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„V kabině jsem nejstarší, 
což je ve třiceti letech 
nezvyklé. Ale do staré 
generace ještě nepatřím, “ 
říká obránce Arnhemu.

 TOMÁŠ HÁJEK

„Překonat Jarolíma? 

Stěží…“
Mino 

Raiola   Z pizzaře superagentem  
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Vážení čtenáři!
Zimní přípravu nemají fotbalisté právě v lásce 

a s přibývajícím věkem je při namáhavé dřině bolí 

tělo čím dál víc� Přesto si čtyřicátník Marek Matě-

jovský na aktuální náročné období vůbec nestěžu-

je� Opora Mladé Boleslavi se totiž dokázala vrátit 

na trávníky po těžkém zranění achilovky, v což již 

mnozí nevěřili, a nyní nabírá potřebné síly na jarní 

bitvy� V rozhovoru pro Gól dokonce tvořivý stře-

dopolař prohlásil: „Teď se cítím opravdu abnormálně 

skvěle, po tom všem, co jsem za poslední dobu pro-

žil�“ Tak ať zdraví nadále drží a Marek si do své kari-

éry připíše i další ligový ročník, protože s aktivním 

fotbalem po této sezoně končit ještě nechce�

Až do léta 2023 platí kontrakt Tomáše Hájka 

v Arnhemu� Ve třiceti letech je explzeňský obrán-

ce nejstarším fotbalistou v kabině nizozemského 

klubu� V osmnácti odehraných kolech nizozemské 

Eredivisie nastoupil dvanáctkrát, a byť od konce 

září vybíhá na hřiště většinou jako střídající hráč, je 

v Arnhemu spokojený� „I když tolik nehraju, snažím 

se být pořád stejný� Trenér se se mnou často baví, 

chce, abych šel příkladem ostatním� Což u mě není 

problém,“ říká v rubrice Můj týden, v níž vypráví 

i o generaci mladých plejerů ve Vitesse, kterou se 

snaží usměrňovat�

Zimní pauza neplatí pro fotbalové agenty, 

přestože hlavní přestupové žně se konají v létě� 

Nejprestižnějším mužem, který zastupuje světové 

hvězdy, je Mino Raiola� V našem profilu „Z pizzaře 

superagentem“ se o muži roztáčejícím přestupo-

vé stamiliony i miliardy dozvíte hodně zajímavého� 

A nejen to, že mluví sedmi jazyky…

Krásné gólové počtení�     

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.hyundai.cz/
https://autokout.hyundai.cz/
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STALO SE���

„MÁME CÍL SKONČIT DO PÁTÉHO MÍSTA“
„V sobotu jsme vyhráli na půdě Feyenoordu� Nechci říkat, jestli naše výhra někoho zaskoči-

la, nebo ne, Feyenoord má ale obrovské jméno� Vitesse už však není týmem, kterým býval před 

několika lety� Máme jasně danou vizi, cíle� Proti Feyenoordu jsme šli vlastně z voleje, kvůli covidu 

jsme v zimní pauze nesehráli žádný přípravný zápas� Ze soustředění v Portugalsku jsme odjeli už 

po třech dnech, kdy se objevilo pár nakažených� Jsme rádi, že jsme odstartovali jaro vítězně� Díky 

tomu jsme se právě na třetí Feyenoord dotáhli na tři body� Máme cíl skončit do pátého místa 

a také být před Utrechtem� Což je největší rival Arnhemu�

„TRENÉR LETSCH JE JAKO NÁŠ OTEC“
V Arnhemu jsem třetí sezonu� Těší mě, že mužstvo jde neustále výkonnostně nahoru� Nechci 

vůbec tvrdit, že dřív byli v týmu horší hráči� Byli tu zkušení kluci� Byli výborní stejně jako ti, co 

jsou ve Vitesse nyní� Výkonnostní vzestup je i zásluha trenéra Letsche, který vyznává jiný přístup 

než kouči, které jsem v klubu poznal před ním� Klade důraz na týmovost� Není z generace starých 

trenérů, zároveň ani z mladé generace� Umí s týmem žít� Z pozice nejstaršího hráče kabiny můžu 

říct, že je jako náš otec� Baví se s námi otevřeně� Prožívá s námi legraci, když je třeba, seřve nás� 

Ale po bouřce vzápětí znovu nastolí pohodu� 

 PŘED ODCHODEM DO NIZOZEMSKA PŮSOBIL TOMÁŠ HÁJEK 
 V PLZNI, S NÍŽ ZÍSKAL I TITUL LIGOVÉHO MISTRA. 

Fotbalový týden Tomáše Hájka

V Arnhemu kroutí třetí sezonu. Stopera 
TOMÁŠE HÁJKA těší, že tým jde stále kvali-
tativně nahoru. V nizozemské lize má Vitesse 
na dostřel třetí místo, v únoru ho čeká vyřa-
zovací fáze Konferenční ligy. Bývalý obránce 
Plzně patří, i přes menší herní využití, k důle-
žitým personám mužstva.

 V TÉTO SEZONĚ NASTOUPIL TOMÁŠ HÁJEK 
 DO DVANÁCTI ZÁPASŮ EREDIVISIE. 

  Teč vymazala penaltu
I když neproměnil v 50� minutě penaltu, 
kterou mu švýcarský brankář domácího 
Mönchengladbachu Jan Sommer u pravé 
tyče vyrazil, neměl útočník Patrik Schick 
nakonec důvod ke smutku� Z následného 
rohového kopu totiž poslal Leverkusen 
do vedení neobsazený Andrich� Pěta-
dvacetiletý reprezentant se zapsal mezi 
střelce v 74� minutě, když hlavou tečo-
val centr Hincapiého z trestného kopu 
z levé strany a zvýšil náskok hostů na 2:0� 
Bayer sice v závěru inkasoval, ale vítěz-
ství, na které čekal čtyři kola od domácí 
demolice posledního Fürthu 7:1 na za-
čátku prosince, ho posunulo na třetí 
místo v aktuální tabulce bundesligy� Čes-
ký forvard si vylepšil svoji bilanci na 18 
gólů, lídr a král bundesligových kanonýrů 
posledních sezon Robert Lewandowski 
z mistrovského mnichovského Bayernu 
mu díky hattricku v Kolíně nad Rýnem 
utekl na 23 branek� Třetí elitní snajpr 
Erling Haaland z Borussie Dortmund se 
dvakrát trefil doma do sítě Freiburgu 
a má nyní na kontě 15 zásahů�  

  Neprůstřelný Vaclík
Reprezentační brankářská „jednička“ 
Tomáš Vaclík je v řecké Super Lize ne-
průstřelný od 12� prosince, kdy udržel 
čisté konto v domácím zápase Olympi-
akosu s Arisem Soluň� Dvaatřicetiletý 
český gólman vychytal nulu i v dalších 
čtyřech kolech - ve dvou posledních 
prosincových a dvou v novém kalendář-
ním roce, která skončila pro úřadujícího 
mistra shodně bezbrankovou remízou jak 
na hřišti Smyrnisu, tak v aténském derby 
proti v tabulce čtvrtému Panathinai-
kosu� „Vacloš“ během angažmá v Řecku, 
do kterého nastoupil loni v létě po vypr-
šení smlouvy v FC Sevilla, nasbíral už de-
vět nul a výrazně si polepšil v historickém 
pořadí Klubu ligových brankářů týdeníku 
GÓL� Aktuálně má na kontě již 111 nul, 
stejně jako slovenský brankář plzeňské 
Viktorie Matúš Kozáčik� Do konce ledna 
čekají obhájce titulu, který vede tabulku 
o devět bodů, ještě dva duely� V neděli 
hraje doma s pátou Gianninou a 30� ledna 
nastoupí v Soluni proti PAOK, který jako 
jediný může ohrozit mistrovskou jízdu�

  Kadeřábek opět 
na marodce
Českého reprezentanta Pavla Kadeřábka 
čeká další přestávka, tentokrát kvůli sva-
lovému zranění levého stehna� Devěta-
dvacetiletý obránce by měl chybět něko-
lik týdnů�  V bundesligovém zápase proti 
Augsburgu nastoupil v základní sestavě 
domácích, ale vinou zdravotních problé-
mů musel v závěru prvního poločasu stří-
dat� Pravý bek či záložník v této sezoně 
bojuje s častými zraněními, už měl potíže 
s lýtkem nebo kotníkem� Stihl odehrát 
pouze devět bundesligových utkání, při-
psal si jeden gól a jednu asistenci�

  Látal 
záchranářem v Polsku
Novým trenérem polského klubu Bruk-
-Bet Termalica Nieciecza se stal Rado-
slav Látal� Bývalý kormidelník Olomouce 
podepsal v posledním týmu nejvyšší sou-
těže smlouvu konce sezony 2022/2023� 
Dvaapadesátiletý kouč vystřídal na la-
vičce Waldemara Piatka, který převzal 
v prosinci mužstvo místo odvolaného 
Mariusze Lewandowského� Osmnáctý 
tým polské Ekstraklasy měl původně 
trénovat Michal Probierz, ten však ne-
celé dva dny po podepsání smlouvy s klu-
bem spolupráci ukončil! Látal v novém 
působišti povede i své krajany Michala 
Bezpalce a Michala Hubínka i bývalého 
hráče české nejvyšší soutěže Murise 
Mešanoviče� Další čeští hráči Adam Hlou-
šek a Martin Zeman nedávno v polském 
klubu skončili� Vicemistr Evropy z Anglie 
1996 trénoval po konci hráčské kariéry 
také Ostravu, Košice, polské Gliwice, 
běloruský Brest a Trnavu� Naposledy pů-
sobil v Olomouci, kde během své kariéry 
hrával� Po minulé sezoně v Sigmě skončil� 
Nieciecza je s 12 body na chvostu tabulky 
polské ligy, od prvního místa znamenají-
cího záchranu záchranu ji dělí šest bodů� 
Tým vstoupí do jarní části 4� února doma 
proti Jagiellonii Bialystok, o čtyři dny 
později ho čeká duel na hřišti mistrovské 
Legie Varšava, která je předposlední�
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„Jdu mladým
v Arnhemu
příkladem!“
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„NĚKDY NA MLADÍKY ZVÝŠÍM HLAS“
Jak vypadá, když jim domlouvám důrazně? Společně se čtyřmi spoluhráči, kteří jsou jen o něco 

mladší než já, na mladé prostě zvýšíme hlas� Někdy je až nepochopitelné, co by chtěli dělat� Ale 

rozhodně nejsem hráč, který by na někoho zbytečně řval a otravoval mu život� Když mi bylo osm-

náct, v české kabině to bylo mnohem krušnější, než to mají současní mladí hráči� Musím ale říct, 

že mě tehdejší starší spoluhráči připravili do života hezky� Snažím se nyní něco předat zase já 

mladíkům� Jdu jim příkladem, trénuju naplno�“

„RAPID MŮŽEME VYŘADIT“
Na podzim jsme hráli skupinu Konferenční ligy, dokázali jsme za sebou nechat Tottenham a po-

stoupili jsme do jarní vyřazovací fáze� Čeká nás Rapid Vídeň, moc se na souboj s populárním ra-

kouským klubem těšíme� Plusem je, že nemusíme nikam daleko cestovat� Jedinou kaňkou je, že 

kvůli incidentům našich fanoušků na stadionech Tottenhamu a v Rennes nedostaneme pro zápas 

ve Vídni žádné lístky� Nechci tvrdit, že Rapid je schůdný soupeř, v této fázi soutěže mají všechna 

mužstva kvalitu� Ale zase to není protivník, kterého bychom nemohli vyřadit�“ 

„S ARNHEMEM ŠLAPEME“
Pan Letsch je Němec, tréninky jsou tvrdé, což nám prospívá� Mají vysoké tempo, naše GPSky 

jsou pokaždé po trénincích vybité� Ale chrániče nenosíme, jako tomu bylo za někdejšího kouče 

Slutského� Nejsem toho ani zastáncem� Děláme přece všichni fotbal nějaký čas, někoho bolí víc 

a někoho méně� Když se pokopeme, tak se pokopeme� Chrániče nám nepomůžou� (směje se)    

Jasně, ti, co tolik nehrají, nadšení nejsou� Ale tak to prostě ve fotbale chodí� Především nesmí 

nikdo zpohodlnět� Všechno je o týmu� Teď se nám spousta věcí sešla, proto s Arnhemem šlapeme�

„V KABINĚ JSEM VE TŘICETI NEJSTARŠÍ“
Jak jsem zmínil, jsem v kabině nejstarší� Což je ve třiceti letech nezvyklé� V uplynulé sezoně 

bylo v kádru pět starších kluků, než jsem byl já� Pořád ale nepatřím do staré generace, máme 

prostě ve Vitesse mladý tým� I když tolik nehraju, snažím se být pořád stejný� Trenér se se 

mnou často baví, chce, abych šel příkladem ostatním� Což u mě není problém� Když vidím, že 

někteří mladíci, kteří přišli z různých zemí, předvádějí různé nálady��� Mají bezstarostný život, 

vysoké výplaty, mají všechno� Jasně, chtějí hrát, ale musejí se kousnout� Tohle jsem jim musel 

párkrát říct� Někdy důrazně�

TOMÁŠ HÁJEK * Narozen: 1� prosince 1991 * Výška: 186 cm * Váha: 77 kg * Stav: žena-

tý, manželka Barbara, dcera Sára (13), synové Jaroslav (8) a Tomáš (4) * Fotbalový post: 

obránce * Hráčská kariéra: Tescoma Zlín (1998-2011), Fastav Zlín (2011-2013), FK Hradec 

Králové (2013), Fastav Zlín (2013-2017), Viktoria Plzeň (2017-2019), Vitesse Arnhem (Nizo-

zemsko, 2019-?) * Česká liga: 85 zápasů/ 4 góly * Největší úspěchy: účastník základní sku-

piny Ligy mistrů (2018), vítěz české ligy (2018), postup do vyřazovací fáze Kinfereční ligy 

(2021), postup do první ligy (2015)

 VE VITESSE PODEPSAL TOMÁŠ HÁJEK SMLOUVU V LÉTĚ 2019. 

 VE TŘICETI LETECH JE TOMÁŠ HÁJEK NEJSTARŠÍM PLEJEREM ARNHEMU… 

  Lischka se 
vrátil natrvalo
Obránce David Lischka natrvalo zamí-
řil z pražské Sparty do Ostravy, kde už 
v podzimní části sezony hostoval� Čtyři-
advacetiletý bek a odchovanec slezské-
ho klubu podepsal s Baníkem smlouvu 
na čtyři a půl roku� Po letním příchodu 
na hostování ze Sparty zapadl do sesta-
vy a stal se jednou z opor Slezanů� Na za-
čátku zimní přípravy se sice vrátil na Let-
nou, ale Ostravští o něj měli velký zájem, 
a nakonec ho vykoupili ze smlouvy� Zasáhl 
do 18 z 19 podzimních kol a pomohl Ba-
níku k aktuálnímu pátému místu v ligové 
tabulce� Navíc třikrát skóroval� Za Spar-
tu odehrál 25 soutěžních zápasů, před-
tím působil v Jablonci, Karviné a druho-
ligovém Varnsdorfu� Na Letné překonal 
problémy se srdcem� V lize má na kontě 
77 startů a 7 branek�

  Vindheim bude 
hostovat v Schalke
Norský fotbalista Andreas Vindheim 
zamířil z pražské Sparty na hostování 
do německého Schalke 04, které po loň-
ském sestupu do druhé bundesligy usilu-
je o okamžitý návrat mezi německou eli-
tu� Šestadvacetiletý obránce či záložník 
bude v Gelsenkirchenu působit do kon-
ce sezony, součástí smlouvy je i opce 
na trvalý přestup� Do Sparty přestoupil 
v roce 2019 ze švédského Malmö za zhru-
ba 1,3 milionu eur (tehdy 33,5 milionu 
korun)� V pražském týmu odehrál v lize 
44 zápasů a vstřelil tři branky� Přestože 
během loňského léta podepsal v klubu 
novou smlouvu do roku 2024, nastou-
pil v podzimní části nejvyšší soutěže jen 
k šesti zápasům�

 JAKUB JANKTO 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

LEDEN
18. LEDNA

1976 Pavel Mareš
2002-
2006

10/0

19. LEDNA

1944 František Knebort 1965 2/3

1996 Jakub Jankto 2017-? 41/4

20. LEDNA

1964 Luboš Kubík
1985-
1997

56/13

1989 Radim Řezník 2014-? 3/0

1995 Stefan Simič 2017-? 2/0

22. LEDNA

1926 Ota Hemele
1948-
1954

10/4

1955 Ladislav Vízek
1977-
1986

55/13

23. LEDNA

1902 Josef Silný
1925-
1934

50/28

1915 Josef Zeman
1937-
1938

4/2

1929 Jan Hertl
1952-
1958

23/1

1933 Zdeněk Pičman 1964 1/0

1940 Rudolf Kučera
1961-
1963

7/3

24. LEDNA

1996 Patrik Schick 2016-? 33/17
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  Doležal zamířil do Lubinu!
Útočník Martin Doležal po osmi letech opustil Jablonec� Člen šir-
šího kádru české reprezentace přestoupil do polského Lubinu, kde 
podepsal smlouvu na dva a půl roku� „Martin Doležal dostal svole-
ní k přestupu do zahraničí� V létě mu končila smlouva a za osm let 
v Jablonci pro klub odvedl spoustu práce,“ říká na vysvětlenou jeho 
majitel Miroslav Pelta� V Lubinu, který je na 14� místě polské Ekstra-
klasy, se jednatřicetiletý forvard potká i s dvěma českými spolu-
hráči: záložníkem Erikem Danielem a dalším útočníkem Tomášem 
Zajícem� Do Jablonce přišel v lednu 2014 z Olomouce a postupně se 
vypracoval až do reprezentačního výběru, za který nastoupil v šesti 
utkáních� Na severu Čech si zahrál i základní skupinu Evropské ligy 
a Evropské konferenční ligy� Během jabloneckého angažmá odehrál 
v lize 225 zápasů a nastřílel 69 gólů, dalších 16 tref přidal v poháro-
vých soutěžích� Celkem má na kontě 86 ligových zásahů a patří mezi 
nejžhavější čekatele vstupu do Klubu ligových kanonýrů týdeníku 
GÓL� V aktuální sezoně se trefil ale pouze dvakrát�

  Vrba prodloužil na Letné
Pražská Sparta prodloužila o rok spolupráci s trenérem Pavlem  
Vrbou� Bývalý reprezentační kouč by měl zůstat na lavičce letenského 
klubu minimálně do léta 2023� Spolu s ním budou v týmu pokračovat 
asistenti Zdeněk Bečka a Luboš Loučka, stejně jako trenéři brankářů 
Michal Špit a Martin Ticháček� Osmapadesátiletý kouč převzal tým 
loni v únoru po odvolaném Václavu Kotalovi a v dosavadních 51 sou-
těžních zápasech nasbíral 33 výher, sedm remíz a 11 porážek� Spar-
ta pod jeho vedením v domácí soutěži před vlastními fanoušky ještě 
neprohrála�  V této sezoně získala v 19 zápasech podzimní části 45 
bodů, což je nejvíce od poslední mistrovské sezony 2013/2014� Na ve-
doucí Slavii ztrácí v tabulce ze třetího místa tři body� Tým se sice ne-
probojoval do vyřazovací fáze Evropské ligy, v níž skončil ve skupině 
A třetí za Olympique Lyon a Glasgow Rangers, v únoru se však zapojí 
do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy� V úvodním dvojzápase 
se střetne s Partizanem Bělehrad�

 JAN KUCHTA 

  Kuchta přestoupil 
do Lokomotivu Moskva
Reprezentační útočník Jan Kuchta odchází z fotbalové Slavie do Lo-
komotivu Moskva, se kterým podepsal smlouvu na 4,5 roku� Pětadva-
cetiletý forvard vstřelil za rok a půl ve Slavii v 65 zápasech 32 soutěž-
ních branek� Loni získal v Edenu mistrovský titul a přispěl i k triumfu 
v MOL Cupu� Společně se sparťanem Adamem Hložkem se stal s 15 
góly nejlepším střelcem ligy� Slavii pomohl také do čtvrtfinále Evrop-
ské ligy� Díky úspěšnému působení v Edenu se dostal až do národního 
týmu� V něm odehrál zatím čtyři utkání, střelecky se neprosadil� V ka-
riéře bude pokračovat v Rusku, Slavia za něj dostane zhruba pět mili-
onů eur (asi 130 milionů korun)� Lokomotiv Moskva je aktuálně na šes-
tém místě nejvyšší soutěže� V Evropské lize obsadil v základní skupině 
čtvrtou, nepostupovou příčku� Kuchta přišel jako náhrada za kanoný-
ra Fjodora Smolova, který přestoupil do týmu městského rivala Dyna-
ma� Na odchodu je i další útočník Zé Luís� Německý kouč Lokomotivu 
Markus Gisdol bude mít do útoku k dispozici kromě něj ještě Nizo-
zemce Gyrana Kerka, guinejského reprezentanta Francoise Kamana, 
mladého odchovance Grigoriho Borisenka a Vitalije Lisakoviče, který 
se v nedávné kvalifikaci mistrovství světa představil v dresu bělorus-
ké reprezentace i v utkáních s českým výběrem� První soutěžní utkání 
po zimní pauze čeká Lokomotiv 27� února na hřišti Krasnodaru�

  Valeš zůstává v „Ďolíčku“
Brankář Roman Valeš bude pokračovat v Bohemians 1905� S praž-
ským klubem prodloužil jednatřicetiletý gólman smlouvu do konce 
roku 2023� V „Ďolíčku“ působí od roku 2018, kdy přišel z Jablonce 
po hostování v Jihlavě� Předloni v létě si v tréninku poranil koleno 
a po operaci byl několik měsíců bez fotbalu� V první lize chytal napo-
sledy v červenci 2020� Dosud v nejvyšší soutěži nastoupil do 82 zápa-
sů a udržel 24 čistých kont�

STALO SE���

  Goljan na Letné
Pražská Sparta přivedla ze Žiliny dvacetiletého útočníka Adama 
Goljana� Slovenský reprezentant do 21 let bude působit v druholigo-
vém B-týmu� „Adam k nám přichází s perspektivou pro budoucnost, 
proto se teď připojí k talentovaným hráčům v B-týmu� Je to křídlo, 
které je komfortní s hrou na obou stranách� Splňuje atributy, kte-
ré ve Spartě u křídelních hráčů rádi vidíme,“ říká letenský sportov-
ní ředitel Tomáš Rosický� Mladý forvard strávil v rodné Žilině celou 
dosavadní kariéru� Jeho otec tam jako trenér v minulosti vedl spar-
ťanského obránce Dávida Hancka� V srpnu se v roli střídajícího hráče 
krátce představil i v neúspěšném dvojzápase závěrečného 4� předko-
la Evropské konferenční ligy s Jabloncem�

  Křapka znovu mezi „Klokany“
Obránce Antonín Křapka přestoupil z Karviné do Bohemians 1905, 
kde podepsal smlouvu do konce června 2023� Sedmadvacetiletý sto-
per už v „Ďolíčku“ působil na podzim 2016 na hostování z Mladé Bole-
slavi� Má na kontě 98 ligových zápasů, v nichž vstřelil tři góly a přidal 
dvě asistence� „Na podzim jsme měli potíže se stopery, kdy nejprve 
vypadl na dlouhou dobu Hůlka a následně přišly zdravotní potíže 
i u Krcha, Bederky, Vondry a mladého Kadlece� Proto jsme se roz-
hodli v zimním okně posílit právě tento post, ideálně hned na začátku 
přípravy, aby si hráč na tým co nejvíce zvykl,“ konstatuje sportovní 
ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek� „Klokani“ angažovali i dalšího 
zadáka Dominika Haška� Třiadvacetiletý hráč přišel z druholigové 
Chrudimi na půlroční hostování s opcí�  Bohemians také prodloužili 
smlouvu s pětadvacetiletým francouzským útočníkem Ibrahimem 
Keitou do konce prosince 2024�

  Pojezný se upsal Baníku
Stoper Karel Pojezný přestupuje z druholigové Jihlavy do Ostravy� 
Dvacetiletý obránce české „jedenadvacítky“ však bude na jaře hos-
tovat v Pardubicích, se kterými už odletěl na soustředění do Španěl-
ska� Jihlavský odchovanec se s Baníkem dohodl na smlouvě na čtyři 
a půl roku� „Měli jsme ho dlouhodobě v hledáčku, je to mladý a per-
spektivní hráč už se zkušenostmi z reprezentačních výběrů� Těší 
nás, že se rozhodl pro Baník, protože o něj mělo zájem více klubů,“ 
pochvaluje si sportovní ředitel ostravského Baníku Alois Grussmann�

 FILIP TWARDZIK 

 JAN ŽAMBŮREK 

  Twardzik se vydal do Lince
Bývalý juniorský reprezentant Filip Twardzik si zahraje rakouskou 
ligu za LASK Linec� Osmadvacetiletý obránce přestoupil ze Spartaku  
Trnava a v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2025� Na za-
čátku kariéry působil v Celtiku Glasgow a v anglickém Boltonu, 
na Britských ostrovech se ale natrvalo neprosadil� Českou ligu si 
zahrál za Karvinou, na Slovensku působil ještě v dresu Ružomberku� 
„Filip už nasbíral spoustu zkušeností, hrál v několika zemích� V obraně 
může nastupovat na více postech, navíc mluví německy, což je další 
plus,“ říká sportovní ředitel klubu Radovan Vujanovič� LASK hrál v mi-
nulých letech o špičku rakouské ligy a úspěšně působil i v evropských 
pohárech� V aktuální sezoně postoupil do osmifinále Evropské konfe-
renční ligy, v domácí soutěži mu ale patří až devátá příčka�

  Karviná hlásí dvě posily
Fotbalisty Karviné posílil stoper Davit Kobouri� Třiadvacetiletý Gru-
zínec přestoupil z Dinama Tbilisi� Poslední tým prvoligové tabulky 
před ním přivedl útočníka Lukáše Holíka, který naposledy působil 
v druholigové Opavě� Pro bývalého mládežnického reprezentanta 
Gruzie, který s Dinamem Tbilisi vyhrál dva tituly, je to první zahranič-
ní angažmá� Devětadvacetiletý Holík působil od léta 2020 v Opavě� 
V klubu zůstal i po sestupu do druhé ligy, po podzimní části s ním však 
rozvázal smlouvu a upsal se Karviné� Kromě mateřského Zlína a Opavy 
nastupoval v minulosti i za pražskou Duklu� V nejvyšší soutěži odehrál 
132 zápasů s bilancí 12 gólů a 12 asistencí� „Ve Zlíně i v Dukle čísla měl, 
to samé v Opavě� Je produktivní, gólový hráč� Věřím, že nám určitě 
na jaře pomůže,“ říká trenér Bohumil Páník, který ho vedl už ve Zlíně�

  Žambůrek opouští Brentford
Český reprezentant do 21 let Jan Žambůrek přestoupil z anglického 
Brentfordu do Viborgu� S dánským klubem podepsal dvacetiletý zá-
ložník smlouvu do roku 2025� Vyměnil tak dres jednoho ligového no-
váčka za druhého� V dánském týmu se opět sejde s trenérem Larsem 
Friisem, který působil také v Brentfordu� V Premier League si neza-
hrál� V minulé sezoně naskočil do šesti zápasů druhé anglické ligy jako 
náhradník, předtím hostoval v třetiligovém Shrewsbury� Brentford 
opustil po třech a půl letech�

STALO SE���

 PAVEL VRBA 
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Schickův lob
nevyhrál

Branka reprezentačního útočníka Patrika 
Schicka téměř z poloviny hřiště v zápase v Glas-
gow proti domácímu Skotsku na loňském EURO 
2020 nevyhrála anketu FIFA o nejhezčí gól roku 
2021. Puskásovu cenu získal Argentinec Erik La-
mela. Forvard Bayeru Leverkusen se dostal mezi 
trojici finalistů společně s Íráncem Mahdím Ta-
remím a Lamelou, jemuž kapitáni a trenéři re-
prezentačních mužstev, fanoušci a zástupci 
médií poslali nejvíc hlasů. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Devětadvacetiletý křídelník Lamela ještě před letním příchodem 

do Sevilly v dresu Tottenhamu v březnovém londýnském derby v an-

glické Premier League proti Arsenalu pohotově překřížil nohy a skó-

roval kopem zvaným „rabona“� Schickův lob v létě podle očekávání 

vyhrál anketu UEFA o nejhezčí gól evropského šampionátu� Český 

útočník se ucházel také o ocenění za nejlepší branku v soutěžích 

UEFA, trofej ale získal Taremí� Cenu The Best pro nejlepšího fot-

balistu světa za rok 2021 podle Mezinárodní federace fotbalových 

asociací (FIFA) získal podruhé za sebou Polák Robert Lewandowski� 

Třiatřicetiletý útočník Bayernu Mnichov předčil Argentince Lione-

la Messiho z Paris St� Germain, který ho porazil v anketě Zlatý míč 

za minulý rok, a Egypťana Muhammada Salaha z Liverpoolu� Lewan-

dowski pomohl v minulé sezoně Bayernu k devátému mistrovskému 

titulu v německé lize za sebou� Vstřelil 41 bundesligových branek, 

čímž o jeden gól překonal dosavadní historický rekord loni zesnu-

lého Gerda Müllera ze sezony 1971/1972� Trenérem roku byl zvolen 

Němec Thomas Tuchel, jenž loni dovedl Chelsea k triumfu v Lize 

mistrů� Jeho senegalský svěřenec z londýnského mužstva Édouard 

Mendy získal ocenění pro nejlepšího brankáře� Fotbalistkou roku 

se stala španělská záložnice Alexia Putellasová z Barcelony, která 

už v listopadu získala Zlatý míč� Mezi trenérkami uspěla Angličan-

ka Emma Hayesová z Chelsea� Cena pro nejlepší brankářku putuje 

za Chilankou Christiane Endlerovou z Lyonu� Ocenění fair play bylo 

uděleno lékařům, hráčům a dalším členům dánské reprezentace, 

kteří na hřišti pomohli zachránit život záložníkovi Christianu Erik-

senovi, když zkolaboval během červnového úvodního utkání v Kodani 

proti Finsku na EURO 2020� Kvůli COVID-19 se galavečer uskutečnil 

druhým rokem po sobě virtuálně z centrály FIFA v Curychu� Největší 

hvězdy roku volili kapitáni a trenéři reprezentačních týmů, fanouš-

ci a zástupci médií� Hodnoceny byly úspěchy dosažené mezi říjnem 

2020 a loňským srpnem� 

Barák se blýskl
hattrickem!

Těsně před přestávkou se pak šťastně trefil 
sám, když se od něj odrazil míč do sítě� V 57� mi-
nutě si coby stabilní exekutor stoupl k penal-
tě, na kterou si brankář Consigli jen sáhl� 
Ve čtvrté nastavené minutě pak po uvolnění 
Kaliniče vyrazil do sóla a dloubákem přehodil 
domácího gólmana� Po nedělním hattricku má 
v této sezoně na kontě už osm branek v Serii A� 
V základní sestavě Hellasu nastoupil poprvé 
od konce listopadu, potom laboroval se zraně-
ním� Ve dvou předchozích lednových utkáních 
proti Salernitaně a ve Spezii pouze střídal v zá-
věrečné půlhodině�  

 ANTONÍN BARÁK 

 PATRIK SCHICK SE RADUJE Z BRANKY DO SÍTĚ SKOTŮ NA ME, KTERÁ 
 ČESKÉMU ÚTOČNÍKOVI VYNESLA NOMINACI NA CENU FERENCE PUSKÁSE 
 O NEJKRÁSNĚJŠÍ GÓL ROKU. NA VÍTĚZSTVÍ VŠAK NEDOSÁHL.  HRÁČEM ROKU 2021 SE V ANKETĚ FIFA STAL PODRUHÉ 

 ZA SEBOU POLSKÝ KANONÝR ROBERT LEWANDOWSKI. 

Reprezentační záložník ANTONÍN 
BARÁK režíroval výhru Hellasu Verona 
na hřišti Sassuola, když byl u všech gólů 
hostů, kteří zvítězili 4:2. V 37. minutě 
přihrál sedmadvacetiletý český středo-
polař Caprarimu na vedoucí gól.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

HATTRICKY ČESKÝCH HRÁČŮ
V NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH LIGÁCH

(podle dostupných zdrojů, řazeno chronologicky; 
Antonín Barák vstřelil tři góly ve víkendovém 

22� kole italské Serie A)

JMÉNO / SEZONA / ZÁPAS  

Tomáš Skuhravý / 
1991/1992 / FC Janov - Neapol 3:4

Pavel Kuka / 
1994/1995 / Kaiserslautern - Duisburg 7:1

Patrik Berger / 
1997/1998 / Liverpool - Chelsea 4:2

Milan Baroš / 
2004/2005 / Liverpool - Crystal Palace 3:2

Martin Fenin / 
2007/2008 / Frankfurt - Hertha Berlín 3:0  

Patrik Schick (4 góly) / 
2021/2022 / Leverkusen - Fürth 7:1 

Antonín Barák / 
2021/2022 / Verona - Sassuolo 4:2
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Nejlepší střelec loňské ligové sezony útočník Jan 

Kuchta už nebude oblékat dres Slavie� Přestou-

pil za 130 milionů korun do Lokomotivu Moskva 

a o víkendu se vydal za novými spoluhráči na sou-

středění do španělské Marbelly�

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Obdivuhodně se vyhrabal z těžkého zranění achilovky, ve čty-
řiceti letech záložník MAREK MATĚJOVSKÝ nadále válí ligu. 
Na podzim patřil mezi klíčové muže Mladé Boleslavi, rozdával 
fotbalovou radost. Byť nechce dělat ukvapené závěry, je vysoce 
pravděpodobné, že pokud mu na jaře vydrží zdraví, tuzemskou 
nejvyšší soutěž bude hrát i v příští sezoně.

Marek Matějovský: 

„Překonat
Jarolíma?
Stěží…“

Marek Matějovský: 

„Překonat
Jarolíma?
Stěží…“
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 Dal kouč Jarolím týmu do těla v prvních dvou týdnech?

„Bylo to náročné� Ale já jsem se už během dovolené nějakým způ-

sobem udržoval, abych z toho nevypadl� Díky tomu nebyly první dny 

přípravy pro tělo takovým šokem� Když všechno shrnu, zvládnout se 

to dalo�“

 Starší hráči mívají leckdy v přípravném období malé úlevy. 

Vy také?

„Jsem domluvený s trenérem� Jde o věci, které se týkají odrazo-

vé síly� Achilovka mi nefunguje jako dřív� S tím už nic neudělám� Takže 

úlevy mám pouze v tomto směru� Co se týká běhů a podobně, tam 

žádné nemám�“

 Musel jste se na zimní dřinu správně nastavit v hlavě?

„Člověk musí mít v sobě nějakou vůli, aby tohle podstoupil� Je 

pravda, že když jsem s fotbalem začínal, dovolená vypadala jinak než 

 PODZIMNÍ ČÁST SEZONY ZAKONČILA PARTA OKOLO MARKA MATĚJOVSKÉHO 
 19. PROSINCE VÝHROU 1:0 V TEPLICÍCH A POSUNEM NA ŠESTOU PŘÍČKU TABULKY. 

 ČTYŘICETILETÝ STŘEDOPOLAŘ JE STÁLE KLÍČOVÝM HRÁČEM MLADÉ BOLESLAVI, 
 V PROBÍHAJÍCÍM ROČNÍKU NASKOČIL DO 16 LIGOVÝCH A TŘÍ POHÁROVÝCH DUELŮ. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jak koušete v těchto letech zimní přípravu?

„Sranda to samozřejmě není� Troufnu si říct, že ani nikdy nebyla� 

Nicméně se cítím velice dobře, díky tomu pořád ještě můžu fungovat 

v ligovém fotbale� Teď se cítím opravdu abnormálně skvěle, po tom 

všem, co jsem za poslední dobu prožil� Ani jsem nevěřil, že po roce, kdy 

jsem stál kvůli problémům s achilovkou, budu takhle fungovat�“ 

„Teď se cítím 
abnormálně skvěle!“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: fkmb�cz
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 V PRVNÍM UTKÁNÍ V NOVÉM ROCE V RÁMCI TIPSPORT LIGY PŘISPĚL 
 MAREK MATĚJOVSKÝ GÓLEM K VÍTĚZSTVÍ MLADÉ BOLESLAVI NAD TÁBORSKEM 7:0. 

dnes� Pokud lze, hýbu se, volných dnů tolik není� Chodím si zahrát 

hokej, jdu si zaběhat� Takže z toho kolotoče nikdy úplně nevypadnu� 

Ale jasně, věk nezastavíte�“

 Jste rád, že zimní pauza potrvá jen měsíc?

„Pochopitelně� Tohle je jediné menší pozitivum, že největší část 

zimní dřiny není tolik jako v minulých letech�“

 Přípravu v Mladé Boleslavi absolvuje také útočník Václav 

Kadlec, který nedávno obnovil kariéru. Co na jeho návrat říkáte?

„Mám před Vencou velký respekt� Byl jsem s ním v kontaktu i poté, 

co jsme nebyli spoluhráči� Občas jsme si zavolali, napsali� Říkal jsem 

mu, že pokud mu bude držet zdraví, může být znovu úspěšný� U něj 

je to čistě o tom, jestli mu bude fungovat tělo� Fotbalista je skvělý, 

tohle vědí všichni�“

 Jako jedni z mála neletíte s Boleslaví za teplem. Mrzí vás, že 

přípravu absolvujete výhradně v domácích, zimních podmínkách?

„Nevidím jako komplikaci nebo hendikep, že zůstáváme v Česku� 

Člověk by se asi rád podíval do tepla, na druhou stranu se budou hrát 

první kola v podmínkách, které tady nyní panují� Takže jde jen o to, že 

musíme jít občas na umělku� Ale zatím všechno jde zvládat� Rozhodně 

si na nic nestěžuju�“

 MLADOBOLESLAVSKÝ KAPITÁN V NEJVYŠŠÍ ČESKÉ SOUTĚŽI 
 ODEHRÁL 359 UTKÁNÍ, V NICHŽ 16X SKÓROVAL A NASBÍRAL 48 ASISTENCÍ. 

ROZHOVORROZHOVOR

 ZKUŠENÝ ZÁLOŽNÍK ODPOVÍDÁ 
 NA DOTAZY NOVINÁŘŮ. 

Foto: fkmb�cz

Foto: fkmb�cz
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 Nemrzí vás někdy, že gólů nemáte daleko víc? Střelci jsou 

nejvíce ceněné persony ve fotbale.

„Je pravda, že střílení gólů je nejzásadnější� Ale já jsem to měl 

vždycky nastavené tak, že na prvním místě je tým� A pokud se mu 

daří, je úplně jedno, kdo bude dávat góly�“

 Vaším velkým kamarádem je autor více než 200 ligových 

gólů David Lafata. Nepobízel vás během společného působení 

ve Spartě, abyste gólů dával víc?

„Vůbec� Byli jsme rádi, že jsme měli Lafiho, jeho dar byl neskutečný� 

Opravdu, střílení gólů jsem nikdy neřešil�“

 Českou ligu jste hrál už téměř před dvaceti lety. Nakolik 

se od té doby podle vás změnila?

„Jednoznačně šla do atletičnosti� Samozřejmě, i tenkrát musel být 

člověk dobře fyzicky připravený� Ale když nyní vidím mladé kluky, jak 

jsou nadupaní silově, rychlostně, kondičně��� Což tehdy tolik nebylo� 

Spíš to bylo o větší fotbalovosti� Dneska jsou hráči víc atleti, je těžké 

s nimi držet krok�“

 Je v současném stylu fotbalu složitější předvést nadstan-

dardní fotbalové věci, které máte v krvi?

„Když se podíváte pár let zpátky na sestřihy zápasů, uvidíte, že 

času na všechno bylo určitě víc� Potom se projevily i fotbalové věci� 

Ano, teď je složitější je předvést� Ale taková je doba, musím se snažit 

přizpůsobit�“

 Jste možná poslední z hráčů v české lize, který i tak dokáže 

předvést v zápasech něco navíc. Jako to předtím uměli i Horváth, 

Štajner, Koloušek a další. Nemrzí vás, že tito hráči „vymírají“?

„Možná i z tohoto důvodu se držím pořád na hřišti� Že mám něco 

navíc, než ti všichni naběhaní� I dneska je spousta skvělých fotbalistů, 

nicméně většina kluků je naběhaných, silových�“

 Co vlastně vás nebo v únoru jedenačtyřicetiletého kapi-

tána Bohemians 1905 Josefa Jindřiška táhne, že i v takovém věku 

podstupujete dřinu a stres?

„Když budu mluvit za sebe, motivuje mě samotná láska k fotba-

lu� Odmala jsem chtěl vyhrávat, být úspěšný� To platí i nadále, určitě 

i u Pepy� Nejzásadnějším parametrem je zdraví, potom už je na každém, 

jakou chuť do fotbalu má� Mě pořád baví, stejně tak i život v kabině� Do-

kud o mě bude zájem, budu dál rád u toho�“

 STŘEDOČESKÝ MATADOR BĚHEM ZIMNÍ 
 PŘÍPRAVY POCTIVĚ POLYKÁ TRÉNINKOVÉ DÁVKY. 

 Kouč Jarolím vás v závěru podzimu popíchl, že už máte věk, 

abyste ho překonal v jedné záležitosti. A sice, abyste po něm pře-

vzal pozici nejstaršího autora hattricku v české lize. Motivoval vás 

i konkrétně?

„Vůbec� Trenér to řekl spíš v nadsázce� Že už mám prostě věk, abych 

ho překonal� A teprve když se mi hattrick podaří, můžu skončit s fot-

balem� Všichni ale dobře víme, že jsem gólů nikdy moc nedával� Takže 

příliš šancí tomu nedávám�“ (směje se)

 Hattrick jste ale zvládl v Silvestrovském derby se Slavií.

„Jenže trenér Jarolím mi hned hlásil, ať si nemyslím, že se hattrick ze 

Silvestrovského derby počítá�“ (směje se)

 Že nejste střelec, prohlašujete dlouhé roky. Statistiky to 

jenom dokládají, nejvíc za jednu ligovou sezonu jste vstřelil pět bra-

nek. Kdy jste si vlastně uvědomil, že z vás nikdy nebude kanonýr?

„Odmala mi bylo vyčítáno, že málo střílím, že hledám líp postavené 

spoluhráče� Od začátku to byl taťka, potom trenéři, kteří mě vedli� Na-

bádali mě pořád, abych střílel častěji� Ale já mám prostě v sobě zakoře-

něné, že většinou se snažím ještě přihrát�“

Marek Matějovský
Narozen: 20� prosince 1981 * Výška: 181 cm * Váha: 75 kg * Stav: 

ženatý, manželka Simona, synové Dominik (15), Benjamin (10) * 

Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Slavoj Stará Bo-

leslav (1986-1990), Alfa Brandýs nad Labem (1990-1994), Mladá 

Boleslav (1994-2000), FK Jablonec (2000-2002), Mladá Bole-

slav (2002-2007), Reading FC (Anglie, 2008-2010), Sparta Praha 

(2010-2016), Mladá Boleslav (2016-?) * Reprezentace: 15 zápasů, 

jeden gól * Česká liga: 359/16 * Největší úspěchy: účast na EURO 

2008 v Rakousku a ve Švýcarsku, český mistr (2014), vítěz české-

ho poháru (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2010, 2014)�

ROZHOVORROZHOVOR

 V MLADÉ BOLESLAVI PŮSOBÍ 
 NEPŘETRŽITĚ OD ČERVENCE 2017. 

 V SEZONĚ 2013/14 ZÍSKAL SE SPARTOU CENNÉ DOUBLE. 

 PŘI ANGAŽMÁ V READINGU OKUSIL 
 SLAVNOU PREMIER LEAGUE. 

Foto: fkmb�cz

Foto: fkmb�cz

Foto: footballleagueworld�co�uk
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 V ŘÍJNOVÉM SOUBOJI SE SVÝM NĚKDEJŠÍM ZAMĚSTNAVATELEM 
 ZE SPARTY SE MAREK MATĚJOVSKÝ ÚSPĚCHU NEDOČKAL, MLADÁ BOLESLAV 
 NAVZDORY DOBRÉMU VÝKONU NA LETNÉ V NASTAVENÍ INKASOVALA A PROHRÁLA 0:1. 

 Pokud tedy jaro zvládnete bez zdravotních problémů, 

uvidí vás fanoušci v mladoboleslavském dresu i v příští sezoně?

„Zatím jsem o tom nepřemýšlel� S trenéry a vedením jsme dohod-

nutí, že se vždycky domlouváme až ke konci sezony� Jak jsem řekl, 

nejvíc bude záležet na zdraví a na tom, jestli bude o mě zájem� Podle 

toho situaci vyhodnotíme a rozhodneme se�“

 Ruku na srdce. Když jste si před dvěma lety na herním 

kempu na Maltě přetrhnul achilovku a následně kvůli operacím 

rok stál, dovedl jste si představit, že dva roky poté budete 

patřit mezi opory Boleslavi a budete zvažovat prodloužení 

smlouvy?

„Tehdy jsem zaznamenal spoustu hlasů, že už se nevrátím, že jde 

o můj konec� Tohle pro mě byla největší motivace� Na začátku jsem 

bral situaci tak, že chci ukázat, že se vrátím� Nepočítal jsem ale, že 

budu moct odehrát hodně zápasů nebo že přidám ještě další sezo-

nu� Moje motivace byla jednoznačná: vrátit se aspoň na hřiště a roz-

loučit se tam, ne s berlemi� To se mi povedlo� O to víc si vážím, že 

můžu fungovat aspoň takhle� I když, nebudeme si nic nalhávat, noha 

už nikdy nebude taková, jaká byla�“ 

„Odmala mi vyčítali, 
že málo střílím.“

 ÚČASTNÍK EURO 2008 ODEHRÁL V NÁRODNÍM TÝMU CELKEM 15 UTKÁNÍ 
 A SVOU JEDINOU REPREZENTAČNÍ BRANKU VSTŘELIL V ŘÍJNU 2007 
 PŘI SENZAČNÍ VÝHŘE 3:0 V MNICHOVSKÉ ALLIANZ ARÉNĚ NAD NĚMECKEM. 

ROZHOVORROZHOVOR
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Jedinečnou šancí zdramatizovat boj o titul pohrdli fotbalisté londýn-
ské Chelsea. Ve šlágru 22. kola Premier League vyzvali vedoucí Manches-
ter City, místo vytouženého vítězství však museli skousnout hořkou po-
rážku 0:1.  

Citizens pokračují ve strojových výkonech a drtí jednoho protivníka za druhým� Jejich po-

slední obětí se stala londýnská Chelsea, která z Etihad Stadium odjela po trefě svého někdejšího 

záložníka De Bruyneho s porážkou 0:1� Třetí Blues, kteří z posledních pěti ligových duelů vyhráli 

jediný, tak asi definitivně mohou zapomenout na zisk mistrovských vavřínů, vždyť na obhájce ti-

tulu ztrácí už propastných 13 bodů� 

Ani druhý Liverpool na tom není s pronásledováním City o moc lépe, po nedělním triumfu 3:0 

nad nováčkem z Brentfordu, který svými góly zařídili Fabinho, Oxlade-Chamberlain a Minamino, 

má na lídra manko 11 bodů a jeden zápas k dobru… Vydařený návrat na anglické pažity prožil Bra-

zilec Coutinho, jenž se pokouší svou uvadající kariéru oživit na hostování v Aston Ville� Při svém 

premiérovém utkání v dresu mančaftu z Birminghamu po příchodu z Barcelony zajistil „Villans“ 

cennou remízu 2:2 s Manchesterem United� Red devils sice v utkání po dvou gólech Bruna Fer-

nandese vedli už 2:0, outsider ale v závěru vyrovnal - v 77� minutě Ramsey a krátce na to právě 

Coutinho rozhodli svými zásahy o dělbě bodů� 

Zcela bez bodů o víkendu zůstal čtvrtý West Ham, který nenavázal na středeční triumf 2:0 nad 

Norwichem, k němuž asistencí na úvodní gól Bowena přispěl Vladimír Coufal, a doma nečekaně 

podlehl Leedsu 2:3� Kladiváře hrající bez absentujícího Tomáše Součka hattrickem sestřelil Har-

rison� Osmým vyhozeným trenérem letošního ročníku Premier League se stal Rafa Benítez� Pro 

vedení utrápeného Evertonu se poslední kapkou stala sobotní porážka s posledním Norwichem 

1:2 a Španěla, který v 19 duelech s „Toffees“ získal pouze 19 bodů, druhý den odvolalo� Pod vedením 

někdejšího kouče Liverpoolu prohrál Everton devět z posledních dvanácti ligových duelů a pro- 

padl se tabulkou až na šestnáctou příčku� 

V anglické, španělské a italské lize by mu současných 18 branek garan-
tovalo pozici lídra mezi kanonýry. V bundeslize se ale český ostrostřelec 
Patrik Schick stále dívá ze stříbrné příčky na záda fenomenálnímu pol-
skému snajprovi Robertu Lewandowskému. 

Elitní kanonýr mnichovského Bayernu má i v této sezoně nakročeno k dalšímu, už sedmému 

primátu v elitní německé soutěži� Hattrickem v Kolíně nad Rýnem se zkušený forvard posunul 

na metu 23 přesných zásahů� Tím třetím do sítě „Kozlů“ pokořil jako druhý fotbalista v historii 

bundesligy hranici 300 gólů, což se dosud povedlo pouze Gerdu Müllerovi� Třiatřicetiletý „Lewy“ 

legendárního šutéra ze 70� let obral vloni o dva rekordy, které se zdály být nepřekonatelné - v po-

čtu gólů za sezonu a za kalendářní rok� Pokud zůstane nadále věrný bavorskému velkoklubu, kde 

má excelentní servis od spoluhráčů, a bude mu sloužit i zdraví, může překonat i těch půlstoletí 

nedostižných 365 Müllerových branek…

Patrik Schick ovládl anketu o nejlepšího hráče bundesligy za prosinec� Pětadvacetiletý repre-

zentační útočník Leverkusenu se minulý měsíc zaskvěl čtyřgólovým představením do sítě v ta-

bulce posledního nováčka z Fürthu, celkem dal ve čtyřech prosincových duelech osm branek� 

V hlasování za ním zůstali Serge Gnabry (Bayern), Christopher Nkuku (Lipsko), Jesper Lindström 

(Frankfurt), Nico Schlotterbeck (Freiburg) a již zmíněný Robert Lewandowski, který zatím 

na ocenění pro hráče měsíce v této sezoně ještě nedosáhl� Vítěz se vybírá na základě dvou aspek-

tů� Jednak se zohledňují data o individuální výkonnosti hráčů a také hlasování fanoušků i expertů�

V závětří za tandemem Lewandowski - Schick číhá norský mladík v dortmundských službách 

Erling Haaland, který se po podzimním zranění dostává zpátky do bývalé ráže a může pořadím 

ve střeleckých dostizích zamíchat� Dvěma góly pomohl doma složit nepříjemný Freiburg a tím 

si polepšil na 15 branek� Nyní rozehrál svoji teprve třetí sezonu v dresu Borussie, která bude 

s největší pravděpodobností poslední, neboť zájem evropských gigantů a nabízené podmínky 

se stále zvyšují… 

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Bayern 19 15 1 3 61:18 46

2� Dortmund 19 13 1 5 49:29 40

3� Leverkusen 19 9 5 5 44:31 32

4� Hoffenheim 19 9 4 6 39:29 31

5� Union Berlín 19 8 7 4 27:24 31

6� Freiburg 19 8 6 5 31:23 30

7� RB Lipsko 19 8 4 7 36:23 28

8� Frankfurt 19 7 7 5 30:28 28

9� Kolín n. R. 19 7 7 5 30:32 28

10� Mohuč 19 8 3 8 27:21 27

11� Bochum 19 7 2 10 17:27 23

12� M ǵladbach 19 6 4 9 25:35 22

13� Hertha 19 6 4 9 21:38 22

14� Wolfsburg 19 6 3 10 17:30 21

15� Augsburg 19 4 7 8 19:30 19

16� Bielefeld 19 3 9 7 18:26 18

17� Stuttgart 19 4 6 9 22:33 18

18� Fürth 19 1 4 14 15:51 7

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Manch. City 22 18 2 2 54:13 56

2� Liverpool 21 13 6 2 55:18 45

3� Chelsea 22 12 7 3 45:17 43

4� West Ham 22 11 4 7 41:30 37

5� Arsenal 20 11 2 7 33:25 35

6� Tottenham 18 10 3 5 23:20 33

7� Manch. Utd. 20 9 5 6 32:29 32

8� Wolves 20 9 4 7 17:15 31

9� Brighton 20 6 10 4 21:21 28

10� Leicester 18 7 4 7 31:33 25

11� Crystal Palace 21 5 9 7 30:31 24

12� Southampton 21 5 9 7 25:33 24

13� Aston Villa 20 7 2 11 27:32 23

14� Brentford 21 6 5 10 24:33 23

15� Leeds 20 5 7 8 24:39 22

16� Everton 19 5 4 10 24:34 19

17� Watford 19 4 2 13 23:37 14

18� Norwich 21 3 4 14 10:45 13

19� Newcastle 20 1 9 10 20:43 12

20� Burnley 17 1 8 8 16:27 11
 PORÁŽKA 1:2 S POSLEDNÍM NORWICHEM STÁLA 
 MÍSTO TRENÉRA EVERTONU RAFU BENITEZE. 

 KOLÍNŠTÍ KOZLOVÉ FAVORITA NEZASKOČILI, 
 PO HATTRICKU LEWANDOWSKÉHO PADLI S BAYERNEM 0:4. 

Chelsea lídra nezkrotila Střelecké dostihy pokračují

BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Salah M. Liverpool 16 9

2� Diogo Jota Liverpool 10 1

3� Vardy J. Leicester 9 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Lewandowski R. Bayern 23 1

2� Schick P. Leverkusen 18 1

3� Haaland E. Dortmund 15 5

4� Modeste A. Kolín n� R� 12 0

5� Nkunku C. RB Lipsko 9 7

6� Gnabry S. Bayern 9 3

7� Awoniyi T. Union Berlín 9 0

8� Silva An. RB Lipsko 8 2

9� Burkardt J. Mohuč 7 3

10� Bebou I. Hoffenheim 7 1

10� Okugawa M. Bielefeld 7 1

12� Hofmann J. Mönchengladbach 7 0

PROGRAM

17. KOLO

18�1� Burnley - Watford
19�1� Leicester - Tottenham, Brentford - Man� Utd�

24. KOLO

18�1� Brighton - Chelsea

23. KOLO

21�1� Watford - Norwich
22�1� Everton - Aston Villa, Brentford - Wolves,

Leeds - Newcastle, Manchester Utd� - West Ham,
Southampton - Manchester City

23�1� Arsenal - Burnley, Crystal Palace - Liverpool,
Leicester - Brighton, Chelsea - Tottenham

PROGRAM

20. KOLO

21�1� Frankfurt - Bielefeld
22�1� Freiburg - Stuttgart, Fürth - Mohuč,

Hoffenheim - Dortmund, Leverkusen - Augsburg,
Mönchengladbach - Union Berlín,

Bochum - Kolín n� R�
23�1� RB Lipsko - Wolfsburg, Hertha - Bayern

VÝSLEDKY

19. KOLO

Bielefeld - Fürth 2:2 * Augsburg - Frankfurt 1:1
Mönchengladbach - Leverkusen 1:2

Kolín n� R� - Bayern 0:4 * Mohuč - Bochum 1:0
Stuttgart - RB Lipsko 0:2 * Wolfsburg - Hertha 0:0

Union Berlín - Hoffenheim 2:1
Dortmund - Freiburg 5:1

VÝSLEDKY

DOHRÁVKY 18. KOLA

West Ham - Norwich 2:0 
Southampton - Brentford 4:1

22. KOLO

Liverpool - Brentford 3:0 * West Ham - Leeds 2:3
Aston Villa - Man� Utd� 2:2 * Newcastle - Watford 1:1
Norwich - Everton 2:1 * Wolves - Southampton 3:1

Manchester City - Chelsea 1:0
Brighton - Crystal Palace 1:1
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SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Inter 21 15 5 1 51:16 50

2� AC Milán 21 15 3 3 46:23 48

3� Neapol 21 13 4 4 37:15 43

4� Atalanta 21 12 6 3 44:26 42

5� Juventus 22 12 5 5 34:21 41

6� AS Řím 22 11 2 9 36:28 35

7� Lazio 22 10 5 7 46:39 35

8� Fiorentina 20 10 2 8 34:29 32

9� Turín FC 21 9 4 8 29:20 31

10� Verona 22 8 6 8 41:37 30

11� Empoli 22 8 5 9 35:43 29

12� Sassuolo 22 7 7 8 38:37 28

13� Bologna 20 8 3 9 28:33 27

14� Udinese 20 4 8 8 28:36 20

15� Sampdoria 22 5 5 12 29:40 20

16� Spezia 21 5 4 12 21:41 19

17� Venezia 21 4 6 11 19:38 18

18� Cagliari 22 3 7 12 21:43 16

19� FC Janov 21 1 9 11 20:39 12

20� Salernitana 20 3 2 15 13:46 11

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Immobile C. Lazio 17 2

2� Vlahović D. Fiorentina 16 2

3� Simeone G. Verona 12 2

4� Martinez L. Inter 11 2

5� Berardi D. Sassuolo 10 6

6� Joao Pedro Cagliari 9 4

6� Zapata D. Atalanta 9 4

8� Scamacca G. Sassuolo 9 0

9� Pašalić M. Atalanta 8 5

PROGRAM

23. KOLO

21�1� Verona - Bologna
22�1� FC Janov - Udinese,

Inter - Venezia, Lazio - Atalanta
23�1� Cagliari - Fiorentina, Neapol - Salernitana,

Spezia - Sampdoria, Turín FC - Sassuolo,
Empoli - AS Řím, AC Milán - Juventus

VÝSLEDKY

22. KOLO

Atalanta - Inter 0:0 * AS Řím - Cagliari 1:0
Venezia - Empoli 1:1 * Sassuolo - Verona 2:4

Juventus - Udinese 2:0 * Salernitana - Lazio 0:3
Sampdoria - Turín FC 1:2

AC Milán - Spezia, Bologna - Neapol,
Fiorentina - FC Janov (hráno po uzávěrce)

Šňůru osmi ligových výher v řadě neprodloužili, přesto mohou jásat. 
Fotbalisté mistrovského Interu zvládli nedělní šlágr v Bergamu a po bez-
gólové plichtě nadále vládnou soutěži.

Tohle měl být zápas, který ukáže sílu Milánských� Borci Atalanty jsou totiž svou ofenzivní 

smrští schopni zatočit s kýmkoli a na obhájce si věřili� V zápase měli navrch, své tempo grado-

vali, jenže v koncovce selhali� Inter se tak udržel v čele s dvoubodovým náskokem na městské 

rivaly z AC (ti mohli jít po dohrávce do čela), zato Bergamo nepřeskočilo třetí Neapol� „Je to 

dobrá remíza, hrát proti nim je pokaždé složité� Navíc v nohou jsme měli těžký Superpohár,“ 

připomenul brankář Handanovič, hrdina zápasu, středeční výhru nad Juventusem 2:1 v pro-

dloužení� Turínský gigant si upevnil pátou příčku domácím triumfem 2:0 nad Udine� Lazio ven-

ku smetlo 3:0 poslední Salernitanu� Dvakrát se gólově prosadil nový nejlepší střelec soutěže 

Immobile, jenž už má na kontě 17 branek� Od příchodu do Lazia v roce 2016 nasázel v Serii A 

140 gólů, v elitních ligách mají lepší bilanci pouze Lewandowski (179) a Messi (163)� 

O pouhý jediný gól je na skóre lepší městský rival AS, který po dvou porážkách konečně 

uspěl� Hubenou výhru 1:0 nad Cagliari zařídil z penalty Oliveira, který přišel v týdnu na hosto-

vání z Porta� Prosadil se i další slavný Portugalec Nani, jenž se po tříletém působení v americké 

MLS vrátil do Evropy� A hned při premiéře za Benátky připravil minutu po příchodu na hřiště 

vyrovnávací gól na konečných 1:1 s Empoli� Nováček se tak stále drží nad sestupovými příčka-

mi� České fanoušky nejvíce zaujal gólový koncert Antonína Baráka, který hattrickem pomohl 

k výhře Verony 4:2 nad Sassuolem� Před ním to z tuzemských hráčů dokázal v Serii A pouze 

Tomáš Skuhravý v dresu FC Janov při porážce 3:4 s Neapolí v ročníku 1991/92� Radovat se mohl 

i obránce David Zima, který nastoupil pošesté v sezoně v základní sestavě FC Turín a pomohl 

mu k vítězství 2:1 nad Sampdorií� 

 FOTBALISTÉ FC TURÍN UKOŘISTILI ČTVRTOU VÝHRU 
 Z POSLEDNÍCH PĚTI KOL, V JANOVĚ ZDOLALI TAMNÍ SAMPDORII 2:1. 

Inter přežil šlágr

SERIE A

https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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  Vydrovi ubyl konkurent
Český reprezentant Matěj Vydra přišel v Burnley o konkurenta v boji 
o základní sestavu� Nejlepší střelec týmu z posledních čtyř sezon Ch-
ris Wood odešel do Newcastlu, který aktivoval ve smlouvě třicetiletého 
útočníka výstupní klauzuli v odhadované hodnotě 20 až 25 milionů liber 
(více než půl miliardy korun)� Novozélandský reprezentant nastřílel 
v posledních čtyřech sezonách v dresu Burnley pokaždé minimálně de-
set ligových branek� Pro trenéra Seana Dychea byl jedničkou na hrotu 
útoku, ačkoliv v této sezoně se trefil zatím jen třikrát� Po jeho odchodu 
zůstala v Burnley čtveřice útočníků� Kromě Vydry ještě nejlepší střelec 
týmu Maxwel Cornet a dvojice Angličanů Jay Rodriguez, Ashley Barnes� 
Při zranění kanonýra Calluma Wilsona, jenž bude mimo hru dva měsíce, 
si Newcastle s podporou bohatých saúdskoarabských majitelů vyhlédl 
posilu u přímé konkurence v boji o záchranu� 

  Tetteh se červenal
Ghanský útočník Benjamin Tetteh si po červené kartě v pátečním 
utkání mistrovství Afriky s Gabonem (1:1) tři zápasy nezahraje� Bývalý 
útočník Sparty, Bohemians 1905 nebo Slovácka byl potrestán za to, že 
udeřil soupeře do obličeje� Po zápase se na trávníku strhla hromadná 
potyčka� Strkanici rozpoutaly protesty hráčů Ghany, protože podle 
nich vyrovnávací brance Gabonu dvě minuty před koncem, na kterou 
přihrál jiný bývalý hráč Sparty Guélor Kanga, předcházel faul� Do kon-
fliktu se zapojil i čtyřiadvacetiletý forvard a úderem do obličeje srazil 
na zem útočníka Aarona Boupendzu� Okamžitě sice zamířil do šatny, 
ale po upozornění od videorozhodčího dostal dodatečně červenou 
kartu� Útočník Malatyasporu, který jako náhradník přišel do hry až 
v posledních třech minutách, dostal za přímé vyloučení automatic-
ký trest na dva zápasy� Africká konfederace distanc za ránu pěstí 
o utkání prodloužila� Na šampionátu v Kamerunu tak přijde minimálně 
o závěrečný zápas Ghany v základní skupině s Komorami� Nastoupit by 
mohl až v případě postupu do semifinále�

 CHRIS WOOD UŽ VÁLÍ ZA NEWCASTLE. 

 TRENÉRU BENÍTEZOVI ANGAŽMÁ V EVERTONU NEVYŠLO. 

  V plusu jen Bayern…
Pouze německý šampion Bayern Mnichov skončil z vítězů osmi před-
ních evropských fotbalových lig v sezoně 2020/2021 v zisku� Vyplý-
vá to z analýzy společnosti KPMG� Zpráva zahrnuje šampiony sedmi 
nejkvalitnějších lig podle žebříčku UEFA a tureckého mistra Besiktas� 
Také v druhé sezoně poznamenané pandemií COVID-19 vykázaly nej-
úspěšnější kluby hlavně ztráty� Nejcitelnější položkou byly malé pří-
jmy ze zápasů kvůli častému omezování kapacity stadionů a korona-
virovým opatřením� Menší byly i částky za přestupy� Bayern skončil 
v černých číslech 29� sezonu v řadě, za ročník 2020/2021 je v plusu  
1,8 milionu eur� Inter Milán ztratil 245,6 milionu eur, Atlético Mad-
rid 111,7 milionu� Největší příjmy měl anglický mistr Manchester City 
(644,2 milionu), druhý byl Bayern (597,5 milionu)�

  Benítez dostal padáka
U fotbalistů Evertonu skončil trenér Rafael Benítez� Jedenašedesátile-
tý španělský kouč, kterému řada fanoušků nemohla odpustit předchozí 
angažmá u městského rivala Liverpoolu, byl odvolán kvůli špatným vý-
sledkům� O vyhazovu rozhodlo na svém mimořádném zasedání předsta-
venstvo klubu, které bylo svoláno po sobotní prohře 1:2 s Norwichem� 
Everton vyhrál jediný z posledních třinácti ligových zápasů a na 15� mís-
tě ho od pásma sestupu dělí šest bodů� Do Evertonu přišel loni v červnu 
jako nástupce Carla Ancelottiho� Před tím vyhrál Evropskou ligu s Chel-
sea, získal dva tituly s Valencií a s Liverpoolem v roce 2005 ovládl Ligu 
mistrů a o dva roky později s ním postoupil do finále� Za sebou má také 
angažmá v Realu Madrid nebo Interu Milán�
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  Nani zakotvil v Benátkách
Bývalý portugalský reprezentant Nani se po třech letech vrátil do Ev-
ropy a podepsal kontrakt na 18 měsíců v Benátkách� Pětatřicetiletý 
křídelní hráč působil uplynulé tři sezony v MLS v Orlandu, kde mu skon-
čila smlouva� Pro mistra Evropy z roku 2016 budou Benátky druhým 
italským angažmá, v sezoně 2017/2018 hrál v římském Laziu� Proslavil se 
především svým osmiletým působením v Manchesteru United, s nímž 
získal čtyři anglické tituly a v roce 2008 vyhrál Ligy mistrů� Hrál také 
za Sporting Lisabon, Fenerbahce a Valencii� V dresu portugalské repre-
zentace do roku 2017 nastoupil k 112 zápasům a vstřelil 24 branek�

  Nejmladší hráč MLS
Tým MLS Real Salt Lake podepsal dvouletou smlouvu s teprve čtrnác-
tiletým útočníkem Axelem Keiem� Rodák z Pobřeží slonoviny se tak stal 
nejmladším hráčem MLS v historii a překonal věkový rekord někdejší-
ho velkého talentu Freddyho Adua� Čtrnáctiny oslavil teprve 30� pro-
since loňského roku a měří 193 centimetrů� Vyrůstal v Brazílii, kde hrál 
jeho otec profesionálně fotbal, a v roce 2017 se přestěhoval do San 
Diega� Coby člen klubové akademie už loni v říjnu nastoupil za far-
mářský tým Real Monarchs k utkání USL Championship, což je druhá 
nejvyšší soutěž pod MLS� Ve 13 letech a osmi měsících se tak podle 
dostupných údajů stal nejmladším hráčem, jenž se představil v profe-
sionálním americkém kolektivním sportu� Dosud nejmladším podepsa-
ným hráčem klubem MLS byl ghanský rodák Adu, jenž byl v roce 2004 
v době podpisu smlouvy s D�C� United o 153 dnů� Během kariéry si sice 
připsal 17 startů za seniorskou reprezentaci USA, ale velká očekávání 
do něj vkládaná ani zdaleka nenaplnil�

 FORVARD MAYORAL JDE DO GETAFE. 

 NANI NOVOU POSILOU BENÁTEK. 

  Getafe lovilo v Římě
Novými spoluhráči českého reprezentanta Jakuba Jankta v Getafe 
se stali Gonzalo Villar a Borja Mayoral, kteří přišli z AS Řím� V sedm-
náctém celku španělské ligy budou hostovat do konce sezony� Klub je 
představil na svém webu� Třiadvacetiletý záložník Villar působil v mi-
nulosti také v Elche nebo Valencii� Za AS Řím nastoupil k 64 zápasům, 
působil v mládežnických reprezentacích Španělska a připsal si také je-
den start v národním A-týmu� O rok starší útočník Mayoral hostoval 
v Římě od roku 2020 z Realu Madrid a v 56 zápasech vstřelil 18 branek� 
Díky sedmi gólům se dělil o pozici nejlepšího střelce minulého roční-
ku Evropské ligy� Také on má za sebou působení v mládežnických vý-
běrech španělské reprezentace� Nejbližší utkání čeká Getafe v lize  
20� ledna doma s Granadou�

  Kartal opět převzal „Fener“
Fotbalisty Fenerbahce povede v prvním kole play off Evropské konfe-
renční ligy proti pražské Slavii trenér Ismail Kartal, který se dohodl 
na angažmá do konce sezony� Na lavičce istanbulského klubu, za který 
hraje i reprezentační obránce Filip Novák, nahradil odvolaného Vítora 
Pereiru� Fenerbahce čeká na domácí titul už osm let a ani v aktuální se-
zoně se mu nedaří podle představ� Z pátého místa turecké Süper ligy se 
ho pokusí pozvednout klubová ikona, která naposledy vedla Konyaspor� 
Šedesátiletý kouč ve „Feneru“ působil už několikrát jako hlavní trenér, 
asistent, kouč mládeže i jako hráč� Bývalý obránce hrál za klub mezi lety 
1983 až 1993 a získal s ním dva mistrovské tituly, další dva přidal později 
jako asistent trenéra� Fenerbahce nastoupí v úvodním vyřazovacím kole 
Evropské konferenční ligy proti Slavii� První duel se odehraje 17� února 
v Istanbulu, odveta o týden později v pražském Edenu�
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  Terim skončil v Galatasaray
U fotbalistů Galatasaray Istanbul skončil trenér Fatih Terim� Vedení klu-
bu se kvůli špatným výsledkům dohodlo s osmašedesátiletým koučem 
na ukončení spolupráce� Na lavičku Galatasaray vrátil v prosinci 2017, 
získal s ním dva tituly a v minulé sezoně byl o skóre druhý�  Bylo to jeho 
čtvrté angažmá v Galatasaray, před tím vedl tým už v letech 1996 až 
2000, 2002 až 2004 a 2011 až 2013� Celkem jako trenér s istanbulským 
celkem získal osm titulů a v roce 2000 s ním ovládl Pohár UEFA� Má 
za sebou také působení u turecké reprezentace, kterou na EURO 2008 
dovedl do semifinále� Z klubů trénoval ještě Fiorentinu nebo AC Milán� 
Novým trenérem Galatasaray byl jmenován Španěl Doménec Torrent, 
bývalý asistent Pepa Guardioly� Devětapadesátiletý kouč s ním začal 
spolupracovat u rezervy Barcelony a pokračoval i u prvního týmu� Poté 
spolu zamířili do Bayernu Mnichov i Manchesteru City� V roce 2018 se 
stal hlavním trenérem New Yorku City a vedl také Flamengo�

  Chiesa musí na operaci…
Mistr Evropy Federico Chiesa si při vítězství Juventusu v italské lize 
nad AS Řím 4:3 poranil levé koleno� Vyšetření ukázalo, že má přetrže-
ný přední zkřížený vaz a v příštích dnech se podrobí operaci� Pro čty-
řiadvacetiletého hráče tak skončila sezona� V tomto ročníku v italské 
Serii A odehrál 14 zápasů, v nichž zaznamenal dva góly a tři asistence� 
Do Juventusu přišel předloni v říjnu z Fiorentiny na dvouleté hostování 
s povinnou opcí na přestup� Turínský klub by za něj měl zaplatit až 60 
milionů eur (1,46 miliardy korun)� Loni na EURO 2020 pomohl italskému 
týmu k triumfu dvěma góly� Reprezentaci, za kterou odehrál 38 utkání 
a dal čtyři branky, bude chybět v jarním play off o účast na mistrovství 
světa v Kataru� Na konci března se evropští šampioni utkají v semifiná-
le se Severní Makedonií, v případě vítězství narazí na lepšího z dvojice 
Portugalsko - Turecko�

 BEKA DAVIESE TRÁPÍ NÁSLEDKY COVIDU. 

 KŘÍDELNÍK CHIESA BUDE JUVENTUSU CHYBĚT. 

  Ševčenko neuspěl v Janově
Po dvou měsících byl někdejší ukrajinský kanonýr Andrij Ševčenko odvo-
lán z funkce trenéra fotbalistů FC Janov� Pod vedením držitele Zlatého 
míče z roku 2004 utrpěl tým v italské lize šest porážek a třikrát remi-
zoval� Ve čtvrtek vypadl v osmifinále Italského poháru s někdejším Še-
včenkovým klubem AC Milán� V srpnu po pěti letech skončil u ukrajinské 
reprezentace, v listopadu v Janově nahradil Davida Ballardiniho� Jedi-
nou výhru zaznamenal v prosinci v druhém kole domácího poháru proti 
Salernitaně (1:0)� Po něm převzal předposlední tým Serie A bývalý ja-
novský obránce Abdoulay Konko, který dosud trénoval v klubu mládež� 

  Davies má potíže se srdcem
Obránce Alphonso Davies z Bayernu Mnichov má po prodělaném CO-
VID-19 potíže se srdcem a bude svému týmu ještě několik týdnů chy-
bět� Kluboví lékaři odhalili po návratu jednadvacetiletého Kanaďana 
do tréninku příznaky myokarditidy, neboli zánětlivého onemocnění 
srdečního svalu� Podle trenéra Juliana Nagelsmanna nejde o závažné 
problémy� Kanadský krajní bek přišel do Bayernu v roce 2018 z Van-
couveru Whitecaps a odehrál v bavorském velkoklubu 107 zápasů� 
V minulých letech pomohl k zisku tří mistrovských titulů a v listopadu 
byl vyhlášen bundesligovým hráčem měsíce�

  Dal vale Evertonu
Francouzský reprezentant Lucas Digne vyměnil v anglické Premier 
League dres Evertonu za Aston Villu� Birminghamský klub za osma-
dvacetiletého obránce zaplatí 25 milionů liber (přes 732 milionů ko-
run)� Do Evertonu přišel v roce 2018 z Barcelony za 18 milionů liber, 
ale v poslední době se nepohodl s nyní už bývalým koučem Rafaelem 
Benítezem� Za liverpoolský tým nehrál od začátku prosince� Proto 
požádal v minulých dnech o svolení k odchodu� O vicemistra Evropy 
z roku 2016 se zajímaly Chelsea, Newcastle United, West Ham či In-
ter Milán� Nakonec bude jeho dalším působištěm Aston Villa, která už 
získala v minulém týdnu brazilského záložníka Coutinha z Barcelony 
na půlroční hostování s opcí na přestup�
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Jedni ho obdivují, druzí nenávidí. Nizozemsko-italský kouzel-
ník, který umí ve správný čas prodat svého klienta za miliar-
dy, ale také mafián, jenž rád blafuje a na transferech si dokáže 
„vydojit“ astronomické provize. Král fotbalových agentů MINO 
RAIOLA (54) je i po létech v plné formě.

Mino RaiolaMino Raiola

Z pizzaře 
superagentem

Z pizzaře 
superagentem
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Obřích přestupů, v kterých měl prsty, jsou desítky, neuvěřitelných 

historek s ním spojených pak nepočítaně� Z pomyslného agentského 

trůnu dokonce dokázal na čas sesadit i legendárního Portugalce Men-

dese� Náramně rozumí řemeslu, je neústupný, má ostré lokty i čich 

na hráče, o které se navíc stará jako o své synky� „Důvěra je základ� 

Mohl bych se před nimi naparovat jako krocan, ale pokud by mi fotba-

lista či trenér nevěřili, bylo by to k ničemu,“ přiznal�

I proto mezi jeho klienty patřili fotbaloví velikáni jako Bergkamp, 

Nedvěd či kouč Zeman, proto dokázal vydělat stamiliony svéhlavým 

samorostům Ibrahimovicovi, Balotellimu či Pogbovi, proto má pod 

palcem hvězdné mladíky Haalanda, de Ligta nebo Donnarummu� Při-

tom celé to začalo tak nenápadně���

STVOŘIL „GRANDE PAOLA“
Z rodného jihoitalského Salerna se stěhoval s rodiči do Haarlemu, 

když mu byl pouhý rok� Na severu Nizozemska si jeho táta otevřel piz-

zerii a Mino už coby chlapec pracoval v rodinném podniku jako číšník� 

Samozřejmě se jako každý klučina honil za merunou a zkoušel hrát 

fotbal v místním klubu, nicméně škola mu šla mnohem lépe� Odmala 

měl nesmírný talent na jazyky a dnes hovoří hned sedmi - italsky, ni-

zozemsky, anglicky, německy, španělsky, francouzsky a portugalsky� 

Tehdy ani netušil, jak obrovským bonusem pro něj jeho lingvistické 

vlohy jednou budou!

Po střední škole šel na chvíli studovat práva a v osmnácti s fotba-

lem sekl� „Bavil mě, ale bylo mi jasné, že na hřišti žádnou kariéru ne-

udělám� Jenže tento sport jsem natolik miloval, že jsem chtěl u něj 

zůstat� A brzy jsem si svoji pozici našel,“ vzpomínal, jak se stal v HFC 

Haarlem nejprve klubovým bafuňářem, aby se poté naplno vrhnul 

do své životní role: kariéry hráčského agenta� V agentuře Sports 

Promotions stál u přestupů nizozemských reprezentantů Roye, Jon-

ka a Bergkampa do rodné Itálie, kde si rychle dělal jméno� Po čase se 

ale rozhodl, že pojede na vlastní pěst� A tehdy pohádka začala���

Jeho první velký transfer? Pavel Nedvěd! Hned po stříbrném Euru 

1996 dostal záložníka Sparty do římského Lazia za 140 milionů korun� 

Právě „Grande Paolo“ byla jeho životní trefa, od které se pak vše od-

víjelo� Když ho pět let poté posílal z Říma do Juventusu, Turínští už 

za něj zaplatili 1,6 miliardy Kč! Pro Raiolu se stal český záložník trum-

fem, kterým motivoval své další klienty� „Když mi pak Pavel přinesl 

Zlatý míč, byl jsem šťastný,“ přiznal�

ZLATAN, SYN BOŽÍ
Byl nepřehlédnutelný� Obtloustlý chlapík s mimořádnou vyřídil-

kou, který nikdy moc nedal na konvenci a místo obleku klidně přišel 

na důležité jednání ve vytahaném triku� Póza? Kdepak� Přestože je 

z něj pracháč, velice dobře si uvědomuje hodnotu peněz a nedává je 

na odiv� Zůstal skromný, zásadně třeba létá ekonomickou třídou�

A tenhle přístup se snaží vtloukat i svým klientům� Nejzářnější pří-

klad? Bezpochyby Zlatan Ibrahimovic� Švédský hrdopýšek Mina oslo-

vil ještě v Ajaxu, protože zastupoval i jeho kámoše Maxwella� Na první 

schůzku přijel sebevědomý floutek v nadupaném porsche, v koženém 

saku od Gucciho, zlaté rolexky na zapěstí� „Ty si asi myslíš, že jsi velký 

fotbalista, že?“ vpálil mu Raiola, a když Zlatan začal blekotat nesmys-

ly, že je přece syn boží, agent vytáhl lejstra se statistikami� „Střílíš 

málo gólů, patříš spíš do cirkusu� Chceš se chlubit luxusními věcmi, 

 NEJZNÁMĚJŠÍ FOTBALOVÝ AGENT JE ČASTÝM 
 OBJEKTEM ZÁJMU SVĚTOVÝCH MÉDIÍ. 

 DO PORTFOLIA MINO RAIOLY PATŘÍ TAKÉ 
 ŠVÉDSKÁ HVĚZDA ZLATAN IBRAHIMOVIČ. 

PROFILPROFIL
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nebo být nejlepší fotbalista na světě? Pokud chceš se mnou spolupra-

covat, prodej všechna auta a makej,“ srazil mu Mino nemilosrdně jeho 

galaktické ego� Druhý den »Ibra« přijel a odevzdal mu klíčky od svého 

porsche! „Na, prodej ho,“ řekl suše�

 Mohla začít fáze dvě� Raiola Zlatanovi vyprávěl o svém hvězdném 

svěřenci Nedvědovi, jeho pracovní morálce� „Co jsi s ním udělal?“ ptal 

se agenta po pár týdnech lékař Ajaxu� V Amsterdamu si všichni všimli, 

že z arogantního lenocha se stal dříč, který doslova rostl pod očima� 

Když ho pak v roce 2004 Raiola dostal do Juventusu, druhý den mu 

útočník volal� „Já myslel, že s tím Nedvědem jsi jen přeháněl, ale ono 

je to ještě horší! Co je to za blázna?“ Raiola se mu jen vysmál� „Uč se 

od něj, třeba mi jednou i ty přineseš ukázat Zlatý míč�“

 MUŽ HOVOŘÍCÍ SEDMI JAZYKY - I TO JE AGENT MINO RAIOLA. 
 VELKÉ PENÍZE POMOHL MINO RAIOLA VYDĚLAT 
 I VĚČNÉMU REBELOVI MARIOVI BALOTELLIMU. 

PROFILPROFIL

ZAKÁZALI MU ČINNOST

Mnohým leží v žaludku, nejvíc pak italskému fotbalovému svazu, kte-

rý v jednom kuse kritizuje� Nevraživost došla až tak daleko, že italští 

bafuňáři vystavili před třemi lety Raiolovi zákaz činnosti�

„Skandál! Politické rozhodnutí!“ zuřil Mino, jemuž tak najednou 

„zamrzly“ rozdělané přestupy včetně de Ligtova přechodu z Ajaxu 

do Juve� Potíže eskalovaly poté, když se italské federaci podařilo flastr 

rozšířit prostřednictvím asociace FIFA celosvětově� Raiola se odvolal 

ke sportovní arbitráži v Lausanne CAS i k italskému federálnímu sou-

du, obě soudní pře vyhrál a se zdrcující kritikou italských funkcionářů 

pak s chutí pokračoval�
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POMSTA PŘES POGBU
Nikdy se nebál problémových hráčů, byla to pro něj naopak výzva 

vzít si nějaký ten neobroušený diamant a vypiplat z něj unikání kousek� 

Hodně si užil se svérázným forvardem Balotellim, jemuž dokázal zaří-

dit hvězdné adresy v obou milánských klubech, Manchesteru City i Li-

verpoolu� Traduje se historka, že když nebohému Mariovi začalo hořet 

v domě, místo hasičů volal Raiolu� Natolik mu byl oddán!

Mezi jeho největší majstrštyky bezpochyby patří spolupráce s fran-

couzským čahounem Pogbou, z něhož udělal nejdražšího fotbalistu 

světa� Talentovaného mladíka si vyhlédl v akademii Manchesteru Uni-

ted, ovšem když se mu snažil vyjednat pořádnou smlouvu, boss Fer-

guson se mu vysmál a vyhodil ho�

Výsledek všichni znají� Raiola si Pogbu odtáhl zadarmo do Juventu-

su, za což si od Sira Alexe vysloužil spršku vulgárních přízvisek a zákaz 

vstupu k tomu� Jenže v Turíně se z Paula stála hvězda a po čtyřech 

letech se vrátil na Old Trafford za tehdy rekordních 105 milionů eur� 

Rovných 25 „melounů“ si pro sebe ukrojil Mino a za třetinu té částky si 

pak v Miami koupil vilu, která patřila mafiánskému kápovi Al Capone-

mu! Pomsta United byla nebývale sladká���

„Co jsem se naučil od Pavla Nedvěda, to jsem předal Zlatanovi� 

A poznatky od něj jsem pro změnu přesunul na Paula Pogbu,“ prozra-

dil Raiola, jak funguje jeho hvězdný koloběh�

A TEĎ HAALAND!
Do jeho portfolia aktuálně patří desítky top hráčů, v poslední 

době se blýskl přesunem mladíka de Ligta do Juventusu či návratem 

hromotluka Lukakua do Premier League� Letos už se pomalu chystá 

na další miliardový ohňostroj - přestup dortmundského klenotu Er-

linga Haalanda do jednoho z elitních klubů� „Všichni napjatě očekávají 

na jeho příští velký krok, ve frontě stojí City, Barca, Real i Bayern,“ 

prohlásil Raiola před Vánoci a v následném zmatku musel svá slova ko-

rigovat� „Nechtěl jsem říci, že Erling zakotví u jednoho z těchto čtyř, 

jmenoval jsem namátkou� Chtějí ho totiž úplně všichni, ale tím mu teď 

hlavu nezatěžuji, aby se mohl soustředit jen na fotbal a úspěch s Bo-

russií� V zimě neodejde, možná ani v létě a necháme to na příští léto� 

Není kam spěchat�“

Přesně tyhle situace Mino miluje� Rozvíří prach, donutí kluby, aby 

v lehké panice vysypaly ze svých pokladen co nejvíce zlaťáků� Hráče 

nechá v klidu a sám mu pak předloží možnost, která je pro jeho klien-

ta nejvýhodnější� A pochopitelně pro něj samotného také!

Nyní se však musí sám dostat zpět do kondice� Minulý týden pod-

stoupil v nemocnici San Raffaele v Miláně operaci a o jeho stavu se za-

tím pouze spekuluje� Nebyl by to Mino Raiola, aby kolem něho nebylo 

stále rušno… 
 Z PAULA POGBY UDĚLAL MINO RAIOLA NEJDRAŽŠÍHO FOTBALISTU SVĚTA. 

 POŘÁDNÝ KOLOTOČ STAMILIONŮ MINO RAIOLA NYNÍ ROZTÁČÍ KOLEM 
 JEDENADVACETILETÉHO NORSKÉHO SNAJPRA DORTMUNDU ERLINGA HAALANDA. 

PROFILPROFIL

 MINO RAIOLA ZASTUPUJE I MLADÉHO 
 GÓLMANA ÚŘADUJÍCÍCH ITALSKÝCH EVROPSKÝCH 
 ŠAMPIONŮ GIANLUIGIHO DONNARUMMU. 

 PRVNÍM VELKÝM KLIENTEM MINO RAIOLY 
 SE STAL PAVEL NEDVĚD. S ČESKÝM ZÁLOŽNÍKEM 
 AGENT OCHOTNĚ PÓZOVAL SE ZLATÝM MÍČEM, TROFEJÍ 
 PRO NEJLEPŠÍHO FOTBALISTU EVROPY ZA ROK 2003. 



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

https://futsalliga.cz/
http://www.fotbal.cz
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Spartě se nedaří 
a čeká na únorové posily. 

Démoni nebodovali…

Pěti zápasy sedmnáctého kola pokračovala o víkendu 1. Futsal liga. 
Z čela tabulky se dařilo všem favoritům. Vyhrály Chrudim, Plzeň i Tep-
lice. Naopak stále tápe Sparta, která se po další porážce propadla 
před reprezentační přestávkou až na sedmé místo. 

 MĚLNICKÝ JIŘÍ VOKOUN (VLEVO) 
 JE BRÁNĚN TOMÁŠEM FICHTNEREM. 

 ČESKOLIPŠTÍ DÉMONI (V ZELENÉM) 
 BOJOVALI, ALE NA BODY NEDOSÁHLI. 

O záchranu bojuje Česká Lípa� Jenže Démoni nedotáhli slibný zá-

pas v Mělníce� Na palubovce Olympiku prohráli těsně 2:3� „Mohli jsme 

utkání rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme měli velkou převahu 

a vytvořili jsme si velké množství šancí� Ty se nám však nedařilo pro-

měňovat,“ litoval trenér Olympiku Jakub Němec� Trenér Démonů Karel 

Kruliš chtěl bodovat: „Zápas se mi hodnotí velmi špatně� Ztratili jsme 

minimálně bod za předvedenou hru�“

Žádnou šanci naopak nedala Chrudim Spartě� Domácí vyhráli jed-

noznačně 7:0 a dál se drží na prvním místě� Domácí futsalista Max i tak 

přiznal, že jeho tým neměl svůj den: „Na začátku jsme měli hodně šancí, 

několikrát jsme trefili tyč, nedařilo se nám v koncovce, ale to se stane� 

V závěru hrál soupeř hru v power-play a my dávali góly�“

Žádné překvapení nepřipustila ani mistrovská Plzeň, která na půdě 

Žabinských Vlků Brno vyhrála 6:2 i bez slovenských reprezentantů, 

kteří jsou na EURO 2022� „První poločas jsme začali několika brankový-

mi příležitostmi, jenže jsme je neproměnili a pouštěli jsme soupeře zby-

tečně do přečíslení� Naštěstí jsme po inkasované brance zápas rychle 

otočili a je jen naše škoda, že jsme nevyužili víc našich šancí,“ řekl autor 

dvou plzeňských branek Michal Štrajt� 

Na vítězné vlně je brněnský Helas� V týdnu porazil v televizním 

utkání Spartu a v sobotu přivezl tři body z Ústí nad Labem� „Zápas byl 

VÝSLEDKY 17. KOLA 1. FUTSAL LIGY

SK OLYMPIK MĚLNÍK - FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA 3:2 (2:1)

Branky: 13� Novotný (Nečas), 15� Šup (Zdržálek), 37� Gabčo (Šup) - 
4� Bejda (Maur), 22� Zapletal (Fichtner)�

FK CHRUDIM - AC SPARTA PRAHA 17 7:0 (2:0)

Branky: 12� Éverton (Mareš), 20� P� Drozd (Kubát), 
24� Max (Éverton), 36� Slováček (Koudelka), 37� Koudelka (P� Drozd), 

38� Éverton (D� Drozd), 38� Slováček (D� Drozd)�

ŽABINŠTÍ VLCI BRNO - SK INTEROBAL PLZEŇ 2:6 (2:4)

Branky: 3� vlastní, 19� Chráscina (Havlín) - 
5� Künstner (Štrajt), 6� Rešetár (Vnuk), 7� Holý (Seidler), 17� Vnuk (Štrajt), 

32� Štrajt (Rešetár), 40� Štrajt (Seidler)�

FC RAPID ÚSTÍ N. L. - HELAS BRNO 2:4 (0:0)

Branky: 21� Výborný (Koc), 27� Výborný - 22� D� Cupák (Havrda), 
24� Havrda, 28� Presl (Sznapka), 36� V� Cupák (Klímek)�

SVAROG FC TEPLICE - SK DYNAMO PCO Č. BUDĚJOVICE 15:1 (6:1)

Branky: 2� Adriano (Pacheco), 4� Adriano (Pacheco), 
8� Abrham (Rhouila), 13� Varela (Pacheco), 14� Pacheco (Felipinho), 

20� Adriano (Felipinho), 21� Felipinho (Pacheco), 22� Adriano (William), 
25� Adriano (William), 28� Abrham (Diece), 29� Felipinho (Diece), 

33� William (Rhouila), 35� Felipinho (Abrham), 37� Abrham (Diece), 
38� William (Diece) - 18� Sláma (Pouzar)�

Foto: Dana Šubová

Foto: Dana Šubová

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 HELAS BRNO POTVRDIL SVOU FORMU 
 VÝHROU PROTI ÚSTECKÉMU RAPIDU. 

hodně těžký� Domácí chtěli vyhrát, mají šikovné hráče, což potvrdili� 

Po první půli jsme změnili taktické plány, protože nám hra příliš nevy-

cházela,“ přiznal trenér Helasu Tomáš Galia a dodal: „Věděli jsme, že 

rozhodovat bude první gól, který jsme paradoxně inkasovali� Ukázali 

jsme svou vnitřní sílu, když jsme se od dvacáté páté minuty uklidnili 

a věřili si, že zápas zvládneme� Rapid znervózněl, neboť hraje o hodně, 

nás by případná bodová ztráta tolik nebolela�“

Kolo uzavřel nedělní souboj v Teplicích, kam přijely poslední Čes-

ké Budějovice� Jihočeši si ze severu Čech odvezli ostudných patnáct 

branek�  

 MĚLNÍK OSLAVIL TĚSNOU VÝHRU NAD DÉMONY. 

 CHRUDIMSKÝ MATĚJ SLOVÁČEK (VLEVO) 
 TVÁŘÍ V TVÁŘ SPARŤANOVI ANGELLOTOVI. 

 PLZEŇ ZVLÁDLA DUEL NA HŘIŠTI ŽABINSKÝCH 
 VLKŮ BRNO I BEZ SLOVENSKÝCH REPREZENTANTŮ. 

TABULKA 1. FUTSAL LIGY

1� FK Chrudim 16 14 1 1 119 : 15 43

2� Svarog FC Teplice 17 13 3 1 93 : 36 42

3� SK Interobal Plzeň 14 11 1 2 85 : 24 34

4� Helas Brno 17 9 2 6 56 : 59 29

5� SK Slavia Praha 14 9 1 4 62 : 29 28

6� SK Olympik Mělník 15 7 2 6 56 : 57 23

7� AC Sparta Praha 17 16 7 0 9 52 : 68 21

8� FTZS Liberec 16 5 1 10 48 : 64 16

9� FC Rapid Ústí n. L. 17 5 1 11 39 : 89 16

10� Žabinští Vlci Brno 17 4 1 12 40 : 96 13

11� Démoni Česká Lípa 17 3 1 13 39 : 85 10

12� Dynamo PCO České Budějovice 16 1 2 13 39 : 106 5

Foto: Dana Šubová

Foto: futsalliga�cz

Foto: futsalliga�cz

Foto: futsalliga�cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz


https://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://www.hyundai.cz/
https://autokout.hyundai.cz/
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