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Vážení čtenáři!

Židle trenéra národního fotbalového týmu je 

všude na světě pod drobnohledem fanoušků. Čes-

ko samozřejmě nevyjímaje. Aktuálním koučem 

reprezentace je od loňského léta Karel Jarolím. 

Po bleskovém a nečekaném odchodu Pavla Vrby 

byl zkušený lodivod hozený přímo do dravé kvalifi-

kační řeky tekoucí směrem na světový šampionát 

do Ruska. V průběhu dosavadní plavby nabrala 

jím vedená reprezentační kocábka mírně vody 

do podpalubí, ale stále se nadějně drží nad její 

hladinou. Co plánuje Karel Jarolím, aby se ruské 

břehy přiblížily? Přečtěte si v původním rozhovoru 

tohoto Gólu. A když už jsme zabrousili do repre-

zentačních vod, podívejte se do podrobného pře-

hledu, jak si vedli všichni trenéři samostatné české 

reprezentace i jaké byly či jsou jejich další osudy. 

Do národního týmu šestkrát nakoukl Michal Pa-

padopulos. Jedenatřicetiletý odchovanec Ostravy 

přestoupil před pár dny z Lubinu do Piastu Gliwice 

a toto angažmá už je jeho desátým! Jak prozradil 

Gólu, do Polska nyní denně dojíždí ze svého ost-

ravského bytu a návratu do Baníku by se rozhodně 

nebránil. Že by se přestupový kruh uzavřel?

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...

„Prvotní impulz vzešel ode mě. V Lubinu jsem byl pátou sezonu, což je u mě výjimečné. 

Mým maximem v jednom klubu byly doposud dva roky. Asi i proto jsem poslední půlrok 

cítil, že ztrácím motivaci. Právě délka angažmá mi pomohla ve vyjednávání, vedení Lubi-

nu mi za odvedené služby vyšlo vstříc.

„GLIWICE BYLY NEJRYCHLEJŠÍ, 
PROTO JSEM SE PRO NĚ ROZHODL“

Po skončení podzimu jsem měl na stole tři nabídky. Gliwice začaly jednat jako první, 

s trenérem Látalem jsem se sešel před Vánoci. Prostě byly nejrychlejší, proto jsem se 

pro ně rozhodl. To, že klub leží blízko od Ostravy, kde bydlím, a vede je český kouč, je pro 

mě jenom plus. Zatím na tréninky každý den dojíždím. Zvažuji, že si v Gliwicích zařídím 

malý byt, dva dny před zápasy bych v něm už přespával. Cesta je však příjemná, dá se 

v pohodě dojíždět. Z domu na stadionu jsem za čtyřicet minut. Například kluci, kteří do-

jíždějí z Prahy do Liberce nebo do Jablonce, to mají dál.

 DO ČESKÉ REPREZENTACE NAKOUKL MLADÝ ÚTOČNÍK 
 POPRVÉ V SRPNU 2008. A HNED VE WEMBLEY V DUELU S ANGLIÍ (2:2)! 

Fotbalový týden Michala Papadopulose 

„Cítil jsem, že ztrácím 

MOTIVACI!“

Štace číslo deset. MICHAL PAPADOPULOS po čtyřech 
a půl letech opustil Lubin, před několika dny přesídlil 
do jiného polského prvoligového klubu Piastu Gliwi-
ce. Pro 31letého českého útočníka jde o jubilejní de-
sátou fotbalovou adresu v kariéře. Za bonus považu-
je, že Gliwice leží blízko od jeho ostravského bydliště, 
navíc tým vede český trenér Radoslav Látal.

 MICHAL PAPADOPULOS PO PODPISU SMLOUVY S PIASTEM GLIWICE. 

  Trojlístek 
na Africkém poháru
Obě pražská „S“ a jejich trenéři se musejí 
v zimní přípravě na jarní ligové odvety obejít bez 
krajánků, kteří byli nominovaní do reprezentač-
ních týmů svých zemí na Africký pohár národů 
v Gabonu. Obranu Zimbabwe na něm vyztuží 
zkušený sparťanský bek Costa Nhamoinesu, 
které odehrál úvodní utkání ve skupině proti 
Alžírsku, ve němž pomohl s favorizovaným sou-
peřem k překvapivé remíze 2:2. Pětadvacetile-
tý slávistický stoper Simon Deli figuruje v kádru 
Pobřeží slonoviny a jeho o rok starší klubový 
defenzivní parťák Michael Ngadeu-Ngadjui se 
bude chtít prosadit do sestavy Kamerunu.

  Navrátil 
se vrátil na Moravu
Ofenzívu Slovácka posílil pro ligové jaro šesta- 
dvacetiletý záložník Jan Navrátil z Liberce. 
Odchovanec olomouckého fotbalu se dohodl 
na smlouvě na tři a půl roku. Bývalý mládež-
nický reprezentant do Slovanu zamířil před 
půl rokem po sestupu Sigmy do druhé ligy. 
Ve Slovácku by měl zacelit mezeru po odchodu 
Jaroslava Diviše do Jablonce. Na podzim ode-
hrál za Severočechy deset zápasů, ve kterých 
se gólově neprosadil. V první lize má zatím 
na kontě 160 zápasů a 25 vstřelených branek.

  Na Julisce končí 
další cizinci
V pražské Dukle skončili na začátku zimní 
přípravy hned tři zahraniční hráči. Jede-
náctý tým podzimní ligové tabulky opustili 
francouzský střelec Jean-David Beauguel, 
konžský útočník Bidje Manzia a bosenský 
záložník Aldin Čajič. Čtyřiadvacetiletý Čajič 
přestoupil do tureckého Elazigsporu, kde 
podepsal smlouvu do června 2019. Dvaadva-
cetiletý Manzia zamířil do druholigové Sigmy 
Olomouc. Na Julisce už nepočítají ani s Beau-
guelem. Čtyřiadvacetiletý útočník si jako 
volný hráč hledá angažmá a mohl by zakotvit 
ve Zlíně. Duklu už před touto trojicí opustil 
i další zahraniční hráč Španěl Néstor Albiach, 
který přestoupil k „sousedům“ na Letnou.

  Pavelka pečetil výhru
Reprezentační středopolař David Pavelka 
vstřelil v turecké lize svůj druhý gól v sezoně, 
kterým pomohl Kasimpase k domácí výhře 3:0 
nad Genclerbirligi. Pětadvacetiletý záložník 
po čtvrthodině hry zvýšil už na 3:0 a v Super 
lize se trefil poprvé od konce října.  Dvacet mi-
nut před koncem ho vystřídal albánský repre-
zentant Herolind Shala, který je v Kasimpase 
na ročním hostování z pražské Sparty.

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

 LUBOŠ KUBÍK 

„V POLSKU FOTBALU HODNĚ POMÁHAJÍ MÉDIA“
Českou ligu sleduji zpovzdálí, podrobné informace o ní nemám. Nerad bych se tedy 

pouštěl do hlubšího srovnání. V Polsku však fotbalu hodně pomáhají média. Z prodeje 

televizních práv mají kluby solidní finanční profit. Navíc díky nedávnému EURO jsou tady 

nové stadiony. To jsou dva zásadní faktory, které činí rozdíl směrem k české lize. K tomu je 

v Polsku daleko vyšší návštěvnost.

„CO BY V REPREZENTACI DĚLAL TAKOVÝ STAŘÍK?“
Mám pocit, že uzavřenou kapitolou je pro mě reprezentace. Zahrát si v ní byl můj sen, 

párkrát se mi to poštěstilo. Ovšem nejlepší léta mám za sebou. Musím být k sobě upřímný, 

prostě to tak je. Trenér Jarolím navíc buduje nové mužstvo, co by v něm dělal dvaatřice-

tiletý stařík? (směje se) Reprezentaci definitivně neuzavírám, jen si myslím, že je malá 

pravděpodobnost, abych se v ní ještě objevil.“ 

„PROŠEL JSEM MNOHA ZEMĚMI, 
NIKDE JSEM NEMĚL PROBLÉMY“

Za svoji kariéru jsem prošel mnoha zeměmi. Musím říct, že nikde jsem neměl problémy 

se aklimatizovat. Ať to bylo v Rusku, v Německu nebo v Polsku. Naposledy v Lubinu nám to 

s manželkou opravdu sedělo a vyhovovalo. Ostatně, délka mojí poslední štace o tom jedno-

značně vypovídá. Když se na to dívám s odstupem času, za chvíli mi totiž bude už dvaatřicet 

let, množství angažmá vnímám jedině pozitivně. Hodně mi daly jak po stránce fotbalové, 

tak i životní. V každé zemi jsem poznal spoustu přátel, naučil jsem se cizí řeči. To je v dnešní 

době moc důležité. Domluvím se v pohodě pěti jazyky, jsem bohatší o několik zkušeností.

„NÁVRATU DO BANÍKU SE NEBRÁNÍM“
Kamarádi se mě ptali, jestli jsem nezvažoval návrat do české ligy. Odpověděl jsem jim, že 

se mi jako první ozval polský klub. Nicméně zůstat v Polsku jsem preferoval. Nebráním se 

návratu do rodného Baníku. Pokud by ta možnost byla a byl bych chtěný, určitě bych chtěl. 

Ale nikam se tlačit nebudu. Pokud vycítím, že týmu nemám co dát, s fotbalem skončím.

MICHAL PAPADOPULOS * Narozen: 14. dubna 1985 * Výška: 183 cm * Váha: 79 kg * Stav: 
ženatý, manželka Simona * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Baník Ostrava (1992-2003), Arsenal (2003-2004), Baník Ostrava (2004-
2006), Leverkusen (2006-2008), Cottbus (2008), Mladá Boleslav (2008-2009), Heerenveen 
(2009-2011), Žemčužina Soči (2011), Rostov (2011-2012), Lubin (2012-2017), Gliwice (2017-?)
Česká liga: 80 zápasů/ 19 gólů * Reprezentace: 6/0 * Největší úspěchy: vítěz českého po-
háru (2005), účastník EURO „21“ (2007)

STALO SE...

 V BŘEZNU 2010 NASTOUPIL MICHAL VE SKOTSKU 
 KE SVÉMU POSLEDNÍMU, ŠESTÉMU STARTU ZA NÁRODNÍ TÝM. 

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

17. LEDNA

1906 Karel „Káša“ Bejbl 1927-1931 10/10

1907 František Junek 1929-1934 32/7

1950 Ján Švehlík 1974-1979 17/4

1983 Tomáš Jun 2004-2006 10/2

1983 Lukáš Magera 2009-2010 4/0

1991 Petr Mareš 2016 1/0

18. LEDNA

1976 Pavel Mareš 2002-2006 10/0

19. LEDNA

1944 František Knebort 1965 2/3

20. LEDNA

1964 Luboš Kubík 1985-1997 56/13

1989 Radim Řezník 2014 1/0

22. LEDNA

1926 Ota Hemele 1948-1954 10/4

1955 Ladislav Vízek 1977-1986 55/13

23. LEDNA

1902 Josef Silný 1925-1934 50/28

1915 Josef Zeman 1937-1938 4/2

1929 Jan Hertl 1952-1958 23/1

1933 Zdeněk Pičman 1964 1/0

1941 Rudolf Kučera 1961-1963 7/3

  Sýkora patří 
definitivně Slavii
Mladý český reprezentant Jan Sýkora se 
definitivně stal posilou pražské Slavie, kam 
v prvním lednovém týdnu zamířil z Liberce. 
Slovan o pár dnů později potvrdil, že byl 
přestup administrativně stvrzen. Třiadva-
cetiletý univerzální hráč odletěl se slávis-
tickou výpravou na soustředění do Číny, 
kde se zapojil do zimní přípravy i prvních 
herních prověrek. Sýkora, který měl u Nisy 
smlouvu do června 2018, byl nejžádanějším 
fotbalistou zimního přestupového období. 
Vedle Slavie se o něj zajímali i lídr tabulky  
Plzeň, odkud pochází, a třetí Sparta, za kte-
rou před lety hrával. Letenští měli na repre-
zentačního záložníka také opci, ale rozhodli 
se ji neuplatnit.

  Drobný jarní 
jedničkou Brém
Český brankář Jaroslav Drobný začne jarní 
část bundesligy jako jednička Brém. Po šes-
tidenním tréninkovém kempu ve Španělsku 
to prohlásil trenér Werderu Alexander Nou-
ri. O jeho náhradníkovi se rozhodne mezi 
Felixem Wiedwaldem a Michaelem Zettere-
rem. Brémy, za které hraje i reprezentační 
obránce Theodor Gebre Selassie, přezimují 
na 15. místě a na sestupové příčky mají tří-
bodový náskok. Sedmatřicetiletý člen Klubu 
ligových brankářů týdeníku GÓL, který přišel 
do Brém před začátkem sezony od rivala 
z Hamburku, kde už o jeho další služby nebyl 
zájem, odchytal na podzim devět utkání. Sed-
minásobný český reprezentant, který působil 
před angažmá v HSV také v Bochumi a Hertě 
Berlín, má aktuálně v bundeslize na kontě 
199 odchytaných zápasů.

     
     

 NA BRÁNU PIASTU UŽ STŘÍLET NEBUDE. DRES LUBINU 
 VYMĚNIL PAPADOPULOS PRÁVĚ ZA TEN GLIWICKÝ… 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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MS 2026 se 48 týmy

i s otazníky

Mistrovství světa bude od roku 2026 hrát 48 týmů 
místo současných 32. Mezinárodní federace FIFA 
návrh svého prezidenta Gianniho Infantina jedno-
myslně schválila na zasedání výkonného výbo-
ru v Curychu. Turnaj bude rozdělen do 16 skupin 
po třech účastnících, celkem se odehraje 80 zápa-
sů oproti dosavadním 64. 

Současný formát s 32 národními týmy platil od MS ve Francii 

1998 a hrát se podle něj bude i příští rok v Rusku a v Kataru v roce 

2022.  „Jsme země, která na mistrovství světa těžko postupuje, 

takže rozšířený formát se nám samozřejmě líbí,“ přiznává před-

seda FAČR Miroslav Pelta, kterého doplňuje v podobném duchu 

i generální sekretář Rudolf Řepka: „Představuje to pro nás větší 

šanci, jak se na mistrovství světa kvalifikovat.“ 

 Dva nejlepší celky ze skupin postoupí do dvaatřicetičlenné 

vyřazovací fáze. Přestože výrazně vzroste počet účastníků i zá-

pasů, turnaj dál potrvá 32 dnů a finalisté během něho znovu ode-

hrají sedm utkání. Otazníky však zůstávají nad přerozdělením 

16 nových míst pro jednotlivé kontinentální federace. Pokud se 

evropská kvóta ze stávajících 13 zemí zvedne, jak se spekuluje 

pouze na šestnáct, postupový kvalifikační klíč na světový šam-

pionát se příliš nezlepší… Zvýšení účastníků nabídne i jiné vý-

hody. Kromě rozšíření do dalších zemí také zejména více peněz 

od sponzorů i z televizních práv. Rovněž by se časy výkopů mohly 

lépe přizpůsobit hlavním mediálním trhům. Zisk by podle analý-

zy FIFA mohl vzrůst až o 20 procent na 6,5 miliardy dolarů (asi 

168 miliard korun). 

O pořadateli mistrovství světa 2026 má FIFA rozhodnout až 

v květnu 2020. Už dříve naznačily zájem hostit šampionát ve spo-

lečné kandidatuře USA, Kanada a Mexiko, Austrálie s Novým 

Zélandem, Ázerbájdžán s Tureckem, Kazachstán nebo Maroko. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čech by chtěl 

VÍC NUL

„Čechíno“ v minulé sezoně vyhrál cenu 
Zlatá rukavice za 16 čistých kont, v tomto 
ročníku ale neinkasoval pouze v sedmi z 21 li-
gových zápasů. Od listopadu do prosince navíc 
byl překonán v osmi utkáních za sebou, což je 
jeho nejdelší série v Anglii. „Nejdůležitější věcí 
pochopitelně je, že tým vyhrává, ale někdy je 
dobré udržet čisté konto a ukázat pevnou obra-
nu. Zatím je to trochu jiná sezona. Myslím si, že 
si vedu dobře, ale nemám nuly. Měli jsme šňů-
ru zápasů, ve kterých jsme vždy dostali aspoň 
jeden gól,“ říká suverénní lídr pořadí Klubu 
ligových brankářů týdeníku GÓL s aktuálně 
231 (!) čistými konty, který načal další desítku 
víkendovou výhrou 4:0 na hřišti Swansea. Čty-
řiatřicetiletý český brankář nadále upevňuje 
primát v počtu čistých kont v historii Premier 
League, kterých má nyní už 185. 

 PETR ČECH  

 GIANNI INFANTINO: „48 TÝMŮ, SOUHLASÍTE?“ 

 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ PORAZILI V KVALIFIKACI MS NORY A UDRŽELI ŠANCI PROBOJOVAT SE JAKO JEDEN Z 32 CELKŮ NA SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT DO RUSKA. 

AKTUÁLNĚ

Brankář londýnského Arsenalu Petr 
Čech přiznal v minulých dnech frustraci 
z nízkého počtu vychytaných nul v této 
sezoně anglické Premier League, což při-
pisuje také smůle. Bývalý český repre-
zentační gólman a historický rekordman 
v počtu startů je i tak se svými dosavad-
ními výkony spokojený. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tomáš Požár, sportovní ředitel a jarní hlavní trenér Sparty v jedné 

osobě, má kolem sebe na Letné velmi početný tým asistentů i poradců.

KRESBA TÝDNE

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


Zažil přelomový rok, neboť pár dnů před dovršením šedesátky 
převzal v už rozběhlé sezoně na druhý pokus český národní tým, 
se kterým zkušený trenér KAREL JAROLÍM skočil doslova po hla-
vě do nové kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018 v Rusku. 
Ze tří podzimních domácích zápasů však jeho svěřenci vytěžili jen 
dvě bezbrankové remízy, které aspoň částečně vylepšila listopa-
dová výhra nad Norskem. A právě červnová odveta v Oslo napoví, 
jestli postupové ambice do baráže budou reálné…

Karel Jarolím:

„Klíčový
zápas?
V Norsku!“

Karel Jarolím:

„Klíčový
zápas?
V Norsku!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Poprvé jste zažil klidné střídání roků, protože jste nemu-

sel připravovat a následně i zahajovat s týmem zimní přípravu!

„Tohle přelomové období mezi fotbalovým podzimem a jarem 

není nyní tak náročné na psychiku, jako když jsem byl trenérem 

v klubu. Ale když je reprezentační sraz, tak naopak musíte mít 

všechno potřebné do těch několika málo dnů přesně nachysta-

né a naplánované, což je také dost stresující záležitost. Chtěli 

jsme několikaměsíční pauzu překlenout krátkou společnou akcí 

a zápasy pod hlavičkou ligového výběru, ale vzhledem k tomu, 

že řada klubů hned na začátku zimní přípravy odjížděla do Špa-

nělska nebo Slavia do Číny, tak jsme od tohoto záměru nakonec 

upustili. Slováci do toho šli a nedopadli zrovna valně - prohráli 

s Ugandou a dostali „kanára“ od Švédů! Na druhou stranu je to 

pro nominované hráče zrcadlo, že mají na čem pracovat. Něco 

zlého je pro něco dobré…“

	 Podstatně víc času asi trávíte sledováním hráčů na tele-

vizní obrazovce…

„I v klubu jsem se sledování hráčů a týmů, se kterými budeme 

hrát, věnoval. Když jsem působil v Arábii, tak to pro mě bylo hodně 

 KAREL JAROLÍM SE SVÝMI ASISTENTY MIROSLAVEM KOUBKEM (VLEVO) A BORISEM KOČÍM.  REPREZENTAČNÍHO KORMIDLA SE JAROLÍM CHOPIL V LÉTĚ 2016. 

důležité, protože jsem se pohyboval v neznámém fotbalovém pro-

středí. U národního týmu je to pochopitelně ještě větší porce zápa-

sů, na které se dívám, abych měl přehled o aktuální formě a her-

ním vytížení reprezentantů nebo těch, které uvažujeme povolat.“ 

	 Máte nalajnovanou dělbu práce se svými asistenty v rea-

lizačním týmu?

„Spíš si rozdělíme úkoly na obrannou a útočnou fázi. Jsou to 

hodiny a hodiny vzájemných debat, během kterých se dohodneme, 

kdo třeba který trénink povede. Vzhledem k tomu, jak máme málo 

času na přípravu a nácviky při srazech, tak stejně musím všechno 

sledovat a případně korigovat.“

„Donekonečna 
další hráče zkoušet 

nemůžeme…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VSTUP DO KVALIFIKACE MS 2018 PŘINESL TÝMU NOVÉHO KOUČE PRAŽSKOU REMÍZU 0:0 SE SEVERNÍMI IRY. 

	 Na podzim jste dal šanci celé řadě nováčků. Budete 

v tomto zkoušení nových hráčů pokračovat?

„Uvidíme, kdo nás na začátku jara svými výkony zaujme. Přál 

bych si, aby se takový hráč objevil. Ale donekonečna zkoušet ne-

můžeme, zvlášť když v nároďáku jsou hráči pod nesrovnatelně 

větším tlakem, než zvyklí v klubech při ligových utkáních.“ 

	 V závěru podzimní bundesligy začal nastupovat v základ-

ní sestavě Augsburgu záložník Jan Morávek, který byl před lety 

považován za možného nástupce Tomáše Rosického…

„Viděl jsem ho v posledním utkání podzimní bundesligy v Dort-

mundu. Myslím si, že to je jeden z hráčů, který stojí za to, abychom 

ho sledovali, protože řadu sezon hraje v Německu. Bohužel bě-

hem této doby byl také často zraněný…“

	 Váš syn David odehrál přes tři stovky zápasů v bundesli-

ze a má ji detailně „přečtenou“. Neuvažujete o tom, že ho zapojí-

te do práce, když ukončil svoje angažmá v Mladé Boleslavi?

„Je to možné, že něco vymyslíme. Ale v tuhle chvíli je to před-

časné. Uvidíme, co přinese čas…“

	 Chystáte se v blízkém časovém na nějakou pozorovací 

misi?

„Přemýšlím o tom, jestli se o víkendu nevypravím do Říma, kde 

hraje Sampdoria s AS. Předtím bych si ale musel zjistit, jestli je 

 KAREL JAROLÍM SE NEBOJÍ DÁVAT ŠANCI NOVÝM HRÁČŮM. PREMIÉRY V NÁRODNÍM TÝMU SE DOČKAL 
 V ZÁVĚREČNÉM DUELU PODZIMU PROTI DÁNŮM I MLADOBOLESLAVSKÝ ZÁLOŽNÍK PETR MAREŠ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Která podzimní pasáž byla pro vás na lavičce nejsloži-

tější?

„Asi druhá půle zápasu s Ázerbájdžánem. S Iry jsem do posled-

ní chvíle věřil, že by to tam mohlo spadnout, situace ke vstřelení 

gólu jsme si vytvořili. Ve Vítkovicích bylo mizerné počasí, také jste 

kvůli atletické dráze daleko od hřiště. Proto bylo složité předávat 

hráčům pokyny jak ústně, tak třeba tichou poštou na papírku, kte-

rý by se v tom vydatném dešti nejspíš stejně hned rozmáčel…“

	 Před dvěma roky, kdy se Česko pořádalo mistrovství 

Evropy do 21 let, se objevilo hodně třecích ploch mezi vedením 

„áčka“ a „lvíčat“ ohledně nominací mladých fotbalistů. Nic tako-

vého letos nehrozí?

„Mezi kvalifikačním utkáním v Oslo s Norskem a červnovým 

mistrovstvím Evropy v Polsku jsou více jak dva týdny, tak tam by 

žádný personální problém neměl nastat, obě reprezentace také 

manažersky zastřešuje Jarda Šeterle. Spíš řešíme možnou si-

tuaci před tímhle zápasem, protože druhá anglická liga končí už 

ROZHOVORROZHOVOR

 ASISTENT TRENÉRA BORIS KOČÍ PŘED POSLEDNÍM KVALIFIKAČNÍM ZÁPASEM: „A FAKT SI, KARLE, MYSLÍŠ, ŽE TY NORY ŠMIKNEM?“ 

reálné, že Patrik (Schick) v tomhle těžkém utkání dostane na tráv-

níku delší prostor. Plánuji i cestu do Německa, až začne koncem 

ledna bundesliga.“

	 V bilančních rozhovorech jste přiznal, že jste očekával 

z domácích kvalifikačních zápasů po podzimu větší bodový zisk…

„V obou bezbrankových zápasech jsme měli situace, ze kte-

rých jsme mohli skórovat a s největší pravděpodobností zvítězit.  

Třeba šance Filipa Nováka se Severním Irskem byla úplnou tu-

tovkou, ale gól z ní bohužel nevstřelil… Iry jsme měli pod trvalým 

tlakem, ve Vítkovicích s Ázerbájdžánem to bylo jalovější, chybě-

lo nám víc agresivity. Taktika pro třetí domácí zápas s Norskem 

vzešla právě z poznání a zkušeností z těch dvou předchozích, 

v nichž jsme se sice snažili soupeře tlačit, ale k ničemu to ne-

vedlo. Neměli jsme také k dispozici chytré typy hráčů, kteří před 

šestnáctkou soupeře dokáží udělat něco mimořádného nebo 

neočekávaného a tím zhuštěnou obranu zaskočit. Na Nory jsme 

měli v sestavě naopak brejkové typy hráčů na obou krajích, což 

jsme konečně dokázali gólově využít.“

 „TAK JSME, ŠÉFE, KONEČNĚ VYHRÁLI!“ KAREL JAROLÍM SE 
 S MIROSLAVEM PELTOU RADUJÍ Z DŮLEŽITÉHO KVALIFIKAČNÍHO TRIUMFU 2:1 NAD NORSKEM. 

Karel Jarolím
Narozen: 23. srpna 1956 * Hráčská kariéra: její největší část 
strávil v pražské Slavii, kde hrával v letech 1977-1978, 1980-1987 
a 1991-1992, nejvyšší soutěž kopal ještě ve Viktorce Žižkov, Bohe-
mians 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), Racing Štrasburk (Francie, 2001-2003,asi-
stent), 1. FC Synot (2003-2004), Slavia Praha (2004-2010), Slovan 
Bratislava (Slovensko, 2010-2011), Al-Ahlí Džidda (Saúdská Ará-
bie, 2011-2013), Al-Wahda (SAE, 2013), Mladá Boleslav (2014-2016), 
česká reprezentace (2016-?) * Největší úspěchy: finalista asijské 
Ligy mistrů (2012), český mistr (2008, 2009), slovenský mistr 
(2011), vítěz Slovenského poháru (2011), vítěz Královského poháru 
(2012), vítěz MOL Cupu (2016), vítěz ankety Trenér roku (2008)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 REPREZENTAČNÍHO TRENÉRA ČEKÁ LETOS POŘÁDNÝ NÁPOR NA NERVOVOU SOUSTAVU. 
 NEJPRVE V BŘEZNU V SAN MARINU A POTÉ V KLÍČOVÉM ČERVNOVÉM MAČI V OSLU S NORSKEM. 

na začátku května, pokud týmy nepostoupí do play-off.  S hráči, 

kterých by se téměř měsíční pauza týkala, bychom to museli pře-

klenout nejspíš formou individuálního tréninkového plánu.“

	 Považujete červnový zápas v Norsku za odrazový můs-

tek do závěrečného kvalifikačního finiše? 

„I když nemůžeme podcenit březnové utkání v San Marinu, 

tak odveta s Nory bude klíčová pro další vývoj ve skupině i reál-

nost našich šancí pro podzimní část kvalifikace. Pokud chceme 

pomýšlet na druhé místo a účast v baráži, tak musíme bodovat, 

ideální by bylo přivézt domů všechny tři body!“ 

	 Jak funguje vaše komunikace s hráči?

„Podle potřeby. Před Vánocemi jsem jich pár obvolal, s dalšími 

mluvil Boris (Kočí). Teď v lednu jim rozešleme konkrétní doporu-

čení včetně stravování a do březnového srazu s nimi budu určitě 

zase hovořit nebo za nimi osobně vyrazím do zahraničí. Ze všeho 

nejvíc mi ale chybí víc času, abych mohl s týmem dělat. Potřeboval 

bych srazy a soustředění nafouknout, ale s termínovým kalendá-

řem bohužel nic neudělám…“

	 V minulých dnech schválila FIFA nový model mistrovství 

světa se 48 účastníky, který začne platit od šampionátu v roce 

2026. Co tomu říkáte?

„Škoda, že už neplatí příští rok v Rusku… Jestli ale bude mít 

Evropa jen o tři účastnická místa víc, tak to nebude moc zásadní 

změna k lepšímu. Jsem také zvědavý, kdo by mohl takový obrovský 

turnaj s šestnácti skupinami po třech týmech uspořádat. Nejspíš 

jen velké evropské země a hlavně Německo, protože takovou infra-

strukturu a pozitivní diváckou kulturu nemá nikdo jiný na světě…“ 

„Chybí mi 
víc času, abych mohl 

s týmem dělat!“

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

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

http://www.fotbal.cz
http://www.seco-traktory.cz/
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Seděli na nejrozpálenější židli

Rovných deset trenérů se zatím vystřídalo na nejrozpálenější čes-
ké trenérské židli u národního týmu. Seděli na ní rozdílně dlouho, což 
souviselo především s dosaženými výsledky a s (ne) splněnými postu-
povými cíli na světové šampionáty, protože na ty kontinentální repre-
zentace ve své samostatné historii cestuje s železnou pravidelností 
ve společnosti evropských velmocí!

 KAREL JAROLÍM JE ZATÍM POSLEDNÍM, KDO ČELÍ PALBĚ NOVINÁŘSKÝCH OTÁZEK NA TÉMA ČESKÉ REPREZENTACE. 

BILANCE TRENÉRŮ REPREZENTACE ČESKA

Dušan Uhrin  (leden 1994 - prosinec 1997)

48 27 10 11 93:47

Jozef Chovanec (leden 1998 - prosinec 2001)

45 27 7 11 84:39

Karel Brückner (leden 2002 - červen 2008)

76 50 12 14 165:63

Petr Rada  (červenec 2008 - duben 2009)

8 2 4 2 8:6

František Straka  (červen 2009)

1 1 0 0 1:0

Ivan Hašek  (srpen 2009 - říjen 2009)

5 3 2 0 14:3

Michal Bílek  (listopad 2009 - září 2013)

42 16 11 15 52:43

Josef Pešice  (říjen 2013 - listopad 2013)

3  3 0 0 7:1

Pavel Vrba  (prosinec 2013 - červenec 2016)

25 10 5 10 41:36

Karel Jarolím (srpen 2016 - dosud)

6 2 3 1 6:5

POŘADÍ PODLE ÚSPĚŠNOSTI V PROCENTECH

Josef Pešice 100,00 % * František Straka 100,00 %
Ivan Hašek 73,33 % * Karel Brückner 71,05 % * Jozef Chovanec 65,19 %

Dušan Uhrin 63,19 % * Karel Jarolím 50,00 % * Michal Bílek 46,83 %
Pavel Vrba 46,67 % * Petr Rada 41,67 %

DUŠAN UHRIN
Dovedl český národní tým k senzačnímu stříbru hned na první akci - EURO 

1996 v Anglii, ale vicemistrům Evropy se nepodařilo postoupit z těžké skupiny 
na mistrovství světa 1998 do Francie. Rozloučil se rovněž velmi úspěšně - tře-
tím místem na Poháru FIFA v prosinci 1997 v Rijádu.  

CO DNES DĚLÁ?

Když ve Slavii působil syn Dušan jr., stal se konzultační pravou rukou klubo-
vého šéfa Jaroslava Tvrdíka. S jeho podzimním odchodem skončila i tříměsíční 
otcova mise v Edenu. 

JOZEF CHOVANEC
V kvalifikaci na EURO 2000 zvládl se svými svěřenci se stoprocentním bo-

dovým ziskem, ale na šampionátu v Belgii a Nizozemsku nenaplnil postupový 
cíl, především úvodní porážka s  domácími „oranjes“ hodně dlouho mrzela. 
Skončil po zpackané baráži s Belgičany o postup na MS 2002.

CO DNES DĚLÁ?

Po odchodu z Letné, kde byl generálním manažerem i následně trenérem 
Sparty, nikde jinde nezakotvil. Bývá zván do  televizních studií ke glosování 
mezistátních nebo pohárových utkání.

1)

2)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KAREL BRÜCKNER
Převzal psychicky hodně rozladěný soubor, do kterého brzy postupně za-

budovával mladíky z  úspěšné „jedenadvacítky“. Jako jediný kouč postoupil 
s českou reprezentací na MS v roce 2006 do Německa. Na EURO 2004 v Por-
tugalsku měl tým na víc než na konečný bronz, o čtyři roky později fatálními 
chybami v defenzívě nezvládl závěr klíčového duelu s Tureckem, po kterém 
ukončil šestiletou éru. 

CO DNES DĚLÁ?

Posledním významnějším angažmá v tuzemském fotbale byl post oponenta, 
který trenérský doyen a stratég neformálně zastával v realizačním týmu české 
reprezentace na EURO 2016 ve Francii.

FRANTIŠEK STRAKA
Po odvolání Petra Rady dostal pouze měsíční úvazek kvůli mezistátnímu 

utkání s Maltou v červnu 2009 v Jablonci, do kterého musel postavit řadu no-
váčků kvůli disciplinárním trestům či omluvám.

CO DNES DĚLÁ?

Po více jak dvouleté pauze se znovu vrátil do trenérského kolotoče a opět 
v další exotické destinaci. V Egyptě v prvních lednových dnech nastoupil k li-
govému týmu z města Ismaily.

PETR RADA
Řadu let byl reprezentačním asistentem, jeho „povýšení“ se zrodilo neče-

kaně, neboť tehdejší místopředseda svazu a manažer národního týmu Vlastimil 
Košťál prosazoval Jozefa Chovance. V kvalifikaci MS 2010 mu zlomila vaz po-
rážka doma se Slovenskem a následná noční aféra hráčů.

CO DNES DĚLÁ?

Na začátku zimní přípravy skončil na lavičce poslední Příbrami, kterou pře-
vzal po čtvrtém kole. Důvodem k rezignaci byl návrh na výrazné snížení gáže 
v rámci nájezdu na úsporný finanční program.

IVAN HAŠEK
Jako čerstvě zvolený předseda svazu nepřesvědčil Karla Jarolíma, který 

získal druhý ligový titul se Slavií, aby převzal v reprezentaci, a tak se jí ujal 
sám. Na odvetu do Bratislavy zlákal na výpomoc Jana Kollera, ale do tandemu 
s Milanem Barošem ho nepostavil. Remíza 2:2 znamenala konec nadějí. 

CO DNES DĚLÁ?

Pokračuje dál ve svém trenérském „kočování“ po klubových štacích v arab-
ském světě, především v Emirátech. Tou další je od ledna ligový tým Emirates Club. 

MICHAL BÍLEK
Nepovedl se mu úvodní turnaj v Emirátech, ani vstup do kvalifikace EURO 

2012, když jeho tým prohrál doma s Litvou. Od té doby byl pod permanentní 
kritikou fanoušků a části médií. Přes baráž dovedl národní tým na šampionát 
v Polsku, kde s ním překvapivě postoupil až do čtvrtfinále. Nezvládl s ním kva-
lifikační boje o účast na MS 2014 v Brazílii a po trpké prohře v Edenu s Arménií 
sám odstoupil.

CO DNES DĚLÁ?

V průběhu podzimu kývl na nabídku topící se Jihlavy, která pod jeho tak-
tovkou bodově zabrala až v závěrečných kolech. Existenční starosti Vysočině 
a jejímu trenérovi zůstaly i do jarních odvet. 

JOSEF PEŠICE
Pro zbytek kvalifikace se posunul z pozice dosavadního Bílkova asistenta 

na dočasného hlavního kouče a ze tří zápasů získal plný počet devíti bodů, kte-
ré už ale neměly vliv na postup do baráže.

CO DNES DĚLÁ?

Věnuje se v posledních letech především práci u  reprezentační „jedena-
dvacítky“, v roli asistenta-pozorovatele ho využívali trenérští „šéfové“ Jakub 
Dovalil i nástupce Vítězslav Lavička.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PAVEL VRBA
Dokázal opakovaně provinční Plzeň přivést na český trůn i do milionářské Ligy mistrů, takže byl pro předsedu FAČR jasnou volbou. Podařil se mu skvělý 

kvalifikační odpich proti favoritům, nečekaný bonus tým už v dalším průběhu nepromrhal a v předstihu si zajistil postup na EURO 2016. Ve Francii však 
zklamal výsledkově i herně, rozpačitou tečkou pak byla aktivovaná výstupní klauzule ze smlouvy. 

CO DNES DĚLÁ?

Po prosincovém nečekaném vyhazovu z dagestánského Anži Machačkala, kde předtím došlo k bleskové změně majitelů a radikálnímu utažení opasků, 
je nyní bez angažmá a na „čekačce“.

KAREL JAROLÍM
Na začátku sezony ještě pobýval na boleslavské lavičce, na přípravu týmu zářijového startu nové kvalifikace měl zoufale málo času. Musel se také už 

obejít bez několika dlouholetých opor, které po evropském šampionátu uzavřely svoji reprezentační kariéru. Přesto se očekávaly povinné výhry doma nad 
Severním Irskem a především Ázerbájdžánem, vítězství nad Norskem zachránilo ambice na baráž.

CO DNES DĚLÁ?

Chystá se na jarní rozjezd kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018 v Rusku, ve které bude národní tým dohánět bodové manko ze dvou podzimních 
domácích bezbrankových remíz.

9) 10)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Everton vypráskal Citizens!

Kam vkročil, tam měl okamžitě úspěch. Jenže angažmá na la-
vičce Manchesteru City nevychází kouči Josephu Guardiolovi 
podle plánů - jeho svěřenci v boji o titul notně klopýtají a po vy-
soké porážce v Goodison Parku na vedoucí Chelsea ztrácí pro-
pastných deset bodů… 

„To už je opravdu hodně,“ připustil po utkání s Evertonem notně rozladěný Guardiola, kte-

rý na liverpoolském stadionu utrpěl nejvyšší porážku své veleúspěšné trenérské kariéry. 

Citizens přitom v prvním poločase nehráli až tak špatně a po gólu Lukakua odcházeli v polo-

čase do kabin se ztrátou jediného gólu a vírou, že v druhé půli vývoj utkání otočí. Jenže krátce 

po změně stran udeřil domácí Mirallas, hosté zkolabovali a po dalších brankách mladíčků 

Daviese (18 let) a Lookmana (19) odjížděli domů s nečekaným výpraskem 0:4… City po další 

ztrátě klesli na pátou příčku tabulky, kde jim dýchají na krk rivalové z Manchesteru United, 

kteří jsou o dva body zpět. Svěřenci trenéra Josého Mourinha se dokonce mohli na městské 

konkurenty bodově dotáhnout, v prestižním nedělním derby s Liverpoolem ale dlouho tahali 

za kratší konec provazu a nakonec byli rádi za remízu 1:1, kterou jim vyrovnávacím gólem 

šest minut před koncem zajistil ve skvělé formě hrající Zlatan Ibrahimovič. To vedoucí Chel-

sea se na půdě mistrovského Leicesteru nemohla spolehnout na svého tradičního střelce 

Diega Costu (14 gólů), i bez nejlepšího kanonýra soutěže ale Lišky hladce přejela 3:0 a napra-

vila tak porážku 0:2 s Tottenhamem z minulého kola. Právě Spurs se nadechli k parádním 

výkonům, kanonáda nad West Bromem (4:0), na níž se hattrickem podílel Harry Kane, byla 

jejich šestým ligovým triumfem v řadě a vynesla je až na druhou příčku tabulky. 

 MLADÍČEK TOM DAVIES PO PARÁDNÍ AKCI 
 STŘÍLÍ TŘETÍ BRANKU EVERTONU 
 V BITVĚ S MANCHESTEREM CITY. 

Kadeřábek přijde o spoluhráče

Letošní sezona je sice teprve ve své polovině, ale obhájce titulu 
a podzimní lídr mnichovský Bayern už v předstihu hlásí hned dvě 
posily pro nový bundesligový ročník 2017/2018, které si vybral 
v jednom klubu. Z Hoffenheimu se v létě do Bavorska přestěhu-
jí spoluhráči českého reprezentanta Pavla Kadeřábka obránce 
Niklas Süle a záložník Sebastian Rudy.

Jedenadvacetiletý Süle, který vloni získal s německým týmem stříbro na olympijském 

turnaji v Rio de Janeiru, přijde na přestup a v Bayernu podepíše pětiletý kontrakt. Bavorský 

velkoklub za něj zaplatí odstupné 25 milionů eur. O pět let staršímu Rudymu v Hoffenhei-

mu smlouva v červnu končí a jako volný hráč se v Mnichově dohodl na tříletém kontraktu.  

Oba patří i do kádru reprezentace. Süle má na svém kontě zatím jeden start za národní 

tým Německa a připsal si ho loni v srpnu během přátelského souboje s Finskem. Rudy je 

v tomto ohledu zkušenější, reprezentační dres oblékl již čtrnáctkrát. 

Naopak v jarních bundesligových odvetách nebude v sestavě Bayernu zkušený obránce 

Holger Badstuber, který odchází na hostování do Schalke 04. Jedenatřicetinásobný repre-

zentant prodělal v posledních třech letech řadu vážných zranění, po kterých nedostával 

v nabité mnichovské sestavě tolik herních příležitostí. Defenzivní univerzál, kterému je te-

prve 27 let, proto věří, že mu jaro v Gelsenkirchenu pomůže znovu nastartovat kariéru. 

 SEBASTIANA RUDYHO ČEKÁ V MODROBÍLÉM DRESU UŽ JEN PŮLROK. PAK ZAMÍŘÍ DO BAYERNU. 

PREMIER LEAGUE
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 21 17 1 3 45:15 52
2. Tottenham 21 13 6 2 43:14 45
3. Liverpool 21 13 6 2 49:24 45
4. Arsenal 21 13 5 3 48:22 44
5. Manchester City 21 13 3 5 41:26 42
6. Manchester Utd. 21 11 7 3 32:20 40
7. Everton 21 9 6 6 32:23 33
8. West Brom 21 8 5 8 28:28 29
9. Stoke 21 7 6 8 27:33 27

10. Burnley 21 8 2 11 23:31 26
11. Bournemouth 21 7 4 10 30:37 25
12. West Ham 21 7 4 10 26:35 25
13. Southampton 21 6 6 9 19:26 24
14. Watford 21 6 5 10 23:36 23
15. Leicester 21 5 6 10 24:34 21
16. Middlesbrough 21 4 8 9 17:22 20
17. Crystal Palace 21 4 4 13 30:40 16
18. Hull 21 4 4 13 20:45 16
19. Sunderland 21 4 3 14 20:40 15
20. Swansea 21 4 3 14 23:49 15

PROGRAM
22. KOLO

21.1. Liverpool - Swansea, 
Bournemouth - Watford, Crystal Palace - Everton, 

Middlesbrough - West Ham, Stoke - Manchester Utd., 
West Brom - Sunderland, Manchester City - Tottenham

22.1. Southampton - Leicester, Arsenal - Burnley, 
Chelsea - Hull

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aubameyang P. Dortmund 16 1

2. Modeste A. Kolín nad Rýnem 13 2

3. Lewandowski R. Bayern 12 2

4. Wagner S. Hoffenheim 9 1

4. Werner T. RB Lipsko 9 2

6. Ibisevic V. Hertha 8 3

7. Gnabry S. Brémy 7 1

8. Malli Y. Mohuč 6 6

9. Chicharito Leverkusen 5 1

9. Forsberg E. RB Lipsko 5 8

9. Kalou S. Hertha 5 2

9. Niederlechner F. Freiburg 5 1

9. Petersen N. Freiburg 5 1

9. Philipp M. Freiburg 5 1

9. Robben A. Bayern 5 3

9. Uth M. Hoffenheim 5 1

PROGRAM
17. KOLO

20.1. Freiburg - Bayern
21.1. Augsburg - Hoffenheim, Brémy - Dortmund,

Darmstadt - Monchengladbach, Schalke - Ingolstadt,
Wolfsburg - Hamburk, RB Lipsko - Frankfurt

22.1. Leverkusen - Hertha, Mohuč - Kolín nad Rýnem

BUNDESLIGA
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 16 12 3 1 38:9 39

2. RB Lipsko 16 11 3 2 31:15 36

3. Hertha 16 9 3 4 24:16 30

4. Frankfurt 16 8 5 3 22:12 29

5. Hoffenheim 16 6 10 0 28:17 28

6. Dortmund 16 7 6 3 35:19 27

7. Kolín nad Rýnem 16 6 7 3 21:15 25

8. Freiburg 16 7 2 7 21:27 23

9. Leverkusen 16 6 3 7 23:24 21

10. Mohuč 16 6 2 8 26:30 20

11. Schalke 16 5 3 8 20:19 18

12. Augsburg 16 4 6 6 13:17 18

13. Wolfsburg 16 4 4 8 15:24 16

14. M ǵladbach 16 4 4 8 15:25 16

15. Brémy 16 4 4 8 20:34 16

16. Hamburk 16 3 4 9 14:31 13

17. Ingolstadt 16 3 3 10 14:27 12

18. Darmstadt 16 2 2 12 11:30 8

VÝSLEDKY
21. KOLO

Manchester Utd. - Liverpool 1:1 * Leicester - Chelsea 0:3
Everton - Manchester City 4:0 * Hull - Bournemouth 3:1

Burnley - Southampton 1:0 * Sunderland - Stoke 1:3
Swansea - Arsenal 0:4 * Watford - Middlesbrough 0:0

West Ham - Crystal Palace 3:0 * Tottenham - West Brom 4:0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Costa D. Chelsea 14 5

1. Ibrahimovič Z. Manchester Utd. 14 3

1. Sanchez A. Arsenal 14 7

4. Kane H. Tottenham 13 2

5. Defoe J. Sunderland 12 2

5. Lukaku R. Everton 12 4

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Sevilla utnula rekord Realu a chce titul!

Rekordní šňůra skončila, boj o španělský titul se zamotává! 
Fotbalisté vedoucího Realu Madrid padli na hřišti druhé Sevilly, 
před kterou už mají jen bod náskoku a o další bodík zpět je Bar-
celona. Ještě to bude velký boj!

Zažili vskutku neobyčejný týden se sladkokyselou sevillskou příchutí. Borci »bílého bale-

tu« nejprve ve čtvrtek vydřeli v Copa del Rey v Seville remízu 3:3 díky gólům z 83. a 93. mi-

nuty, čímž svoji sérii neporazitelnosti v soutěžních zápasech natáhli k číslu 40. Pokoření 

loňského počinu Barcelony a nový španělský rekord! „Jsme rádi, že jsme to dokázali, snad 

nám to ještě vydrží,“ smál se kapitán Ramos. Jenže v neděli čekalo Madridské v lize opět 

na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán drsné vystřízlivění... Po Ronaldově penaltě sice vedli 

a prakticky letěli za titulem, jenže tentokrát v závěru dvakrát inkasovali oni - v 85. min. si dal 

Ramos vlastence a ve druhé minutě nastavení Černohorec Jovetič rozhodl. První porážka 

Realu od 6. dubna 2016, kdy ve Wolfsburgu nezvládl úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů (0:2)! 

„Na pět minut jsme ztratili koncentraci a stálo nás to zápas. To se prostě stává, jednou ta 

série skončit musela. A Sevilla všem ukázala, že je vážným kandidátem na titul,“ poklonil 

se soupeři madridský kouč Zidane. Vítězové propukli v euforii a mohou nadále snít svůj sen 

o titulu. „Jestliže jsme schopni ranit i tak velké kluby, můžeme dokázat velké věci!“ řekl 

opěvovaný trenér Sampaoli. Teď navíc jeho tým jede na hřiště poslední Pamplony.

Obrovská radost propukla i v Barceloně. Ta deklasovala Las Palmas 5:0 a na Real (ten 

sice stále má k dobru dohrávku na půdě zoufalé Valencie) ztrácí už jen dva body. „Tahle liga 

je těžká a nemůžete si být ničím jisti. Vše je zase otevřené,“ culil se kouč Enrique.

Po třech měsících v La Lize vyhrála Valencia a výsledek 2:1 s Espanyolem má pro ni 

cenu zlata. Na čtyři body se vzdálila sestupovým příčkám. „Tenhle výsledek nám dodá 

spoustu sebevědomí do další práce. Nutně jsme potřebovali vyhrát,“ jásal trenér Gonza-

lez. Překvapí snad jeho hoši už příští víkend ve Villarrealu? 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1. Messi L. Barcelona 14 4
1. Suarez L. Barcelona 14 4
3. Ronaldo C. Real Madrid 12 2
4. Aspas I. Celta Vigo 11 3
5. Willian Jose Real Sociedad 9 1
6. Ben Yedder W. Sevilla 8 2
6. Castro R. Betis 8 2

LA LIGA
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 17 12 4 1 46:16 40
2. Sevilla 18 12 3 3 38:22 39
3. Barcelona 18 11 5 2 47:17 38
4. Atl. Madrid 18 10 4 4 32:14 34
5. Villarreal 18 8 7 3 26:12 31
6. Real Sociedad 17 9 2 6 28:25 29
7. Ath. Bilbao 18 8 4 6 22:19 28
8. Celta Vigo 18 8 3 7 29:32 27
9. Eibar 18 7 5 6 25:24 26

10. Las Palmas 18 6 6 6 27:29 24
11. Espanyol 18 5 8 5 22:25 23
12. Alaves 18 5 7 6 15:18 22
13. Malaga 17 5 6 6 26:29 21
14. Betis 18 6 3 9 20:30 21
15. La Coruňa 18 4 6 8 23:28 18
16. Leganes 18 4 5 9 13:29 17
17. Valencia 17 4 4 9 26:33 16
18. Gijon 18 3 3 12 19:37 12
19. Granada 18 1 7 10 15:39 10
20. Osasuna 18 1 6 11 17:38 9

 BORCI SEVILLY JÁSAJÍ. SESTŘELILI HVĚZDNÝ REAL A V TABULCE NA NĚJ ZTRÁCEJÍ JEDINÝ BOD! 

PROGRAM
19. KOLO

20.1. Las Palmas - La Coruňa
21.1. Espanyol - Granada, Real Madrid - Malaga,

Alaves - Leganes, Villarreal - Valencia
22.1. Osasuna - Sevilla, Ath. Bilbao - Atl. Madrid,

Betis - Gijon, Real Sociedad - Celta Vigo, Eibar - Barcelona

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

24. 1. 2017

VÝSLEDKY
18. KOLO

Sevilla - Real Madrid 2:1 * Gijon - Eibar 2:3
Granada - Osasuna 1:1 * Celta Vigo - Alaves  1:0

Valencia - Espanyol 2:1 * La Coruňa - Villarreal 0:0
Atl. Madrid - Betis 1:0 * Barcelona - Las Palmas 5:0

Leganes - Ath. Bilbao 0:0 * Malaga - Real Sociedad (hráno po uzávěrce)

http://www.gol.cz
http://www.o2tv.cz/
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PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Derby ovládla Sparta
po jednoznačném výsledku 4:0

Futsalisté Sparty Praha vrátili rivalovi ze Slavie porážku z prvního 
zápasu sezóny. Ve čtvrtečním televizním klání 14. kola CHANCE futsal 
ligy porazili sešívané 4:0.

 SPARTA PORAZILA V TELEVIZNÍM DERBY SLAVII 4:0. 

Během prvních deseti minut ohrozil branku Sparty jen Oliva, 

ale střílel vedle. Po opatrném úvodu zápasu se na gól čekalo až 

do 12. minuty, kdy se na středu hřiště uvolnil Sláma a přesnou 

přízemní ranou prostřelil Vahalu - 1:0. Dokonce první půle to bylo 

však jediné, čeho se fanoušci dočkali. 

Ve 22. minutě byla Slavia blízko vrovnání. Míča vybojoval míč, 

šel sám, ale nastřelil jen tyč sparťanské brány. O tři minuty poz-

ději vybídl Brunovský ke skórování Rotta, ale ten přehodil gól-

mana a trefil břevno. Následně Sparta zahrávala penaltu, jen-

že Kovácsovu bombu vyrazil slávistický brankář Vahala na tyč. 

Ve 31. minutě kopala Sparta druhou penaltu za ruku Brychty 

v pokutovém území. Tentokrát se k míči postavil Doša a tento-

krát Vahala kapituloval - 2:0. Slavia začala hrát posledních pět 

minut power play, ale pramenily z toho hlavně šance Sparty. 

Ujala se až ta ve 38. minutě, kdy se přes celé hřiště trefil Kovács 

a zápas tak rozhodl - 3:0. Poslední gól ještě vstřelil v poslední 

minutě do prázdné brány sparťan Křemen - 4:0.

MARTIN BRYCHTA: 
V POWER PLAY JSME BYLI BEZZUBÍ

„Jsme spokojení, že jsme vyhráli. Derby je derby,“ usmíval 

sparťanský asistent trenéra Igor Vodecký a pokračoval v hodno-

cení zápasu: „Hrál se opatrný zápas z obou stran. Nejsme na to 

sice úplně zvyklí, ale připravovali jsme se na to, že budeme hrát 

zezadu. Vyráželi jsme do rychlých protiútoků, které se nám dařily. 

Jsem rád, že jsme vyhráli.“ 

Trenér Slavie Praha Martin Brychta byl hodně zklamaný: „Prv-

ní poločas jsme nehráli špatně. Byl z naší strany lepší. Bohužel, 

ve druhém poločase Sparta začala více šlapat do soubojů, které 

vyhrávala. My jsme tahali za kratší konec, což bylo příčinou toho, 

že jsme pak ve druhé půli prohráli. Sparta měla možnost skórovat 

ze dvou penalt a jednou se jí to podařilo. Domácí odskočili na dva 

góly, což bylo klíčové. V power play jsme byli bezzubí, a naopak 

jsme ještě dva góly dostali.“AC SPARTA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 4:0 (1:0)
Branky: 12. Sláma (Kovács), 31. Doša (pk), 38. Kovács, 40. Křemen (Brunovský). 

SK INTEROBAL PLZEŇ - NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 4:3 (1:1)
Branky: 7. Štrajt (Koc), 24. Štrajt (Holý), 36. Štrajt (10 m kop), 40. Štrajt (10 m kop) - 18. Vácha (10 m 
kop), 27. Novák, 39. Novák (Kubát).

MADOS MT HRADEC KRÁLOVÉ - FC TANGO HODONÍN 4:7 (1:3)
Branky: 18. Zdržálek, 21. Jelínek (Friedl), 37. Chromek, 37. Jelínek (Chromek) - 5. Veselovský (Chad-
zidis), 9. Veselovský (Levčík), 12. Levčík, 24. Višváder (Řezníček), 26. Veselovský, 36. Doubravský 
(Levčík), 40. Doubravský.

DÉMONI ČESKÁ LÍPA - FK ERA-PACK CHRUDIM 1:9 (1:2)
Branky: 18. Bejda (Švec) - 7. D. Drozd (Koudelka), 15. P. Drozd (M. Mareš), 22. Slováček (Koudelka), 
24. M. Mareš (Felipe), 30. P. Drozd (R. Mareš), 34. Koudelka (Slováček), 35. P. Drozd (Felipe), 36. R. 
Mareš (P. Drozd), 37. Lukas (D. Drozd).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - SKP OCEL TŘINEC 1:1 (0:0)
Branky: 27. Zapletal (Johne) - 26. Baron (pen.).

FC BENAGO ZRUČ N. S. - RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO 7:4 (4:2)
Branky: 2. Sidnei (Rodek), 3. Brahimi, 11. Sidnei, 18. Sidnei (Cristiano), 30. Sidnei, 33. Victor (Brahi-
mi), 40. Rodek (Belej) - 13. Hrubý (D. Cupák), 19. J. Lidmila (V. Cupák), 21. Šarközy, 24. Šimon.

TABULKA CHANCE FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 12 10 2 0 50 : 15 32

2. FC Benago Zruč n. S. 14 9 1 4 77 : 36 28

3. SK Interobal Plzeň 14 7 2 5 50 : 52 23

4. Gardenline Litoměřice 14 6 3 5 50 : 45 21

5. Rádio Krokodýl Helas Brno 13 6 1 6 51 : 54 19

6. SK Slavia Praha 14 5 4 5 42 : 50 19

7. Nejzbach Vysoké Mýto 14 5 3 6 36 : 43 18

8. AC Sparta Praha 13 5 1 7 44 : 37 16

9. FC Tango Hodonín 15 4 4 7 55 : 51 16

10. SKP Ocel Třinec 14 4 3 7 40 : 64 15

11. Démoni Česká Lípa 14 4 2 8 34 : 57 14

12. Mados Hradec Králové 13 3 2 8 38 : 63 11

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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LIBOR GERČÁK PO ZÁPASE V PLZNI ZUŘIL
Futsalisté Vysokého Mýta zavítali v pátečním zápase 14. kola 

CHANCE futsal ligy do Plzně. S domácím Interobalem prohráli 3:4.

Zápas v Plzni vyvolal spousty emocí. První poločas ještě skončil 

1:1, ale v závěru utkání kopala Plzeň dvě desítky, tu druhou za faul 

deset vteřin před koncem za stavu 3:3. Střelecky se nemýlil Štrajt, 

který zkompletoval hattrick a Interobal slavil tři body.

Petr Kučera (trenér SK Interobal Plzeň): „Byl to infarktový zá-

pas, nebo spíš konec zápasu. Náš tým nastoupil do utkání dobře, 

a hlavně v prvním poločase. Určitě v prvním poločase mělo z naší 

strany padnout více branek. Mýto se v závěru poločasu chytlo a srov-

nalo. Dnešní zápas byl o bojovnosti a třetí branka v druhé půlce byla 

po našem nedůrazném napadání. Nejzbach závěr zápasu neunesl, 

udělal fauly a ty se ve futsale trestají desítkami, což rozhodlo. Pro 

nás to jsou důležité body, protože Mýto je samozřejmě kvalitní tým.“

Libor Gerčák (brankář Nejzbachu Vysoké Mýto): „Podali jsme 

dobrý výkon. My i soupeř. Šance byly na obou stranách a divákům 

se futsal musel líbit. Bohužel pro nás převzal ve druhém poločase 

otěže zápasu rozhodčí Vomastek. Své galapředstavení vyvrcholil 

deset vteřin před koncem, kdy na nás odpískal další desítku. Tím 

daroval, pro mě nezaslouženou, výhru Plzni. Zápas měl skončit 

remízou. Svými verdikty Plzni daroval vítězství. Jsem od zápasu 

hodně nabroušený. Jedu do Plzně čtyři hodiny místo toho, abych 

byl s rodinou. Deset sekund před koncem z nás rozhodčí Vomas-

tek udělal blbce. Jestli platí přísloví o vařící se vodě, tak bude mít 

jednou pěkně horkou lázeň. Zařízl nás neskutečným způsobem.“ 

HRADEC KRÁLOVÉ SI ZKOMPLIKOVAL 
CESTU ZA ZÁCHRANOU

Futsalisté Hradce Králové prohráli klíčový zápas o záchranu 

v CHANCE futsal lize. V pátečním domácím utkání 14. kola pod-

lehli Tangu Hodonín 4:7. 

Hosté si svůj náskok vytvořili už v prvním poločase, kdy vedli 3:1. 

Odstup dvou branek si udržovali i ve druhé půli, což bylo nakonec klí-

čové. Během závěrečné power play se skóre hodně měnilo, ale hosté 

si tři body pohlídali. Hattrickem se blýskl hodonínský Veselovský.

Michal Stříž (trenér Mados MT Hradec Králové): „Prohra s Ho-

donínem nám hodně zkomplikovala cestu za záchranou. Musím 

uznat, že soupeř byl po individuální a silovější stránce lepší, i když 

jsme nakonec v prvním poločase dostaly spíše tři takové blbé góly, 

ve kterých nás mohl podržet brankář. Hosté ale byli lepší, takže 

jsme to ve druhém poločas museli otevřít, ale více branek jsme in-

kasovali, než vstřelili. Nedokázali jsme totiž proměnit naše šance. 

Mírně jsme se ještě do hry dostali při závěrečné hře bez brankáře, 

dvě snižovací branky ale nestačily a soupeř zaslouženě vyhrál.“

Marian Berky (trenér FC Tango Hodonín): „Jeli jsme do Hrad-

ce pro body a zaslouženě je máme. Musím naše hráče pochválit 

za kolektivní výkon. Konečně jsme dávali branky během celého 

utkání, a nejen na jeho začátku a především v okamžicích, kdy 

soupeř snižoval, jsme dokázali vždy odskočit. Jsou to velmi důle-

žité body, ale při pohledu na tabulku je jasné, že to je jen malý krů-

ček k záchraně. Vzhledem k tomu, že je namočeno letos opravdu 

hodně mančaftů, tak se může stát cokoliv!“

CHRUDIM NASTŘÍLELA DÉMONŮM 
DEVĚT BRANEK

Futsalisté České Lípy hostili v pátečním zápase 14. kola CHANCE 

futsal ligy mistrovskou Chrudim. Zápas skončil vítězem hostí 9:1.

První poločas ještě nevypadal pro Démony tak hrozivě, jako 

konečný výsledek. Bejda chvíli před přestávkou snížil na 1:2. 

Jenže ve druhé půli Chrudim nastřílela sedm branek a žádnou 

neinkasovala. Hattrickem se v chrudimském dresu připomněl 

Pavel Drozd. 

Karel Kruliš (trenér Démonů Česká Lípa): „Zápas se nám ne-

povedl. Dostali jsme laciné góly a po čtyřech brankách Chrudimi 

bylo po zápase. Pak už to byla exhibice. Chrudim vyhrála zaslou-

ženě, my jedeme dál, naše zápasy teprve přijdou.“

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „Všichni víme, 

že nejsme v nejlepším rozpoložení, což je normální vzhledem k ne-

dostatečné přípravě na zápas. Přes týden jsme nemohli trénovat 

tak, jak jsme chtěli, protože jsme měli spoustu hráčů na repre-

zentaci. Dohodli jsme se, že v České Lípě se zaměříme zejména 

na kvalitní hru dozadu, což jsme splnili na jedničku, vždyť soupeř 

měl jen dvě příležitosti za celý zápas. Jsem spokojený s hrou, ja-

kou jsme předvedli. Všichni hráli koncentrovaně, prakticky bez 

chyby. Naši mladí hráči neskutečně rostou, a to je právě nyní to 

nejdůležitější. Nyní máme čas se dál připravovat a jsem si jistý, že 

výkony celého týmu přirozeně půjdou ještě nahoru.“

TŘINEC UKÁZAL, ŽE VENKU UMÍ. 
BODOVAL V LITOMĚŘICÍCH

Futsalisté Litoměřic doma hostili Třinec. Páteční zápas 14. kola 

CHANCE ligy skončil remízou 1:1.

Po bezbrankovém prvním poločase se začaly dít věci ve 26. 

minutě. Domácí Vagnao byl vyloučen za ruku na brankové čáře 

a penaltu proměnil hostující Baron. O minutu později však srovnal 

Zapletal a od té doby už branka nepadla. 

Vlastimil Bartošek (trenér Gardenline Litoměřice): „Nehráli 

jsme dobře, od začátku nám chyběl pohyb a jakákoliv agresivi-

ta. Měli jsme spousty standardek, ale nesehráli jsme skoro nic. 

Na druhou stranu Třinec v prvním poločase po těchto situacích 

měl tři gólovky. Druhý poločas byl lepší, ale přibrzdilo nás vy-

loučení Vagnaa. Po vyrovnání jsme si nějaké šance vytvořili, ale 

zakončení bylo nedůrazné. Třinec dnes hrál dobře a gratuluji mu 

k zaslouženému bodu.“

Andrea Bucciol (trenér SKP Ocel Třinec): „Další venkovní zápas 

a opět se vracíme s bodem, což mě velmi těší, protože Litoměřice 

 BILANCE DERBY JE NYNÍ VYROVNANÁ 3 VÝHRY SPARTY, 3 SLAVIE A 2 REMÍZY. 

15. KOLO CHANCE FUTSAL LIGY
Rádio Krokodýl Helas Brno - AC Sparta Praha (středa 20:00, SH Vodova)

FK ERA-PACK Chrudim - SK Interobal Plzeň (pátek 20:00, MSH Chrudim)

Nejzbach Vysoké Mýto - Mados MT Hradec Králové (pátek 20:00, DM V. Mýto)

SK Slavia Praha - SKP Ocel Třinec (pátek 20:00, SH Eden)

Démoni Česká Lípa - Gardenline Litoměřice (pátek 20:30, SH Č. Lípa)

FC Tango Hodonín - FC Benago Zruč n. S. (pátek 20:30, Teza Hodonín)
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jsou tým ze špice tabulky. První poločas jsme hráli prakticky per-

fektně a myslím, že jsme mohli dát dvě nebo tři branky, ale neda-

li jsme je a je pochopitelné, že se domácí postupem času herně 

zvedli. Celý zápas jsme se snažili hrát agresivně a při tomto stylu 

je normální, že uděláte větší počet chyb. Je škoda, že nám roz-

hodčí neuznal druhou branku, upřímně nevím proč, nicméně i tak 

jsme za bod z těžké půdy Litoměřic rádi, protože remíza je podle 

mě zasloužená. Budeme i nadále poctivě pracovat, abychom se co 

nejlépe připravili na další venkovní utkání na Slavii. Gratuluji týmu, 

protože ukazuje, že umí hrát futsal a na hřišti dokáže nechat vše. 

Ukazujeme, že na první ligu máme a zasloužíme si ji.“

HELAS ZÁPAS ZDRAMATIZOVAL, 
ALE BENAGO V ZÁVĚRU ROZHODLO

Ve čtrnáctém kole CHANCE futsal ligy hostilo Benago Zruč nad 

Sázavou soupeře z Brna. Rádio Krokodýl Helas dokázalo vyrovnat 

na 4:4, ale utkání nakonec domácí zvládli po výsledku 7:4.

Futsalisté Benaga měli dobrý začátek utkání, během nějž si vy-

tvořili tříbrankový náskok. Ten se však do přestávky ztenčil na vý-

sledek 4:2. Začátek druhé půle patřil Brněnským, kteří po trefách 

Šarközyho a Šimona srovnali na 4:4. Zručští však žádné překva-

pení nepřipustili a přidali další tři trefy. Hvězdou v domácí dresu 

byl Brazilec Sidnei, který vstřelil čtyři branky ze sedmi.

Beni Simitči (trenér FC Benago Zruč n. S.): „Zápas se mi ne-

hodnotí lehce, protože budu muset vážit slova, abych neurážel 

někoho ze strany soupeře. Zaplaťpánbůh, že to máme za sebou, 

protože proti takovým týmům bych nejraději ani nehrál. Nako-

pávaná „styl Kopeckého“ dnes mělo další díl a vůbec se nedivím 

svým hráčům, že během zápasu vypadli z rytmu. Hned v začátku 

zápasu jsme lehce vedli dva-nula, poté to bylo tři-jedna a čtyři-

-jedna, než jsme zbytečně vypadli z domluvené taktiky a na chvíli 

zbytečně zdramatizovali zápas na čtyři-čtyři. Pak se opět ukázal 

Sidnei, který dal na pět-čtyři. Přidali jsme další góly a rozhodli 

zápas. Soupeř hrál místy brutálně a tohle já bohužel neuznávám. 

Nejlepší hráč byl Sidnei se čtyřmi góly. Myslím, že během tří až 

čtyř týdnů už bude vést tabulku střelců ligy.“

Marek Kopecký (trenér Rádio Krokodýl Helas Brno): „Pro-

hráli jsme zápas, kde jsme nechali vše. Bohužel za stavu čtyři- 

čtyři jsme darovali nepochopitelně soupeři pátý gól, který utkání 

rozhodl.“ 
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Čeští futsalisté bojovali, 
ale s Chorvatskem prohráli

Česká futsalová reprezentace se v pondělním přípravném utkání postavila 
v Chrudimi Chorvatsku. Hosté nakonec zvítězili po těsném výsledku 2:1.

 PRVNÍ ZÁPAS ČR - CHORVATSKO SE HRÁL V CHRUDIMI. 
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Češi začali více na balonu, ale k brankové šanci se nedostali. 

Zato Chorvaté udeřili hned z první šance. Matoševič našel krás-

nou přihrávkou Horvata, který střílel ze strany téměř do prázdné 

brány - 0:1. Matoševič mohl přidat vzápětí i druhý gól, ale jeho po-

kus vykopl Koudelka z brankové čáry. V 15. minutě zahrozili i do-

mácí, jenže Slováček sám před gólmanem pálil jen do něj. Soupeř 

se podruhé prosadil v 16. minutě, kdy Horvat udělal parádní klič-

ku Vahalovi a zvýšil na 2:0. Snížit mohl Míča, ale nadvakrát Jukiče 

nepřekonal. To se povedlo dvě minuty před přestávkou Cupákovi, 

který parádně přehodil chorvatského brankáře a snížil na 1:2.

Druhý poločas začal velkou šancí Postružina, který šel sám 

na bránu, ale Vahala ho vychytal. Na druhé straně měl na noze 

vyrovnání Slováček po asistenci Drozda, ale trestuhodně minul 

chorvatskou svatyni. Úvodní nápor Čechů ve druhé půli opadl 

ČESKÁ REPUBLIKA - CHORVATSKO 1:2 (1:2)

Branky: 18. Cupák (Rešetár) - 7. Horvat (Matoševič), 16. Horvat (Perišič). Rozhodčí: Kliner - Kaštá-
nek. Diváci: 350.

Česká republika: Vahala (Gerčák) - Záruba, Koudelka, D. Drozd, Slováček - Cupák, Rešetár, Míča, 
Holý - Kovács, Vnuk, Hrdina. Trenér Tomáš Neumann.

Chorvatsko: Jukič (Luketin) - Kanjuh, Grbeša, Perišič, Cvjetkovič, Kazazič, Matoševič, Suton, Po-
stružin, Pandurevič, Horvat. Trenér Mato Stankovič.  

ČESKÁ REPUBLIKA - CHORVATSKO 3:7 (3:3)

Branky: 6. Záruba, 17. Záruba (Koudelka), 19. Hrdina (Rešetár) - 5. Kanjuh (Postružin), 13. Matoševič 
(Suton), 16. Postružin (Perišič), 24. Suton (Kanjuh), 37. Suton (Perišič), 40. Matoševič (Luketin), 40. 
Luketin. Rozhodčí: Cílek - Lasch. ŽK: Kazazič (Chor.). Diváci: 400.

Česká republika: Vahala (Gerčák) - Cupák, Rešetár, Hrdina, Kovács - Záruba, Koudelka, Vnuk, 
Slováček - Míča, Holý, D. Drozd. Trenér Tomáš Neumann.

Chorvatsko: Luketin (Jukič) - Kanjuh, Grbeša, Perišič, Cvjetkovič, Kazazič, Matoševič, Suton, Po-
stružin, Pandurevič, Horvat. Trenér Mato Stankovič.  

a ve 32. minutě pálil po chorvatském rohu Suton, ale Koudel-

ka podruhé v zápase zasáhl na brankové čáře a balon vykopl. 

Ve 36. minutě byl blízko vyrovnání Míča, ale z úhlu trefil jen tyč 

chorvatské branky. Na začátku poslední minuty mohl rozhod-

nout Postružin, který se důrazem dostal až před Vahalu, ten ho 

však vychytal. V závěrečném tlaku se už Češi k vyložené šanci 

nedostali a o gól prohráli. 

Trenér českého celku Tomáš Neumann neměl důvod ke spo-

kojenosti: „Za prvé Chorvaté potvrdili svou kvalitu, to bezespo-

ru. Na druhou stranu jsme nepodali optimální výkon. Chyběla 

nám lehkost, prohrávali jsme osobní souboje a v důležitých mo-

mentech jsme dělali chyby. Nebyli jsme schopní dát finální při-

hrávku a nakonec i zakončení bylo velmi špatné. Měli jsme asi 

sedm šancí, z nichž jsme proměnili jen jednu, což je na evropský 

futsal málo.“
 ODVETA S CHORVATSKEM SE ODEHRÁLA V HRADCI KRÁLOVÉ. 
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ZÁVĚR ZÁPASU PATŘIL 
CHORVATSKÉ REPREZENTACI

Druhé přípravné futsalové utkání České republiky s Chorvat-

skem se hrálo v úterý večer v Hradci Králové. Vyrovnaný zápas 

překlopili v závěru na svou stranu Chorvaté a zvítězili 7:3.

Gólově zajímavý první poločas rozjeli v 5. minutě Chorvaté. 

Skóre otevřel Kanjuh. O minutu později už bylo srovnáno, když vy-

užil chybu hostující obrany Záruba a tvrdou ranou k tyči vyrovnal. 

Další šanci chorvatského Kazaziče chytil bravurně na zadní tyči 

Gerčák. Až ve 13. minutě se Jihoevropanům podařilo českého gól-

mana překonat. Vedení jim vrátil Matoševič. V 16. minutě platilo 

pravidlo nedáš - dostaneš. Kovács nastřelil po trestném kopu tyč 

a z protiútoku zvýšil na 3:1 pro hosty Postružin. 

Závěr první půle však patřil k Čechům. Nejprve ještě Luketin 

vychytal šanci Vnuka, ale v 17. minutě zahrál Koudelka rohový kop 

na Záruba, který z voleje překonal chorvatského gólmana - 2:3. 

Vyrovnání se český celek dočkal minutu před koncem. Rešetárův 

nástřel uklidil do chorvatské sítě nadvakrát Hrdina - 3:3.

Na začátku druhé půle zastoupil Koudelka opět na brankové 

čáře Gerčáka, když zastavil střelu Kanjuha. V jeho podání se tak 

stalo již potřetí během obou utkání. Ve 24. minutě už Češi kapitu-

lovali, když se po přihrávce Kanjuha radoval Suton - 3:4. Na další 

šanci se čekalo do 33. minutě, kdy šli Chorvaté po ztrátě Cupáka 

dva na jednoho. Horvat udělal kličku Gerčákovi, ale naštěstí pro 

domácí netrefil prázdnou bránu. Podobně si vedl o chvíli později 

i Postružin, který se mýlil na zadní tyči. 

Češi se do pořádné šance nedostali. Naopak Chorvaté v závěru 

rozhodli. Nejprve zvýšil z brejku na 5:3 Suton a v poslední minutě 

potrestal českou power play Matoševič, který překonal vracejícího 

se Gerčáka - 3:6. Vše završil brankář Luketin, jenže se trefil těsně 

před sirénou do prázdné české branky. Chorvaté vyhráli 7:3.

„Zápas byl podobný jako v pondělí,“ začal s hodnocením tre-

nér českého celku Tomáš Neumann a pokračoval: „Nebyli jsme 

důrazní, zejména v zakončení. Dostali jsme se do spousty šancí, 

které jsme nebyli schopni proměnit. Kdežto Chorvaté jsou schop-

ni proměnit každou šanci. Jejich kvalita ve finální fázi je mnohem 

lepší než ta naše.“ Byla pro výsledek klíčová trefa na 5:3? „Ne-

myslím si, že rozhodl gól na pět-tři. Rozhodla naše nemohoucnost 

v zakončení. Nedostali jsme se do vedení, i když jsme šance měli. 

Finální přihrávku jsme pokaždé řešili špatně. Místo, abychom 

z toho dávali jasné góly, tak jsme se dostávali psychicky dolů,“ do-

dal Tomáš Neumann.  
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy
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Summit 6 zemí proběhl ve Varšavě

Pátý fotbalový Summit 6 zemí, který 11. ledna 2017 hostila Varšava, se dočkal další-
ho impulsu. Po loňském připojení Lichtenštejnska k pěti středoevropským asociacím 
dorazili do polské metropole jako hosté i vrcholní zástupci německé a švýcarské fede-
race, což je důsledek snahy zemí „Visegradu“ o další posílení vlastní pracovní skupiny.

FAČR ve Varšavě tradičně zastupovali předseda Miroslav Pelta 

s generálním sekretářem Rudolfem Řepkou. „Německo a Švý-

carsko byly na Summit 6 přizvány jako hosté, měly by se účastnit 

i dalších společných akcí. Lichtenštejnsko se ale naopak loni sta-

lo pevnou součástí našeho uskupení, protože projevilo zájem být 

jeho stálým členem. V tom je tedy rozdíl mezi těmito třemi asoci-

acemi,“ vysvětlil Řepka.

Kromě nich se u jednacího stolu sešli představitelé polské, 

slovenské, maďarské a rakouské fotbalové asociace. Ve stejném 

složení se reprezentanti těchto pěti federací sešli také před třemi 

lety v Praze. V příštím roce Summit 6 zemí hostí Vaduz, metropole 

Lichtenštejnska.

Asociace dnes kromě tradičních témat, která se dotýkala sys-

tému výchovy mládeže či vzdělávání trenérů, probíraly zejména 

úterní rozhodnutí FIFA rozšířit mistrovství světa od roku 2026 

na 48 týmů. Dalším z témat byly často diskutované formáty klu-

bových evropských soutěží. Shodly se také v tom, že v dubnových 

volbách do Výkonného výboru UEFA budou podporovat „své“ zá-

stupce: předsedy polské a německé asociace Zbigniewa Bonieka 

a Reinharda Grindela. Druhý jmenovaný se podpory dočká také 

před volbou do Rady FIFA a společně s ním také šéf maďarského 

svazu Sándor Csányi. 

 HORNÍ ŘADA ZLEVA: RUDOLF ŘEPKA (GS FAČR), JOZEF KLIMENT (GS SFZ), SÁNDOR BERZI (VICEPREZIDENT MAĎARSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU), 
 MACIEJ SAWICKI (GS POLSKÉHO FS), THOMAS HOLLERER (GS RAKOUSKÉHO FS), FRIEDRICH CURTIUS (GS NĚMECKÉHO FS), 
 PHILIPP PATSCH (GS LICHTENŠTEJNSKÉHO FS). DOLNÍ ŘADA ZLEVA: MIROSLAV PELTA (PŘEDSEDA FAČR), JAN KOVÁČIK (PŘEDSEDA SLOVENSKÉHO FS), 
 SÁNDOR CSÁNYI (PREZIDENT MAĎARSKÉHO FS), ZBIGNIEW BONIEK (PREZIDENT POLSKÉHO FS), LEO WINDTNER (PREZIDENT RAKOUSKÉHO FS), 
 REINHARD GRINDEL (PREZIDENT NĚMECKÉHO FS), HUGO QUADERER (PREZIDENT LICHTENŠTEJNSKÉHO FS), ALEX MIESCHER (GS ŠVÝCARSKÉHO FS). 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

7. Den partnerů OFS Hradec Králové

přinesl přes 65.000 Kč

Královéhradecký OFS uspořádal v Předměřicích n. L. v tamní moder-
ní sportovní hale 7. ročník charitativní akce „Den partnerů OFS Hradec 
Králové“. V jeho rámci se tradičně uskutečnily fotbalový turnaj a ná-
sledná dražba dresů.  

V průběhu celodenního klání se vybralo více než 65.000 korun, 

které budou předány na charitativní účely. Do této částky jsou 

kromě výtěžku z dražby zahrnuty i příspěvky dalších dárců, dob-

rovolné vstupné i turnajové „pokuty“: za vstřelený gól 10 Kč, 50 Kč 

za hattrick a udrženou nulu v utkání, 100 Kč za žlutou kartu a 300 

korun za vyloučení. 

A zmiňovaná částka ještě není konečná vzhledem k možnosti 

stále přispět bezhotovostně na speciálně zřízený charitativní účet 

č. 256299368/0300.

Úvodní část obstaral fotbalový turnaj, jehož se zúčastnilo osm 

týmů v sestavách s řadou známých borců: BELsport, Hradecký 

Deník, CK Votrok, BD Group, JAKO team, LEGALcom, Sport Hra-

dec Cup a HLDS - Hradecká lesní a dřevařská společnost. V tý-

mech nastoupila celá řada ligových či významných hráčů regionu 

jako např. Klapka, Poděbradský, Samek, R. Hrubý, Haken, Podlip-

ný, Tomeš, Chromek a další.

Hrálo se ve dvou čtyřčlenných skupinách a poté následova-

ly duely o konečné pořadí. Celkový primát vybojovala Hradecká 

lesní a dřevařská společnost, stříbrnou příčku obsadil CK Votrok 

a na bronzovém stupínku následoval celek Sport Hradec Cup.

Nejúspěšnější tři týmy převzaly poháry od Sport Forte, všichni 

účastníci ceny a pamětní diplomy OFS Hradec. Nejlepší hráči ce-

lého turnaje obdrželi rovněž pamětní trofeje: střelec Pavel Ober-

majer (BELsport) dal 12 gólů, brankář František Baláž (CK Votrok) 

a hráč Milan Zeman (LEGALcom).

Po fotbalovém turnaji se konala dražba sportovních kuriozit: 

dresy s podpisy hráčů a celých týmů a známých sportovních 

osobností jako například: dres Ajax Amsterodam Václav Černý 

 VÍTĚZŮM TURNAJE V RÁMCI DNE PARTNERŮ PŘEDÁVALI LADISLAV ŠKORIL, SPORTOVNÍ ŘEDITEL 
 FK HRADEC KRÁLOVÉ PAVEL KRMAŠ A ČELNÍ PŘEDSTAVITELÉ OFS HRADEC KRÁLOVÉ  MARTIN ZBOŘIL A VLADAN HALEŠ. 

 PRVNÍ MÍSTO NA TURNAJI PATŘILO TÝMU HRADECKÉ LESNÍ A DŘEVAŘSKÉ SPOLEČNOSTI. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.khfotbal.cz
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s podpisy týmu (fotbal), dres ČR Tomáš Koubek z utkání kvalifi-

kace MS 2018 ČR - Sev. Irsko (fotbal) s podpisem, dres Bologna 

FC 1909 Ladislav Krejčí s podpisem (fotbal), dres Petr Mrázek 

Detroit Red Wings  NHL s podpisem, dres Pavel Kadeřábek HSV 

1899 Hoffenheim s podpisem atd.

Den partnerů OFS Hradec Králové byl oceněn na 15. Gala-

večeru Grassroots České republiky neprofesionálního fotbalu 

jako Grassroots sociální akce roku 2016. Navíc zde OFS Hradec 

Králové převzal výtěžek z prodeje losů v tombole ve výši více jak 

13 000 Kč ve prospěch charitativní akce Den partnerů.

Po skončení fotbalového turnaje a dražby v Bowling baru 

pokračoval Den partnerů při miniturnaji dvojic v bowlingu, teč-

kou pak byla diskotéka DJ Moucha. Fotbalový den OFS Hradec 

a jeho partnerů se v předměřické hale skutečně vydařil a všich-

ni se již nyní těší na osmé pokračování v příštím roce v sobotu 

6. ledna 2018. 

 NEJVĚTŠÍ ČÁST PENĚZ SE VYBRALA PŘI DRAŽBĚ SPORTOVNÍCH ARTEFAKTŮ. 

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