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„Fotbalové plány mi narušilo 
těžké zranění během působení 
v Bröndby. Zřejmě bych se 
do Česka nevracel, pokud by 
k němu nedošlo, “ říká 
zimní posila Slovácka.

 JAN KLIMENT

Karim 
Benzema

Myslí na góly 
a EURO!
  Z kočky je už lev!  
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Vážení čtenáři!

Do startu mistrovství Evropy zbývá ještě ne-

celých pět měsíců, ale přesto v myslích českých 

fanoušků a fotbalistů určitě již rezonuje. Platí to 

i o Vladimíru Daridovi, nejzkušenějším z hráčů ná-

rodního týmu, který v roli kapitána výrazně přispěl 

k sedmé české účasti v řadě na závěrečném tur-

naji ME. Plejer Herthy v rozhovoru pro Gól přiznal, 

že se těší na své třetí EURO, jenže teď je jeho mysl 

upřena především na ligovou záchranu berlínské-

ho celku, v jehož kádru si po vleklých zdravotních 

patáliích opět vybojoval pevné místo v základní 

sestavě. Na „malém“ EURO v roce 2015 si hattric-

kem v dresu reprezentačních „Lvíčat“ proti Srbsku 

vystřílel Jan Kliment angažmá v jiném bundesli-

govém celku. Ve Stuttgartu a poté ani v dánském 

Bröndby se však trvale prosadit nedokázal, když 

slibně se rozvíjející působení v Kodani mu zhatily 

přetrhané vazy v koleni a nucená patnáctiměsíční 

přestávka. Jak se šestadvacetiletá nová útočná 

posila Slovácka chystá na restart kariéry, si pře-

čtěte v rubrice Můj týden. Na EURO může myslet, 

ale přesto na něj zřejmě nepojede, forward Karim 

Benzema. Proč se hvězda Realu, která svými góly 

dokázala nahradit „nenahraditelného“ Ronal-

da, do nominace francouzského národního týmu 

s největší pravděpodobností nedostane, se dozvíte 

v našem Profilu hvězdy.

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„POKLADNÍK SE ZATÍM NEOZVAL“
„Slovácko je pro mě úplně nové prostředí, nikoho jsem tu při příchodu vlastně neznal. 

Pomalu se s mužstvem a celým klubem sžívám. Máme za sebou čtrnáct dnů zimní pří-

pravy, která je nesmírně náročná. Hodně se běhá. Tak to ale bývá, první měsíc se prostě 

musí přežít. Příjemným zpestření jsou přátelské zápasy. Hned v prvním se mi podařilo 

vstřelil premiérový gól. Něco do kasy asi padne, ale pokladník se zatím neozval. Tak tře-

ba zapomene. Teď v sobotu jsem vynechal utkání s Dinamem Záhřeb, trošku mě trápil 

svalový úpon, nemělo smysl riskovat.

„JEŠTĚ NEVÍM, JESTLI BUDU U PORODU“
Kromě Slovácka jsem měl nabídku z Holandska, z prvoligového Emmenu. Měl jsem 

i další telefonáty, ale konkrétní nabídky byly jen dvě. Rozhodl jsem se pro Slovácko. Je-

den z důvodů byl, že v Emmenu se trénuje i hraje na umělé trávě, což by pro moje ope-

rované koleno momentálně nebylo nejlepší. A také, Emmen je trochu z ruky, nelze se 

tam ani dostat letadlem. A vzhledem k tomu, že s manželkou čekáme narození prvního 

dítěte, se nám docela hodilo být v Česku. Bude to kluk, narodit by se měl začátkem květ-

na. Ještě tedy nevím, jestli budu u porodu. Uvidím, jak se budu cítit. (směje se) Očekávání 

zatím žádné nemám, prostě do toho skočím.

 JAN KLIMENT ZDRAVÍ SE SPOLUHRÁČI DIVÁKY PO VÍTĚZNÉM MAČI 4:0 
 NAD SRBSKEM, V NĚMŽ MU 20. 6. 2015 NA ME U21 NASÁZEL TŘI GÓLY. 

Fotbalový týden Jana Klimenta

„Do Stuttgartu 
bych šel znovu!“

V létě 2015 byl JAN KLIMENT v sedmém nebi. 
Hattrickem proti Srbsku na mistrovství Evro-
py jednadvacítek si vystřílel přestup z Jihlavy 
do bundesligového Stuttgartu. Tam sice slávu 
nezískal, vyšlo mu však hostování v Bröndby Ko-
daň. Jenže přetržené vazy v koleni a následná 
patnáctiměsíční pauza ho hodila zpátky. Na jaře 
se pokusí o restart v dresu Slovácka.

 JAN KLIMENT PÓZUJE S DRESEM SLOVÁCKA, KAM PŘESTOUPIL 6. LEDNA 2020. 

  Mareček je na Stínadlech
Fotbalisty Teplic posílil defenzivní záložník Lu-
káš Mareček. Devětadvacetiletý bývalý hráč 
Sparty přišel z belgického Lokerenu a uzavřel 
na Stínadlech smlouvu na dva a půl roku. Trojná-
sobný reprezentant je v tomto ročníku už druhým 
hráčem, který z druholigového Lokerenu zamířil 
do Teplic. V září získal severočeský klub z Belgie 
útočníka Jakuba Řezníčka. Odchovanec brněn-
ské Zbrojovky odešel v 19 letech do bruselského 
Anderlechtu, odkud hostoval v nizozemském 
Heerenveenu a v létě 2013 přestoupil do Sparty. 
S letenským týmem, kde nastupoval také na po-
zici stopera, získal v roce 2014 double za triumf 
v lize i v národním poháru. Předloni v lednu, kdy 
s ním ve Spartě navzdory platné smlouvě přestali 
počítat, zamířil zpět do Belgie. V české lize má 
na kontě 150 odehraných zápasů.

  Van Buren si zahraje 
s Necidem
Nizozemský útočník Mick van Buren odchází z mis-
trovské Slavie na půlroční hostování bez opce 
do své domoviny - do zachraňujícího se ADO Den 
Haag. V předposledním týmu tamní Eredivisie se 
sejde s někdejším spoluhráčem z Edenu Tomášem 
Necidem. V Nizozemsku hrál naposledy za rotter-
damský Excelsior. Slavii posílil Slavii v létě 2016 
po angažmá v dánském Esbjergu. V 53 ligových 
zápasech se trefil devětkrát. Pětkrát se prosadil 
v MOL Cupu a jednou v Evropské lize.

  Diop opouští Baník
Fotbalisty Ostravy po dvou letech opustil sene-
galský útočník Dame Diop a přestoupil do dru-
holigového tureckého Hataysporu. Nejlepší pod-
zimní střelec Baníku podepsal s lídrem tabulky 
smlouvu na dva a půl roku. Šestadvacetiletému 
forvardovi, který na podzim dal šest ligových 
branek a byl nejlepším střelcem týmu, končil 
po sezoně v Ostravě kontrakt a lákala ho změna 
angažmá. V české nejvyšší soutěži působil ještě 
ve Zlíně a pražské Slavii, ve 107 utkáních zazna-
menal 24 gólů. 

  Hušbauer bude 
hostovat v Drážďanech
Záložník Josef Hušbauer odchází z pražské Slavie 
do druholigových Drážďan na půlroční hostování 
s opcí, přičemž jej německý klub může v případě 
záchrany získat na přestup. Devětadvacetiletý 
středopolař přišel do Edenu ze Sparty v prosinci 
2015. S červenobílými získal po dvou prvenstvích 
v lize a domácím poháru. Za Slavii ve 122 ligových 
zápasech zaznamenal 22 gólů, další čtyři branky 
přidal v evropských pohárech. Jedenadvacetiná-
sobný český reprezentant si vyzkouší druhé zahra-
niční angažmá, na jaře 2015 hostoval v italském 
Cagliari, kde se však neprosadil, zasáhl jen do tří 
soutěžních utkání a po půl roce se vrátil na Letnou. 

  Jablonecký Břečka 
přestoupil do Kasimpasy
Obránce Tomáš Břečka přestoupil z Jablonce 
do turecké Kasimpasy, kde bude jeho spoluhráčem 
i reprezentační záložník David Pavelka. Pětadva-
cetiletý fotbalista podepsal s čtrnáctým celkem 
ligové tabulky smlouvu na tři a půl roku. Do Jab-
lonce přišel v létě 2018 z mateřského Slovácka. 
V severočeském týmu odehrál 40 ligových utkání 
a vstřelil dva góly. Celkem v 98 zápasech nejvyšší 
soutěže zaznamenal tři branky a jednu asistenci. 
O víkendu zažil krutou premiéru v Super Lize, kde 
jeho nový tým s Trabzonsporem utrpěl debakl 0:6.

  Bílek povede 
reprezentaci i Astanu
Trenér Michal Bílek společně s reprezentací Kaza-
chstánu povede i tým úřadujícího mistra FC Asta-
na, který šestkrát za sebou získal titul. Bývalý kouč 
českého národního týmu ke kazašské reprezentaci 
přišel před rokem ze Zlína. Při soutěžní premiéře 
jeho svěřenci v kvalifikaci mistrovství Evropy doma 
nečekaně porazili Skotsko 3:0, ale další zápasy 
v bojích o postup na EURO 2020 jim příliš nevyšly. 
Nakonec Kazachstán obsadil s 10 body ve skupině 
předposlední páté místo. Kazašskou reprezentaci 
a Astanu souběžně vedl už jiný český trenér Miro-
slav Beránek v letech 2012 až 2013. 

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


76

66 7

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 21.1.2020
3/2020

Úterý 21.1.2020
3/2020 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

 LADISLAV VÍZEK 

ná cesta přes větší český klub se zdá být příhodnější, ale opakuju: Šel bych do Stuttgartu 

znovu. Nikdy nevíte, co se stane. Třeba se zraníte a z přestupu pak sejde. Za Stuttgart jsem 

nakonec odehrál osm zápasů v německé lize, dal jsem jeden gól. Teď na podzim jsem hrál 

za béčko, dal jsem několik branek. Bylo mi slibováno, že dostanu šanci v áčku. Já ale cítil, 

že nepřijde. Proto jsem se Stuttgartem rozvázal smlouvu a zvolil angažmá ve Slovácku.

„MÁM VELKOU MOTIVACI“
Ve Slovácku mám velkou motivaci. Určitě bych se chtěl ještě podívat do nějaké větší 

ligy, nebo do velkého klubu v Česku. Byť jsem Slovácko začal pořádně sledovat od chvíle, 

kdy o mě projevilo zájem, troufnu si tvrdit, že má výborné mužstvo. Myslím, že sezonu má 

slušně nakopnutou, trenér Svědík vtiskl týmu tvář. Nehraje se žádný zanďour, beton. Je 

evidentní, že klub jde po správné cestě, což se odráží i na výsledcích. Věřím, že na jaře bude 

mužstvo stejně úspěšné a že k tomu přispěju i já.“ 

„DRUHÁ OPERACE BYL VELKÝ ŠOK“
Fotbalové plány mi narušilo těžké zranění během působení v Bröndby Kodaň. Bylo 

nečekané, možná i trochu hloupé. Zřejmě bych se do Česka nevracel, pokud by k němu 

nedošlo. První sezona v Bröndby byla oťukávací, přišel jsem v desátém kole. Byli tam 

dobří útočníci, většinou jsem střídal. Ta další byla o něčem jiném, její první polovinu jsem 

odehrál snad všechny zápasy. Ve třetím kole druhé části přišlo to zranění. Nejhorší byl 

moment, kdy mi po půl roce, kdy jsem se už chystal k návratu na hřiště, bylo oznámeno, 

že musím na druhou operaci. Byl to velký šok. Jsem naštěstí flegmatik, oklepal jsem se. 

Nebral jsem to tak, že by se mi zbořil svět.

„VE STUTTGARTU JSEM UŽ NECÍTIL ŠANCI“
Často dostávám otázku, jestli bych se před pěti lety, kdy jsem kývl Stuttgartu, se součas-

nými zkušenostmi rozhodl jinak. Upřímně říkám, že bych nic jinak neudělal. Samozřejmě, 

byl to pro mě tenkrát obrovský skok. Podmínky, zázemí, oproti Jihlavě šlo o jiný svět. Mož-

JAN KLIMENT * Narozen: 1. září 1993 * Výška: 185 cm * Váha: 73 kg * Státní příslušnost: 
Česká republika * Stav: ženatý, manželka Denisa * Fotbalový post: útočník * Hráčská ka-
riéra: Vysočina Jihlava (1999-2013), Dukla Banská Bystrica (2014), Vysočina Jihlava (2014-
2015), VfB Stuttgart (2015-2016), Bröndby Kodaň (2016-2018), VfB Stuttgart B (2018-2020), 
1. FC Slovácko (2020-?) * Česká liga: 30 zápasů/3 góly * Německá liga: 8/1 * Dánská liga: 
39/7 * Největší úspěchy: nejlepší střelec mistrovství Evropy hráčů do 21 let (2015) - 3 góly, 
člen reprezentačních výběrů U19 a U20

 PŘESTUPU DO STUTTGARTU ČESKÝ ÚTOČNÍ NELITUJE, BYŤ SI ZA NĚMECKÝ KLUB 
 ZAHRÁL JEN V OSMI BUNDESLIGOVÝCH UTKÁNÍCH A VSTŘELIL JEDINOU BRANKU. 

STALO SE...

 SLUŠNĚ SE ROZEBÍHAJÍCÍ KARIÉRU V BRÖNDBY 
 KODAŇ ZABRZDILO JANU KLIMENTOVI ZRANĚNÍ. 

  Přestupová výměna 
Simerský - Železník
Prvoligové kluby ze Zlína a Opavy se dohodly 
na přestupu dvou hráčů. Zlín posílil obránce 
Dominik Simerský, naopak ke Slezanům zamířil 
útočník Lukáš Železník. Sedmadvacetiletý bek 
kromě Opavy hrál v nejvyšší soutěži i za Brno 
a Znojmo, v 75 ligových zápasech vstřelil dvě 
branky. O dva roky starší forvard má na kontě 
díky působení ve Zlíně, Slavii a Mladé Boleslavi 
95 ligových duelů, v nichž zaznamenal 15 tref. 
V sezoně 2016/2017 vyhrál titul se Slavií, byť 
za ni odehrál jen sedm minut.

  Rondič přestoupil 
do Liberce
Bosenský útočník Imad Rondič přestoupil z praž-
ské Slavie do Liberce, s nímž trénuje od začát-
ku zimní přípravy. Se Slovanem podepsal hráč 
dlouhodobý kontrakt. Mládežnický reprezentant 
Bosny a Hercegoviny přišel do Slavie v lednu 2018. 
Červenobílí ho poslali na hostování do druholigové 
Viktorie Žižkov. Poté se vrátil do Slavie, za jejíž 
B-tým odehrál ve třetí nejvyšší soutěži podzimní 
část aktuální sezony. Za určitých podmínek se 
může do vršovického klubu ze severu Čech vrátit.

  Staněk bude 
hostovat v Plzni
Fotbalisty Plzně posílil brankář Jindřich Staněk, 
který bude ve Viktorii hostovat do konce sezony 
z Českých Budějovic, součástí smlouvy je ná-
sledná opce. V druhém týmu ligové tabulky zvýší 
třiadvacetiletý gólman konkurenci na brankář-
ském postu a doplní Aleše Hrušku s Dominikem 
Sváčkem. Prošel všemi mládežnickými repre-
zentacemi včetně „jedenadvacítky“. Vyzkoušel 
si i angažmá v anglickém Evertonu, kam v roce 
2014 přestoupil z pražské Sparty, v prvním týmu 
londýnského klubu ale nechytal. Poté se vrátil 
domů a s Českými Budějovicemi vybojoval postup 
do nejvyšší soutěže. Na podzim odchytal úvod-
ních 11 kol a pak ho na postu jedničky nahradil 
zkušený Jaroslav Drobný.

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

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

24. LEDNA

1996 Patrik Schick 2016-? 22/9

25. LEDNA

1955 Vladislav Lauda 1985 3/1

1967 Václav Němeček 1988-1996 60/6

26. LEDNA

1895 Karel Steiner 1920-1930 14/3

1931 Jaroslav Borovička 1953-1961 21/2

1984 Luboš Hušek 2009 1/0

27. LEDNA

1983 Michal Ordoš 2012-2013 2/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Poslední nominační šance

V minulých dnech se oficiálně potvrdilo, kde se-
hraje český národní tým březnový přípravný dvoj-
zápas. Dá se říci, že na neutrální půdě, neboť 
na stadionech ve Spojených státech (26. v Charlotte 
a 29. v Miami) se střetne po dvaceti letech opět 
s Mexikem a poprvé v historii s Hondurasem. Kvůli 
odletu na americký zájezd se slavnostní vyhlášení 
ankety Fotbalista roku uskuteční letos už v neděli 
večer, a nikoliv jako tradičně v pondělí, neboť v tu 
dobu budou reprezentanti na cestě do zámoří.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Vzhledem k tomu, že trenér Jaroslav Šilhavý deklaruje, že chce 

vzít do Itálie na závěrečný přípravný kemp před EURO 2020 pou-

ze třiadvacítku vyvolených, jsou zmíněné dva duely s americkými 

soupeři poslední herní šancí pro hráče, kteří balancují na hra-

ně nominace na evropský šampionát. Svoji roli ve výběru kádru, 

který usedne na palubu běžné letecké linky, s níž se do zámoří 

a zpátky do Prahy výprava přepraví, samozřejmě mohou sehrát 

i případné zdravotní omluvenky. Také zahraniční kluby, v nichž 

čeští fotbalisté působí, nebudou nejspíš příliš nadšené ze zvolené 

destinace v tomto oficiálním reprezentačním termínu s ohledem 

na finišující ligové soutěže kvůli riziku zranění či nadměrné únavy.

I když do nominace zbývají téměř dva měsíce, dá se předpo-

kládat, že se v ní s největší pravděpodobností neobjeví úplný no-

váček. Většinu adeptů již kouč Šilhavý v „áčku“ vyzkoušel (v pod-

zimním kvalifikačním bloku to byli dallaský „snajpr“ Zdeněk 

Ondrášek či slávista Petr Ševčík). A protože na sklonku března 

hrají také klíčové utkání kvalifikace o postup na mistrovství  

Evropy hráčů do 21 let „lvíčata“ v Řecku, bylo by necitlivé z ní 

v tuto dobu vytáhnout a otestovat největší opory kapitána Micha-

la Sadílka či mimořádně talentovaného sparťanského útočníka 

Adama Hložka. Naopak se nabízí jednorázové posílení o Alexe 

Krále, který je v A-týmu již etablovaný, ale věkově spadá ještě 

do „jedenadvacítky“, jak to praktikují i jiné země, například jeden 

ze soupeřů ve skupině Chorvatsko.

Mnohem reálnější se jeví reprezentační comeback uzdrave-

ných zkušených středopolařů Bořka Dočkala a Davida Pavelky, 

kteří patřili stabilně do základní sestavy národního týmu. Bude 

ale záležet, jestli jejich rekonvalescence po vážných zraněních 

a podstoupených operacích bude definitivně skončená a jestli 

budou mít již v nohou potřebnou rozehranost v ostrých zápa-

sech svých klubů. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Evropská šlechta

Kluby z pěti nejlepších evropských lig, mezi 
něž se řadí anglická, francouzská, italská, ně-
mecká a španělská nejvyšší soutěž, se na pří-
jmech podílely 75 procenty. Téměř polovina 
z celkového zisku - 49 procent - připadla pouze 
30 klubům. Jejich růst tržeb byl třikrát vyšší 
než u ostatních mužstev.

Platy hráčů vzrostly o 9,4 procenta neboli 
o 1,2 miliardy eur (kolem 30 miliard korun). 
Španělské kluby se na růstu podílely 332 mili-
ony eur (přes 8,3 miliardy korun). Platy hráčů 
ukrajují 64 procent z příjmů klubů. Třicet pět 
týmů dává na platy minimálně 100 milionů 
eur. Výnosy z přestupů se nezahrnují mezi pří-
jmy, nýbrž odděleně jako zisky z prodeje aktiv, 
přestože mnoho klubů je na prodeji hráčů zá-
vislých. Hrubý příjem z přestupů dosáhl na šest 
miliard eur (kolem 150 miliard korun), což 
představuje pětadvacetiprocentní nárůst. Nej-
více na výdělky z transferů spoléhají belgické, 
francouzské a portugalské kluby, které tvoří 
padesát a více procent jejich příjmů. 

 I MANCHESTER CITY PATŘÍ 
 DO „EVROPSKÉ ŠLECHTY“. 

 KOHO POVOLÁ JAROSLAV ŠILHAVÝ NA BŘEZNOVÉ 
 PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY S MEXIKEM A HONDURASEM? 

 ČESKÉ REPREZENTANTY ČEKAJÍ POSLEDNÍ DVA DUELY PŘED NOMINACÍ NA PŘÍPRAVU NA EURO 2020. 

AKTUÁLNĚ

Třicet nejúspěšnějších evropských 
klubů vydělalo za finanční rok 2018 stej-
ně jako zbylých 682 týmů. Podle studie 
Evropské fotbalové unie UEFA si 712 klu-
bů z 55 domácích soutěží přišlo na rekord-
ních 21 miliard eur (zhruba 527 miliard 
korun), což je dvacetiprocentní nárůst 
oproti předchozímu roku. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Poslední přípravné zápasy před nominací 

na červnové EURO 2020 sehrají čeští reprezentanti 

v březnu ve Spojených státech, kde se střetnou 

s národními týmy Mexika a Hondurasu.

KRESBA TÝDNE

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


Tato sezona je pro VLADIMÍRA DARIDU úplně „jiné kafe“, než ta před-
chozí. Zranění a dlouhé pauzy jsou pryč, od srpna za Herthu odehrál 
téměř všechny zápasy. Kapitánu české reprezentace ale kalí radost 
nelichotivé postavení berlínského klubu v tabulce bundesligy. Do její 
jarní části Hertha vstoupila domácím debaklem od Bayernu (0:4).

Vladimír Darida:

„Občas už
přemýšlím

o EURO!“

Vladimír Darida:

„Občas už
přemýšlím

o EURO!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jak jste strávil debakl od Bayernu?

„No, pro nás žádný dobrý začátek... Těžko se mi mluví, po ta-

kovém zápase. Pochopitelně jsme si vstup do jarní části předsta-

vovali líp. Na druhou stranu, musíme být realisté, s Bayernem se 

těžko boduje. My potřebujeme dělat body především s týmy, které 

jsou kolem nás.“

 Mrzí vysoká porážka ještě víc, když na konci podzimu to 

vypadalo, že jste s Herthou chytli vítr do plachet?

„Přáli jsme si na konec podzimu navázat. V prosinci jsme čty-

ři zápasy neprohráli, získali jsme v nich osm bodů. Myslím, že 

do šedesáté minuty jsme se drželi dobře. Mnichov nás tlačil, ale 

v defenzívě jsme byli pevní. Jenom centrovali do naší šestnáctky, 

do šancí se nedostávali. Bohužel po prvním gólu se rozjeli.“

 Inkasovali jste pak další tři branky v rychlém sledu. Hráli 

jste vabank, nebo Bayern chytil takový lauf?

„Změnili jsme rozestavení na čtyři, čtyři, dva. A otevřeli jsme 

hru. Soupeř toho dokázal využít. My jsme si vytvořili jen jednu 

šanci. Tím, že ve středu pole měl Bayern o jednoho hráče víc 

a jeho stopeři dokázali hrát vzadu jeden na jednoho, trestal nás. 

Bayernu určitě pomohla zimní pauza, navíc mu nahrály sobotní 

výsledky. Cítil, že může skočit na druhé místo, měl obrovskou 

motivaci.“

 Situace Herthy není nejlepší, máte náskok jen dva body 

na šestnáctou, barážovou příčku. 

„Situace není úplně příjemná. Nikdo v klubu si nepřeje, aby-

chom byli na takovém místě. Teď jedeme do Wolfsburgu, potom 

nás čeká Schalke. Vstup do druhé části sezony máme těžký. Ale 

myslím, že pokud dokážeme v nadcházejících dvou utkáních 

uhrát nějaké body, bude to velká vzpruha před sérií zápasů s cel-

ky kolem nás.“

 VLADIMÍR DARIDA SMUTNĚ ODCHÁZÍ OD BRÁNY HERTHY. 
 BAYERN SE V NEDĚLNÍM MAČI ZÁSLUHOU THOMASE MÜLLERA PRÁVĚ UJAL VEDENÍ 1:0.  

 KDYŽ NEBUDE BRÁT V POTAZ AKTUÁLNÍ UMÍSTĚNÍ HERTHY V TABULCE, 
 MÁ VLADIMÍR DARIDA V TÉTO SEZONĚ DŮVOD K ÚSMĚVŮM. KONEČNĚ JE ZDRAVÝ A NA HŘIŠTI SE MU DAŘÍ. 

„Rád bych přidal 
do konce sezony 
ještě pár gólů.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V PROBÍHAJÍCÍM BUNDESLIGOVÉM ROČNÍKU NASTOUPIL VLADIMÍR DARIDA 
 DO ŠESTNÁCTI UTKÁNÍ. VÍCKRÁT SE NA TRÁVNÍKU OBJEVILI POUZE DVA HRÁČI HERTHY. 

 V únorových a březnových duelech s Mohučí, Kölnem, 

Paderbornem, Düsseldorfem a Brémami leží klíč k poklidnému 

závěru bundesligy?

„Tam by chtělo mít top formu a tyto zápasy, pokud možno, 

všechny vyhrát. Tím bychom odskočili nahoru a měli klid.“

 V dolních patrech tabulky se pohybujete od prvních kol. 

Přitom sezonu jste rozjeli cennou remízou na Bayernu. Proč po-

tom tým zvadl?

„Po Bayernu jsme doma nešťastně prohráli s Wolfsburgem, 

následně jsme vyhořeli na Schalke. Po třech kolech jsme měli je-

den bod, od té doby jsme zůstali dole, nepovedlo se nám nabrat 

delší úspěšnou sérii. Jen jsme se lehce nadechli, ale pak zase za-

čali prohrávat. Nakonec klub odvolal trenéra Čoviče.“

 Kouč Ante Čovič u týmu dlouho nevydržel, Herthu pře-

vzal v létě. Jaký byl?

„Anteho vidím jako super trenéra. Co se týká taktiky, ofenzívní 

fáze, je na velice dobré úrovni. I pro vedení bylo těžké ho odvolat, 

protože měl skvělé názory. Myslím, že i tréninky byly výborné. 

Jen si to prostě celkově s mužstvem nesedlo, nefungovalo. Ne-

myslím si ale, že se jednalo o vinu Ante, že by byl špatný trenér. 

To vůbec ne.“

 Během půlroku tři trenéři není asi pro tým ideální stav...

„Samozřejmě, ideální to není. Situace prostě byly takové, že 

změny nastat musely. Ta poslední byla pro nás hráče impulzem 

a varováním ve smyslu: Hele, proberte se, situace opravdu není 

dobrá, musíme ji změnit. Co přišel trenér Klinsmann, začali jsme 

 V REPREZENTACI NASBÍRAL VLADIMÍR DARIDA JIŽ 61 STARTŮ, 
 NEJVÍC ZE VŠECH NYNĚJŠÍCH REPREZENTANTŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Co říkáte celkově průběhu bundesligy? Posledních něko-

lik let jí dominoval Bayern, v této sezoně má několik zdatných 

konkurentů v čele s lídrem z Lipska. Může některý z nich Bayern 

sesadit?

„Konečně je to nahoře zajímavé. (směje se) Doufám, že Bayern 

už někdo sesadí, že mu spadne hřebínek. Aby německá liga neby-

la nahoře pořád tak jednoznačná. Myslím, že i pro ni by bylo lepší, 

kdyby ji vyhrál také někdo jiný. A pro fanoušky zajímavější.“

 Má Lipsko na titul?

„Myslím, že mají výborně sestavený tým. Mají velké finanční 

možnosti, ale výběr hráčů a složení kádru dělají citlivě, výborně. 

Jeden hráč pasuje k druhému, ladí jim to dohromady. Vědí, co 

chtějí, vyplácí se jim to. Musím říct, že jejich koncepce se mně libí. 

Lipsko má opravdu dobré mužstvo.“

ROZHOVORROZHOVOR

 VLADIMÍR DARIDA STŘÍLÍ DO SÍTĚ SVÉHO BÝVALÉHO KLUBU FREIBURGU JEDEN ZE TŘI GÓLŮ V TÉTO SEZONĚ. 

pracovat víc na fyzičce. Abychom měli do zápasů základ, na kte-

rém se dá stavět. Přes zimní pauzu jsme měli tvrdou přípravu, 

do jara by nám to mohlo pomoct. Až budou na konci sezony ostat-

ním síly ubývat, doufám, že nám budou držet. Přípravu jsme začali 

dřív, už před Silvestrem. Věřím, že během jara toho využijeme.“

 Jaký na vás Klinsmann udělal dojem? Překvapil vás ně-

čím?

„Docela mě překvapil koncept, který zavedli. Podobá se ang-

lickému. Klinsmann je takový šéftrenér, manažer, který všechno 

sleduje. Je nad trenérem Alexem Nourim, který vede tréninky 

a připravuje taktiku. Myslím, že to vůbec není špatný model, Klin-

smann má během tréninků čas sledovat různé detaily.“

 Tréninky tedy pouze pozoruje?

„Přesně tak. Pozoruje, jak kdo trénuje, jak se projevuje. Má tak 

daleko větší přehled. Pak si vezme slovo před zápasy při přípravě. 

Opravdu jde o zajímavý koncept, s něčím takovým jsem se setkal 

v kariéře poprvé.“

 Byť se týmu výsledkově nedaří, je pro vás tato sezona 

náplastí na tu nešťastnou uplynulou, v níž vás provázela zranění?

„Ano, odehrál jsem prakticky všechny zápasy. Stál jsem jen 

jednou kvůli vyloučení. Zatím dobrý. Byl bych rád, kdybych přidal 

do konce sezony ještě pár gólů. Na hřišti se cítím dobře, pravidel-

ně hraju, což je pro mě nejdůležitější. Věřím, že to bude takhle po-

kračovat dál. Klepu si na zuby, zdraví drží.“

 PO ZÁPASE S ANGLIÍ SE VLADIMÍR DARIDA RADUJE Z CENNÉHO VÍTĚZSTVÍ 
 SE SPOLUHRÁČI JANEM KOPICEM A ZDEŇKEM ONDRÁŠKEM. 

Vladimír Darida
Narozen: 8. srpna 1990 * Výška: 171 cm * Váha: 66 kg * Stav: že-
natý, manželka Kateřina, syn Andreas (10 měsíců) * Fotbalový 
post: záložník * Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň (1995-2011), 
Baník Sokolov (2011), Viktoria Plzeň (2011-2013), SC Freiburg 
(Německo, 2013-2015), Hertha BSC Berlín (Německo, 2015-?) * 
Reprezentace: 61 zápasů / 6 gólů  * Největší úspěchy: postup 
do čtvrtfinále EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účast na EURO 
2016 ve Francii, postup na EURO 2020, postup do osmifinále  
Evropské ligy (2013), postup do základní části Ligy mistrů (2011, 
2013), mistr české ligy (2011, 2013), vítěz Ondrášovka cupu 
(2010), vítěz ankety Fotbalista roku 2017

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 EUFORIE V ŠATNĚ PO LISTOPADOVÉ VÝHŘE 2:1 NAD KOSOVEM, KTERÁ ČESKÉMU 
 REPREZENTANTOVI OTEVŘELA CESTU NA TŘETÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ŘADĚ! 

 Co jste říkal víkendovému hattricku Haalanda v premié-

ře za Dortmund?

„Debut snů. Naskočit během prvního zápasu za nepříznivého 

stavu, dát hattrick a utkání otočit? Co víc si přát.“

 Jeho galapředstavení odnesl Augsburg, respektive bran-

kář Tomáš Koubek. Mluvil jste s ním po utkání?

„Ne, ne. Původně jsem se chystal, že mu napíšu, ale pak jsem 

od toho raději upustil.“

 Pojďme krátce k národnímu týmu. V březnu poletíte 

do Spojených států k zápasům s Mexikem a s Hondurasem. Do-

kážu si představit, že v klubech českých reprezentantů příliš 

nadšení nebudou...

„Má to svoje výhody i nevýhody. Moc se těším, zahrajeme si s ji-

nými soupeři mimo Evropu. Poznáme jiný fotbal, který nám může 

ukázat odlišné věci, než kdybychom hráli proti známým soupe-

řům z Evropy. Když vezmu klubovou stránku, bude to náročné. 

Přiletíme do Ameriky, budeme se muset vypořádat s časovým 

posunem. Odehrajeme dva zápasy a vrátíme se zpátky do Evropy. 

A čeká nás další aklimatizace. Tělo bude mít enormní zátěž. V klu-

bech možná nebudou šťastní, že máme takový sraz. Ale když to 

budu brát z pohledu nároďáku, může nám tento sraz hodně dát.“

 Máte myšlenky na EURO?

„O EURO už občas přemýšlím. Je to nádherný turnaj, zažil jsem 

dvě předchozí. Rád bych byl u toho i potřetí. Doufám, že se mi 

na jaře bude dařit.“ 

„Klinsmann je takový 
šéftrenér, manažer, 

který všechno sleduje.“

 V BŘEZNU 2019 SI VLADIMÍR DARIDA ZAHRÁL V PRAZE PROTI BRAZILCŮM. 
 PO ROCE JEJ S NÁRODNÍM TÝMEM ČEKÁ CESTA DO USA K DUELŮM S MEXIKEM A S HONDURASEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Reprezentace poletí 
na dvojzápas do USA

Český národní tým sehraje v březnu dva přípravné zápasy v USA. Svěřenci 
trenéra Jaroslava Šilhavého nejprve ve čtvrtek 26. března v Charlotte nastoupí 
proti Mexiku a o tři dny později v Miami změří síly s Hondurasem. 

 PO BŘEZNOVÉM DOMÁCÍM MAČI S BRAZÍLIÍ ČEKAJÍ NA ČESKÉ 
 REPREZENTANTY DALŠÍ ZÁPASY S TÝMY Z AMERICKÉHO KONTINENTU. 

 REPREZENTAČNÍ TÝM PŘED ROZHODUJÍCÍM LISTOPADOVÝM BOJEM 
 O POSTUP NA ME S KOSOVEM. TEĎ FOTBALISTY ČEKÁ BŘEZNOVÁ CESTA DO USA. 

„Čekají nás soupeři, se kterými zase tak často hrát nemůže-

me. To pro nás může být přínosné. Honduras v letech 2010 a 2014 

postoupil na mistrovství světa a Mexiko dlouhodobě patří mezi 

nejlepší americké reprezentační týmy. Vždyť na posledních sed-

mi světových šampionátech vždy postoupilo ze základní skupiny 

a na mistrovství v Rusku dokonce porazilo Německo,“ říká na ad-

resu nejbližších soupeřů reprezentační kouč. 

Čeští fotbalisté se v samostatné historii potkali s Mexikem 

pouze jednou - v únoru 2000 na turnaji v Hongkongu zvítězili 

2:1. Proti Hondurasu je čeká premiéra. Ve Spojených státech se 

národní mužstvo naposledy představilo v květnu 2010, kdy tam 

v přípravných utkáních podlehlo Turecku 1:2 a porazilo domácí 

USA 4:2. Reprezentanti už znají kompletní program pro první 

polovinu roku. Po březnových zápasech je 4. června čeká další 

příprava na hřišti Itálie a za tři dny domácí duel proti Rakousku, 

který pro Šilhavého tým bude posledním testem před startem 

mistrovství Evropy. 

 TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ BUDE MOCI OTESTOVAT 
 VÝKONNOST HRÁČŮ PROTI NETRADIČNÍM SOUPEŘŮM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Výprava do skotského
domova českého týmu 

Mistrovství Evropy sice začne až za necelých pět měsíců, ale přípravy už 
jsou v plném proudu. Česká reprezentace už například ví, kde bude bě-
hem šampionátu bydlet a trénovat. Tak zvaný „basecamp“ bude mít v Edin-
burghu, odkud bude v základní skupině cestovat na zápasy do Glasgow 
a do Londýna. V závěru minulého týden se do Edinburghu vypravili zástup-
ci českého týmu, aby se přímo na místě přesvědčili o aktuální situaci. 

 ČESKÁ REPREZENTACE BUDE BĚHEM MISTROVSTVÍ EVROPY BYDLET V HOTELU 
 COURTYARD EDINBURGH WEST, KTERÝ JE V PĚŠÍ VZDÁLENOSTI OD TRÉNINKOVÉHO CENTRA. 

 NÁRODNÍ TÝM NAJDE PRVOTŘÍDNÍ PODMÍNKY PRO TRÉNINK VE SPORTOVNÍM STŘEDISKU ORIAM. 
 TEN VYUŽÍVÁ TŘEBA SKOTSKÁ RAGBYOVÁ REPREZENTACE NEBO NĚKTERÉ SKOTSKÉ FOTBALOVÉ KLUBY. 

 VE STŘEDISKU ORIAM BUDE MÍT ČESKÁ REPREZENTACE VŠECHNO POTŘEBNÉ. 
 A TO VČETNĚ POSILOVNY, REGENERAČNÍHO BAZÉNU NEBO RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ZLATÉ KLIKY NA DVEŘÍCH NEHLEDEJTE, ALE I TAK NAJDOU HRÁČI V HOTELU 
 COURTYARD EDINBURGH WEST VŠECHNO, CO BUDOU KE KVALITNÍ PŘÍPRAVĚ POTŘEBOVAT. 

 NA TOMTO TRÁVNÍKU SE SVĚŘENCI TRENÉRA JAROSLAVA ŠILHAVÉHO BUDOU PŘIPRAVOVAT 
 NA SVÉ ZÁPASY. HŘIŠTĚ V TÉ DOBĚ BUDE VYPADAT JINAK - UEFA HO „OBLÉKNE“ VE STYLU MISTROVSTVÍ EVROPY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.reprefotbal.cz/
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3/2020 BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

Šlágr 23. kola na Anfieldu dopadl podle předpokladů, rozjetý Liver-
pool smáznul rivaly z Manchesteru United 2:0 a znovu navýšil svůj již 
tak luxusní náskok v čele tabulky. Výhru lídra pečetil v nastavení Mo-
hamed Salah, který prolomil prokletí a poprvé v kariéře gólově pokořil 
historicky nejúspěšnější anglický klub.    

O zisku titulu už je prakticky rozhodnuto, Reds jedou a na druhého mají k dobru 16 bodů! 

A to ještě odehráli o zápas méně… Celek kouče Kloppa skóroval ve všech 22 ligových zá-

pasech, do kterých v aktuálním ročníku nastoupil. Poslední tým, kterému se stejný kousek 

podařil, byl v sezoně 2001/02 Arsenal, který dokázal rozvlnit síť dokonce v každém z 38 

ligových duelů, v nichž ani jednou neprohrál. Parta kouče Kloppa má dobře nakročeno 

k tomu, aby se Kanonýrům vyrovnala, ovšem německý kouč brzdí nadšení: „Fanoušci mo-

hou zpívat oslavné chorály, pro nás se ale nic nemění. Jsme tam, kde jsme byli, jen máme 

o tři body víc,“ drží se na zemi Klopp.  

Své sobotní 49. narozeniny hodlal Pep Guardiola oslavit tříbodovým ziskem v zápase 

s Crystal Palace, jeho svěřenci mu však radost neudělali. Po brance Tosuna doma s outsi-

derem dlouho prohrávali, a když skóre v posledních osmi minutách díky dvěma zásahům 

Agüera otočili, vlastní gól Fernandinha v samotném závěru je o výhru připravil. Zatímco 

loni Citizens dokázali vyhrát 14 utkání v řadě, v aktuálním ročníku ještě nezvítězili ve více 

než třech duelech za sebou... O triumf v závěru přišel také Arsenal proti Sheffieldu, za kte-

rý Fleck v 83. minutě vyrovnal konečných 1:1. Kanonýři propásli šanci přeskočit v tabulce 

rivaly z Tottenhamu, kteří jen bez branek remizovali na půdě Watfordu a už čtyři kola če-

kají na vítězství. A to mohou být Spurs za bod ještě rádi, gólman Gazzaniga chytil penaltu  

Deeneyho nařízenou za ruku Vertonghena. Newcastle potvrdil, že doma umí zahrát 

na Chelsea a gólem Haydena ve čtvrté minutě nastavení ukořistil důležitý triumf 1:0. Stra-

ky doma Blues porazili popáté z posledních sedmi duelů! 

Jeho přestup za 20 milionů eur ze Salcburku do Dortmundu byl nej-
dražším v zimním přestupovém okně z celé bundesligy. Na premiéru 
v dresu Borussie čekal v Augsburgu na lavičce náhradníků, neboť se 
do přípravy zapojil později kvůli drobným zdravotním problémům. Ale 
když naskočil do akce, řádil jako uragán!   

Kouč Lucien Favre ho poslal trávník téměř po hodině hry místo krajního obránce Piszc-

zeka, neboť úřadující vicemistr v tu chvíli prohrával už 1:3. A devatenáctiletý norský útočník 

Erling Haaland zažil senzační bundesligový debut, když za pouhých dvacet minut nastřílel 

do sítě českého reprezentačního brankáře Tomáše Koubka hattrick, v této sezoně už šestý 

(!) a zařídil obrat hostů k výhře 5:3! Šéfové vestfálského velkoklubu musí zářit spokojenos-

tí, jaký se jim na konci roku povedl transfer na úkor věhlasných evropských konkurentů. 

Něco podobného zažili před šesti lety, kdy stejný střelecký majstrštyk předvedl v premiéře 

gabonský snajpr Pierre-Emerick Aubameyang, který potom táhl svými góly dortmund-

skou ofenzivní mašinu. Měl na dresu rovněž číslo 17 jako Haaland…

Z českého pohledu byl v úvodním kole jarní části nejspokojenější gólman Brém Jiří 

Pavlenka, který vychytal v Düsseldorfu první čisté konto v této sezoně a dovedl Werder 

k důležitým třem bodům. Hosté díky nejtěsnějšímu vítězství 1:0 dostali pod sebe v pás-

mu ohrožení sestupem právě domácí Fortunu. Krajní bek Pavel Kadeřábek zůstal jen 

na lavičce při domácí porážce Hoffenheimu s Frankfurtem 1:2, záložník Vladimír Darida 

odehrál při prohře Herthy s Bayernem 68 minut. Při odchodu českého reprezentanta 

ze hřiště prohrával berlínský mančaft o jednu branku, nakonec ale museli jeho fanoušci 

skousnout debakl 0:4. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. RB Lipsko 18 12 4 2 51:21 40
2. Bayern 18 11 3 4 50:22 36

3. Mönchenglad-
bach 18 11 2 5 33:20 35

4. Dortmund 18 9 6 3 46:27 33
5. Schalke 18 9 6 3 31:21 33
6. Leverkusen 18 9 4 5 27:22 31
7. Freiburg 18 8 5 5 29:24 29
8. Hoffenheim 18 8 3 7 26:30 27
9. Wolfsburg 18 6 6 6 19:21 24

10. Augsburg 18 6 5 7 31:36 23
11. Frankfurt 18 6 3 9 29:30 21
12. Union Berlín 18 6 2 10 21:27 20
13. Kolín n. R. 18 6 2 10 22:33 20
14. Hertha 18 5 4 9 22:33 19
15. Mohuč 18 6 0 12 26:41 18
16. Brémy 18 4 5 9 24:41 17
17. Düsseldorf 18 4 3 11 18:37 15
18. Paderborn 18 3 3 12 21:40 12

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 22 21 1 0 52:14 64
2. Manchester City 23 15 3 5 64:27 48
3. Leicester 23 14 3 6 48:23 45
4. Chelsea 23 12 3 8 39:30 39
5. Manchester Utd. 23 9 7 7 36:27 34
6. Wolves 23 8 10 5 34:30 34
7. Sheffield Utd. 23 8 9 6 25:22 33
8. Tottenham 23 8 7 8 36:31 31
9. Crystal Palace 23 7 9 7 22:26 30

10. Arsenal 23 6 11 6 30:32 29
11. Everton 23 8 5 10 26:33 29
12. Newcastle 23 8 5 10 22:34 29
13. Southampton 23 8 4 11 29:42 28
14. Burnley 23 8 3 12 26:38 27
15. Brighton 23 6 7 10 26:31 25
16. West Ham 22 6 5 11 26:34 23
17. Watford 23 5 8 10 20:34 23
18. Aston Villa 23 6 4 13 29:44 22
19. Bournemouth 23 5 5 13 20:36 20
20. Norwich 23 4 5 14 23:45 17

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Vardy J. Leicester 17 4
2. Agüero S. Manchester City 15 3
3. Rashford M. Manchester Utd 14 4
4. Aubameyang P. Arsenal 14 1
4. Ings D. Southampton 14 1
6. Abraham T. Chelsea 13 3
7. Mane S. Liverpool 11 6

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Werner T. RB Lipsko 20 6
2. Lewandowski R. Bayern 20 2
3. Hennings R. Düsseldorf 11 0
4. Sancho J. Dortmund 10 10
5. Niederlechner F. Augsburg 10 6
6. Reus M. Dortmund 9 4
7. Petersen N. Freiburg 8 2
8. Andersson S. Union Berlín 8 1
9. Volland K. Leverkusen 7 6

PROGRAM
24. KOLO

21.1. Aston Villa - Watford, Bournemouth - Brighton,
Crystal Palace - Southampton, Everton - Newcastle,
Sheffield Utd. - Manchester City, Chelsea - Arsenal

22.1. Leicester - West Ham, 
Tottenham - Norwich, Manchester Utd. - Burnley 

23.1. Wolves - Liverpool

PROGRAM
19. KOLO

24.1. Dortmund - Kolín n. R.
25.1. Frankfurt - RB Lipsko, Freiburg - Paderborn,

Mönchengladbach - Mohuč, Union Berlín - Augsburg,
Wolfsburg - Hertha, Bayern - Schalke

26.1. Brémy - Hoffenheim, Leverkusen - Düsseldorf

 FORVARD TROY DEENEY MOHL ZAJISTIT WATFORDU VÝHRU NAD TOTTENHAMEM, 
 OVŠEM ŽÁDNOU ŠANCI VČETNĚ POKUTOVÉHO KOPU NEPROMĚNIL. 

 DEBUT SNŮ! ERLING HAALAND NASKOČIL JAKO STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ DO BITVY 
 S AUGSBURGEM A HATTRICKEM POMOHL DORTMUNDU OTOČIT SKÓRE Z 1:3 NA 5:3! 

Suverénní Reds navyšují vedení Haaland jako Aubameyang

VÝSLEDKY
23. KOLO

Liverpool 2:0 Manchester Utd. * Burnley 2:1 Leicester
Newcastle 1:0 Chelsea * Arsenal 1:1 Sheffield Utd.

Brighton 1:1 Aston Villa * Manch. City 2:2 Crystal Palace
Norwich 1:0 Bournemouth * Southampton 2:3 Wolves

West Ham 1:1 Everton * Watford 0:0 Tottenham

VÝSLEDKY
18. KOLO

Paderborn 1:4 Leverkusen * Hertha 0:4 Bayern
RB Lipsko 3:1 Union Berlín * Augsburg 3:5 Dortmund

Düsseldorf 0:1 Brémy * Hoffenheim 1:2 Frankfurt
Kolín n. R. 3:1 Wolfsburg * Mohuč 1:2 Freiburg

Schalke 2:0 Mönchengladbach

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Další lov na oba španělské velkokluby se letos, zdá se, nekoná. Barce-
lona i Real totiž svým největším rivalům v La Lize odskočily už na 8 bodů, 
a začínají svůj tradiční souboj kdo s koho.

Hvězdní soci nemají nijak fenomenální rok, poztráceli na své poměry spoustu bodů. 

Jenže ostatní se trápí ještě více. O uplynulém víkendu navíc selhali dva hlavní rivalové At-

lético se Sevillou a na senzační lov titulu si oba mohou nechat zajít chuť. Madridští Los Ro-

jiblancos jsou v částečném přebudovávání kádru, přesto se až tak velké výkyvy nečekaly. 

Vždyť z 20 ligových zápasů vyhráli jen devět, což je na Simeoneho hochy málo. „Zase jsme 

sklouzli k našemu podzimnímu neduhu, což je ospalý start do zápasu. Vůbec jsme nehráli,“ 

pokrčil ostřílený kouč rameny po fiasku 0:2 v Eibaru.

Sevilla z posledních pěti kol vyhrála jedinkrát. Ve šlágru kola padla 1:2 na Realu, když 

Tomáše Vaclíka dvakrát překonal defenzivní záložník Casemiro. Nicméně na hřišti i mimo 

něj plály velké emoce. Vedoucí gól hostujícího de Jonga sudí velmi sporně odvolal pro údaj-

né bránění ve hře. Když nizozemský útočník poté srovnával na 1:1 a jeho trefu opět pitval 

videorozhodčí, hrozil skandál. „Pokud by jej zase neuznal, byl jsem připravený sejít na hřiš-

tě a odvést tým do kabin!“ zuřil sevillský sportovní ředitel Monchi. Ovšem domácí vše viděli 

jinak. „U jejich první branky to byl faul, mohou protestovat, stěžovat si, ale není důvod. 

U druhé gólové akce jim sice sudí nakonec ruku neodpískal, ale já ji viděl. Občas se to stane 

vám, občas proti vám, ale Monchiho slova jsou už za hranou,“ řekl trenér Zidane.

V útoku dlouho bezzubá Barcelona, kterou po vyhazovu kouče Valverdeho poprvé vedl 

do boje nový trenér Quique Setién, „utrpěla“ výhru s Granadou, když navzdory drtivé pře-

vaze dala jediný gól až po přísné červené pro hosty. Poslední Espaňol se v novém roce roz-

jel - nejprve plichtou obral o body barcelonské rivaly a nyní vyhrál 2:1 ve Villarrealu, i když 

pro změnu on dohrával půl hodiny o deseti. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Barcelona 20 13 4 3 50:23 43
2. Real Madrid 20 12 7 1 38:13 43
3. Atl. Madrid 20 9 8 3 22:14 35
4. Sevilla 20 10 5 5 25:20 35
5. Getafe 20 9 6 5 29:20 33
6. Real Sociedad 20 9 4 7 33:28 31
7. Valencia 20 8 7 5 30:29 31
8. Ath. Bilbao 20 7 9 4 21:14 30
9. Villarreal 20 8 4 8 34:28 28

10. Granada 20 8 3 9 25:26 27
11. Betis 20 7 6 7 29:32 27
12. Levante 20 8 2 10 26:30 26
13. Osasuna 20 5 10 5 26:25 25
14. Alaves 20 6 5 9 21:29 23
15. Valladolid 20 4 10 6 17:23 22
16. Eibar 20 6 4 10 20:29 22
17. Mallorca 20 5 3 12 22:34 18
18. Celta Vigo 20 3 7 10 17:30 16
19. Leganes 20 3 5 12 16:33 14
20. Espanyol 20 3 5 12 16:37 14

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 14 6
2. Benzema K. Real Madrid 12 5
3. Suarez L. Barcelona 11 7
4. Chimy Avila Osasuna 9 2
5. Roger M. Levante 9 0
6. Perez L. Alaves 8 3
7. Loren Betis 8 2
7. Moreno G. Villarreal 8 2

SERIE A

Jednomu sokovi unikají, jenže druhý se drží jako klíště a nechce se 
pustit. Fotbalisty Juventusu nadále zle pronásleduje Lazio, které vyhrálo 
pojedenácté v řadě. Teď jej čeká římské derby. Zastaví ho rivalové z AS?

Dlouho je nikdo nebral moc vážně, ale jejich famózní jízda se už nedá bagatelizovat. 

Biancocelesti naposledy deklasovali 5:1 Sampdorii, když hattrick si připsal nezastavitelný 

Immobile - s 23 góly suverénně nejlepší kanonýr Serie A. Římané zůstávají v tabulce tře-

tí o šest bodů za lídry z Juventusu, ale dotahují Inter a mají zápas k dobru. „Jsme všichni 

šťastní, ale víme, že nemáme čas na odpočinek. V týdnu nás čeká pohár s Neapolí a o ví-

kendu těžké derby,“ varoval kouč Inzaghi, zatímco jeho protějšek Ranieri mu gratuloval: 

„Lazio bylo neskutečné, úžasné! Užívají si fotbal a hrají srdcem. Jsem moc zvědavý, kde 

budou na konci března,“ prorokoval soupeři velký úspěch. 

Jistě, Římané mají stále reálnou šanci na titul, první po dvaceti letech. „Pokud bude 

do konce sedm zápasů a stále budeme v této pozici, proč nevěřit? Ale teď je stále cílem po-

stup do Ligy mistrů,“ brzdil emoce kapitán Immobile, jenž by mohl zlomit střelecký rekord 

Higuaína - 36 gólů. „Tohle dokázal jen on, nikdo jiný, bude to těžké. Ale s těmito spoluhráči, 

fanoušky a nadšením je možné cokoli,“ usmál se.

Navíc rivalové se trápí. Inter ještě bez anglické posily Younga plichtil podruhé v řadě, 

tentokrát 1:1 v Lecce. „Jsme tým, který potřebuje jet stále rychlostí 200 km/h. Pokud ztra-

tíme tempo, máme problém,“ řekl kouč Conte. Juventus přetlačil Parmu 2:1 díky dvěma 

trefám Ronalda. Portugalec se prosadil v sedmém utkání Serie A za sebou, což se v dresu 

Juventusu naposledy povedlo před 15 lety Trézéguetovi. Neapol doma padla s Fiorentinou 

0:2 a od prosincového nástupu Gattusa na lavičku nebodovala ve čtyřech z pěti utkání Se-

rie A. Teď navíc přijede Juventus... 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 20 16 3 1 39:19 51
2. Inter 20 14 5 1 41:17 47
3. Lazio 19 14 3 2 46:18 45
4. AS Řím 20 11 5 4 37:22 38
5. Atalanta 19 10 5 4 49:26 35
6. Cagliari 20 8 6 6 35:31 30
7. Parma 20 8 4 8 27:27 28
8. AC Milán 20 8 4 8 21:26 28
9. Turín FC 20 8 3 9 26:28 27

10. Verona 19 7 5 7 22:22 26
11. Neapol 20 6 6 8 28:28 24
12. Bologna 20 6 6 8 29:32 24
13. Fiorentina 20 6 6 8 25:29 24
14. Udinese 20 7 3 10 19:31 24
15. Sassuolo 20 6 4 10 32:35 22
16. Sampdoria 20 5 4 11 20:33 19
17. Lecce 20 3 7 10 23:39 16
18. Brescia 20 4 3 13 19:38 15
19. FC Janov 20 3 5 12 21:41 14
20. Spal 19 3 3 13 12:29 12

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Immobile C. Lazio 23 5
2. Ronaldo C. Juventus 16 2
3. Lukaku R. Inter 14 2
4. Joao Pedro Cagliari 13 1
5. Martinez L. Inter 10 1
6. Muriel L. Atalanta 10 0
7. Berardi D. Sassuolo 9 3
7. Iličič J. Atalanta 9 3

PROGRAM
21. KOLO

24.1. Osasuna - Levante
25.1. Espanyol - Ath. Bilbao, Valencia - Barcelona,

Alaves - Villarreal, Sevilla - Granada
26.1. Atl. Madrid - Leganes, Celta Vigo - Eibar,

Getafe - Betis, Real Sociedad - Mallorca,
Valladolid - Real Madrid

PROGRAM
21. KOLO

24.1. Brescia - AC Milán
25.1. Spal - Bologna, Fiorentina - FC Janov, 

Turín FC - Atalanta
26.1. Inter - Cagliari, Parma - Udinese, Verona - Lecce,

Sampdoria - Sassuolo, AS Řím - Lazio, Neapol - Juventus

 BRANKÁŘ TOMÁŠ VACLÍK V MADRIDU DVAKRÁT 
 INKASOVAL A SEVILLA PADLA S REALEM 1:2.  CIRO IMMOBILE HATTRICKEM SESTŘELIL 

 SAMPDORII A S 23 GÓLY VLÁDNE KANONÝRŮM SERIE A. 

Giganti se utrhli Kdo zastaví Lazio?

VÝSLEDKY
20. KOLO

Barcelona 1:0 Granada * Ath. Bilbao 1:1 Celta Vigo
Villarreal 1:2 Espanyol * Betis 3:0 Real Sociedad

Mallorca 4:1 Valencia * Eibar 2:0 Atl. Madrid
Osasuna 0:0 Valladolid * Real Madrid 2:1 Sevilla

Levante 0:1 Alaves * Leganes 0:3 Getafe

VÝSLEDKY
20. KOLO

Juventus 2:1 Parma * FC Janov 1:3 AS Řím
Bologna 1:1 Verona * Brescia 2:2 Cagliari

Lecce 1:1 Inter * AC Milán 3:2 Udinese
Neapol 0:2 Fiorentina * Sassuolo 2:1 Turín FC
Lazio 5:1 Sampdoria * Atalanta:Spal (hráno po uzávěrce)

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

Z kočky 
je už lev!

Odešel ti slovutný Ronaldo a teď se ukáže, jaký jsi břídil za ze-
nitem výkonnosti. Francouzský útočník KARIM BENZEMA (30) byl 
mnohými předurčen k velkému pádu do zapomnění. Místo toho 
na něj slavný Real Madrid spoléhá více než kdykoli předtím!

Karim Benzema

Z kočky 
je už lev!
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Na Balea pískají, křehký Hazard se do hry ještě pořádně nedo-

stal a talentovaní mladíci nedorostli k tomu, aby uměli pravidel-

ně rozhodovat zápasy. Naštěstí pro „bílý balet“ je tu on. Mašina 

na góly, která nezklame. A už druhým rokem jsou jeho trefy ještě 

cennější než předtím, když Madrid ležel u nohou božskému Ro-

naldovi. „Jestli je Benzema nejlepší v La Lize? Nevím, ale odvádí 

skvělou práci. Jsem z něj nadšený, protože je pro tým týden co tý-

den důležitější,“ poklonil se mu i jeho trenér Zidane.

S barcelonskými bouráky Messim a Suárezem se právě teď 

pere o pozici nejlepšího ligového kanonýra, už se trefil dvanáct-

krát. Druhý nejlepší střelec Realu Modrič má letos na kontě pouhé 

tři branky... „Není pochyb o tom, že Karim je pro naši ofenzívu ex-

trémně důležitý, protože v mnoha případech to musí vzít na sebe,“ 

řekl o něm kapitán Ramos.

BRAZILSKÝ IDOL
O tom, že je mimořádným kanonýrem, nikdo nikdy nepochy-

boval. Zářil už jako klučina v domovském klubu Bron, a když 

v zápase desetiletých dal dva góly slavnému Lyonu, hned si jej 

stáhli do své mládežnické akademie. Malý Karim byl učenlivý 

na hřišti i ve škole, kde patřil k premiantům. Šplhal se věkový-

mi kategoriemi a ve všech střílel velmi slušnou porci gólů. Už 

v šestnácti přičichl k mužskému fotbalu, byť prestižní áčko se 

zdálo být stále tak daleko.

Nicméně hltal své vzory, tím největším byl fenomenální Bra-

zilec Ronaldo. „Když jsem byl mladý, ovlivnil mě nejvíc právě 

jeho způsob hry. Pro mě zůstává nejlepším útočníkem fotbalové 

historie. Sledoval jsem videa a pokoušel se jej napodobovat, což 

nebylo vůbec snadné. Kopírovat jeho pohyby pro mne bylo ne-

možné,“ přiznal Benzema. To ještě netušil, jak jeho život jednou 

výrazně ovlivní úplně jiný Ronaldo...

KRŮČKY KE HVĚZDÁM
Jeho hvězda zářila stále více a necelý měsíc po sedmnáctých 

narozeninách si odbyl svůj debut v A-týmu našlapanému re-

prezentanty. Lyon měl tehdy tři tituly v kapse a letěl za čtvrtým 

v řadě, jenže pro mladého forvarda bylo těžké si urvat větší po-

čet minut na hřišti. Sice se pak mohl považovat za mistra Fran-

cie, nicméně i další rok na hřišti jen paběrkoval. Až ve své třetí 

lyonské sezoně se konečně začal více prosazovat, naskočil do 21 

ligových zápasů a připsal si v nich pět gólů, nicméně tři měsíce 

mu ukradlo zranění stehenního svalu.

Pořádným průlomem ale byl až ročník 2007/08, kdy se z Ka-

rima stala hvězda! Nafasoval prestižní číslo deset a 31 gólů v 52 

zápasech znamenalo skok mezi střeleckou elitu. V klubu pro-

dloužil kontrakt, stal se z něj nejlépe placený fotbalista ve Fran-

cii, dostal se do užší nominace pro Zlatý míč. Bylo jasné, že jeho 

kariéra doma se chýlí ke konci. V Olympique nicméně vydržel 

ještě jeden rok, a přestože jeho forma povadla, v létě se stěhoval 

za 35 miliónů eur do Realu.

BÍLÝ TANEC
První rok byl podle očekávání nic moc. Po Ronaldově boku 

dostával přednost osvědčený Higuaín, pořád tu ještě byl legen-

dární Raúl, takže pouhých devět tref ve všech soutěžích nikoho 

neohromilo. Španělský tisk jej po vzoru nepovedeného angaž-

má jeho krajana překřtil na „nového Anelku“, dostával čočku, 

že se ani nepokouší učit španělsky. Tato krize jej dokonce stála 

i místo v nároďáku pro MS. „Jsem z toho velmi zklamaný, ale 

nezabije mě to,“ vzkázal.

 V LA LIZE LETOS BENZEMA UŽ DVANÁCTKRÁT SKÓROVAL. 
 LEPŠÍ JE POUZE HVĚZDNÝ MESSI, JENŽ MÁ NA KONTĚ O DVA ZÁSAHY VÍC.  

 ROLI HLAVNÍHO KANONÝRA REALU PŘEVZAL PO CRISTIANU RONALDOVI, 
 JEMUŽ SVÝMI PŘIHRÁVKAMI PŘIPRAVIL KVANTA GÓLŮ. 

„TEĎ JSEM V ÚTOKU LÍDR JÁ!“
Vše si musel vydobýt, i nynější aplaus fotbalového světa. Vždyť vystou-

pil z Ronaldova stínu!

Bylo pro vás těžké hrát s Ronaldem, který chce být ve všem první?
„Vůbec ne. Cristiano a já jsme spolu vycházeli dobře, rád jsem s ním hrál. Jasně, 

on chce být vždy jednička, je více egoistický než já, ale na druhou stranu žádný sobec. 
Důležité bylo, aby z toho profitoval tým.“

Ale vedle něj jste vypadal jako trpaslík...
„To máte těžké. Dáváte góly, máte jich 25, což je vizitka dobrého útočníka. Jenže když 

je vedle vás někdo, kdo jich dá za sezonu padesát, vypadáte fakt trochu hloupě.“ (smích)
Tak co s tím?
„Soustředit se na svoji roli. On dával góly, já mu na ně nahrával, pracoval pro něj. 

Vždy jsem ho hledal, aby mohl dát víc a víc gólů. Teď jsem v útoku lídr já, je na mně, 
abych byl rozdílovým hráčem. A jsem šťastný, že se můžu vrátit ke své hře.“

To znamená nepřihrávat a dávat branky?
„O tom to není. Pro mě být útočníkem se nerovná jen střílet góly. Fotbal se stá-

vá kompilací různých statistik, na ně se všichni dívají. Jsou útočníci, kteří otevírají 
prostory pro svůj tým, vytvářejí příležitosti pro spoluhráče, snaží se unavit soupeře. 
Na fotbal se musíte dívat jako na celek.“

Jenže bez branek jste hned snadným terčem kritiky, že?
„Kritika, urážky... je to těžké. Hlavně ve Španělsku, kde všemu navíc nerozumíte, 

ale i doma ve Francii, zvlášť když se to dotýká vaší rodiny. Fotbal je fenomén, má velký 
vliv. A úplně nejhorší je, když se do vás pustí vlastní fanoušci.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Změna přišla příští rok pod novým koučem Mourinhem. „Ben-

zema je extrémně talentovaný, ale musí pochopit, že jen to ne-

stačí,“ řekl trenér. Mladý Francouz si tak nadále musel počkat 

na svoji šanci, ale o to víc pracoval. Na speciální klinice shodil nad-

bytečných osm kilo, nabral na svalové hmotě a zase byl strojem 

na góly. Mourinho z něj udělal útočníka číslo jedna. Doma se stal 

fotbalistou roku, „bílý balet“ už tančil podle něj.

TEĎ SE UKAŽ!
I když ne tak docela, králem byl samozřejmě hrdopýšek Ro-

naldo, který musel být jedničkou ve střílení gólů. „Ale Benzema je 

úžasný, podle mě jeden z nejvíce nedoceněných fotbalistů světa,“ 

řekl o něm nynější trenér PSG Tuchel. A pochopili to i další. Ben-

zema byl oslavován nejen za své branky, ale zejména za taktickou 

hru, kdy svým rušivým pohybem rozboural obranu soupeře, na-

vázal na sebe beky a uvolňoval místo právě pro portugalskou su-

perstar. Takhle to spolu táhli do předloňského léta, přinesli Realu 

dva mistrovské tituly a hned čtyři v Lize mistrů.

Jenže v létě 2018 tohle vše skončilo, když Ronaldo prchl do Ju-

ventusu. Tohle nemůže dopadnout dobře, vždyť Benzema to ne-

zvládne, nepochybovala drtivá většina fanoušků. Jenže opak se 

stal pravdou! Francouz začal brát koncovku na sebe a trefoval 

neomylně. „Konečně můžu hrát svůj skutečný fotbal, být tako-

vý, jakým jsem!“ jásal Benzema a připomenul Mourinhova slova 

po jeho příchodu do Madridu. „Řekl o mně, že jsem kočka a ne lo-

vecký pes, kterého potřebuje. Takže kočka už nejsem, teď jsem 

lev!“ smál se.

Ano, probuzená šelma s pořádně ostrými zuby, která je hladová 

po úspěších. Dokáže je Realu zařídit? 

 DRES NÁRODNÍHO TÝMU NEPŘETÁHL 
 PŘES HLAVU VÍCE NEŽ ČTYŘI ROKY A V BLÍZKÉ 
 BUDOUCNOSTI SE NA TOM NEJSPÍŠE NIC NEZMĚNÍ. 

Karim Benzema
Národnost: Francie * Narozen: 19. prosince 1987 v Lyonu * Výš-
ka: 185 cm * Kluby: SC Bron (1995-1997), Olympique Lyon (1997-
2009), Real Madrid (2009-?) * Pozice: útočník
Reprezentace: 81 zápasů/27 gólů * Úspěchy: 4x vítěz Ligy mis-
trů, 4x vítěz MS klubů, 3x vítěz Superpoháru, 4x mistr Francie, 
vítěz Francouzského poháru, 2x vítěz Francouzského superpo-
háru, 2x mistr Španělska, 2x vítěz Španělského poháru, 2x vítěz 
Španělského superpoháru

 DO SÍTĚ ÚHLAVNÍHO RIVALA Z BARCELONY SE DOSUD TREFIL 
 DEVĚTKRÁT, VYLEPŠÍ SI BILANCI V BLÍŽÍCÍM SE JARNÍM EL CLÁSIKU?  

 VE FINÁLE LIGY MISTRŮ V ROCE 2018 VYUŽIL BENZEMA CHYBU LIVERPOOLSKÉHO 
 BRANKÁŘE KARIUSE A ÚVODNÍM GÓLEM DUELU NASMĚROVAL REAL K VÍTĚZSTVÍ 3:1. 

PSANCEM NAVŽDY!
Byla to velká kauza, která ani po více než čtyřech letech nevyšuměla do ztra-

cena. Tak dlouho už je Benzema doma ve Francii v nemilosti po aféře s údajným 
vydíráním spoluhráče Valbueny kvůli videonahrávce se sexuální tematikou. 

Byl na dobu neurčitou vyhozen z nároďáku, a přestože u soudu uhájil svoji nevinu, 
zákaz platí pořád. „Karim je bezpochyby skvělý fotbalista, v Realu ukazuje týden co 
týden, že je jeden z nejlepších na světě. Ale jeho příběh v reprezentaci je dopsán,“ pro-
hlásil v listopadu prezident francouzské federace Le Graet, což Benzemu rozčílilo: „Měl 
jsem za to, že trenérům do jejich rozhodnutí nezasahujete. Jen já rozhoduji o svém konci 
v reprezentaci. Pokud si vážně myslíte, že už se stalo, povolte mi hrát za zemi mých 
rodičů. A uvidíme,“ vztekal se syn alžírských přistěhovalců.

Nicméně dle pravidel FIFA je vzhledem k jeho dřívějším startům za seniorský výběr 
Francie přestup nereálný, navíc šéf alžírského svazu reagoval, že je se svým národním 
výběrem spokojený a Benzemu nepotřebuje. Zdá se, že Karim bude psancem navždy, 
i když na smilování stále čeká...

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Michal Seidler: „Tango Brno
bylo v mé kariéře klíčové…“

Nejvíce startů za národní futsalový tým ve výběru Tomáše Neumanna pro kva-
lifikaci v Brně má střelec Michal Seidler. Do velkého futsalu se odrazil z Tan-
ga Brno. Nyní má na svém kontě 95 reprezentačních gólů. Po zranění Lukáše 
Rešetára zřejmě navlékne i kapitánskou pásku. Ovšem ne na první zápas bojů 
o mistrovství světa. Ten bude 2. února sledovat z tribuny haly na Vodové. 

 MICHAL SEIDLER S RICARDINHEM - NEJLEPŠÍM FUTSALISTOU SVĚTA. 

 Michale, futsalová kvalifikace v Brně je za dveřmi. Už cí-

tíš napětí, nervozitu, nebo převládá natěšenost?

„Přesně tak, za chvíli to vypukne! Co se mě týká, tak u mě pře-

vládá spíše natěšenost než nervozita.“

 Býváš před zápasy nervózní? Co tě dokáže při hře uklid-

nit? První dotyk, první střela…

„Abych řekl pravdu, tak jsem byl vždy až velmi nervózní, ale 

postupem času to zmizelo. Samozřejmě před zápasem trošku 

nervózní jsem, ale už to není to, co bývávalo. Asi u každého hráče 

to je tak, že je dobré se na začátku utkaní chytnout nějakou při-

hrávkou.“

 Jak vzpomínáš na roky, kdy si hrál za Tango Brno? Co 

za tu dobu považuješ za nejdůležitější?

„Na mé působení v Tangu vzpomínám velmi rád. Byli tam velmi 

dobří lidé, kteří se o futsal v Brně starali. Měli jsme velmi dobrý 

tým pod vedením Mariana Berkyho. Je velká škoda, že už ten tým 

není, protože Tango Brno bylo v té době velmi kvalitní mančaft.“

 Bylo pro tebe angažmá v Tangu klíčové v kariéře?

„Abych řekl pravdu, tak asi ano! V Tangu jsem se hodně naučil. 

Byli tam velmi kvalitní hráči, od kterých jsem se mohl učit - Pepa 

Havel, Dimostenis Chadzidis nebo třeba Michal Belej s Martinem 

Brůnou. Po třech sezonách jsem odešel hrát do zahraničí, takže 

Tangu patří velké dík.“

 Jak si se vůbec v Brně ocitl? Futsalista z Bílovce.

„Moje začátky byly v Jistebníku, kde jsem hrál ještě velký 

fotbal v Baníku Ostrava. Tam to ještě nebylo na takové úrovni 

jako v Brně, takže jsem stíhal fotbal i futsal. Po dvou letech si 

mě tenkrát vyhlédl pan Kubíček s Marianem Berkym. Přijeli 

za mnou do Ostravy a domluvili jsme se. Já podepsal svou prv-

ní smlouvu.“

 BĚHEM KVALIFIKACE ZŘEJMĚ SEIDLER ZNOVU NAVLÉKNE KAPITÁNSKOU PÁSKU REPREZENTACE. 

http://futsalliga.cz/
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 Během futsalové kariéry jsi hrál na Brněnsku i fotbal. 

Kde to bylo a jak na fotbalové období vzpomínáš?

„Hráli jsme s Míšou Belejem a Martinem Brůnou ve Svita-

vách. Na tohle fotbalové období vzpomínám velmi rád. Hráli 

jsme divizi, trénoval nás trenér Zbyněk Zbořil - skvělý trenér 

a hlavně chlap. Za jeho období jsme prohráli minimum zápasů, 

většinou se vyhrávalo, a jak se vyhrává, tak je vždy pohoda. Míst-

ní kluci nás brali, protože věděli, že hrajeme futsal a nebudeme 

stíhat tréninky. Takže se vše setkalo a musím říct, že to byl můj 

nejlepší fotbalový rok.“

 Dovedeš si představit, že i dneska bys hrál souběžně 

s futsalem i fotbal?

„Já si to dovedu představit, ale nevím, jak by reagoval klub.“ 

(smích)

 Na futsalových palubovkách jsi hlavně střelec gólů. Jak 

to bylo na zeleném pažitu?

„Na to, že branka ve fotbale je daleko větší, tak tam tolik gólů 

nedávám. Většinou jsem hrával krajního záložníka, takže jsem 

spíš góly připravoval, než dával.“

 Pozval jsi přátele z Brna na kvalifikaci? Budeš mít pod-

poru v hledišti?

„Určitě ano. I když jsem nebyl v Brně tak dlouho, tak tam mám 

kamarády, kteří se určitě v hale zastaví. Taky mám kamarády 

od nás z Ostravy, kteří se chystají přijet.“

 Hala Vodova je jedna z nejhezčích v republice. Jak jako 

hráč vnímáš, když je taková stavba zaplněná fanoušky?

„Musím říct, že za svou kariéru jsem hezčí halu ještě neviděl. 

Mám ji velmi rád, za Tango jsme tam trénovali každý den. Palu-

bovka je velmi rychlá, což mě vyhovuje. Co se týká stavby, tak je 

opravdu krásná. Mám tušení, že se tam vleze něco okolo čtyř tisíc 

lidí. Jedna kvalifikace už tam byla a myslím si, že se hala dost za-

plnila. Doufám, že si lidi najdou cestu i teď.“

 První zápas kvalifikace nemůžeš hrát. Předpokládám, 

že si utkání odtrpíš na tribuně. 

„Bude to pro mě hrozné se na kluky dívat. Je to ten nejhorší po-

cit, co si může sportovec přát. Už tři měsíce vím, že hrát nebudu 

a pořád tomu nemůžu uvěřit. Určitě ale klukům budu fandit a vě-

řím, že první zápas zvládnou.“

 První zápas hned se Slovinskem. Jak je vnímáš. Oblíbe-

ný, či neoblíbený soupeř? V čem jsou nebezpeční?

„Slovinko je velmi silný tým. Neřekl bych, že jsou mým neoblí-

beným, ale hrají takový tvrdý a nepříjemný futsal. Poslední dobu 

máme s nimi špatnou bilanci, ale věřím, že se to změní.“

 Rumunsko a Kazachstán také nebudou žádný med. Víme, 

jak na ně?

„Myslím si, že máme nejvyrovnanější skupinu ze všech. Může 

postoupit kdokoliv. Rumuni mají taky velmi zkušený tým, navíc teď 

mají nějaké tři Brazilce. Co se tyká Kazachstánu, tak to je něco po-

dobného jako Rumuni. Mají tam samé cizince, velmi dobrého bran-

káře, možná nejlepšího na světě, ale tam je Douglas, kterého známe 

z Chrudimi. Myslím si, že to je velmi zajímavá skupina, ale máme 

výhodu domácího prostředí, tak doufám, že nám tohle pomůže.“

 Na závěr odbočím od futsalu. Když jsi v Brně žil, co se ti 

na tomto městě nejvíce líbí? Byla místa, kam si rád chodil?

„Na Brnu se mi líbilo vše. Je to jedno z nejhezčích měst u nás. 

Není ani malé ani velké. Brno má nádherné náměstí, kde jsem 

trávil většinu času.“ 

 SEIDLER SE STAL V LEDNU POŠESTÉ FUTSALISTOU ROKU. 

 MICHAL SEIDLER BUDE V PRVNÍM KVALIFIKAČNÍM DUELU NUCENĚ ODPOČÍVAT. 

Michal Seidler
Věk: 29 * Číslo dresu: 10 * Počet startů v reprezentaci: 120

Počet gólů v reprezentaci: 95 * Klub: AC Sparta Praha
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Rivalové mají naději! 
Kdo dřív postaví stadion?

Dnes sice na rozdíl od doby ne zase tak dávno minulé tvoří dva kraje 
s rozdílnými fotbalovými možnostmi a problémy, ale jedno mají v Krá-
lovéhradeckém i v Pardubickém společné: ani v jednom z nich není 
stadion, na kterém by se dal hrát prvoligový fotbal. 

 TAKTO SE PŘED VÍCE NEŽ DVĚMA LETY ZAČALA NA HRADECKÉM VŠESPORTOVNÍM STADIONU 
 BOURAT JEDNA ZA DVOU HLAVNÍCH TRIBUN, NA NÁSLEDNOU VÝSTAVBU SE ALE ZATÍM ČEKÁ. 

 TATO PODOBA HRADECKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU 
 MÁ ÚŘEDNÍ POSVĚCENÍ, NYNÍ SE ŘEŠÍ, ZA KOLIK SE DÁ POSTAVIT. 

Navíc se v Hradci Králové i v Pardubicích o nových či rekon-

struovaných stadionech v poslední době hodně mluví, oba zdejší 

druholigové kluby na něj čekají jako na smilování, jejich vedení 

dobře vědí, že bez stadionu se k české elitě neposunou.

HRADEC: ROZHODNUTÍ SE BLÍŽÍ
Mají projekt, schválené všechny potřebné dokumenty k zaháje-

ní stavby a radnice připravených 605 milionů na výstavbu. Přesto 

i tato blízkost nového fotbalového stánku, na který v Hradci čekají 

už celé generace hráčů a především fanoušků, může mít k vlastní 

realizaci až nečekaně daleko. V Hradci Králové totiž nyní řeší, jak 

stadion, který existuje ve schválených projektech, postavit právě 

za těch 605 milionů.

Problém nastal ve chvíli, kdy tamní radnice odtajnila nabíd-

ky stavebních firem na výstavbu. Ukázalo se totiž, že jednak se 

do projektu firmy moc nehrnuly, jednak výše zmíněná částka - 

bez DPH - by nestačila. Do výběrového řízení se totiž přihlásilo 

jen konsorcium firem Metrostav a VCES, které ale nabídly cenu 

o téměř 200 milionů korun vyšší, což by v praxi znamenalo, že 

by hradecký stadion i se započtením DPH stál městskou kasu 

téměř miliardu.

Pochopitelně, že tato skutečnost rozpoutala vášně a debaty. 

Město se snaží jednat s potencionálními dodavateli, jak stadion 

postavit levněji, v projektech se hledají - a nacházejí - místa, kde 

by se dalo ušetřit i při zachování hlavních podmínek. Třeba té, 

že stadion musí splňovat normu UEFA 4, což mimo jiné zname-

ná, že by se na něm mohly hrát zápasy Ligy mistrů. S úpravami 

se však musí opatrně, aby změny nezasáhly do schválené pro-

jektové dokumentace tak vážně, že by bylo třeba nechat schvá-

lit nové stavební povolení se všemi administrativními úkony 

k tomu potřebnými.

Tohoto scénáře se bojí především vedení klubu, protože by pří-

padnou výstavbu zbrzdil odhadem o dva až tři roky. I proto klub 

spustil akci Votroci sobě, v jejímž rámci si každý zájemce může 

„adoptovat“ minimálně metr čtvereční pomyslné hrací plochy 

stadionu, kterou později zaplatí ve chvíli, kdy se stadion začne sta-

vět. Klub si od toho slibuje finanční pomoc pro výstavbu (nebude 

nijak zásadní), ale hlavně chce ukázat, že nový stadion není jen 

zájmem klubu, ale široké veřejnosti. Ta se opravdu zapojila, stejně 

jako řada osobností a nyní bude záležet na rozhodnutí zastupitelů 

na jejich jarním jednání. Hlavní otázkou bude, zda stadion ve stá-

vající - či spíše lépe řečeno umírněně pozměněné podobě - po-

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V PARDUBICÍCH MĚL TAKOVÝTO FOTBALOVÝ STADION SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA 
 I PRO 1. LIGU VZNIKNOUT V AREÁLU DNES ZCHÁTRALÉHO LETNÍHO STADIONU. 

světí, či nikoliv. Ve druhém případě Hradec své několik desítek let 

dlouhé čekání znovu značně protáhne.

Jen pro připomenutí: v Hradci se před časem už začalo s bou-

ráním stávajícího Všesportovního stadionu, jedna ze dvou hlav-

ních tribun tak zmizela a zůstal po ní nevzhledný val. Diváci tak 

mají v neútulném prostoru k dispozici jen jednu...

PARDUBICE: SCHVÁLENO, ALE...
Dlouhá léta žil fotbal v Pardubicích ve stínu hokeje a starosti 

s nevyhovujícím stadionem se tak donesly jen k těm zasvěceněj-

ším. V posledních letech se ale situace mění i proto, že klub navá-

zal na dlouhodobě dobrou prací s mládeží i v druholigovém týmu 

mužů. Mezi širší špičku této soutěže patří už několik sezon a pod-

zim to jen potvrdil - Pardubice druholigové tabulce vévodí, a pokud 

by tomu tak bylo i po skončení jara, mohly by se po padesáti letech 

vrátit do 1. ligy.

I tento fakt nenápadné směřování k tomu, aby v Pardubicích 

vznikl fotbalový stadion, kde by se nejvyšší soutěž mohla hrát, 

zviditelnil. Bohužel ani v Pardubicích to není bez problémů. 

Město i klub  pro své plány vybraly Letní stadion, jenž se nachá-

zí v sousedství hokejové arény. Kdysi vedle fotbalu i stánek pro 

dráhové cyklisty je v dezolátním stavu, hrát se na něm nedají ani 

utkání 2. ligy či nejvyšší soutěž žen. Jeho opravy začaly v roce 

2017, poté je ale radnice na popud opozice zastavila. Především 

kvůli nákladům.

Začaly se hledat další cesty, vše vyvrcholilo na podzim, kdy fot-

balu v Pardubicích svitla naděje. Městské zastupitelstvo investici 

za více jak půl miliardy schválilo a zdá se, že žádná překážka ne-

stojí v cestě. Aby to však nebylo tak jednoduché, v současné době 

ve městě probíhá podpisová akce za uspořádání referenda, jež by 

cestu k novému stadionu ztížilo. Akce má název „Nechci stadion 

na dluh“ a poukazuje na skutečnost, že rekonstrukce má probíhat 

s využitím úvěru, který město bude posléze pochopitelně splácet.

Pardubice nyní hrají svá druholigová utkání na skromném sta-

dionu Pod Vinicí, který ale za tři roky, až se změní podmínky pro 

druholigové stadiony, nebude vyhovovat ani této soutěži. A 1. liga, 

která je po podzimu letošní sezony reálně ve hře? Pokud by do ní 

klub šel, patrně by musel vzít zavděk azylem mimo Pardubic.

A poznámka na závěr týkající se obou klubů a měst: v souvis-

losti s překotnými událostmi ohledně jejich stadionů znovu ožila 

dlouho zasutá myšlenka společného stánku na půli cesty, tedy 

nejlépe v Opatovicích nad Labem. Především v hlavách těch, 

kteří nevědí, že něco takového by hlavně fanoušci obou klubů 

těžko přijímali... 

Ondrášovka Cup: legendární fotbalisté 
vylosovali finálové turnaje

Osmý ročník Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR 
kategorií U8 - U13, vyvrcholí na jaře sérií šesti závěrečných turnajů. 
Slavnostní losování v sídle Fotbalové asociace České republiky v Pra-
ze na Strahově určilo složení základních skupin finálových turnajů 
ve všech šesti věkových kategoriích. Finále se budou hrát v šesti růz-
ných městech v květnu a v červnu letošního roku.  

 LOS FINÁLOVÝCH TURNAJŮ ONDRÁŠOVKA CUPU PROBĚHL V PRAŽSKÉM SÍDLE FAČR NA STRAHOVĚ. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.ondrasovkacup.cz MÍČKY Z OSUDÍ TAHAL I INTERNACIONÁL KAREL POBORSKÝ, VEDOUCÍ ÚSEKU AKADEMIÍ FAČR. 

 NA SLAVNOSTNÍM LOSOVÁNÍ VYSTOUPILI TAKÉ PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK 
 A ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ONDRÁŠOVKA LIBOR DUDA (VPRAVO).  

legendární reprezentant Karel Poborský, který se na FAČR věnu-

je rozvoji regionálních fotbalových akademií. Spolu s ním losovali 

jednotlivé kategorie také jeho spoluhráči ze stříbrného Eura 1996 

v Anglii a dnes trenéři u mládežnických reprezentací Jan Su-

chopárek a Radek Bejbl nebo manažer národního týmu a bývalý 

reprezentant Libor Sionko. Losování vedl sportovní komentátor 

České televize Pavel Čapek, který bude i letos přinášet na obra-

zovce ČT sport reportáže z jednotlivých finálových turnajů. Kromě 

kvalitního fotbalu se mohou opět všichni během finálových víken-

dů těšit i na spoustu zajímavých osobností a doprovodných aktivit. 

Novinkou je například spolupráce s týmem Real Top Praha, slože-

Ondrášovka Cup byl na začátku ledna oceněn Grassroots  

akcí roku 2019 a i v právě probíhající sezoně se prezentu-

je nárůstem počtu týmů, které se celoroční soutěže účastní.  

Do Ondrášovka Cupu se přihlásilo více než 800 týmů! 16 tisíc 

mladých fotbalistů během celé sezony od září až do června 

odehraje v součtu předkol, kvalifikací a finále celkem 187 tur-

najů! „Mám velkou radost, když vidím, kam se Ondrášovka Cup 

od svého prvního ročníku posunul. Začínal jen s několika týmy 

a dnes už se dostal přes 800 zúčastněných družstev. Pro náš 

fotbal je skvělé, že ve spolupráci s Ondrášovkou má takový tur-

naj, na kterém mohou hrát děti z velkých klubů i malých obcí,“ 

řekl předseda FAČR Martin Malík.  

Program finálových turnajů Ondrášovka Cupu odstartuje 

2. května v Šumperku nejstarší kategorií U13 a vyvrcholí 5. - 

6. června v Příbrami turnajem nejmladší kategorie U8. Finálové 

turnaje nebudou jen záležitostí prvoligových klubů - diváci uvidí 

třeba i mladé fotbalisty z menších obcí jako SK Solnice u Rych-

nova nad Kněžnou, FK Medlov u Uničova nebo Sokol Bohdalice 

ným z bývalých reprezentantů a zajímavých osobností, který hrá-

vá po celé republice charitativní fotbalové exhibice. 

Loňská vítězství v jednotlivých kategoriích Ondrášovka Cupu 

obhajují čtyři kluby: AC Sparta Praha (U8, U10, U13), SK Slavia 

Praha (U12), FC Slovácko (U11) a FK Mladá Boleslav (U9). Fotba-

listé Sparty se pak stali celkovými vítězi a právoplatnými držiteli 

obřího poháru Ondrášovka Cupu. Oficiální tváří Ondrášovka Cupu 

v letošní sezoně je obránce Slovanu Liberec a kapitán reprezenta-

ce do 21 let Matěj Chaluš.

Největší novinkou letošního ročníku je utkání o Ondrášovka 

Superpohár, které vítěz nejstarší kategorie U13 sehraje 2. září 

2020 proti vítězi turnaje krajských výběrů dané kategorie. Utká-

ní o Ondrášovka Superpohár bude součástí akce k oficiálnímu 

zahájení následujícího ročníku Ondrášovka Cupu. Více informací  

o Ondrášovka Cupu najdete na www.ondrasovkacup.cz. 

u Vyškova. Právě Bohdalice například narazí ve své skupině 

v kategorii U10 na pražskou Slavii nebo Slovan Liberec. „Je to 

pro nás zároveň velká výzva i velký svátek. Jsme malý klub, klu-

ky svážím z devíti vesnic vlastním autem. Už postup do finále je 

pro nás velký úspěch a myslím, že utkání s mládeží prvoligových 

klubů nám budou leckde v okolí závidět,“ říká trenér Bohdalic 

Jaroslav Palíšek.

„Podobná měření sil jsou jedním z důvodů, proč jsme Ondrá- 

šovka Cup založili a proč ho nadále podporujeme. Podobnou 

možnost měření sil s vrstevníky z celé republiky před jeho star-

tem hráči a hráčky z fotbalových klubů neměli. I některé legendy 

reprezentace nám potvrzují, že právě to v českém mládežnic-

kém fotbalu chybělo,“ vysvětluje Libor Duba, ředitel společnosti 

ONDRÁŠOVKA, která je generálním partnerem turnaje.

„Ondrášovka Cup sleduji už několik let a myslím, že je to skvělá 

myšlenka, která nám pomáhá s výchovou talentů. Ale samozřej-

mě nejde jen o ně - spousta dětí si díky němu může zahrát s nad-

šením fotbal a udělat tak něco pro svoje zdraví,“ uvedl při losování 

ONDRÁŠOVKA CUP 2019/2020: 
KALENDÁŘ FINÁLOVÝCH TURNAJŮ

2. - 3. 5. Šumperk U13 * 9. - 10. 5. Benešov U11
16. - 17. 5. Hradec Králové U12 * 23. - 24. 5. Tábor U10

30. - 31. 5. Vysoké Mýto U9 * 5. - 6. 6. Příbram U8

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

Zajímavý seminář fotbalových lékařů

Lékaři klubů Fortuna:ligy a Fortuna národní ligy, ale i reprezentač-
ních týmů různých věkových kategorií a také ti, kteří mají za úkol pečo-
vat o mladé talenty v akademiích, se v soboru 18. ledna sešli v Ústřed-
ní vojenské nemocnici v Praze Střešovicích na každoročním semináři. 
Potěšitelné je, že akce byla velmi dobře navštívena a těšila se velkému 
zájmu přítomných.

 SEMINÁŘ FOTBALOVÝCH LÉKAŘŮ SE TRADIČNÍ USKUTEČNIL V ÚVN V PRAZE STŘEŠOVICÍCH. 

 ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE SI VYSLECHLI SÉRII PŘEDNÁŠEK 
 NA RŮZNÁ TÉMATA SPOJENÁ SE ZDRAVÍM FOTBALISTŮ. 

Místopředseda Zdravotní komise FAČR (dále jen ZK) MUDr. Petr 

Čechal seznámil účastníky s programem: „Tentokrát ve srovnání 

s loňskem, kde bylo zaměření na praktickou stránku, jsme dnes 

připravili sérii přednášek na různá témata.“ 

Na programu bylo například pojednání o únavových zlomeni-

nách, poranění hlavy, o ultrazvukovém vyšetření měkkých tkání, 

jedna přednáška se zabývala avulzním poraněním kyčelního klubu 

a došlo i na téma náhlé smrti sportovců. Kromě toho se přítomní 

seznámili i s tím, jak funguje tak zvaný balance tejping v praxi nebo 

s užitím přenosné hyperbarické komory při rychlejší regeneraci 

sportovců. „To, co taková komora umí, máme vyzkoušeno z praxe 

u nás v nemocnici, máme zde velkou komoru už delší dobu. Teď si 

vyslechneme, jak se dá pracovat s mobilní, kterou je možno snad-

no vzít s týmem,“ říká na toto téma primář z ÚVN MUDr. Petr Krej-

čí, který je už více než čtvrtstoletí jedním z lékařů české fotbalové 

reprezentace a dlouhou dobu úspěšně vede ZK asociace. 

Na závěr zajímavého setkání byl pozván profesor MUDr. Pavel 

Pafko, který je znám jako velký vyznavač sportu, byť spíše indi-

viduálního. „Pan profesor je opravdový guru chirurgie u nás a to, 

že má blízko ke sportu, se o něm ví. Pozvali jsme ho, abychom se 

ho zeptali na jeho názory, aby nám ze svého pohledu řekl i to, jak 

vnímá fotbal, tedy kolektivní sport. Jde o jakési zpestření naše-

ho semináře, setkání s takovou osobností bylo zajímavé,“ doplnil 

doktor Petr Krejčí. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Vydařený SPORTIMA CUP 2020

V Městské hale v Jablonci nad Nisou se uskutečnila pod názvem SPORTIMA 
CUP 2020 vydařená třídenní akce, která byla programově složena z celé řady za-
jímavých fragmentů. Její úvodní součástí byl seminář a školení, určené přede-
vším učitelům mateřských a základních škol, o pohybové gramotnosti. Ve spe-
ciální aréně s umělým trávníkem se uskutečnilo několik fotbalových turnajů.

Mezi týmy, složenými ze žáků třetích tříd, zvítězili chlapci z jab-

lonecké ZŠ Mozartova, kteří ve finále zdolali kluky ze ZŠ Hrádek 

nad Nisou. Finálový duel věkové skupiny U-8 svedl proti sobě dva 

severočeské sousedy a rivaly - Jablonec a Liberec. Z prvenství 

se radovali nejmladší talenti Slovanu. O rok starší kategorie U-9 

byla v režii Liberce, ve finále zvítězil tým DFA nad Slovanem. Mi-

niturnaj přípravek U-7, kterého se zúčastnila družstva Jablonce, 

Liberce a Ruprechtic, předcházel exhibici bývalých hráčů. V ní 

se představily týmy internacionálů, ligových fotbalistů Jablonce 

a Liberce. Sobotní program byl vyhrazen turnaji firem. V konku-

renci jedenácti celků si nejlépe vedl DB Schenker. Organizátoři ze 

společnosti PJ Art připravili také exhibiční vystoupení některých 

sportovních odvětví, vycházejících rovněž z „míčového“ základu - 

Walking footballu, Freestyle footballu a TEQBALLU. 

 SPOLEČNÉ FOTO ÚČASTNÍKŮ TURNAJE ŽÁKŮ 3. TŘÍD Z LIBERECKÉHO KRAJE, 
 V NĚMŽ ZVÍTĚZILI CHLAPCI Z JABLONECKÉ ZŠ MOZARTOVA. 

 DIVÁCI SE V EXHIBIČNÍM VYSTOUPENÍ SEZNÁMILI S DISCIPLÍNOU ZVANOU TEQBALL. 

 PŘI SEMINÁŘI POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI SE PŘEDSTAVILI CVIČENCI Z A-STYLU LIBEREC. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 EXHIBICI FREESTYLE FOOTBALLU PŘEDVEDLI ADAM KŘÍŽEK 
 A DANIEL PRAŽÁK (VPRAVO), MISTR ČR 2018 A 2019 V TOMTO SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ. 

 VE SPORTIMA ARÉNA SE NA HŘIŠTI O ROZMĚRU 20 x 13 m S POVRCHEM UMT OD FIRMY JUTA 
 UTKALI MALÍ FOTBALISTÉ ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL Z NOVÉHO BORU (ŽLUTÉ DRESY) A ČESKÉHO DUBU. 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sidelinesports.com/cs/
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 NEJLEPŠÍ XI. DENÍKU SEZONY 2018/2019. 

V Hradci Králové rozdávali ocenění 
na jubilejním Galavečeru KFS 

V pátek 17. 1. 2020 proběhl jubilejní 10. ročník galavečera Králové-

hradeckého krajského fotbalového svazu, jehož dějištěm byl tentokrát 

sál Nového Adalbertina v Hradci Králové. Galavečer zahájili úvodním 

slovem předseda výkonného KFS Václav Andrejs a Alexandr Hrabá-

lek, primátor města Hradec Králové
KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

Tohoto galavečera se zúčastnilo na 270 hostů a nechyběla sa-

mozřejmě celá řada známých a významných tváří jako Miroslav 

Antl, předseda ústavně právního výboru senátu České republiky, 

Martin Červíček, senátor České republiky a 1. náměstek hejtma-

na Královéhradeckého kraje, nebo Jiří Štěpán, hejtman Králové-

hradeckého kraje, Jan Pauly, generální sekretář FAČR a spousta 

dalších známých tváří ze sportovní, politické a kulturní sféry.

Během večera došlo k předání cen všem oceněným za svou 

obětavou práci pro fotbal za rok 2019 v Královéhradeckém kraji, 

když oceněných bylo celkem 56 v 16 anketách! Nabitý program 

večera byl pak zpestřen a proložen krásnými vystoupeními operní 

pěvkyně Emmy Hubáčkové, zpěvaček Daniely Štěpánkové a Emy 

Hubáčkové mladší a jako doprovod zahrála na harfu Antónia Pet-

ráková. Vrcholem galavečera bylo jednoznačně předání cen Jana 

Modřického, v letošním roce více než důstojným oceněním těch-

to rytířů fotbalu v Královéhradeckém kraji, což přineslo opravdu 

hodně emotivní a silný zážitek pro všechny oceněné i zúčastněné 

hosty v samotném závěru galavečera. Příští již 11. ročník galave-

čera Krajského fotbalu se uskuteční v pátek 15. 1. 2021 v Náchodě 

v hotelu Beránek.  Lubomír Douděra

 V HRADCI KRÁLOVÉ SE ROZDÁVALA OCENĚNÍ ZA OBĚTAVOU PRÁCI 
 PRO FOTBAL ZA ROK 2019 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V 16 KATEGORIÍCH. 

VÝSLEDKY ANKET GALAVEČERA 2020

JUNIOR CENA - KATEGORIE PŘÍPRAVEK: TJ Sokol Malšova Lhota, SK Týniště nad Orlicí, TJ 
Jiskra Hořice; FOTBALOVÁ OBEC ROKU: Malé Svatoňovice, Prasek; FOTBALOVÝ STAROSTA 

ROKU: Jan Rejzl (Vamberk), Jiří Pechar (Nechanice), Jaroslava Vanclová (Dolní Kalná); TRE-

NÉŘI KATEGORIE MUŽŮ: Petr Průcha (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Jiří Suchánek (TJ Slavoj 
Skřivany); TRENÉŘI KATEGORIE MLÁDEŽE: Marek Macák (TJ Jiskra Hořice), Věra Menzelová 
(MFK Trutnov), Jiří Vrabec (FC Nový Hradec Králové), Josef Cejpek (TJ Sokol Černíkovice), Ja-
kub Daniel (TJ Sokol Vítězná); ROZHODČÍ KFS: Miroslav Filip, Martin Dujsík; ROZHODČÍ KFS 

DO 25 LET: Adam Jiříček, Jakub Nymsa; CENA FAIR PLAY: Pavel Kraus (FC Vrchlabí), Josef 
Šreibr (SK Týniště nad Orlicí), Sokol Smidary - Červeněves, SK Převýšov, Jaroslav Kulang (TJ 
Dolany); CENA FOTBALU V KRAJI: Lázeňský pohár, Roman Mikolášek (SK Jičín); CENA JANA 

MODŘICKÉHO: Ladislav Steklý (SK Převýšov), Oldřich Gottvald (TJ Jiskra Hořice), Petr Reichl 
(FC Spartak Rychnov nad Kněžnou), Vladislav Brádle (MFK Trutnov), Otakar Rejfek starší (TJ 
Sokol Hořiněves), Čeněk Celler in memoriam, Jiří Pavlíček in memoriam; ZVLÁŠTNÍ CENA 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS: Jiří Ryba (FK Chlumec nad Cidlinou), Georgios Karadzos (TJ 
Dvůr Králové nad Labem), Zdeněk Fink; BOMBER ROKU sezona 2018/2019: KP muži: Jiří 
Počtýnský (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou) 26 branek, 1. A třída muži: Luboš Pavlíček (FK 
Náchod B) 25 branek, 1. B třída muži skupina A: Pavel Pokorný (TJ Sokol Nepolisy) 24 branky, 
1. B třída muži skupina B: Aleš Hašek (SK Solnice) 38 branek, KP staršího dorostu: Dominik 
Flígr (MFK Nové Město nad Metují) 34 branky, KS staršího dorostu: Vojtěch Kříž (FK Chlumec 
nad Cidlinou) 35 branek, KP mladšího dorostu: Lukáš Holer (SK Jičín) 54 branky; XI. Deníku 

sezony 2018/2019: Michal Puš (SK Jičín), Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem), Michal Ryšavý 
(TJ Sokol Třebeš), Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov nad Kněžnou), Jan Labík (FK Chlumec 
nad Cidlinou), Karel Krejčík (SK Libčany), Jiří Pečenka (TJ Jiskra Hořice), Jiří Počtýnský (FC 
Spartak Rychnov nad Kněžnou), Zdeněk Ševčík (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Michael Hofman 
(SK Libčany), Kamil Kaplan (FK Kostelec nad Orlicí); Nejlepší hráč: Jan Pražák (FK Vysoká nad 
Labem); Gól roku 2019: Jakub Matějka (TJ Spartak Police n. M.)   

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