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TOMÁŠ GRIGAR
„V Teplicích mám smlouvu ještě
na rok a půl. Když ji dodržím,
tak sem budu jezdit z Prahy
rovných deset let,“ říká
uzdravená gólmanská
opora severočeského týmu.
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sezony byl chybou. A tak pro změnu nyní do svých
řad na Letné opět lákají další cizince… Opačně si

Pavel Horváth: „Trenéřina mě strašně baví!“ ���������������������� 26

Aktuálně

Seriál 50 let Gólu
Gólové (půl)století československého fotbalu ���������������������� 30
Premier League
Bundesliga
La Liga

Rozjetí Reds sestřelili i lídra! ������������������������������������ 38

Ribéry chce zůstat ����������������������������������������������������������� 39

Krize Realu: místo titulu boj o Ligu mistrů ������������������������������� 40

Futsal Sparta splnila roli favorita
a poslednímu Třinci nastřílela sedm branek ������������������������������������������ 46
Aktuálně Summit 6 zemí:
první výjezd předsedy FAČR Martina Malíka ������������������������������������������� 54

ně, který i nadále setrvává na své česko-slovenské přestupové cestě a buduje kádr už s výhledem
na příští sezonu. No uvidíme, jaké jmenovky budou
se startem jara zdobit skříňky v kabinách prvoligových týmů. Jisté je, že v Teplicích bude na jedné
z nich i nadále cedulka Tomáš Grigar a v bundesligovém Hoffenheimu jmenovka Pavel Kadeřábek.
Zkušený brankář i reprezentační bek se ochotně
rozpovídali pro toto vydání Gólu.
Tak krásné fotbalové počtení na www.gol.cz!
Petr Trejbal, šéfredaktor
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na přestupovém trhu počíná suverénní lídr z Plz-
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STALO SE...
  Sparta nepočítá
s univerzálem Marečkem…
Po třech letních zahraničních posilách, které byly
„odejity“ na lednovém začátku zimní přípravy,
opouští Letnou také zkušený univerzál Lukáš Mareček, který se Spartou získal v roce 2014 posled-
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Fotbalový týden Tomáše Grigara
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STALO SE...

„Vychytat stovku nul?

  Pernica půjde
v létě do Plzně

To by byla paráda!“

Jablonecký stoper Luděk Pernica změní v létě klubový dres, neboť přestoupil do týmu suverénního
prvoligového lídra Viktorie Plzeň, se kterou podepsal kontrakt na tři a půl roku. Jarní část HET ligy

ní mistrovský titul a navázal na belgický primát

ale sedmadvacetiletý zkušený obránce stráví ješ-

s Anderlechtem Brusel. Sedmadvacetiletý zálož-

tě v severočeském klubu na hostování. Plzeň bude

ník, který v nouzi zaskakoval i ve stoperské dvo-

jeho třetí štací v nejvyšší soutěži, kterou nejprve

jici, neodletěl s pražskou Spartou na soustředění

okusil v Brně, odkud v létě 2014 odešel do Jablon-

do Španělska a má od klubu svolení hledat si nové

ce. „Mým snem bylo zahrát si někdy v kariéře Ligu

angažmá. Trojnásobný reprezentant, který figuro-

mistrů a teď by se mi to mohlo podařit. Jsem rád

val mezi náhradníky na EURO 2016 ve Francii, byl

za šanci, kterou mi Plzeň nabízí,“ říká po uzavření

na podzim po Štetinovi druhým nejvytíženějším

transferu nová defenzivní akvizice viktoriánů.

sparťanem. V létě s ním letenský klub prodloužil

  Pokorný přestoupil
z Montpellieru do Slavie

smlouvu do roku 2020 a nyní po půl roce ho už
nepotřebuje…

První velkou zimní posilou pražské Slavie se stal

  Gólová pojistka Vydry

stoper Lukáš Pokorný, který do týmu úřadujícího

Český útočník Matěj Vydra ve 27. kole anglické

mistra přestoupil z francouzského Montpellieru.

Championship pomohl Derby County k výhře 3:0

Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru české repre-

na hřišti předposledního Birminghamu. Český re-

zentace za červenobílými odcestoval do Španěl-

prezentační forvard se prosadil v 56. minutě, kdy

ska na kondiční soustředění. Ve Slavii se znovu

zvyšoval na 2:0. Zaznamenal tak už svoji patnáctou

potká s trenérem Jindřichem Trpišovským, který

branku v sezoně a v tabulce kanonýrů druhé nej-

POČET ČISTÝCH KONT TEPLICKÉHO BRANKÁŘE
SE NA PODZIM ZASTAVIL NA ČÍSLE 87. PŘIBLÍŽÍ SE MAGICKÉ STOVCE?

vyšší soutěže se dotáhl na vedoucího Leona Clarka
z Sheffieldu United. I díky jeho střelecké potenci
drží Derby stále druhou příčku v tabulce, která by
znamenala přímý postup do Premier League. Další
aktuálně pátý Bristol, ztrácející stejný počet bodů.

ho v minulosti vedl v Liberci. K přestupu se rozhodl
proto, že v Montpellieru ztratil po letním příchodu
nového kouče místo v základní sestavě a na pod-

TOMÁŠ GRIGAR UŽ JE KONEČNĚ ZDRAVÝ A CHYSTÁ NA START JARNÍ ČÁSTI LIGY.

„Trenéři si oblíbili areál v Písku, kam jezdíme v poslední době na soustředění. Je to

důležitý duel sehraje v pátek večer, kdy doma hostí

tam fajn, letos to ale mělo jednu menší vadu na kráse. Nepustili nás na přírodní trávu,

Je stálicí a velkou oporou Teplic mezi tyčemi,
i když na sever Čech stále dojíždí z hlavního města.
Žlutomodrým na podzim ale pomohl jen v první polovině, neboť v ligovém duelu s Libercem si TOMÁŠ
GRIGAR vážně poranil koleno. Nyní je už za pár dnů
pětatřicetiletý brankář naprosto fit, těší se na jarní
comeback, i když neví, jestli ho v únorové premiéře
v Jablonci trenér Šmejkal postaví.

4

zim neodehrál ani minutu. Má na kontě 60 ligových
zápasů a dva góly i jeden reprezentační start.

i když bylo na leden velmi příznivé počasí. Měl jsem trochu obavy, jak bude pravé koleno
reagovat na trávník umělý, ale nedělalo mi to žádné problémy jak při pohybu, tak při
kopání do míče, protože jsem pravák.

„POTOČNÉHO RÁNA NEBYLA GÓLOVÁ!“
Koleno jsem si poranil na konci září hned v úvodu domácího zápasu s Libercem. Letěl
balon za naši obranu, tak jsem šel automaticky dopředu, jenže se pak odrazil k Potočnému, proto jsem zařadil hned zpátečku do branky. V tu chvíli mě píchlo v pravém koleni
a také v kyčli, ránu jsem nechytil, i když nebyla rozhodně gólová a musel jsem vystřídat.
Kyčel přestala bolet už druhý den, ale s kolenem to bylo horší. Natrhl jsem si postranní
vazy, naštěstí to nebyl křížový vaz, se kterým bych marodil mnohem déle a kdo ví, jestli
bych neodpískal celou sezonu…
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„VYSTŘÍDAL JSEM POSTUPNĚ TŘI ORTÉZY…“
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KALENDÁRIUM

Doktoři zvolili konzervativní léčbu, postupně jsem dostal tři ortézy. S tou první jsem tři
nebo čtyři týdny nemohl s kolenem vůbec hýbat, druhá už to umožňovala tak kolem še-

  Jirásek třetí
posilou Baníku
Ostravský Baník pokračuje v posilování kádru před
jarními prvoligovými odvetami. Třetí novou tváří
po podzimu předposledního týmu je záložník Milan
Jirásek z pražských Bohemians 1905, který podepsal smlouvu na dva a půl roku. Pětadvacetiletý
středopolař ale nepřichází do neznámého prostředí,
protože už v Ostravě hostoval na jaře 2015 ze Sparty. V létě stejného roku přestoupil do Bohemians
1905, kde v minulých dvou sezonách patřil mezi
stabilní členy sestavy. Během podzimní části tohoto ligového ročníku ale místo v zahajovací jedenáctce neměl. Letenský odchovanec ještě v juniorském
věku přestoupil do Interu Milán, hostoval v dalším
italském klubu Sassuolu, hrával i za slovenskou
Senici a za Teplice. V české lize nastoupil v 71 utkáních a vstřelil v nich tři góly.

desáti stupňů. S poslední ortézou jsem už běhal a jezdil na kole. Byl jsem v pořádku už

LEDEN

na konci podzimu, ale nechtěli jsme zbytečně riskovat, aby se mi zranění případně neob-

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

novilo. Dohodli jsme se, že začnu s mančaftem až v lednu zimní přípravu.

16. LEDNA

„UŽ ZA MĚSÍC TO V JABLONCI ZAČNE!“
V týmu už nejsou stoper Šušnjar a hlavně Martin Fillo, který přestoupil do ostravského

Ladislav Józsa

1977

1/0

1986

Milan Škoda

2015-?

18/4

Baníku. Je to samozřejmě ztráta, protože se jednalo o zkušeného hráče, který věděl, co

17. LEDNA

a jak, táhl naši ofenzívu a byl i jistotou na penalty. Mezi tyčemi se budu prát o místo s Jakubem Divišem, když jsem byl mimo hru, tak klub angažoval na hostování Honzu Šedu, který
se teď vrátil zpátky do Mladé Boleslavi.
Už za měsíc začne jarní část ligy, po takové dlouhé pauze se samozřejmě těším o to víc.
První zápas hrajeme v Jablonci, kde se nechá čekat, že bude nejspíš chumelit a budou vyhrnuté sněhové bariéry kolem hřiště. Uvidíme, jestli mě trenér pošle do branky, nebo budu
utkání sledovat z lavičky. Na konci ledna jedeme jako tradičně na Kypr, kde v teple absol-

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-?

3/0

2002-2006

10/0

18. LEDNA
1976

Pavel Mareš
19. LEDNA

  Rotaň se vrátil
do Dynama Kyjev

1944

František Knebort

1965

2/3

1996

Jakub Jankto

2017-?

10/1

20. LEDNA

Pražská Slavia po ne právě vydařeném podzimu
vyměnila trenéra a změn doznává i hráčský kádr.
Červenobílí přestali počítat s několika zahraničními fotbalisty a po pouhém půl roce v Edenu skončil
zkušený šestatřicetiletý středopolař Ruslan Rotaň.
Ukrajinský záložník a kapitán tamní reprezentace
se vrátil do vlasti, kde znovu oblékne dres Dynama
Kyjev, s nímž podepsal kontrakt do konce sezony.
Dynamo za něj nemusí platit odstupné a neangažovalo ho poprvé. Rotaň zde působil od léta 2005,
za dva a půl roku pak zamířil do Dněpropetrovsku.

SVATYNI SEVEROČESKÉHO TÝMU BY MĚL GRIGAR PODLE SMLOUVY
HÁJIT JEŠTĚ ROK A PŮL. V TEPLICÍCH PŮSOBÍ OD LEDNA 2009…

vujeme herní soustředění, abychom vyladili formu. V minulé sezoně jsme nakonec hodně

1964

Luboš Kubík

1989

Radim Řezník

1985-1997 56/13
2014

1/0

1948-1954

10/4

22. LEDNA
1926

Ota Hemele

1955

Ladislav Vízek

1977-1986 55/13

smolně přišli o účast v evropských pohárech, které jsem zažil před lety ještě ve Spartě,
tehdy jsem odchytal šest nebo sedm zápasů. Na jaře bychom se chtěli pokusit znovu o postup do Evropy, jestli to je reálné, to už, myslím, napoví hned start do jara.

„Z PRAHY DO TEPLIC POŘÁD DOJÍŽDÍM…“
V Teplicích mám smlouvu ještě na rok a půl. Když ji dodržím, tak sem budu jezdit z Prahy

V ÚVODNÍM KOLE TOHOTO LIGOVÉHO ROČNÍKU PŘEKONAL TOMÁŠE GRIGARA
PŘI PORÁŽCE TEPLIC 0:1 V EDENU SLÁVISTA ALTINTOP POUZE Z POKUTOVÉHO KOPU.

inzerce

1948

rovných deset let! Nejsem z mančaftu ale zdaleka jediný, je nás skoro půlka kádru. Vede
sem konečně už dálnice, ale my jezdíme horní trasou přes Louny, protože jsme se vloni přestěhovali do domku v Herinku, který leží na pražském okruhu. Za pár dnů mi bude pětatřicet, takže si velké plány do budoucna nedělám, protože brankář na rozdíl od hráčů musí být
vždycky stoprocentně zdravý, jinak nemá cenu, aby mezi tyče lezl. Snad jsem si už zdravotní
trable dopředu vybral, ještě delší pauzu jsem ale měl před dvěma lety, kdy jsem si vykloubil
rameno a pochroumal v něm ještě vazy… Rád bych Teplicím pomohl, aby jejich ligový vzestup pokračoval a byl stabilní, aby chodilo na Stínadla ještě víc diváků. Vím, že mám zatím
v lize 87 čistých kont, a kdybych to stihl zarovnat na stovku, byla by to paráda!“

6
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LUBOŠ KUBÍK
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TOMÁŠ GRIGAR * Narozen: 1. února 1983 * Výška: 193cm * Váha: 83kg * Stav: ženatý,
manželka Žaneta, dcera Nela (5), syn Tomáš (16 měsíců) * Fotbalový post: brankář
Kariéra: FC Vítkovice (1993-2003), Sparta Praha (2003-2009), FK Teplice (2009-?) * Reprezentace: dva zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: účast na mistrovství světa hráčů do 20
let (2003, Spojené arabské emiráty), český mistr (2005, 2007), vítěz Poháru ČMFS (2006,
2009), nejbližší čekatel do do Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL (87 nul)
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GÓL TÝDNE

Milionový Turan
Turecký záložník Arda Turan odešel z Barcelony do Basaksehiru. Třicetiletý fotbalista, který se v katalánském velkoklubu neprosadil, bude
ve vedoucím celku turecké Super ligy
dva a půl roku hostovat.
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Zkrácená česká zima
JAKÉ POČASÍ PŘIVÍTÁ FOTBALISTY
SLAVIE A DUKLY 17. ÚNORA,
KDY VSTOUPÍ DO JARNÍ
ČÁSTI LIGY?

ARDA TURAN
SE V BARCELONĚ NEPROSADIL.

Stále víc nevyzpytatelné klimatické veletoče
narušily v posledních letech také zažité tuzemské zvyklosti, že se únorový ligový start odehrává
za sněhu a mrazu, což většinou účinně eliminuje
zásadní podmínka pro kluby v nejvyšší soutěži mít vyhřívaný trávník. Letošní zima je zatím natolik přívětivá, že by se klidně nechalo hrát snad
i v lednu, nebo aspoň se připravovat na přírodní
trávě a nemuset vyrážet na soustředění do teplých jihoevropských krajin.
10

I TEPLICKÉ A PLZEŇSKÉ HRÁČE ČEKÁ V PŘÍŠTÍ SEZONĚ ZKRÁCENÁ ZIMNÍ PŘÍPRAVA.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Na podzim 2018 se odehraje devatenáct kol, to poslední v po-

Jenže nikdo nedá ruku do ohně, že za měsíc bude panovat

lovině prosince. Mistrovský vstup do jara 2019 bude naopak

v české kotlině podobné počasí, aby se fotbaloví fanoušci už ne-

dřívější – už na konci únorové dekády. Ve srovnání s předchozí-

mohli dočkat, až vyrazí po zimní pauze opět na prvoligové sta-

mi ročníky se tak z obou konců zkrátí obvyklá zimní přestávka

diony. A není vůbec vyloučeno, že se vrtochy zimy a její dozvuky

a příprava prakticky o celý měsíc.

třeba posunou i do úvodních jarních měsíců!

Týmy a jejich trenéři musejí tuto průlomovou novinku zvlád-

V příští sezoně se bude hrát první liga nejen pod novým ná-

nout, ať se jim líbí, nebo ne, ostatně takhle to léta s výjimkou se-

zvem, ale zároveň i podle nového modelu, který ji dost podstatně

verských zemí a Ruska funguje v celé Evropě. Spíš jsem zvědavý,

termínově natáhne, což již na sklonku minulého roku oficiálně

jestli dokáží kluby adekvátně připravit i potřebné „teplé“ zázemí

schválilo Ligové grémium.

pro diváky, aby ligové stadiony nezely prázdnotou…

11
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Špílmachr a kapitán turecké reprezentace přišel do Barcelony v létě 2015 z Atlétika Madrid za 34 milionů eur, ale kvůli
tehdejšímu trestu FIFA mohl nastoupit až
o půl roku později. Poté si však nedokázal
vybojovat místo v základní sestavě. Nastoupil jen k 55 soutěžním zápasům a dal
15 branek. V tomto ročníku neodehrál ani
minutu. Podle španělských médií vyšel
„Barcu“ každý jeho start na jeden milion
eur. Do výpočtu byla zahrnuta nejen částka, kterou za něj zaplatila, ale také roční
plat ve výši osmi milionů eur.
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KRESBA TÝDNE

Jen půldruhého roku trvala klubová odluka trenéra Jindřicha
Trpišovského a stopera Lukáše Pokorného, který v létě 2016
zamířil z Liberce do francouzského Montpellieru. Nyní se spo-

inzerce

lu opět sešli v pražské Slavii.
12

Pavel Kadeřábek:

„V Hoffenheimu

je to podle

mých

představ!“
Navázal na povedený podzim. Obránce Hoffenheimu PAVEL KADEŘÁBEK byl v jarní bundesligové premiéře vidět. V sobotním
duelu v Brémách (1:1) zabránil jistému gólu, navíc připravil tutovku pro spoluhráče. Pro jaro má jasný cíl: vybojovat s Hoffenheimem evropské poháry.
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ROBERT NEUMANN PRAHA

Vzhledem k pohárovým ambicím je bod z Brém málo?

ROZHOVOR

„Po zápase jsme na hřišti vytvořili český kroužek, debatovali
jsme s Theem (Gebre Selassie), Jirkou a Drobasem (dvojka Brém

vyhrát, Brémy jsou v tabulce dole. Šance, abychom získali tři body,

Drobný). Jirku jsme chválili. I náš gólman Baumann mu přiběhl

jsme měli. Především nás mrzí ta, kterou nepoměnil Kramarič.“

pogratulovat za ten superzákrok.“

k zakončení, napadlo vás, že z toho nebude gól?
„Zvedal jsem ruce nad hlavu, chystal se slavit. Bohužel jsem

17

Na Pavlenku po utkání pěli spoluhráči z Brém ódy.

„Upřímně, před výkopem jsme chtěli víc. Přijeli jsme původně

Připravil jste mu míč jako na podnosu. Když se chystal

3/2018
Úterý 16.1.2018

Stává se z Pavlenky vycházející hvězda bundesligy?
„Má formu, skoro v každém kole se blýskne. V bundeslize se
chytil. Z pozice nováčka není úplně obvyklé, aby se v této soutěži

je musel dát dolů. Přesně takhle jsem ho chtěl za obránci najít,
stoper se na něj už vybodnul. Zřejmě si myslel, že stojí v ofsajdu,
zakončoval trochu laxně.“
Byl to klíčový moment zápasu?
„Kdyby proměnil, asi bychom zápas dohráli na výhru. Ale stane
se. Spálit se dají i větší šance. Jirka Pavlenka to ale skvěle chytil.

„Mám důvěru kouče
Nagelsmanna...“

I když to stačilo uklidit kamkoli a Kramarič ho spíš trefil.“

V MODROBÍLÉM DRESU PŮSOBÍ PAVEL KADEŘÁBEK OD LÉTA 2015.

16
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inzerce

inzerce

PAVEL KADEŘÁBEK PŘI REMÍZOVÉM DUELU HOFFENHEIMU 1:1 V BRÉMÁCH.
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ROZHOVOR

tak prosadil. Bohužel působí v týmu, který hraje o záchranu. Daří
se mu, ale body to nepřináší.“
Co jste po utkání řekl Gebre Selassiemu, který vám
vstřelil gól?
„Jsme jeho oblíbeným soupeřem. Posledně jsme Brémy porazili, Theo nám dal stejně gól. Prosazuje se při standardkách, umí
si najít místo. Někdo namítne, že se k němu míč náhodně odrazil,
jenže on tam prostě byl. O Davidu Lafatovi se také říká, že se to
k němu náhodně odráží. Kdepak, má instinkt.“

ROZHOVOR

3/2018
Úterý 16.1.2018
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Osobně máte z utkání dobrý pocit?
„Zkraje zápasu jsem zabránil skluzem brance, od toho zákroku
jsem se odrazil. Víc jsem útočil, než bránil. Jsem spokojený. Kdyby
Kramarič vstřelil gól, měl bych další asistenci. Fotbal celkově byl
koukatelný, diváky musel zápas bavit.“
Navázal jste tedy na úspěšný podzim, kdy jste si vydobyl
v Hoffenheimu silnou pozici.
„Je to podle mých představ, funguje to. Mám důvěru kouče
Nagelsmanna. Na trénincích se snažím bojovat, makat na maxi-

NA JARNÍ ČÁST BUNDESLIGY SE HOFFENHEIM PAVLA KADEŘÁBKA PŘIPRAVOVAL V NĚMECKU. ALE NA PŘÍRODNÍ TRÁVĚ!

mum, aby neměl důvod mě ze sestavy vyřadit. Na podzim sestavu točil, kromě bundesligy jsme hráli Evropskou ligu a Německý

„Trenér Nagelsmann nemá soustředění rád, byli jsme s ním je-

pohár. Zápasy šly rychle za sebou, každý třetí, čtvrtý den. Teď až

nom jednou v létě. V zimě preferuje domácí podmínky. Vrátíte se

do května budeme hrát jednou v týdnu. Pokud si člověk udrží for-

z Dubaje nebo ze Španělska, kde je přes dvacet stupňů, a v Ně-

mu, nebude mít trenér důvod ho vyměnit.“

mecku si musíte zvykat na nulu. V lepším případě. Pochopitelně

Kvůli mistrovství světa měla bundesliga krátkou zimní

ale trénujeme na přírodní trávě. I když je velký mráz, máme k dis-

přestávku, obvykle jarní část startuje koncem ledna. Bylo slo-

pozici vyhřívanou plochu. Na umělce jsem v Německu nebyl ani

žitější se nachystat?

jednou.“

„Bylo to opravdu neobvyklé. Nebyli jsme ani na soustředění,
trénovali jsme v domácích podmínkách. První týden byl rozjíždě-

18

Soudě dle našlapané tabulky bude útok na pohárové
příčky nesmírně těžký, že?

cí, o víkendu jsme odehráli dva zápasy. V tom dalším jsme se už

„To sedí. Škoda, že jsme několik zápasů ztratili v posledních

chystali na úvod jara. Klasická zimní příprava to nebyla, ale bylo

minutách. Na druhou stranu, něco podobného může říct i spous-

fajn, že jsme nikam neletěli.“

ta jiných týmů. Kdybychom je uhráli, jsme nyní druzí. Tabulka je

19

inzerce

inzerce

S THEO GEBRE SELASSIEM SE PAVEL PRAVIDELNĚ POTKÁVÁ NA SRAZECH ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU.

Takže pro vás příjemná změna?

20
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opravdu našlapaná, mezi desátým a druhým místem je rozdíl

Neměli jsme úplně těžkou skupinu, přesto jsme nepostoupili. Tu-

pouhých pěti bodů. O poháry usiluje většina soutěže, každý bod je

díž, co se týká sebevědomí, dál nás to určitě neposunulo. (směje

dobrý. Teď nás čeká důležité utkání s Leverkusenem. O to víc, že

se)“

potom jedeme na Bayern.“
Měla na mužstvo pozitivní dopad podzimní účast
v Evropské lize?
„Herně a zkušenostmi nás to posunulo dopředu. Prakticky
ve všech zápasech jsme byli lepší. Výsledkově to však nedopadlo.

3/2018
Úterý 16.1.2018
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V zimní pauze přestoupil do mnichovského Bayernu
útočník Wagner. Je to pro Hoffenheim velká ztráta?
„Ke konci podzimu byl zraněný, zápasy jsme si uhráli. Ztráta to
je, ale necítíme to tak, že obrovská. Větší bude v létě, kdy odejde
útočník Uth do Schalke.“

ČESKÝ OBRÁNCE V SOUBOJI S THILO KEHRERER ZE SCHALKE, KTERÉ HOFFENHEIM DOMA ZDOLAL 2:0.

V souvislosti se změnou dresu se mluvilo také o vás. Spekulovalo se o zájmu Juventusu. Jaká je momentálně situace?
„Nebylo to tak, že bych s Juventusem přímo komunikoval. Jen
jsem o něm zaslechl. Ale řekl jsem, že v zimě nic řešit nebudu.
Přestupovat v lednu není ideální. Čas na aklimatizaci, zabudování
se je příhodnější v létě, během přípravného období. Záleží na mně,
jestli se budu na jaře dál prosazovat, jestli budu pravidelně nastupovat. Především ale vůbec neříkám, že bych chtěl odejít. Uvidíme, co bude. Odvíjet se to bude také podle toho, jestli zůstane
trenér Nagelsmann.“
V německé lize byl od začátku této sezony zaveden videorozhodčí. Stavíte se k němu pozitivně?
„V Německu se to celkově hodnotí spíš negativně. Vždycky to
bude tak, že když vám video pomůže, budete ho hodnotit pozitivně,

20

21

Narozen: 25. dubna 1992 * Výška: 183cm * Váha: 81kg * Stav:
ženatý, manželka Tereza, dcera Ema (1)
Fotbalový post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Sparta Praha
(2000-2011), Viktoria Žižkov (2011), Sparta Praha (2012-2015), TSG
1899 Hoffenheim (Německo, 2015-?)
Reprezentace: 30 zápasů, 2 góly * Německá liga: 64/0
Největší úspěchy: postup na EURO 2016 ve Francii, vicemistr
Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na mistrovství
Evropy hráčů do 21 let (Česko 2015), mistr české ligy (2014),
účastník skupiny Evropské ligy (2017), vítěz Poháru České pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

inzerce

inzerce

V MANŽELCE TEREZE A DCEŘI EMIČCE MÁ PAVEL SKVĚLÉ RODINNÉ ZÁZEMÍ.

Pavel Kadeřábek
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pokud vám uškodí, tak mu budete spílat. Vždycky budou existovat

jistý. Dvakrát video penaltu potvrdilo v náš prospěch, jednou

dva úhly pohledu, bude to pořád stejné. Když to shrnu, myslím, že

proti nám.“

23

V polské lize na podzim v zápase Kielce - Legia videoroz-

video tomu nepomohlo.“
Jakou zkušenost s videem máte v Hoffenheimu?

3/2018
Úterý 16.1.2018

hodčí neodhalil ofsajdovou situaci...

„Figurovali jsme ve třech situacích. Pokaždé se jednalo

„No právě. Všichni o tom básní, nebude to ale takový zázrak. Co

o penaltu. Sudí si je jen ověřoval. Nebylo to tak, že by si nebyl

jsem zaslechl, v Německu se prý řeší, že se od příští sezony možná video zruší.“
Pojďme krátce k české lize. Po podzimu vede Plzeň

„Na umělce jsem
v Německu nebyl
ani jednou!“

o 14 bodů, dokáže náskok přetavit v titul?
„Přál bych si, aby byla nahoře Sparta. Jenže ta je, myslím, už
úplně bez šance na titul. Plzeň má tak silný a nabitý kádr, že si to
pohlídá. Samozřejmě, nic není stoprocentní, Viktorka by ale musela výrazně zaváhat, což je skoro nemožné. Myslím, že si titul
i zaslouží. Za výsledky i za výkony, které v průběhu podzimu podávala. Jak v domácí soutěži, tak ve skupině Evropské ligy.“

22
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inzerce
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POSLEDNÍ PODZIMNÍ BUNDESLIGOVÝ MAČ V DORTMUNDU HOFFENHEIM PROHRÁL 1:2.
NEPOMOHLA MU ANI GÓLOVÁ ASISTENCE PAVLA KADEŘÁBKA NA ÚVODNÍ GÓL ZÁPASU.

24
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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„TRENÉŘINA

mě strašně baví!“

PŘED ASISTENTSKOU POZICÍ VE VIKTORIÍ DAL HORVÁTH PŘEDNOST SAMOSTATNÉ PRÁCI.

Střet byl o to pikantnější, neboť na lavičce Viktorie sedí Pavel
Vrba, s nímž společně pro Viktorii dobyli dva mistrovské tituly
a stejný počet účastí v Lize mistrů. Podle očekávání se radoval
kouč ligového lídra (Plzeň vyhrála 6:0).
„Trenéřina mě strašně baví. Dneska ale ne,“ vtipkoval Horváth
po duelu v tréninkovém areálu v Luční ulici. „Když jsem přijel,
vzpomínky ožily, to je jasné. Zrovna na hřišti, na kterém jsme teď

SOKOLOV NASBÍRAL POD PAVLEM HORVÁTHEM V POSLEDNÍCH PĚTI KOLECH NEJVÍCE BODŮ Z TÝMŮ DRUHÉ LIGY A VYŠVIHL SE NA SEDMOU PŘÍČKU.

hráli, jsem zažil stovky tréninků,“ dodal.
ladě byl pochopitelně jeho „učitel“. „Výsledek je zasloužený. Ne-

27
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máme takový počet kvalitních hráčů jako Plzeň. Postavila proti
nám dvě jedenáctky, přičemž první by vyhrála ligu o patnáct bodů,
a ta druhá by byla druhá o šest. Navíc je v přípravě o malinko dál.
V sezoně bychom, doufám, šestku nedostali,“ prohlásil Horváth.

inzerce

Návrat do Plzně. Na místo, kde psal historii. V sobotním přípravném
utkání vedl Pavel Horváth z pozice trenéra druholigový Sokolov proti
bývalým parťákům z Viktorie v čele s Davidem Limberským.
inzerce

Po zápase si s Vrbou podali ruce, prohodili pár slov. V lepší ná-

PAV EL HORVÁTH * Narozen: 22. dubna 1975 * Hráčská kariéra:
TJ Břevnov (1980-1981), AC Sparta Praha (1981-1993), FK Jablonec
(1993-1997), Slavia Praha (1997-2000) Sporting Lisabon (2000-2002),
Galatasaray Istanbul (2002), FK Teplice (2002-2004), Vissel Kóbe
(2004-2006), AC Sparta Praha (2007-2008), Viktoria Plzeň (20082014), Jiskra Domažlice (2014-2015), Viktoria Plzeň (2015) * Největší
úspěchy: 2x postup do základní skupiny Ligy mistrů (2011, 2013),
5x mistr české ligy (1994, 2007, 2011, 2013, 2015), mistr portugalské
ligy (2002), vítěz Portugalského poháru (2002), 6x vítěz Českého poháru (1997, 1999, 2003, 2007, 2008, 2010), vítěz Českého superpoháru (2011) * Česká liga: 426 zápasů/82 gólů * Reprezentace: 19/0
Trenérská kariéra: Jiskra Domažřlice (2015), Viktoria Plzeň (asistent,
2015-2017), Baník Sokolov (2017-?) * Největší úspěchy: mistr české
ligy (2016), postup do základní skupiny Evropské ligy (2015, 2016)
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Po Vrbově letním návratu do Plzně se rýsovala spolupráce

žil maximálně šestitýdenní. „Máme na to přes dva měsíce, což je

s ním v realizačním týmu. Horváth dal ale přednost nabídce Soko-

strašná fůra času. Řešíme za pochodu, jak s tím naložíme. Jedna

lova. Přezimuje s ním na sedmé příčce. „Sezonu jsme rozjeli zle,

z věcí, kterou chci, je udržet u hráčů dobrou náladu a chuť do tré-

konec byl ale dobrý, získali jsme hodně bodů. Máme na práci tro-

ninků,“ uvedl Horváth. Zimní galeje neměl v lásce, svěřence však

chu klid. Proti Plzni jsme ale poznali, že špička první ligy je daleko

vzhledem k tomu nijak nešetří. „Byl bych sám proti sobě, kdybych

před námi. Mladí kluci zblízka viděli, že je to fofr,“ podotkl Horváth.

byl shovívavý. V profesionálním fotbale každý ví, že bez tvrdé pří-

Se Sokolovem ho čeká rekordně dlouhá zimní příprava. V Plzni za-

pravy být nelze,“ uzavřel Horváth.

Starjet

É STADIONY

ČESK
ČESKÉ TRAKTORY PRO

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.

inzerce

PAVEL HORVÁTH PROŽÍVÁ V SOKOLOVĚ POPRVÉ POCITY HLAVNÍHO KOUČE.

28

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

PROČ TRAKTOR SECO?
 český výrobek s tradicí od roku 1888
 nejlevnější náhradní díly na trhu
 spolelivý servis
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná významné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou významných jubileí.

ROK 1919
TŘI INVALIDÉ A NEVOJÁK
Když se k večeru 1. září 1914 u haličského Tomašova decimované hloučky pěšáků rakouského 28. pluku vracely z marného útoku
na ruské pozice, míjely padlé kamarády. „Ten už to taky má za sebou,“ řekl kdosi nad vojákem se strašnou ranou v zádech. Kaprál,
který naštěstí právě šel kolem, po těch slovech bezděčně pohlédl na zsinalého muže, ležícího v kaluži krve. Ta podoba... „Pane
Bože,“ vzkřikl kaprál Štěpánovský, jinak uznávaný fotbalový sudí,
který později pískal i mezinárodně. „To je přece Vašek Pilát!“ A už
klečel u zdánlivě mrtvého vojáka. Srdce mu totiž stále tlouklo!
Obdivovaný centrforvard, tvůrce české uličky, brilantní kouzelník míče, nevyrovnatelný nahrávač, to vše byl na prahu války
šestadvacetiletý muž, kterého se na polním obvazišti podařilo
zachránit před nejhorším. V pražské divizní nemocnici pak strávil
čtrnáct měsíců. Podstoupil sedm těžkých operací páteře, kostrče
a zažívacího traktu. Po jedné ho přesunuli na jiný pokoj a na jeho
původní lůžko položili umírajícího vojáka. Zapomněli přitom vyměnit tabulku se jménem...

nou vůlí v té chvíli kývl. Co také mohl jiného? Neodbytného snu
o návratu na hřiště se však už nevzdal.
Václav Pilát se narodil a vyrostl v pražských Židech, jak se říkávalo Josefovu. V patnácti hrál za malostranskou Čechii, v sedmnácti za výtečnou staroměstskou Olympii. Tam se mladý jirchář
(tak se říkávalo koželuhům) skamarádil s o půl roku mladším Antonínem Fivébrem. Stal se z nich tandem, který v každém utkání
ovládl střed pole. Když je získala Sparta, a k nim ještě Jana Vaníka
z SK Bubeneč, měla konečně pohromadě jedenáctku, která v říjnu
1911 poprvé porazila Slavii 3:1. To už všichni tři od května patřili
k legendárnímu týmu Čech, který vyhrál turnaj o „mistra Evropy“
ve francouzském Roubaix.

rého před odvodem zachránilo poraněné oční víčko. Většinu týmu

Češi ve své skupině porazili Belgičany 4:1 a opravdové vojáky

však tvořili rakouští váleční vysloužilci, včetně tří c. k. invalidů:

z USA 8:2 a z Kanady (mužstvo tvořili Skotové a skvělý Angličan

vedle Piláta i Vaníka a Sedláčka, o jejichž válečných osudech jsme

Carr, sloužící v jejích jednotkách) 3:2. Sedláček vstřelil pět gólů,

si pověděli před týdnem.

Vaník čtyři, Janda-Očko tři, Pilát dva a Prošek jeden. V drama-

Za války se student Fivébr, příští akademický malíř, díky dobrým známostem ulil před frontou do zbrojní výroby v plzeňské
Škodovce a posléze v ní obstaral práci i rekonvalescentu Pilátovi. Jejich mistr byl předsedou tamního Českého lva. Tak dlouho do Václava hučel, až ten jednou opravdu nastoupil a dal dva
góly! Po utkání se hodiny svíjel v bolestech, ale příště hrál znovu.
A v posledním roce války už zase válel za Spartu!
Roku 1919 se v Paříži uskutečnily vojenské sportovní hry států

Prahou letěla zpráva o Pilátově údajné smrti. Národní listy

vítězné Dohody. Říkalo se jim Pershingova olympiáda, podle veli-

otiskly dojímavý nekrolog. Fanoušci bez rozdílu klubových sym-

tele amerického expediční sboru, který nad nimi převzal záštitu.

patií byli zdrceni. Naštěstí se brzy ukázalo, že všechno je jinak. Ale

Na organizaci se významně podílel i jeho tehdejší pobočník Geor-

vyhráno zdaleka neměl. Lékaři museli dál bojovat o jeho přežití.

ge Smith Patton, příští osvoboditel Plzně z roku 1945. Ve fotba-

Potom o jistotu, že bude znovu chodit. Když se jen zmínil o fotbalu,

lovém turnaji zastupovalo naši zemi (a nejen ji) faktické národní

doktor Kukula, který ho několikrát operoval, se chytal za hlavu:

mužstvo. Jen s jeho vztahem k Československé armádě to bylo

„Vašíčku, to ne! Ani pomyslet!“ Statečný chlap s neuvěřitelně sil-

všelijaké. Vojáci to byli, o to nic – až na Antonína Jandu-Očka, kte-
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STALO SE...
  Na jaře se hrálo mistrovství Středočeské župy, které bylo až do vzniku
ligy všeobecně uznáváno jako nejvyšší domácí soutěž. Sparta hned zkraje
na svém hřišti nečekaně podlehla 1:2 Unionu Žižkov a dál už jen stíhala
stále vítězící Slavii. Až v posledním kole ji Jandovými góly porazila 2:0,
bodově s ní srovnala krok a díky lepšímu skóre získala titul. Třetí a čtvrté
místo za oběma letenskými „S“ patřilo dvojici ze žižkovské Ohrady, Unionu a Viktorii. Také Soutěž rezervních mužstev vyhráli rudí před Unionem
a Viktorkou.

  Poprvé bylo uspořádáno i mistrovství mladé republiky. Ve všech župách se zatím o mistrovské body nehrálo nebo nedohrálo. Finálový turnaj

31

župních šampionů tak nakonec hrály pouze čtyři týmy z Čech. Vítězná
Sparta potvrdila superioritu Prahy, když porazila SK Kladno 3:0, Olympii
Plzeň 2:0 a SK (dnešní FC) Hradec Králové 10:0. Druzí a třetí Kladeňáci
získali po třech bodech, Hradec vyšel naprázdno.

  Sbor rozhodčích se na své valné hromadě usnesl, že napříště si pro větší respekt ke svému poslání budou říkat soudci. Dlouho jim to nevydrželo.
Rozhodnutím se cítili poškozeni pánové v talárech, protestovali a dočkali
se satisfakce. A tak máme rozhodčí až podnes. V řeči fanoušků se však
pokus o změnu až nečekaně a nadlouho ujal – třeba i v okřídleném kritickém pokřiku „soudce mrkev“.

inzerce

inzerce

DEVATERO SPARŤANŮ Z „PERSHINGOVSKÉHO“ MUŽSTVA V PRVNÍCH UNIFORMÁCH ČS. ARMÁDY
VE STANOVÉM TÁBOŘE ÚČASTNÍKŮ. ZLEVA ZÁPASNÍK KOPŘIVA, PILÁT, JANDA, SEDLÁČEK PEYR, ČERVENÝ,
ANTONÍN HOJER, KÁĎA S FRAJERSKOU CIVILNÍ KRAVATOU, FIVÉBR A PROŠEK. VANÍK UŽ V TÉ DOBĚ BYL SLÁVISTA.
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„TRENÉRE, STŘÍDÁME!“

tickém finále s Francouzi jdou naši do vedení Vaníkovým gólem,

ROK 1969

ale soupeř do poločasu obrátí skóre. Až jedenáct minut před koncem z mocné ofenzivy Janda vyrovná. A sto vteřin před posledním
hvizdem se tentýž muž stane autorem vítězného gólu na 3:2. Tak

KVAŠŇÁKOVA KULIŠÁRNA

to alespoň je na věčné časy zapsáno v historických pramenech.

Zatímco olympijský tým doplatil v Mexiku na to, že nemohl

Jen Pilát občas tu a tam podotkl, že posledním, kdo se u rozhodu-

hrát v nejsilnějším složení, reprezentační „áčko“ mělo v devě-

jícího gólu dotkl míče, byl on. Že na většinu pařížských gólů per-

tašedesátém roce, kdy se rozhodovalo postupu na mistrovství

fektně přihrál, mu ale nikdo neupíral...

světa v Mexiku 1970, ve všem přednost.

Co je nesporné, bylo naše vítězství našich v turnaji. Kapitán Va-

Na jaře ale národní tým podlehl 0:2 od podlahy hrajícím

ník zvedl nad hlavu masivní trofej a do lokte, jako když ho bodne

Maďarům před sto tisíci diváky v Budapešti na Népstadionu.

dýkou. Ale zaťal zuby a nasadil ještě širší úsměv.

Bylo jasné, že v odvetě na nově otevřené Letné, kam se na-

Miloslav Jenšík

cpalo 35 tisíc diváků, dávajících zpěvem při státní hymně jasně

najevo režimu, že i Maďaři patřili před rokem k zemím, kte-

Andrej měl v šuplíku bronz z ME 1960, kde si ale jen lehce

ré se podílely na „internacionální pomoci“, je potřeba vyhrát,

„přičichl“ ke hře, ale i stříbro z MS 1962 v Chile, kde byl diri-

nebo alespoň neprohrát…

gentem hry a jedním ze strůjců úspěchu. Zrovna se zabydlo-

Jak na to, když forma některých borců v září nebyla nejlep-

val v belgickém Mechelenu, kde podepsal za osm tisíc dolarů

ší? Trenér Jozef Marko sáhl po třiatřicetiletém Andreji Kva-

smlouvu. Ale také se zdálo, že už z reprezentace pomalu od-

šňákovi, muži, který se zrovna v červenci rozloučil s rudým

chází – o rok dříve nastoupil jen jednou, na jedenadvacet minut.

dresem Sparty, pro kterou se stal legendou a později i klubo-

Na odvetu s Maďary přijel z Belgie, kde se rychle stal mi-

vým Fotbalistou století.

láčkem mechelenských fanoušků, a burcoval publikum: „Tady

32
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inzerce

inzerce

VÍTĚZOVÉ NAD FRANCIÍ PO BOJI. ZLEVA TRENÉR MADDEN, V DRESECH FIVÉBR,
LOOS (SLAVIA), SEDLÁČEK, HOJER, PILÁT, ZA NÍM PEYR, JANDA, VANÍK, KÁĎA, POSPÍŠIL A PROŠEK.
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SERIÁL
www.ceskesvycarsko.cz

www.ceskestredohori.info
nám nenakopou, jako na jaře v Budapešti. Teď jim to oplatí-

a vynalézavost. Rychle se rozběhl k rozhodčímu, něco mu

me!“ Maďaři sice hráli ustrašeně, bez tvrdosti, ale chytře

naznačoval, aby pak tryskem u něho nevídaným a s rukama

využívali brejky a čtyřicet minut před koncem vedli 3:1. Pak

nad hlavou, kroužícími jak listy větrného mlýna, mířil k lavič-

Kvašňák svým dvanáctým gólem v reprezentaci snížil, a když

ce a trenéru Markovi. Žádal výměnu brankáře! A tak se také

Kuna patnáct minut před koncem vyrovnal, bylo jasné, že

stalo, do branky na pokutový kop zamířil Alexander Vencel,

s Maďary rozhodne až dodatkový zápas. Národní tým před

inkasoval - a byl konec. Výhra 4:1 vyvolala velké oslavy, jen

tím musel porazit doma Iry, což nebyl díky hattricku Jozefa

Andrej se radoval ještě o trochu více. Ivo Viktor gól nedostal

Adamce problém.

a vyhrané lahve whisky byly doma…

Bylo rozhodnuto, že hrát se bude 3. prosince na Stade Ve-

Použit úryvek z knihy o Andreji Kvašňákovi,

lodrome v Marseille. Urputná bitva o účast na MS 1970 v Me-

kterou připravuje Stanislav Sigmund.

xiku zastihla tým Československa ve výborné formě. Trenér

Jaroslav Kolář

www.krusne-hory.org

Marko vytáhl jedno překvapivé eso – Františka Veselého.
Po faulu na něho proměnil Kvašňák penaltu ranou do horního
rohu, pak dal Veselý branku sám, po dalším faulu na Veselé-

STALO SE...

ho přidal gól z přímého kopu Adamec, a když se ranou z dálky
trefil deset minut před koncem Jokl, běžel Andrej Kvašňák
k lavičce, zvedl z ní trenéra Jozefa Marka a začali se objímat.
Zápas skončil 4:1 a váže se k němu jedna „neuvěřitelná“ historka, která ale přesně charakterizuje Andreje Kvašňáka, výborného fotbalistu, ale i baviče a komedianta.
Andrej Kvašňák byl jediným fotbalistou z československého výběru v Marseille, působícím v zahraničním klubu. Racing
Mechelen rád svoji oporu uvolňoval pro reprezentaci a v jeho
klubových análech je možno najít i tento příběh:

Andrej Kvašňák se vsadil o několik lahví whisky, že brankář
Ivo Viktor s Maďary v Marseille nedostane gól, tak věřil týmu
i brankáři. A měl dobrý odhad, tým vedl deset minut před koncem 4:0 a vše běželo podle plánu až do chvíle, kdy za Pivarníkův zákrok nařídil rozhodčí Machin pokutový kop. V té chvíli

inzerce

se projevila Kvašňákova duchapřítomnost, chladnokrevnost

  Slovan Bratislava porazil v Basileji ve finále PVP tým CF Barcelona
3:2 a stal se prvním (a dosud i posledním) československým držitelem
evropské trofeje. Spartak Trnava byl v PMEZ vyřazen Ajaxem Amsterdam v semifinále (0:3 a 2:0).

www.dolnipoohri.cz

  Ve středu 8. května byl otevřen nový stadion Sparty Praha. Slavnostní výkop provedly klubové legendy - 81letý Václav Pilát, 74letý
dr. Karel Pešek – Káďa, 60letý Oldřich Nejedlý a 36letý Jiří Tichý. Zápas
s Austrií Vídeň domácí 1:2 prohráli, vše sledovalo 35 tisíc diváků.

  Fotbalová liga začala v létě poprvé se šestnácti účastníky, vznikla
celostátní druhá liga, která měla také šestnáct účastníků.

  Již 172. derby pražských „S“ vyhrála domácí Sparta 3:2 a červenobílé v lize porazila po osmi letech. Pikantní bylo, že se hrálo v Edenu
na Slavii a Sparta nastoupila v blankytně modrých dresech, které dostala darem při zimním jihoamerickém turné od Nacionalu Montevideo.

Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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www.branadocech.cz
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Manchester City

23 20

2

1

67:17

62

2. Manchester Utd.

22 14

5

3

45:16

47

3. Liverpool

23 13

8

2

54:28

4. Chelsea

23 14

5

4

5. Tottenham

23 13

5

5

6. Arsenal

23 11

6

6

7. Burnley

23

9

7

8. Leicester

23

8

9. Everton

23

10. Watford

BUNDESLIGA

Rozjetí Reds sestřelili i lídra!

Ribéry chce zůstat
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BUNDESLIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B
44

1. Bayern

18 14

2

2

40:12

2. RB Lipsko

18

9

4

5

30:26

31

47

3. Schalke

18

8

6

4

29:24

30

41:16

47

4. Dortmund

18

8

5

5

39:24

29

46:21

44

5. Leverkusen

18

7

7

4

35:26

28

41:30

39

6. M´gladbach

18

8

4

6

28:30

28

7

19:20

34

7. Hoffenheim

18

7

6

5

28:23

27

7

8

34:32

31

8. Augsburg

18

7

6

5

28:23

27

7

6

10

25:38

27

18

7

6

5

21:19

27

23

7

5

11

33:42

26

9. Frankfurt

11. West Ham

23

6

7

10

29:41

25

10. Hannover

18

7

5

6

27:28

26

12. Crystal Palace

23

6

7

10

21:33

25

13. Bournemouth

23

6

6

11

24:35

24

14. Huddersfield

23

6

6

11

19:39

24

15. Newcastle

23

6

5

12

21:31

23

16. Brighton

23

5

8

10

17:29

23

17. Southampton

23

4

9

10

23:34

21

18. Stoke

22

5

5

12

23:47

20

19. West Brom

23

3

10 10

18:30

19

20. Swansea

23

4

5

14:35

17

14

VÝSLEDKY
23. KOLO
Liverpool - Manch. City 4:3 * Bournemouth - Arsenal 2:1
Tottenham - Everton 4:0 * Crystal Palace - Burnley 1:0
Huddersfield - West Ham 1:4 * Chelsea - Leicester 0:0
Newcastle - Swansea 1:1 * Watford - Southampton 2:2
West Brom - Brighton 2:0 * Man. Utd. - Stoke (hráno po uzávěrce)

Že Mancheter City projede touto sezonou Premier League bez
porážky? Zapomeňte! Suverénní lídr nejuznávanější ligy světa
našel svého přemožitele ve 23. kole, když se ve skvělém a dramatickém utkání na Anfieldu musel sklonit po porážce 3:4 před
domácím Liverpoolem.

Na začátku dubna bude Francku Ribérymu už pětatřicet, v červnu mu vyprší v bavorském velkoklubu kontrakt, ale na stěhování jinam nepomýšlí. „Mým cílem je zůstat v Bayernu co nejdéle,“ přiznává francouzský záložník, který také pro další pokračování mnichovské

PROGRAM

oly nenechali skvělým presinkem vydýchnout a neumožnili jim jejich jindy bezchybnou až

zároveň znamenal i posun do elitní klubové desítky historického žebříčku kanonýrů, neboť

24. KOLO

strojově přesnou kombinaci. A navíc rychlými kontry dostávali obranu hostů do úzkých.

se nyní dělí o desátou příčku s Mario Gomezem, oba nastříleli shodně 113 branek.

20.1. Brighton - Chelsea, Arsenal - Crystal Palace,
Burnley - Manchester Utd., Everton - West Brom,
Leicester - Watford, Stoke - Huddersfield,
West Ham - Bournemouth, Manchester City - Newcastle
21.1. Southampton - Tottenham
22.1. Swansea - Liverpool

Na vedoucí gól Oxlade-Chamberlaina dokázal ještě do poločasu odpovědět Sané, ale

Jiný věhlasný fotbalista, který přišel z francouzské ligy, má ještě skvostnější bilanci.

po přestávce šel tým Jürgena Kloppa v rozmezí 60. – 68. minuty do tříbrankového náskoku

Pierre-Emerick Aubameyang ve své páté bundesligové sezoně má již na dosah stovku gólů

po brankách Firmina, Maného a Salaha. Manchester City se však i z takto těžkého direktu

v dresu Dortmundu. Je však otázkou, jestli rychlonohý gabonský forvard a nejlepší kano-

dokázal oklepat, Bernardem Silvou snížil šest minut před koncem na 4:2 a v úvodu nasta-

nýr uplynulého ročníku bundesligy, ty dvě zbývající trefy přidá. V domácím bezbrankovém

veného času Gündogan upravil skóre na rozdíl jediného gólu! Na další branku však už Ci-

duelu s Wolfsburgem absentoval z disciplinárních důvodů, které se na jeho kontě v posled-

tizens neměli dostatek času ani sil. V lize tak ke dvěma remízám (v srpnu 1:1 s Evertonem

ní době množí s narůstající snahou odejít z Borussie. O zájemce z evropských top-klubů

a na Silvestra 0:0 na Crystal Palace) poprvé přidali i porážku. Liverpool z posledních šesti

nemá nouzi a do konce přestupového okna zbývají ještě dva týdny…

TÝM
Tottenham
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Manchester Utd
Chelsea
Everton

G A
20 1
18 6
14 4
13 5
10 5
10 4
10 4
10 2

6

6

6

26:26

24

18

3

11

4

21:21

20

13. Stuttgart

18

6

2

10

14:21

20

14. Freiburg

18

4

8

6

18:32

20

15. Mohuč

18

4

5

9

21:31

17

16. Brémy

18

3

7

8

14:21

16

17. Hamburk

18

4

3

11

15:26

15

18. Kolín nad Rýnem 18

2

3

13

12:33

9

VÝSLEDKY
18. KOLO
Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach 2:1
Dortmund - Wolfsburg 0:0 * RB Lipsko - Schalke 3:1
Augsburg - Hamburk 1:0 * Brémy - Hoffenheim 1:1
Frankfurt - Freiburg 1:1 * Hannover - Mohuč 3:2
Stuttgart - Hertha 1:0 * Leverkusen - Bayern 1:3

mise dělá na trávníku maximum. V páteční večerní premiéře jarní části bundesligy vstřelil
v Leverkusenu v 59. minutě druhý gól hostů, který byl nakonec vítězným. Pro něj osobně

HRÁČ
Kane H.
Salah M.
Sterling R.
Aguero S.
Firmino R.
Lukaku R.
Morata A.
Rooney W.

18

duelů v Premier League pět vyhrál a jednou remizoval (3:3 dva dny před Štědrým dnem

Mnohem svátečnějším střelcem je český reprezentační obránce Theodor Gebre Selassie, který dal v úvodním jarním kole konečnou podobu výsledku utkání Brémy-Hoffenheim.

na Arsenalu) a je celkem s aktuálně nejlepší formou v soutěži.

PROGRAM
19. KOLO
19.1. Hertha - Dortmund
20.1. Freiburg - RB Lipsko, Hoffenheim - Leverkusen,
Mohuč - Stuttgart, Mönchengladbach - Augsburg,
Wolfsburg - Frankfurt, Hamburk - Kolín nad Rýnem
21.1. Bayern - Brémy, Schalke - Hannover

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

TÝM

G

A

1. Lewandowski R.

Bayern

15

0

2. Aubameyang P.

Dortmund

13

3
2

Augsburg

11

4. Volland K.

3. Finnbogason A.

Leverkusen

10

1

5. Uth M.

Hoffenheim

9

1
3

Nedaří se naopak Arsenalu, který po remízách na West Bromu a s Chelsea neudržel

Dvaatřicetiletý bek chodí pravidelně na standardní situace Werderu a v 63. minutě k němu

vedení 1:0 v Bournemouthu a po porážce 1:2 ztrácí pět bodů na pátou příčku Tottenhamu,

propadl rohový kop Eggesteina, který nekompromisně napálil s pomocí břevna do sítě.

5. Werner T.

RB Lipsko

9

která je poslední pohárová – i když by londýnskému velkoklubu přinesla jen Evropskou

Byla to jeho druhá trefa v této sezoně a opět znamenala bodový zisk. Poprvé skóroval

7. Fullkrug N.

Hannover

8

3

ligu… Krize „kanonýrů“ je hluboká a Petr Čech stále marně čeká na dvoustou nulu v Pre-

v prosinci právě v Dortmundu, kde rovněž po standardní situaci přesnou hlavičkou dokon-

7. Gregoritsch M.

Augsburg

8

2

mier League.

ce zařídil senzační brémskou výhru 2:1 nad Borussií!

7. Petersen N.

Freiburg

8

1

38

39

inzerce

inzerce

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN JÁSÁ PO PRVNÍM GÓLU LIVERPOOLU DO SÍTĚ CITIZENS.

Německo je pro něj osudovou zemí a fotbalově zaslíbenou. Zazářil zde na mistrovství světa 2006, kde s Francií postoupil až
do finále. O rok později udělal významný krok i na klubové úrovni, když přestoupil z Olympique Marseille do Bayernu Mnichov,
ve kterém působí dodnes.

Reds našli recept na dosud bezchybně se valící mašinu Citizens. Svěřence Pep Guardi-

NEJLEPŠÍ STŘELCI
#
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
5.

FRANCKU RIBÉRYMU KONČÍ KONTRAKT V MNICHOVSKÉM
VELKOKLUBU V ČERVNU, ALE RÁD BY JEJ PRODLOUŽIL.

11. Hertha
12. Wolfsburg
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LA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Barcelona

19 16

3

0

52:9

51

2. Atl. Madrid

19 12

6

1

28:8

42

3. Valencia

19 12

4

3

40:19

40

4. Real Madrid

18

9

5

4

32:17

32

5. Villarreal

19

9

4

6

26:21

31

6. Sevilla

19

9

2

8

23:28

29

7. Eibar

19

8

3

8

24:31

27

8. Getafe

19

7

5

7

23:18

26

9. Girona

19

7

5

7

28:28

26

10. Celta Vigo

19

7

4

8

33:27

25

11. Ath. Bilbao

19

6

7

6

21:20

25

12. Leganes

17

7

3

7

13:14

24
24

13. Betis

18

7

3

8

30:34

14. Espanyol

19

6

6

7

16:22

24

15. Real Sociedad

19

6

5

8

33:34

23

16. Levante

19

3

9

7

15:26

18

17. Alaves

19

6

0

13

14:27

18

18. La Coruňa

19

4

4

11

21:37

16

19. Malaga

19

3

2

14

13:33

11

20. Las Palmas

19

3

2

14

14:46

11

VÝSLEDKY
19. KOLO
Real Sociedad - Barcelona 2:4 * Espanyol - Ath. Bilbao 1:1
Alaves - Sevilla 1:0 * Levante - Celta Vigo 0:1
La Coruňa - Valencia 1:2 * Eibar - Atl. Madrid 0:1
Real Madrid - Villarreal 0:1 * Girona - Las Palmas 6:0
Getafe - Malaga 1:0 * Betis - Leganes (hráno po uzávěrce)

Krize Realu: místo titulu boj o Ligu mistrů

PABLO FORNALS ZAŘÍDIL ŠOKUJÍCÍ VÝHRU VILLARREALU V MADRIDU V 87. MINUTĚ UTKÁNÍ.

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř... Tohle proklaté pořekadlo si právě teď bolestně „vychutnávají“ v madridském
Realu. Krize šampionů nebere konce a po další porážce aby se
hvězdný klub strachoval o postup do Ligy mistrů!
Prohrát doma před Štědrým dnem s Barcelonou? Velká mrzutost, ale stát se to může.
Jen remizovat poté ve Vigu? Ostuda. A padnout následně na vlastním trávníku s Villarrealem? Neslýchaná věc! Real se ponořil do černočerné krize. „Nerozumím tomu,“ hlesl zdrcený kouč Zidane. Podle něj hráli jeho svěřenci opět dobře, jenže měli pech. „Nedokážu si
to vysvětlit. Hráče tahle prohra opravdu zasáhla.“

PROGRAM

„Bílý balet“ zůstal v tabulce čtvrtý, ale elitní trio mizí v nedohlednu. Navíc Villarreal se

20. KOLO

Sevillou už dýchají na záda. Zdá se být vážně ohrožena účast v Lize mistrů. „Musíme se

19.1. Getafe - Ath. Bilbao
20.1. Espanyol - Sevilla, Atl. Madrid - Girona,
Villarreal - Levante, Las Palmas - Valencia
21.1. Alaves - Leganes, Real Madrid - La Coruňa,
Real Sociedad - Celta Vigo, Betis - Barcelona
22.1. Eibar - Malaga

podívat pravdě do očí. Ano, teď už bojujeme o to, abychom se udrželi v elitní čtyřce. Kvalifikovat se do příštího ročníku Champions League – to musí být náš cíl pro zbytek sezony,“
připustil záložník Kroos. To v hostujícím táboře se juchalo. „Věděli jsme, že se při současné
formě Realu tady můžeme zapsat do historie,“ jásal kouč Calleja, jehož tým vyhrál na stadionu Santiaga Bernabeu po devatenácti zápasech.

NEJLEPŠÍ STŘELCI

To Barcelona zvládla další těžký test, v San Sebastianu otočila stav 0:2 na 4:2 a vyhrála

TÝM

G

A

tam ligový mač po nekonečných jedenácti letech! „Jedna špatná série je konečně za námi.

1. Messi L.

Barcelona

17

8

2. Suarez L.

Barcelona

13

2

Nejlepší způsob, jak zakončit první polovinu sezony,“ zubil se střelec Suárez. Barca má

3. Aspas I.

Celta Vigo

11

4

4. Stuani C.

Girona

10

0

4. Zaza S.

Valencia

10

0

Spokojení jsou i druzí Los Rojiblancos, kteří vydřeli tři body v Eibaru. „Ale tentokrát jsme

6. Bakambu C.

Villarreal

9

0

si vyhrát nezasloužili,“ přiznal kouč Simeone. Po polovině sezony se krystalizuje i situace

6. Rodrigo

Valencia

9

4

na dně tabulky, kde mají k sestupu nakročeno Las Palmas a Málaga.

inzerce

# HRÁČ

po devatenácti kolech náskok devět bodů na druhé Atlético a neskutečných devatenáct
na Real. „Co k tomu říci. Čísla prostě hovoří za vše,“ culil se trenér Vallverde.
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
23. 1. 2018

POŘÁDNÝ VÝPRASK. CHRUDIM NASTŘÍLELA MĚLNÍKU ČTRNÁCT BRANEK.
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Sparta splnila roli favorita
a poslednímu Třinci nastřílela sedm branek

MĚLNÍK V CHRUDIMI ODPOR NEKLADL.

Spartu poslal do vedení David Cupák, který na vlastní polovině zachytil rozehrávku třineckého rohu a vyrazil do brejku
s Brahimim, který mu na zlatém podnose přihrál před prázdnou
branku. O necelou minutu později se Cupák mohl radovat podruhé, když hrudí dostal do třinecké branky nástřel Diega. Prakticky definitivní rozhodnutí přinesla 17. minuta, kdy Hájek našel
před brankou Pimpolha, který prostřelil Sikoru – 3:0. O třináct
sekund později se sice podařilo Třinci snížit na 1:3, když po nacvičeném signálu tečoval střelu Opluštila Baron, ale to bylo v záDAVID CUPÁK SE ROZLOUČIL SE SPARŤANSKÝM DRESEM HATTRICKEM.

28

CHANCE FUTSAL LIGA

V rámci 16. kola VARTA futsal ligy přivítala pražská Sparta v hale
na Podvinném mlýně poslední celek soutěže, SKP OCEL Třinec. Roli
favorita sparťané zvládli a mohli se radovat z vysokého vítězství 7:1.

pase od Třince vše.
Po přestávce už se z gólů radovali pouze Pražané. Nejprve
ve 31. minutě vybojoval na polovině míč Diego a svůj brejk zakončil gólovou střelou. Vzápětí tentýž hráč přihrál před vyběhnuvším
brankářem Cupákovi, který uzavřel hattrick. Ve 34. minutě našel
Diego na zadní tyči nekrytého Beleje a Sparta vedla již 6:1. Definitivní podobu výsledku dal v poslední minutě Azem Brahimi, kterého vybídl ke skórování, kdo jiný než Diego.

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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„Začali jsme velmi dobře a přes bránícího soupeře jsme si

FUTSAL

vytvořili několik šancí ke skórování. Ve druhé polovině prvního

VÝSLEDKY 16. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

poločasu jsme polevili, za což nám také trenér o přestávce vyči-

AC SPARTA PRAHA – SKP OCEL TŘINEC 7:1 (3:1)

nil a řekl nám, že musíme hrát lépe. Po přestávce už byl náš výkon dobrý, vstřelili jsme další branky a zvítězili,“ zhodnotil utkání

Branky: 5. Cupák (Brahimi), 6. Cupák (Diego), 17. Pimpolho (Hájek), 31. Diego, 33. Cupák (Diego), 34.
Belej (Diego), 40. Brahimi (Diego) – 17. Baron (Opluštil).

Diego, který si v zápase připsal jeden gól a čtyři asistence, „jsem

FK ERA-PACK CHRUDIM – SK OLYMPIK MĚLNÍK 14:1 (7:0)

šťastný, že se mi podařilo připravit pro spoluhráče tolik gólů, ale
důležité je, že jsme vyhráli.“
Trenér Sparty Beni Simitči byl po zápase spokojený, ale přiznal,

SVAROG FC TEPLICE – NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 8:1 (4:0)

hodnotit. O přestávce jsem sice musel trochu domluvit mladým

Branky: 4. Jean, 7. Claudinho (Nene), 15. Borges (Jean), 18. Černý (Künzl), 28. Borges (Nene), 36.
vlastní, 38. Baran (Nene), 40. Baran (Jean) – 21. Jeníček (Gerčák).

v chůzi. Místo abychom za stavu tři-nula přidali v první půli ještě

SK INTEROBAL PLZEŇ – HELAS BRNO 6:2 (3:0)

více branek, tak jsme vypadli z rytmu. I když mladí hráči nema-

Branky: 7. Vnuk, 18. Štrajt (Křemen), 20. Abrham (Holý), 27. Abrham (Vnuk), 28. Holý (Abrham), 39.
Slavík - 27. Mužík (Presl), 35. V. Cupák (Mužík).

jí tolik zkušeností, tak musí hrát rychleji, rotovat po palubovce
a dávat míč od nohy, aby soupeř nestíhal. To jsem jim o poločase

SK SLAVIA PRAHA – GARDENLINE LITOMĚŘICE 1:5 (1:2)

vytkl. Po přestávce už se naše hra zrychlila. Někteří hráči, kteří

Branky: 12. Míča (Směřička) - 8. Fabricio, 10. Rafael (Kovács), 23. Rodrigo (Rafael), 35. Fabricio
(Záruba), 36. Fabricio (Záruba).

byli unavenější, tak hráli méně, jiní zase více. Druhý poločas byl

49

Branky: 1. Max (Felipe), 4. Rešetár (Koudelka), 5. Rešetár (P. Drozd), 8. Max (Felipe), 13. Doša, 14. M.
Mareš (Doša), 15. D. Drozd (Koudelka), 26. D. Drozd, 26. P. Drozd (Koudelka), 28. Rešetár (D. Drozd),
29. Max (M. Mareš), 29. Max (Doša), 34. Koudelka, 40. P. Drozd (Rešetár) – 30. Gabčo (Zdržálek).

že hráčům měl o poločase co vytknout. „Na zápase není moc co
hráčům, kteří dostali šanci na to, aby se ukázali, ale hráli hodně

3/2018
Úterý 16.1.2018

CHANCE FUTSAL LIGA

z mého pohledu lepší, a nakonec zápas skončil sedm-jedna,“ uve-

Za Třinec zhodnotil zápas Lukáš Baron, autor jediné třinecké

dl kouč Sparty a dodal: „Zápas mohl skončit možná i větším rozdí-

branky. „Věděli jsme, co nás čeká. Sparta byla favorit, má silnou

lem, ale mě těší spíše to, že jsme nedostali více gólů a že se do hry

hru v pěti hráčích na útočné polovině, na což jsme se připravovali,

dostali všichni hráči a ukázali, co v nich je.“

ale nestačilo to. Celou sezonu se trápíme a nemůžeme se do toho
dostat,“ hlesl Baron a k svému gólovému momentu řekl: „Co se
týče mého gólu, tak ten padl po situaci, kterou máme nacvičenou.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

Dal jsem tak v této sezoně už čtyři nebo pět branek. Stejná situa-

TÝM

Z

V

R

P

S

B

1.

FK ERA-PACK Chrudim

16

15

1

0

91 : 20

46

2.

AC Sparta Praha

16

12

2

2

78 : 45

38

3.

SK Interobal Plzeň

16

11

2

3

81 : 43

35

4.

Gardenline Litoměřice

16

9

3

4

56 : 42

30

5.

Nejzbach Vysoké Mýto

16

10

0

6

56 : 53

30

6.

Svarog FC Teplice

16

9

0

7

79 : 67

27

7.

SK Slavia Praha

16

7

0

9

70 : 68

21

8.

Helas Brno

16

6

0

10

54 : 65

18

9.

SK Olympik Mělník

16

4

0

12

51 : 92

12

10.

Démoni Česká Lípa

15

2

3

10

37 : 63

9

11.

AC Gamaspol Jeseník

15

2

2

11

35 : 74

8

12.

SKP Ocel Třinec

16

1

1

14

33 : 89

4

ce, stejný nahrávač, stejný gól.“

inzerce

28

www.futsalliga.cz

www.futsalliga.cz

NA PALUBOVKU SE V 16. KOLE VRÁTIL TŘINECKÝ VETERÁN JOSEF CIESLAR (VLEVO).

Klubu Svarog FC Teplice byly před sezonou odebrány tři body na základě disciplinárního postihu.

www.futsalliga.cz
generální partner CHANCE futsal ligy
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Summit 6 zemí: první výjezd
předsedy FAČR Martina Malíka

ÚČASTNÍCÍ SUMMITU 6 ZEMÍ NA SPOLEČNÉ FOTOGRAFII.

Summitu se již pošesté zúčastnily FAČR, slovenská, polská,

na příslušná místa v rámci UEFA a FIFA. Jejich výkonné výbory by

maďarská, rakouská a podruhé také lichtenštejnská asocia-

věc měly v dohledné době diskutovat, předsedové obou organizací

ce. Právě ta ve Vaduzu Summit 6 zemí, jak se uskupení jmenuje,

Čeferin a Infantino jsou o všem informováni. Bude nutné funkč-

v uplynulých dvou dnech hostila. V roli pozorovatelů na summit

nost tohoto systému řešit, protože ne vždy se ta povinná procenta

dorazili také vrcholní představitelé německého svazu.

do menších klubů odvádějí. V ideálním případě by pět procent z té

„První dojmy? Jen ty nejlepší. Společenství středoevropských
asociací plus Lichtenštejnsko je skvělou platformou, kde se mů-

přestupové částky putovalo automaticky na FIFA, od níž by peníze
putovaly přímo ke klubům přes národní asociace,“ řekl Malík.

žeme otevřeně bavit o mnoha podobných problémech, které mu-

Summit 6 zemí diskutoval také možné zeštíhlení pracovních ko-

síme shodně řešit. Perfektní je to, že na diskutované věci můžeme

misí UEFA po vzoru FIFA, byť ne v tak výrazném rozsahu. Dalším

mít různé názory, ale nakonec se vždy vystoupí zcela jednotně.

z důležitých témat bylo také probrání strategických otázek před

Hodně na mě zapůsobilo i to, že v roli pozorovatele dorazil na ce-

únorovým kongresem UEFA, který hostí Bratislava. Příští Sum-

lou akci také předseda německého svazu Reinhard Grindel. Dal

mit 6 zemí má hostit počátkem února 2019 Maďarsko.

však najevo, že také oni jsou nablízku svým sousedům a menším
asociacím,“ uvedl Malík pro www.fotbal.cz.
Zajímavým zpestřením pro účastníky summitu bylo také úterní
setkání s lichtenštejnským princem Aloisem Philippem Mariou,
synem vládnoucího knížete Hanse Adama II.
Konkrétní pracovní výstupy ze summitu? Schválení návr-

PŘEDSEDA FAČR MICHAL MALÍK NA SUMMITU 6 ZEMÍ VEDLE ŠÉFA POLSKÉHO SVAZU ZBIGNIEWA BONIEKA.

hu polského svazu, který poukazuje na finanční spravedlnost

54

sumy do klubů, v nichž daný hráč vyrůstal. „Jednohlasně jsme to
schválili s tím, že písemný materiál je už odsouhlasený a odeslaný

www.fotbal.cz
55

MARTIN MALÍK SE NA SUMMITU SETKAL
I S LICHTENŠTEJNSKÝM PRINCEM ALOISEM PHILIPPEM MARIOU.

inzerce

inzerce

Martin Malík absolvoval svoji první zahraniční cestu v nové roli předsedy
Výkonného výboru FAČR. Společně s generálním sekretářem asociace Rudolfem Řepkou a ředitelem právního oddělení Janem Paulym zastupovali
český fotbal na již tradičním Summitu 6 zemí.

při přestupech hráčů a povinný odvod pěti procent transferové
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