda FAČR Miroslav Pelta se dohodl na jeho příchodu 
s prezidentem středočeského klubu Josefem Dufkem. 
Jarolím podepíše smlouvu na dva roky s dvouletou opcí 
a do 25. srpna může zároveň vést ještě i „Bolku“ vzhle-
dem k její účasti v kvalifikaci Evropské ligy. 

U národního týmu nahradil Pavla Vrbu, který po neúspěchu 

na evropském šampionátu ve Francii a vyřazení už ve skupině 

odešel nečekaně do ruské Machačkaly. Za měsíc šedesátiletý 

kouč byl od začátku hlavním favoritem na uvolněný post. Stane 

se jubilejním desátým trenérem samostatné české reprezentace. 

„Jednání probíhala velmi korektně, snažili jsme se najít pro obě 

strany akceptovatelnou podobu dohody. A to se podařilo,“  říká 

o pátečním druhém kole jednání svazový šéf, které už přineslo 

konkrétní výsledek. Ve stejném tónu mluví i jeho boleslavský pro-

tějšek: „Ohledně angažování kouče Jarolíma došlo k předběžné 

dohodě, která proběhla skutečně korektním způsobem. Veškeré 

konkrétní náležitosti ale můžeme dořešit až po návratu týmu ze 

soustředění v Rakousku.“  

Karla Jarolíma čeká s reprezentací už 4. září ostrý vstup 

do kvalifikace mistrovství světa 2018 doma proti Severnímu Irsku, 

které na EURO ve Francii patřilo k příjemným překvapením. „Při-

chází trenér, za kterým jsou sportovní výsledky, a věřím, že může 

podobných úspěchů dosáhnout i s národním týmem. Prvním 

krokem je sestavit tým tak, abychom se mohli pokusit o postup 

na mistrovství světa 2018,“ přeje si Miroslav Pelta. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Ještě v minulém týdnu v rozhovoru 
pro týdeník GÓL prohlašoval český trenér 
senzačního polského vicemistra Piastu 
Gliwice RADOSLAV LÁTAL, že je u našich 
severních sousedů spokojený. Zároveň 
však připouštěl, že jeho tým čeká pořád-
ně perný úvod nové sezony.

Látal skončil 
v Piastu Gliwice!

V historické klubové premiéře v pohárové Ev-
ropě mu los ve druhém předkole Evropské ligy při-
soudil ostřílený IFK Göteborg a v úvodních čtyřech 
kolech nového ročníku polské Ekstraklasy cestuje 
třikrát na hřiště soupeřů včetně mistrovské Legie 
Varšava, se kterou až do posledního jarního kola 
bojoval o titul. Po čtvrteční domácí porážce 0:3 se 
švédským soupeřem je však všechno úplně naruby, 
neboť nejlepší trenér loňské Ekstraklasy v pátek 
po vzájemné dohodě na lavičce Gliwice skončil! „Už 
před zápasem s Göteborgem jsem chtěl skončit, 
protože se prakticky nic nesplnilo ze slibů, které 
jsem na začátku letní přípravy od vedení dostal. Ale 
nechal jsem se ještě funkcionáři přemluvit,“ potvr-
zuje šestačtyřicetiletý kouč, že spory byly dlouho-
dobějšího rázu.  Jeho bilance v Piastu, do kterého 
nastoupil v průběhu jara 2015, se tak překvapivě za-
stavila už na 51 utkáních, z nichž 25 vyhrál, v 11 re-
mízoval a v 15 zažil porážku. Smlouvu v tomto 
regionálním polském klubu měl až do června 2017. 
Nedělní ligová premiéra Gliwic dopadla bídně jako 
ta čtvrteční evropská - prohrály na Cracovii 1:5… 

 RADOSLAV LÁTAL 

 KAREL JAROLÍM BUDE V SRPNU SEDĚT NA DVOU TRENÉRSKÝCH ŽIDLÍCH. 
 ŠÉF MLADOBOLESLAVSKÉHO KLUBU JOSEF DUFEK TEĎ BUDE MÍT POŘÁDNOU HONIČKU SE SHÁNĚNÍM NOVÉHO TRENÉRA. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Od Turecka po Turecko
S DEVÍTI TRENÉRY

Reprezentace má desátého trenéra v historii samostatné České republiky. Je 
jím Karel Jarolím, který přebírá vedoucí roli po Pavlu Vrbovi. Od února 1994, 
kdy samostatné Česko sehrálo první oficiální mezistátní utkání v Istanbulu, kde 
vyhrálo 4:1, až po zápas s Tureckem v Lens, ve kterém prohra 0:2 znamenala 
vyřazení z EURO 2016, se vystřídalo devět trenérů a sehráno bylo 253 utkání. 
Karel Brückner vedl tým v 76 zápasech, Dušan Uhrin ve 48, Jozef Chovanec 
ve 45, Michal Bílek ve 42 utkáních, Petr Rada v 8, Ivan Hašek v 5, Josef Pešice 
ve 3 a František Straka si připsal jeden zápas. Jak si vedli muži na lavičce?

 KAREL BRÜCKNER – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TRENÉR ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Dušan Uhrin vedl tým čtyři roky, slavil postup na EURO 1996, 

tam pak zisk stříbrné medaile. V roce 1997 skončil na 3. místě Po-

háru konfederací FIFA v Saudské Arábii. Byl při nepovedené kva-

lifikaci o postup na MS 1998 ve Francii, kdy tým skončil za Španěl-

skem a Srbskem.  

Celková bilance je 27 výher - 10 remíz a 11 porážek, z toho 

v soutěžních zápasech (kvalifikace ME a MS a turnaj ME a Kon-

federace FIFA) 15 výher - 7 remíz a 9 proher.

Jozef Chovanec byl u kormidla také čtyři roky. Prošel kvali-

fikací na EURO 2000 bez ztráty jediného bodu (!), v závěrečném 

turnaji po dvou těsných prohrách s Nizozemskem a Francií a vý-

hře s Dánskem tým vypadl ve skupině. Další kvalifikaci, o postup 

na MS 2002, měl dobře rozehránu, avšak vše se zlomilo v polovině 

roku 2001 - prohra v Dánsku, pak na Islandu a dvě porážky v ba-

ráži s Belgií … 

Celková bilance je 27 výher - 7 remíz a 11 porážek, z toho 

v soutěžních zápasech (kvalifikace ME a MS a turnaj ME) 17 vý-

her - 2 remízy a 6 proher. 

Karel Brückner vedl národní tým 6,5 roku a třikrát za sebou 

postoupil na velký turnaj. Má ještě o něco lepší bilanci, než je sou-

čet dvojice Uhrin a Chovanec. Získal bronz na EURO 2004, vypadl 

ve skupině na MS 2006 a na EURO 2008.

Celková bilance je 50 výher - 12 remíz a 14 porážek, z toho 

v soutěžních zápasech (kvalifikace ME a MS a turnaj ME a MS) 32 

výher - 3 remízy a 9 proher.

Petr Rada byl na reprezentační lavičce od srpna 2008 do 1. dub-

na 2009. Odstoupil v rozehrané kvalifikaci o MS 2010 po prohře 

doma se Slovenskem.

Celková bilance je 2 výhry - 4 remízy - 2 prohry, z toho v kva-

lifikaci ME 2 - 2 - 2.

František Straka koučoval tým v jediném utkání, v přípravě 

s Maltou. Bilanci má 1 - 0 - 0.

Ivan Hašek převzal tým, aby dokončil kvalifikaci (zároveň byl 

i předsedou asociace). Po remíze na Slovensku se kvalifikaci za-

chránit nepodařilo. Celková bilance je 3 výhry - 2 remízy a 0 po-

rážek, z toho v kvalifikaci ME je to 2 - 2 - 0.

Michal Bílek převzal tým v říjnu 2009 a vedl ho do září 2013. Po-

stoupil na EURO 2012, kde Češi postoupili do čtvrtfinále a skončili 

na 6. místě v Evropě. V kvalifikaci na MS 2014 ale po prohře v Itálii 

a ztrátě naděje na postup odstoupil. 

Celková bilance je 16 výher - 11 remíz - 15 porážek (z toho 

soutěžních: 10 výher - 4 remízy - 8 porážek).

Josef Pešice převzal tým po odstoupení Michala Bílka a dosáhl 

stoprocentní bilance: 3 výhry - 0 remíz - 0 porážek (z toho v sou-

těžích: 2 - 0 - 0).

Pavel Vrba nastoupil v prosinci 2013 a po EURO 2016 v červnu 

skončil. Dovedl tým na EURO 2016, tak ale mužstvo nepostoupilo 

ze skupiny do osmifinále. 

Celková bilance je 10 výher - 5 remíz - 10 porážek (z toho sou-

těžních: 7 výher - 2 remízy - 4 porážky). 

 ODSTUPUJÍCÍ „DEVÍTKA“ PAVEL VRBA 
 PŘED ÚVODNÍM ZÁPASEM KVALIFIKACE S NIZOZEMSKEM. 

 ČÍSLO 10 HLÁSÍ NÁSTUP, ANEB KAREL JAROLÍM 
 SE UJÍMÁ VLÁDY NAD FOTBALOVOU REPREZENTACÍ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Druhý nejlepší střelec reprezentační historie Milan Baroš bude hrát českou 

ligu za třetí klub. Po sezoně strávené v Mladé Boleslavi se čtyřiatřicetiletý 

útočník poměrně nečekaně přesunul do libereckého Slovanu.

KRESBA TÝDNE

http://www.o2tv.cz/
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Po Petru Čechovi, Jaroslavu Plašilovi a Davidu Lafatovi končí v čes-
ké reprezentaci také DAVID LIMBERSKÝ. Obránce Viktorie Plzeň to 
oznámil o víkendu v rakouském Westendorfu, kde je se Západoče-
chy na herním soustředění. Jeho posledním vystoupením v národním 
týmu byl duel s Chorvatskem (2:2) na nedávném mistrovství Evropy. 
Celkem nasbíral 40 startů, vstřelil jeden gól.

David Limberský:

„Nastal 
správný čas

odejít!“

David Limberský:

„Nastal 
správný čas

odejít!“
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 ROBERT NEUMANN (REDAKTOR PRÁVA)  PRAHA 

	 Kdy jste se rozhodl, že skončíte?

„Zrálo to ve mně celé jaro. Dokonce jsem i zvažoval, že skončím 

ještě před mistrovstvím Evropy.“

	 Proč?

„Docházeli mi ke konci sezóny síly. Nakonec jsem se rozhodl, že 

do Francie pojedu. Bohužel se turnaj nepovedl ani mně, ani týmu. 

O to je můj konec smutnější, rád bych se loučil důstojněji.“

	 Takže i pokud by české mužstvo na ME uspělo, nastal by 

tento scénář?

„Ano. Brzy mi bude třiatřicet, před národním týmem je nový 

kvalifikační cyklus. Pár kluků už skončilo, myslím, že už jsem měl 

také na čase.“

	 Jaký je zásadní důvod?

„Nechci už tříštit síly mezi klub a reprezentaci. Na jaře jsem 

cítil, že nemám potřebný drajv. Raději chci odehrát méně zápasů 

kvalitně, než všechny průměrně.“

	 Mnoho lidí za vaším verdiktem bude hledat příchod Karla 

Jarolíma k reprezentaci. Před lety jste spolu měli menší spor.

„Vlastně jsem na to už odpověděl. Byl jsem rozhodnutý dávno, 

šlo jen o to, jestli skončím před šampionátem, nebo až po něm. 

Konzultoval jsem záležitost už s panem Vrbou, tudíž je vyloučené, 

že by v tom hrála roli změna kouče. Je to nesmysl.“

	 Přemlouvali vás blízcí, abyste si to ještě rozmyslel?

„Rodiče jsou rádi. Nechali to na mně, věděli, že tlak na mě byl 

obrovský. Přítelkyně mě přemlouvala, ať ještě nekončím, ale já se 

pevně rozhodl. Myslím, že i kdyby naléhala rodina, neuspěla by.“

	 Oznámil jste to po posledním zápase na ME s Tureckem 

spoluhráčům v kabině?

 ZÁPAS S CHORVATSKEM NA ME VE FRANCII BYL PRO DAVIDA LIMBERSKÉHO POSLEDNÍM V REPREZENTACI.  ČTYŘICET STARTŮ ZA NÁRODNÍ TÝM STIHL DAVID LIMBERSKÝ NASBÍRAT OD ČERVNA 2009 DO ČERVNA 2016. 

„Nechci už 
tříštit síly mezi klub 

a reprezentaci...“ 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Během ME jste byl kritizovaný, že máte nadváhu. Co vy 

na to?

„Váhu si držím pět let stejnou. Nicméně s koučem Pivarníkem 

jsem domluvený na jistých opatřeních, ale není to nic drastického. 

Stačí dolů kilo a půl a je to v pohodě. Tak mi vyšly testy.“

	 Jste jedním z posledních mohykánů, kteří zažili ve Vikto-

rii všechny bitvy o evropské poháry. Za ta léta, nepřejí se toho 

člověk? Nebo jste ve stejném očekávání, jako když jste šli po-

prvé pro Ligu mistrů?

„Tenkrát jsme nevěděli, do čeho jdeme. Možná jsme i díky tomu 

byli uvolněnější, nic jsme si nepřipouštěli. Nyní víme, jak obrov-

skou zodpovědnost za klub i za celý český fotbal máme. Pro kaž-

dého je to obrovská motivace, u mě možná ještě větší. Šancí za-

hrát si o Ligu mistrů už moc mít nemusím.“

	 Zřejmě je to i víc svazující. Zatímco tehdy jste mohli pouze 

překvapit, teď se postup na evropskou scénu bere jako povinnost.

„Je to tak. Stěžejní je pro nás třetí předkolo Ligy mistrů, pokud ho 

zvládneme, máme poháry jisté. Bude to alfa a omega podzimní části.“

ROZHOVORROZHOVOR

 VLONI SLAVIL DAVID LIMBERSKÝ S PLZNÍ TŘETÍ LIGOVÝ TITUL I S NEMOCNÝM KAMARÁDEM, STOPEREM MARIÁNEM ČIŠOVSKÝM. 

„Nebral jsem si slovo jako Jarda Plašil, nemám odehráno sto 

zápasů jako on. Říkal jsem si, že skončím v klidu, potichu. Kluci to 

však tušili.“

	 Není vám konce líto?

„Jsem hlavně šťastný, že jsem posledních pět let patřil do zá-

kladní sestavy. Nastal prostě čas, aby hrál někdo mladší a per-

spektivnější.“

	 Když se ohlédnete za působením v reprezentaci, co vám 

vyjde?

„Zažil jsem dva evropské šampionáty. V Polsku nám vyšel, ten 

ve Francii nikoli. Uteklo nám mistrovství světa, což byla trošku 

kaňka. V Polsku, kde jsme došli do čtvrtfinále, to ovšem byla fan-

tazie. Je to můj nejsilnější zážitek. Ve Francii to nevyšlo, ale mys-

lím, že už je úspěch, že jsme se na turnaj dostali.“

	 Slibujete si tedy nyní, že svojí výkonnostní laťku vrátíte 

na úroveň, na kterou byli všichni zvyklí?

„Přesně tak. Poslední půlrok nebyl z mojí strany ideální. Sice jsme 

s Plzní v lize udělali rekordní šňůru, ale necítil jsem se komfortně.“

	 Uvidí fanoušci na podzim starého dobrého Limberského, 

který zase piluje lajnu, centruje a střílí?

„Rád bych, uvidíme. Musím se do toho dostat postupně. Vzhledem 

k šampionátu jsem měl krátkou dovolenou, v přípravě jsem odehrál 

zatím jen poločas proti Düsseldorfu a v pátek proti tureckému týmu. 

Cítím, že se mi energie pomalu vrací, otáčí se to k lepšímu.“

 DALŠÍ ZKOUŠKA REPREZENTAČNÍCH OBLEKŮ UŽ DAVIDA NEČEKÁ… 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Máte motivaci i kvůli kritice na ME?

„Ano, chci dokázat, že nepatřím do starého železa. Že třeba 

ještě dva roky udržím laťku vysoko. Je ovšem pořád těžší a těžší, 

každý rok obhajovat svoji pozici.“

	 Jste psychicky opotřebovaný?

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Na druhou stranu každý rok se 

vlastně začíná od nuly. Žene mě, abych stačil mladým, motivace 

rvát se za Plzeň. Je ale jasné, že ke konci jara psychické síly do-

cházejí. Kdo hraje řadu let na vrcholu, ví, o čem mluvím.“

	 V pátek jste se dozvěděli soupeře pro 3. předkolo Ligy 

mistrů. Co říkáte na ázerbájdžánský Karabach?

„Hráli jsme s nimi před dvěma roky v přípravě, byli výborní. Je 

to jeden z nejtěžších soupeřů, na které jsme mohli narazit.“

	 Navíc v dějišti odvetného zápasu v Baku budou vražedné kli-

matické podmínky. Teploty kolem 40 stupňů, k tomu vysoká vlhkost.

ROZHOVORROZHOVOR

 Z GÓLŮ SE BUDE DAVID LIMBERSKÝ RADOVAT JIŽ JEN V PLZNI. ZATÍM JICH V LIZE NASTŘÍLEL 19. 

 S VLADIMÍREM DARIDOU A TOMÁŠEM ROSICKÝM SE DAVID VEZE NA TRÉNINK NÁRODNÍHO TÝMU V TOURS. 

David Limberský 
Narozen: 6. října 1983 * Výška: 180 cm * Váha: 79 kg * Stav: svo-
bodný dcera Natálka (7), syn David (5) * Fotbalový post: obránce
Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň (1990-2004), Modena FC (Itálie, 
2004), Tottenham Hotspur (Anglie, 2005), Viktoria Plzeň (2005-
2007), Sparta Praha (2007-2008), Viktoria Plzeň (2008-?)
Reprezentace: 40 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 
2016 ve Francii, účast na MS hráčů do 20 let (Spojené arabské 
emiráty, 2003), postup do základní části Ligy mistrů (2011, 2013), 
postup do osmifinále Evropské ligy (2014), český mistr (2011, 
2013, 2015, 2016), vítěz Poháru ČMFS (2008, 2010), vítěz Superpo-
háru FAČR (2011, 2015)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA LETOŠNÍ ČTVRTÝ MISTROVSKÝ TITUL BY DAVID RÁD NAVÁZAL PÁTÝM PLUS ÚČASTÍ V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ LIGY MISTRŮ. 

„Cestování i počasí budou nepříjemné. Ale pravda leží na hřišti, 

tam se rozhoduje. Podmínky budou pro oba týmy shodné. Chceme si 

samozřejmě připravit do odvety solidní pozici. A pak se děj vůle boží.“

	 Spousta lidí bude považovat postup za jistou věc, klub 

z Ázerbájdžánu pro ně není měřítkem kvality.

„Jenže takový Karabach má daleko vyšší rozpočet než Plzeň, je 

to bohatý klub s mnoha cizinci. Víme, že mají značnou sílu. Pokud 

ale chceme hrát Ligu mistrů, nemůžeme si soupeře vybírat.“

	 Do sezóny jdete s novým trenérem Romanem Pivarní-

kem. Je v něčem specifický oproti jeho předchůdcům, které jste 

ve Viktorii zažil?

„Má svoji filozofii, neuhýbá, nehledá kompromisy.“

	 Je přísný?

„Hodně. Myslím, že to na nás může platit.“(směje se)

	 Bude Plzeň výrazně jiná pod jeho vedením?

„Vnáší nové prvky do naší hry, chceme být silní na míči. Rozvíjí 

naše přednosti. Ale nechci už víc prozrazovat.“

	 Je v silách Viktorie dobýt ligový hattrick?

„Věřím, že ano. Získal jsem s Plzní všechny čtyři dosavadní ti-

tuly, rád bych přidal ještě jeden. Moc bych si přál, aby se mi to 

splnilo.“ 

„Rád bych s Plzní 
získal pátý titul!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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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.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

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

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

A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Limitovaná edice Tucson Welcome 1,7 CRDi již za 579 990 Kč!

Královský vůz s úsporným dieselovým motorem a královskou 
výbavou, ve které nechybí navigace s 8palcovým displejem, 
parkovací kamera, vyhřívaný volant i sedadla, automatická 
klimatizace či bezpečnostní systémy - asistent jízdy 
v pruzích LKAS a sledování dopravních značek SLIF.

Přijďte se přesvědčit k nejbližšímu prodejci Hyundai!
Více na: www.hyundai.cz/akcni-nabidky/hyundai-tucson

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka u participujících autorizovaných prodejců Hyundai platí do odvolání.

http://www.seco-traktory.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://www.hyundai.cz/akcni-nabidky/hyundai-tucson
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EURO 2016 bylo bezesporu největší fotbalovou událostí letošního roku 

a to nejen pro samotné fotbalisty a jejich týmy, ale také pro sportovní 

značky, které nedávno představily nejnovější kopačky a národní dresy. 

Podívejte se na netradiční souboj značek v námi vybraných disciplínách. 

„Proč jsme se rozhodli udělat netradiční pohled na EURO 

v podobě souboje značek? V první řadě jsme chtěli být něčím 

originální. Určitě jsme nevymysleli nic, co by se už někdy ne-

prezentovalo, ale víme, že fanoušci na tak velkých akcích, jako je 

EURO, sledují nové trendy, vzhled kopaček a vše kolem nich. Tak 

jsme se rozhodli, že tento pohled našemu zákazníkovi dopřeje-

me a porovnáme, jak se které značce daří.

Vybrali jsme nejatraktivnější disciplínu a to jsou vstřelené góly 

a asistence, ty jsme každý hrací den bedlivě sledovali a aktualizo-

vali. Poté jsme ještě vytvořili přehlednou tabulku, kde bylo k vi-

dění, jaké týmy na Euru daná značka obléká a sledovali jsme také 

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

Vstřelené góly podle značek kopaček

Gólové asistence podle značek kopaček

Kdo oblékal týmy na EURO 2016

POŘADÍ ZNAČEK
ZNAČKA SKÓRE BODY

1. Nike 38:20 56

2. adidas 42:35 47

3. Puma 15:21 20

4. Errea 8:9 8

5. Umbro 3:3 4

6. Macron 1:3 3

7. Joma 2:4 1

Výhra - 3 body, remíza - 1 bod, prohra  - 0 bodů.

jejich souboje,“ říká Stanislav Tkadlec z firmy Top4Football, která 

se na svém e-shopu a ve třech prodejnách v Praze, Brně a v Brati-

slavě specializuje na nejmodernější fotbalové vybavení. 

 ČESKOU REPREZENTACI OBLÉKÁ PUMA. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://top4football.cz/pg/euro-2016-souboj-znacek
http://top4football.cz/pg/euro-2016-souboj-znacek
http://top4football.cz/pg/euro-2016-souboj-znacek
http://top4football.cz/pg/euro-2016-souboj-znacek
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http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://top4football.cz/pg/euro-2016-vybrane-statistiky-po-zakladnich-skupinach
http://top4football.cz/pg/euro-2016-vybrane-statistiky-za-ctvrfinale
http://top4football.cz/pg/euro-2016-vybrane-statistiky-za-semifinale
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FINÁLE EURO 2016. Jak dopadlo finále evropského šampionátu, již každý ví, ale jaké zde bylo zastoupení značek kopaček? 
Pojďme se na  to podívat pěkně zblízka! Procentuální zastoupení jednotlivých značek v základní sestavě 

Portugalska: 45 % Nike, 36 % adidas, 9 % Puma a 9 % Umbro. Francie: 64 % Nike, 18 % adidas a 18 % Puma.

PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://www.o2tv.cz/
http://top4football.cz/pg/finale-euro-2016
http://top4football.cz/
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Pavel Vrba chce Machačkalu
dostat zpátky na výsluní

Zatímco zbytek Rakouska uplynulý čtvrtek skrápěly deště, do malebné krajiny 
ve Štýrsku se opíralo slunce a příjemně teplý vítr. Před lázeňským hotelem Loi-
sium v Ehrenhausenu zastavuje autobus, vzápětí z něj vystupují postavy s logy 
Anži Machačkaly na trikách. Úplně poslední trenér Pavel Vrba. 

 PAVEL VRBA V HOTELU LOISIUM V EHRENHAUSENU, KDE SE UBYTOVAL NA SOUSTŘEDĚNÍ TÝM MACHAČKALY. 

 NA NOVÉ ANGAŽMÁ SI S SEBOU VZAL BÝVALÉHO REPREZENTAČNÍHO MANAŽERA DUŠANA FITZELA. 

 ROBERT NEUMANN, REDAKTOR PRÁVA 

„Je tady krásně,“ prohodí a na tváři mu zahraje úsměv. Je 

očividně spokojený. Koncem června opustil českou reprezenta-

ci a vyslyšel volání ruského prvoligového klubu. V Rakousku se 

s ním až do 24. července bude připravovat na novou sezónu, kte-

rou Anži zahájí domácím duelem s mistrovským CSKA Moskva.

„Mám zatím dobrý pocit, začíná si to sedat,“ říká Vrba. Příchod 

do Machačkaly v něm prý evokuje čas, kdy se v roce 2008 ujímal 

Plzně. I Anži je ambiciózní, hladová po úspěchu. „Připomíná mi to 

začátek ve Viktorce. O to je to pro mě zajímavější. Klub chce jít na-

horu,“ podotýká Vrba.

Se Západočechy vytvořil plzeňskou dynastii, získal s nimi 

dva mistrovské tituly, dovedl je dvakrát do Ligy mistrů. Ale než 

mužstvo najelo na vítěznou vlnu, muselo nějaký čas dozrát. 

Bude mít vedení Anži trpělivost, pokud nepůjde hned všechno 

podle plánu?

„Každý majitel chce vidět svůj tým co nejvýš. Pokud se nebu-

de dařit, můžu skončit. Všichni děláme maximum, aby se nehrá-

lo o záchranu jako v uplynulé sezóně. Kádr ještě není uzavřený, 

snažíme se ho doplňovat za chodu,“ podotýká 52letý kouč, který si 

pochvaluje klubové zázemí. „Je nadstandardní. Jak v tréninkovém 

centru u Moskvy, kde se budeme připravovat před venkovními 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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duely, tak i v Machačkale,“ dodává Vrba, jenž krátce po vyřazení 

českého mužstva z ME využil výstupní klauzuli ve smlouvě s FAČR 

a dohodl se s Machačkalou.

Za způsob, kterým to provedl, jej česká média kritizovala. Tvr-

dila, že byl s Anži dohodnutý už dřív. A že na tiskové konferenci, 

která se uskutečnila dva dny po turnaji, mlžil, když říkal, že chce 

u národního týmu pokračovat.

„Já jsem žádnou nabídku v té době na stole neměl! Jednání 

s Machačkalou proběhla až po tiskové konferenci. Ano – bylo to 

rychlé, ale takový už fotbal umí být. A když někdo napíše, že jsem 

zrádce a lhář, že jsem byl s Anži už domluvený, je lhářem on,“ má 

jasno Vrba.

Do Machačkaly si sebou přivedl bývalého reprezentačního 

manažera Dušana Fitzela. Jeho druhým asistentem je Alexandr 

Bokij, který na počátku 90. let minulého zažil zlatou éru Olomou-

ce pod trenérem Karlem Brücknerem. Konstruktivní stoper si 

zahrál i v památném čtvrtfinále Poháru UEFA proti Realu Madrid.

„S Pavlem se známe dlouho, padli jsme si do oka při studiu tre-

nérské profilicence, což bylo před šestnácti lety. On byl v Baníku, 

vedl starší dorost, já dělal šéftrenéra mládeže v Blšanech. Teď 

poprvé jsme na společném angažmá,“ podotýká Bokij.

Pro Vrbu je velkým pomocníkem. Ruské fotbalové prostředí 

detailně zná, má přehled o všech týmech, o hráčích. Jen namát-

kou: od roku 2004 například pracoval dvakrát pro elitní ruský klub 

Zenit Petrohrad. Jednou v pozici skauta, podruhé jako sportovní 

ředitel. Velel například i skautingu Spartaku Moskva.

„Současnou výzvu jsem nemohl odmítnout. Nezačínáme v Anži 

od nuly, ale i tak máme možnost vystavět mužstvo,“ doplňuje 

59letý rodilý Bělorus, vlastnící ruské občanství. Jako hráč získal 

s moskevským Spartakem dva mistrovské tituly.

Brankáře má v Anži na starosti Martin Ticháček, který tuto po-

zici zastával v uplynulé sezóně v mistrovské Plzni. Přiznává, že 

když se mu před třemi týdny ozval Vrba, zda by ho nenásledoval 

do Machačkaly, musel se štípnout.

„Byl to pro mě šok,“ prohlašuje Ticháček. Ještě týž den ve-

čer českému kouči oznámil, že nabídku bere. Na konci června 

měl ale úplně jiné plány. Připravoval se na návrat k plzeňské 

mládeži. U prvního mužstva skončil s příchodem nového trené-

ra Romana Pivarníka, jenž si s sebou přivedl svůj realizační tým 

včetně kouče gólmanů Martina Vaniaka. „Ve Viktorce jsem chtěl 

zůstat dál, v tom jsem měl jasno. Už jsem si obvolával gólmany 

z dorostu a juniorky, těšil jsem se. Když jsem měl začít, zavolal mi 

pan Vrba,“ vypráví Ticháček. „Zatím mám ze všeho dobré pocity. 

Samozřejmě si uvědomuji, že rozhodující budou zápasy. Jsem 

ve velkém očekávání, jaká ruská liga bude. Už aby to začalo,“ těší 

se Ticháček na úvodní duel s CSKA Moskva. 
 PŘI TRÉNINCÍCH V RAKOUSKU PAVEL VRBA DETAILNĚ POZNÁVÁ SVÉ NOVÉ SVĚŘENCE. 

 I V RUSKÉ LIZE ČEKAJÍ PŘI PREMIÉROVÉM ZAHRANIČNÍM ANGAŽMÁ PAVLA VRBU POŘÁDNĚ EMOTIVNÍ ZÁPASY. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/


Parta okolo Cristiana Ronalda se zapsala do historie, když jako 
první dokázala Portugalsko dovést k zisku zlata na velkém meziná-
rodním turnaji. Výraznou postavou nových mistrů Evropy na šam-
pionátu ve Francii byl forvard Luis Carlos Almeida da Cunha, jenž 
je ve fotbalovém světě znám jako NANI (29).

Podivuhodný

příběh
Luise Naniho

Podivuhodný

příběh
Luise Naniho
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Jejich kariéry se notně protínají, ovšem Nani bude vždy v jeho 

stínu. A není divu, vždyť jeho o dva roky starší krajan Cristiano 

Ronaldo se vypracoval v jednoho z nejlepších fotbalistů dějin! 

Ani Naniho sbírka úspěchů, kterou nyní v červenci ještě vyšper-

koval titulem mistra Evropy, není zrovna chudá, vzhledem k ob-

rovskému talentu, který mu byl dán do vínku, se ale řadový fot-

balový fanoušek neubrání pocitu, že toho mohl dosáhnout ještě 

mnohem více…  

OD TETY DO MANCHESTERU
Rodák z kapverdského Praia, jenž jako malý s rodinou přesíd-

lil do Portugalska, získal občanství své nové země až jako osm-

náctiletý, nyní je však po Cristianu Ronaldovi, Luisi Figovi a Fer-

nando Coutovi reprezentantem s čtvrtým nejvyšším počtem 

startů (103)… Vyrůstal v chudobě, otec od rodiny utekl, když 

bylo Nanimu sedm let, a matka jej opustila jako dvanáctiletého. 

Budoucí hvězdu fotbalových pažitů a některé z jeho sourozenců 

 S KRAJANEM CRISTIANEM RONALDEM 
 SPOLEČNĚ TRIUMFOVALI V LIZE MISTRŮ...  

(devět jich má z matčiny strany a pět z otcovy) tak vychovávala 

jeho teta Antonia Almeida ve městečku Santa Filomena. S fot-

balem Nani začínal v Realu Massamá, později docházel na tré-

ninky do lisabonských velkoklubů Benfiky a Sportingu, kde na-

konec zakotvil pár týdnů před tím, než Cristiano Ronaldo odešel 

do Manchesteru United. O pár let později jej následoval, na Old 

Trafford přicházel s nálepkou „nový Cristiano Ronaldo“, ovšem 

vysoké naděje, které do něj všichni v klubu včetně sira Alexe Fer-

gusona vkládali, nedokázal zcela naplnit.

ŽEZLO BRZY UPUSTIL 
Přitom začátky v anglickém vekloklubu, během nichž dokonce 

na čas bydlel v domě Cristiana Ronalda, neměl vůbec špatné. Tre-

nérský mág Ferguson mu správně dávkoval čas na hřišti a Nani-

ho hvězda čím dál více zářila. Po odchodu CR7 do Realu Madrid 

to měl být právě on, kdo převezme žezlo a potáhne Red Devils 

za úspěchem. Nani se však navzdory svému obrovskému poten-

ciálu nikdy hlavním ofenzivním lídrem Manchesteru nestal. Atle-

ticky skvěle nadaný a fyzicky nadupaný borec sice občas předvedl 
 V DRESU MANCHESTERU UNITED STRÁVIL NANI OSM SEZON A ČTYŘIKRÁT S NÍM VYHRÁL PREMIER LEAGUE. 

 V TURECKÉM FENERBAHCE OŽIVIL NANI SVOU UVADAJÍCÍ KARIÉRU. 

 ... A TAKÉ DOVEDLI PORTUGALSKO K TITULU MISTRA EVROPY! 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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záblesky geniality, srážela jej však příliš velká nevyrovnanost vý-

konů, časté utápění se v kličkách a ani jeho gólová produkce ne-

byla taková, jaká se od Naniho očekávala. Výjimkou byla sezona 

2010/11, kdy devíti ligovými góly a čtrnácti asistencemi výrazně 

pomohl Manchesteru United k zisku titulu a dokonce byl zvolen 

klubovým hráčem sezony.

FRANCOUZSKÉ OBROZENÍ
Následující ročníky už nebyly tak radostné, Nani vinou častých 

zranění a výpadků formy postupně zmizel ze sestavy, do které 

se už nevrátil. Dokonce odešel i na hostování zpět do Sportingu 

v srpnu 2014, po jehož skončení jej United prodali do tureckého 

Fenerbahce za „pouhých“ 6 milionů eur, ačkoliv jej ze Sportin-

gu původně koupili 25 milionů eur... Odchodem do soutěže, kam 

většina hvězd chodí spíše ke konci své kariéry, se mohlo zdát, že 

šikovný a bleskurychlý křídelník nedosáhne výšin, které mu byly 

předurčeny. Na nedávném evropském šampionátu ale Nani doká-

zal, že se vrací na výsluní - kouč Santos jej využíval jako hrotového 

útočníka a v této roli devětadvacetiletý forvard pookřál. V prvním 

duelu s Islandem zařídil Portugalsku gólem alespoň bod za plich-

tu 1:1, trefil se i v závěrečném klání ve skupině F při postupové 

remíze 3:3 s Maďarskem. Ve čtvrtfinále s Chorvatskem připravil 

Nani
Celé jméno: Luís Carlos Almeida da Cunha * Narozen: 17. listo-
pad 1986, Praia, Cape Verde * Výška: 175 cm * Pozice: křídelník, 
útočník * Klub: Valencia * Číslo dresu: 17
Kariéra (roky, tým, zápasy, góly): 2005-2007 Sporting CP 58/9. 
2007-2015 Manchester United 147/25, 2014-2015  Sporting CP 
(host.) 27/7, 2015-2016 Fenerbahçe 28/8, 2016-? Valencia 0 /0, ná-
rodní tým Portugalsko 2006-? 103/20
Úspěchy: vítěz mistrovství Evropy 2016, 4x vítěz Premier League, 
vítěz Ligy mistrů, vítěz MS klubů, 2x vítěz Ligového poháru, 2x ví-
těz portugalského poháru OBRANA ISLANDU NEDOKÁZALA NANIHO UHLÍDAT, DO JEJÍ SÍTĚ VSTŘELIL PRVNÍ ZE SVÝCH TŘÍ GÓLŮ NA ME. 

gól Renatu Sanchesovi a skóroval i v penaltovém rozstřelu, který 

Portugalci ovládli v poměru 5:3, po 120 odehraných minutách totiž 

na ukazateli skóre stále svítilo 1:1. Síť Nani rozvlnil i v semifinále 

proti Walesu (2:0) a finále proti domácí Francii (1:0 po prodloužení) 

dohrával po zranění Ronalda dokonce jako kapitán. 

VÝZVA V LA LIZE 
Během zlatého tažení na Euru dokonce stihl z Fenerbahce 

přestoupit do španělské Valencie a nyní bude válet v Primera 

División. V devětadvaceti letech toho má Nani ještě spoustu 

před sebou, a pokud bude pokračovat ve výkonech z kontinen-

tálního mistrovství, může se z Mestally vyšvihnout na ještě 

prestižnější adresu! 

VÍTE, ŽE…

… když přišel do Manchesteru a koupil si vilu 
ve Wilmslow, nechal si do obývacího pokoje 

postavit z mramoru svou sochu v životní velikosti!  

 NANI UKÁZAL SVÉ SKVĚLÉ ALTETICKÉ 
 SCHOPNOSTI PŘI PŘEDSTAVENÍ VE VALENCII, 
 KDY SI NA STADIONU MESTALLA 
 VYSTŘIHL BRAZILSKOU CAPOEIRU! 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=BRCPDJ9nFHM
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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

26. 7. 2016

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
http://gol.cz/
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Napraví slávisté
klopýtnutí v Tallinnu?

Do boje o základní skupinu evropských pohárů šli jako první z čes-
kých klubů. Jenže místo vytvoření náskoku do odvety si slávisté při-
vezli z Estonska výprask 1:3. Pokud ve čtvrtečním mači v Praze nesta-
čí náskok fotbalistů Levadie umazat, skončí ambiciózní klub v Evropě 
dříve, než do ní vůbec nakoukl…

 KANONÝR MILAN ŠKODA PŘI PROHŘE SLAVIE V TALLINNU 1:3 NENASTOUPIL 
 A JEHO GÓLY PRAŽANŮM CHYBĚLY. VYSTŘÍLÍ JIM V ODVETĚ VÝHRU A POSTUP? 

 ZÁLOŽNÍK ILJA ANTONOV SE JEDNÍM GÓLEM POSTARAL O SENZAČNÍ VÝHRU ESTONCŮ NAD SLAVIÍ. 

Slavia se v pohárech představila po více než šesti a půl letech 

od utkání v Lille v prosinci 2009, kdy prohrála také 1:3. Trenér Uhrin 

udělal oproti generálce ve Splitu dvě změny v základní sestavě: 

zraněného Ščuka nahradil Barák a místo Mihalíka hrála jedna 

z letních posil Mingazov. V prvním soutěžním utkání nové sezony 

dostal od začátku šanci i teprve osmnáctiletý obránce Holík.

V úvodním utkání 2. předkola na půdě Levadie Tallinn „sešíva-

ní“ třikrát inkasovali ze čtyř soupeřových střel na branku. V 35. 

minutě otevřel skóre Rimo Hunt, po hodině hry srovnal Bosňan 

Muris Mešanovič. V 67. minutě ale poslal domácí znovu do vedení 

Marcelin Gando a v závěru se trefil Ilja Antonov. Odveta se hraje 

v pražském Edenu ve čtvrtek 21. července v 19:00 hodin. 

 ÚTOČNÍK LEE CASCIARO GÓLEM ROZHODL 
 O ŠOKUJÍCÍ PROHŘE CELTICU S GIBRALTARSKÝM LINCOLNEM. 

LEVADIA TALLINN - SLAVIA PRAHA 3:1 (1:0)

Branky: 35. Hunt, 67. Gando, 90. Antonov - 63. Mešanovič. Rozhodčí: Doyle - Lynch, O‘Neill (všichni 
Ir.). ŽK: Antonov - Hušbauer.

Levadia: Lepmets - Podholjuzin, Morozov, Tabi Manga, Gando - Antonov, Kaljumäe - Kobzar 
(68. Raudsepp), Mirančuk, Luts - Hunt. Trenér: Prins.

Slavia: Berkovec - Holík, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Mingazov (69. Mihalík), Hušbauer, Barák 
(61. Kenija), Zmrhal - Mešanovič (78. Van Buren). Trenér: Uhrin ml.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 SALCBURK ZDOLAL LJEPAJU 1:0 DÍKY BRANCE SORIANA. 

EVROPSKÁ LIGA - 2. PŘEDKOLO 
1. ZÁPASY 

14.07.2016 15:00 Shirak (Arm) - Trnava (Svk) 1:1

14.07.2016 16:45 K. Almaty (Kaz) - M. Tel Aviv (Isr) 1:1

14.07.2016 17:30 Din. Minsk (Blr) - St. Patricks (Irl) 1:1

14.07.2016 18:00 Levadia (Est) - Slavia Praha (Cze) 3:1, 
Neftci Baku (Aze) - Shkendija (Mac) 0:0, Rovaniemi (Fin) - Lok. Záhřeb (Cro) 1:1

14.07.2016 18:30 Debrecen (Hun) - Zhodino (Blr) 1:2, Midtjylland (Den) - Vaduz (Lie) 3:0

14.07.2016 19:00 Admira (Aut) - Kapaz (Aze) 1:0, AIK Stockholm (Swe) - College Europa (Gib) 1:0, 
B. Jeruzalém (Isr) - Omonia (Cyp) 1:0, Hacken (Swe) - Cork City (Irl) 1:1, M. Haifa (Isr) - Kalju (Est) 1:1, 

Sonderjyske (Den) - Strömsgodset (Nor) 2:1, Zimbru (Mda) - Osmanlispor (Tur) 2:2

14.07.2016 19:30 Beroe (Bul) - HJK (Fin) 1:1, Soligorsk (Blr) - Domžale (Slo) 1:1

14.07.2016 20:00 CSMS Iasi (Rou) - Hajduk Split (Cro) 2:2, Genk (Bel) - Buducnost (Mne) 2:0, 
Giannina (Gre) - Odd (Nor) 3:0, Maribor (Slo) - Levski (Bul) 0:0, Vojvodina (Srb) - Connah‘s Q. (Wal) 1:0

14.07.2016 20:15 Partizan (Srb) - Zaglebie (Pol) 0:0, Slovan Bratislava (Svk) - Jelgava (Lat) 0:0

14.07.2016 20:30 Birkirkara (Mlt) - Hearts (Sco) 0:0, MTK Budapešť (Hun) - Gabala (Aze) 1:2, 
Videoton (Hun) - Cukaricki (Srb) 2:0

14.07.2016 20:45 Aberdeen (Sco) - Ventspils (Lat) 3:0, Cliftonville (Nir) - AEK Larnaca (Cyp) 2:3, 
Hibernian (Sco) - Brondby (Den) 0:1, Piast (Pol) - Göteborg (Swe) 0:3

14.07.2016 21:05 Austria Vídeň (Aut) - Kukesi (Alb) 1:0

14.07.2016 21:15 KR Reykjavik (Ice) - Grasshoppers (Sui) 3:3

2. ZÁPASY 

20.07.2016 16:00 Kapaz (Aze) - Admira (Aut)

21.07.2016 17:00 Ventspils (Lat) - Aberdeen (Sco)

21.07.2016 17:30 Jelgava (Lat) - Slovan Bratislava (Svk)

21.07.2016 18:00 HJK (Fin) - Beroe (Bul), Kalju (Est) - M. Haifa (Isr), 
Lok. Záhřeb (Cro) - Rovaniemi (Fin), Zhodino (Blr) - Debrecen (Hun)

21.07.2016 18:15 M. Tel Aviv (Isr) - K. Almaty (Kaz)

21.07.2016 18:30 Omonia (Cyp) - B. Jeruzalém (Isr)

21.07.2016 19:00 AEK Larnaca (Cyp) - Cliftonville (Nir), 
College Europa (Gib) - AIK Stockholm (Swe), Gabala (Aze) - MTK Budapešť (Hun), 

Göteborg (Swe) - Piast (Pol), Grasshoppers (Sui) - KR Reykjavik (Ice), Levski (Bul) - Maribor (Slo), 
Odd (Nor) - Giannina (Gre), Slavia Praha (Cze) - Levadia (Est), 

Strömsgodset (Nor) - Sonderjyske (Den), Vaduz (Lie) - Midtjylland (Den)

21.07.2016 19:30 Kukesi (Alb) - Austria Vídeň (Aut)

21.07.2016 19:45 Connah‘s Q. (Wal) - Vojvodina (Srb), Zaglebie (Pol) - Partizan (Srb)

21.07.2016 20:00 Brondby (Den) - Hibernian (Sco), Osmanlispor (Tur) - Zimbru (Mda), 
Shkendija (Mac) - Neftci Baku (Aze)

21.07.2016 20:15 Trnava (Svk) - Shirak (Arm)

21.07.2016 20:30 Cukaricki (Srb) - Videoton (Hun), Domžale (Slo) - Soligorsk (Blr), 
Hajduk Split (Cro) - CSMS Iasi (Rou)

21.07.2016 20:45 Buducnost (Mne) - Genk (Bel), Cork City (Irl) - Hacken (Swe), 
St. Patricks (Irl) - Din. Minsk (Blr)

21.07.2016 21:00 Hearts (Sco) - Birkirkara (Mlt)

LIGA MISTRŮ - 2. PŘEDKOLO
1. ZÁPASY

12.07.2016 18:30 Zrinjski (Bih) - Legia (Pol) 1:1

12.07.2016 19:00 Din. Tbilisi (Geo) - Alashkert (Arm) 2:0, Karabach (Aze) - Dudelange (Lux) 2:0

12.07.2016 19:50 H. Beer Sheva (Isr) - S. Tiraspol (Mda) 3:2

12.07.2016 20:00 BATE (Blr) - SJK (Fin) 2:0, Lincoln (Gib) - Celtic (Sco) 1:0, 
TNS (Wal) - APOEL (Cyp) 0:0, Valletta (Mlt) - CZ Bělehrad (Srb) 1:2

12.07.2016 20:30 Salcburk (Aut) - FK Liepaja (Lat) 1:0

12.07.2016 20:45 Vardar (Mac) - Din. Záhřeb (Cro) 1:2

13.07.2016 19:15 Rosenborg (Nor) - Norrkoping (Swe) 3:1, Zalgiris (Ltu) - FC Astana (Kaz) 0:0

13.07.2016 19:30 Ludogorets (Bul) - Mladost Podgorica (Mne) 2:0

13.07.2016 20:00 Crusaders (Nir) - FC Kodaň (Den) 0:3, Partizani (Alb) - Ferencvaros (Hun) 1:1

13.07.2016 20:30 O. Ljubljana (Slo) - Trenčín (Svk) 3:4

13.07.2016 20:45 Dundalk (Irl) - Hafnarfjordur (Ice) 1:1

2. ZÁPASY

19.07.2016 17:00 Alashkert (Arm) - Din. Tbilisi (Geo)

19.07.2016 18:00 FK Liepaja (Lat) - Salcburk (Aut)

19.07.2016 19:00 APOEL (Cyp) - TNS (Wal), SJK (Fin) - BATE (Blr), S. Tiraspol (Mda) - H. Beer Sheva (Isr)

19.07.2016 19:15 FC Kodaň (Den) - Crusaders (Nir)

19.07.2016 20:30 CZ Bělehrad (Srb) - Valletta (Mlt)

19.07.2016 20:45 Legia (Pol) - Zrinjski (Bih), Mladost Podgorica (Mne) - Ludogorets (Bul)

20.07.2016 16:00 FC Astana (Kaz) - Zalgiris (Ltu)

20.07.2016 18:00 Dudelange (Lux) - Karabach (Aze)

20.07.2016 19:15 Norrkoping (Swe) - Rosenborg (Nor)

20.07.2016 19:30 Ferencvaros (Hun) - Partizani (Alb)

20.07.2016 20:15 Trenčín (Svk) - O. Ljubljana (Slo)

20.07.2016 20:45 Celtic (Sco) - Lincoln (Gib), Din. Záhřeb (Cro) - Vardar (Mac)

20.07.2016 21:15 Hafnarfjordur (Ice) - Dundalk (Irl)

LOS 3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

Neftči Baku / Škendija Tetovo (Mak.) - Mladá Boleslav

Admira Mödling / Käpäz Gandža (Ázerb.) - Liberec

Slavia / Levadia Tallinn - Rio Ave (Portug.)

Rovaniemi (Fin.) / Lokomotiva Záhřeb - Vorskla Poltava

St. Etienne - AEK Atény

Cliftonville (Sev. Ir.) / AEK Larnaka - Spartak Moskva

Pandurii Targu Jiu (Rum.) - Kajrat Almaty / Maccabi Tel Aviv

Vojvodina Novi Sad / Connah‘s Quay (Wal.) - Dinamo Minsk / St. Patrick‘s Athletic (Ir.)

Partizan Bělehrad / Zaglebie Lubin - Strömsgodset (Nor.) / Sönderjyske (Dán.)

Austria Vídeň / Kukësi (Alb.) - Spartak Trnava / Širak Gjumri (Arm.)

Hertha Berlín - Bröndby Kodaň / Hibernian (Skot.)

West Ham - Šachtar Soligorsk (Běl.) / Domžale (Slovin.)

Lucern - Sassuolo

AIK Stockholm / Europa FC (Gibr.) - Panathinaikos Atény

Basaksehir (Tur.) - Rijeka

Videoton Székesfehérvár / Čukarički (Srb.) - Midtjylland / Vaduz

Osmanlispor (Tur.) / Zimbru Kišiněv - Maccabi Haifa / Nomme Kalju (Est.)

Heracles Almelo - Arouca (Portug.)

IFK Göteborg / Piast Gliwice - HJK Helsinky / Beroe Stara Zagora (Bulh.)

Heart of Midlothian / Birkirkara (Mal.) - FC Krasnodar

Ventspils (Lot.) / Aberdeen - NK Maribor / Levski Sofia

Debrecín / Torpedo Žodzina (Běl.) - Rapid Vídeň

Alkmaar - PAS Janina (Řec.) / Odds BK (Nor.)

Lille - Gabala (Ázerb.) / MTK Budapešť

Genk / Budučnost Podgorica - Häcken (Švéd.) / Cork City (Ir.)

Gent - Viitorul Constanta (Rum.)

Slovan Bratislava / Jelgava (Lot.) - Omonia Nikósie / Beitar Jeruzalém

Oleksandrija (Ukr.) - Hajduk Split / CSMS Iasi (Rum.)

Grasshopper Curych / KR Reykjavík - Apollon Limassol

LOS 3. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ

MISTROVSKÁ ČÁST

Plzeň - Karabach (Ázerb.) / Dudelange (Luc.)

Rosenborg Trondheim / Norrköping (Švéd.) - The New Saints (Wal.) / APOEL Nikósie

Vardar Skopje / Dinamo Záhřeb - Dinamo Tbilisi / Alaškert Jerevan

Olympiakos Pireus - Hapoel Beer-Ševa / Šeriff Tiraspol

Žalgiris Vilnius / Astana - Lincoln (Gibr.) / Celtic

Olimpija Lublaň / Trenčín - Zrinjski Mostar / Legia Varšava

Astra Giurgiu - Crusaders (Sev. Ir.) / Kodaň

BATE Borisov / Seinäjoki (Fin.) - Dundalk (Ir.) / Hafnarfjördur (Isl.)

Ludogorec Razgrad / Mladost Podgorica - Valletta / CZ Bělehrad

Partizani Tirana / Ferencváros - Salcburk / Liepaja (Lot.)

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Sparta - Steaua Bukurešť

Ajax Amsterdam - PAOK Soluň

Šachtar Doněck - Young Boys Bern

Rostov - Anderlecht

Fenerbahce - Monako

 SLOVENSKÝ TRENČÍN ZVÍTĚZIL V LUBLANI 4:3. 
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Michal Kovács po odchodu z Chrudimi: 
„Na postupový gól v Rize jen tak nezapomenu!“

Futsalový klub FC Benago Zruč nad Sázavou představil minulý týden 
reprezentační posilu. Z Chrudimi přišel obránce Michal Kovács, který 
se do nového působiště těší. „Znovu budeme hrát o titul,“ řekl futsa-
lista v rozhovoru.

 MICHAL KOVÁCS VYHRÁL V MINULÉ SEZÓNĚ S CHRUDIMÍ TITUL V LIZE I V POHÁRU. 

	 Michale, váš přestup do Benaga je oficiální. Proč jste si 

vybral právě tento klub?

„Ano, už je to oficiální. Vybral jsem si Benago asi z důvodu kva-

lity hráčů, určitých ambicí v lize a kvůli boji o titul. Beni Simitči mě 

oslovil jako první, sedli jsme si a domluvili se.“

	 Co jste říkal na loňské složení kádru Benaga? V sezóně 

jste se s nimi utkal několikrát.

„O kvalitách kádru Benaga není pochyb. Je to velmi kvalitní 

tým. Všechny zápasy s nimi byly těžké, dokazuje to i finálová sé-

rie. Myslím si, že Benago doplatilo minulý rok na užší kádr. Uvi-

díme, jak to bude letos. Doufám, že budeme opět Chrudimi šlapat 

na paty.“

	 Je v Benagu vyloženě nějaký hráč, na kterého se těšíte, 

že si s ním zahrajete?

„Kluky z Benaga znám skoro všechny, s některými jsem už 

hrál. Těším se na všechny stejně. Je to pro mě změna, takže nová 

motivace.“

	 Benago po vašem přestupu vyhlásilo útok na titul. Jak 

vidíte šance nyní už vašeho týmu?

„Šance má na začátku sezóny každý stejné. Jestli někdo vyhla-

šujte, tak vyhlašovat může. Sezóna je dlouhá, navíc si myslím, že 

je v lize více kvalitních týmů, které dobře posílily. Asi největší fa-

vorit bude opět ERA-PACK Chrudim, dále si myslím, že se bude 

chtít do bojů zapojit Plzeň, která dobře posílila příchodem Micha-

la Holého a Vaška Kubíčka do brány. Oba jsou výborní hráči, kteří 

přinesou zkušenost do kabiny. Mohl bych jmenovat další kluby, 

a samozřejmě Benago.“

	 V Chrudimi jste strávil jednu sezónu a získal titul. Jak 

tento rok hodnotíte?

„Hodnotím ho určitě úspěšně. Mohl jsem nastupovat v našem 

nejlepším klubu, což je pro každého velká motivace. Splnil se mi 

sen, když jsem vyhrál český titul. Mohl jsem si zahrát UEFA Fut-

sal Cup. Takže vše kladné. Nyní už koukám trošku i na rodinnou 

stránku, chci se vrátit domů a k futsalu pracovat. Podařilo se mi 

najít práci a skloubit ji s futsalem.“

	 Byl jste na východě Čech po všech stránkách spokojený?

„Já spokojený byl. Navázal bych na předchozí otázku. Chrudim 

je profesionální klub a ne nadarmo se stal desetkrát za sebou 

 MICHAL KOVÁCS BĚHEM TELEVIZNÍHO FINÁLOVÉHO UTKÁNÍ PROTI BENAGU. 
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mistrem. Je tam řada kvalitních hráčů z Čech i ciziny. Já se roz-

hodl vydat cestou pracovního růstu, to bych v Chrudimi k futsalu 

nezvládl.“

	 Poprvé v životě jste si zahrál i UEFA Futsal Cup. Jak moc 

vám tyto zápasy pomohly v rozvoji vaší kariéry?

„Myslím si, že strašně moc. Jsou to skvělé zápasy, v takových 

získáte nejvíce zkušeností. Jsou to krásné zážitky a vzpomínky. 

Navíc se mi podařilo dát postupový gól v Rize dvacet vteřin před 

koncem, na který asi jen tak nezapomenu. Škoda, že takových zá-

pasů není více.“

	 Ještě odbočím k reprezentaci. Jak jste viděl dvojutkání 

s Tureckem a co říkáte na zapracování mladých hráčů do sestavy?

„Určitě je dobře, že mladší hráči dostali šanci se ukázat. Mys-

lím si, že zapadli všichni dobře, ačkoliv nás soupeř extrémně ne-

prověřil. My chtěli dvě vítězství a vyzkoušet si určité věci, což se 

nám podařilo.“ 

 OPORA REPREZENTACE MICHAL KOVÁCS. 

http://www.o2tv.cz/
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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www.chancefutsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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