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„Česká liga je vyrovnanější. 
V Bulharsku působí tři, 
čtyři top celky, ostatní jsou 
slabší, “ říká plzeňská posila 
z Levski Sofia.

 ROMAN PROCHÁZKA

Zsolt 
Hornyák

Nechtěl už 
čekat!

  „Potenciál Slovanu je obrovský!“  
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Vážení čtenáři!

Změna je život! Známé pořekadlo by mohlo být 

hlavním motivem tohoto vydání Gólu. Hned v úvod-

ním rozhovoru se Jiří Skalák rozpovídal, proč se 

rozhodl dát vale dalšímu čekání na šanci zakopat 

si Premier League v dresu Brightonu a prona-

jmout si nový dům v Londýně. Z něj bude od své 

přítelkyně Sáry a šestiměsíční dcerky Vanessy 

jezdit na tréninky a zápasy svého nového týmu 

Millwallu, byť se posune o soutěž níž do Cham-

pionship. A třeba se rychlému křídelníkovi vy-

plní i přání vrátit se zpět do české reprezentace. 

Ve slovenském nároďáku odkopal dvě utkání Ro-

man Procházka. Důrazný záložník ukončil pětileté 

působení v bulharském týmu Levski Sofia a v létě 

přijal výzvu z Plzně. Jak říká v rubrice Můj týden, 

bez problémů zapadl do specifické kabiny viktori-

ánů a už se těší na blížící se zápasy v Lize mistrů. 

Na severu Čech se objevil další Slovák, tentokrát 

však usedl na trenérskou lavičku. Temperament-

ní Zsolt Hornyák se neschovává za fráze a v kádru 

libereckého Slovanu vidí obrovský potenciál, který 

plánuje probudit. No uvidíme, jestli v případě Ska-

láka, Procházky a Hornyáka bude platit v úvodu 

zmíněné pořekadlo…

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„VIKTORKA JE NESKUTEČNĚ ZKUŠENÁ“
„Jsem rád, že jsme dokázali vyhrát i počtvrté, zápas se Zlínem byl ale strašně těžký. 

Soupeř dobře bránil, nedostávali jsme se do šancí. Zlín hrozil z brejků, na konci jsme 

měli i trochu štěstí. Po našem gólu měli dvě možnosti k vyrovnání, podržel nás brankář 

Matúš Kozáčik. Závěr jsme měli odehrát lépe, udržet víc míč a hrát vepředu. Ale nakonec 

utkání dobře dopadlo, máme tři body, což jsme chtěli. Na vlastní kůži se přesvědčuji, že 

Viktorka je neskutečně zkušený tým. Kluci si dokáží počkat na jediný moment a udeří. 

Zkušenost je na naší straně, ukazujeme to.

„JSEM RÁD, ŽE TÝMU POMÁHÁM“
Věděl jsem, že nebude jednoduché se v Plzni prosadit, konkurence je tu obrovská. Každý 

má ambice hrát devadesát minut. Bojuju o místo, věřím, že se do základní sestavy dostanu. 

Počítal jsem, že ze začátku budu spíš naskakovat během zápasů, zklamaný nejsem. Sna-

žím se odvádět maximum na tréninku i každou vteřinu při utkáních. Zatím se mi to daří, po-

vedl se mi vítězný gól v Olomouci, se Zlínem jsme se na něm podílel. Je to i trošku o štěstí, 

že jsem se při těchto situacích nachomýtl. Jsem především rád, že jsem pomohl týmu.

 LIGOVÝ DEBUT V PLZEŇSKÉM DRESU ABSOLVOVAL 
 SLOVENSKÝ ZÁLOŽNÍK HNED V PRVNÍM KOLE NA DUKLE. 

Fotbalový týden Romana Procházky

„Viktorka je neskutečně 

zkušená!“

V létě se rozhodl pro novou výzvu. Po pěti le-
tech opustil bulharský Levski Sofia, kde měl sil-
nou pozici, a upsal se mistrovské Plzni. Sloven-
ský záložník či obránce ROMAN PROCHÁZKA se 
už Viktorii vyplácí. V Olomouci vstřelil vítězný 
gól, o víkendu doma proti Zlínu se na vítězné tre-
fě Krmenčíka podílel.

 PO SPARTAKU TRNAVA A LEVSKI SOFIA JE PRO ROMANA PROCHÁZKU 
 ANGAŽMÁ V PLZNI TŘETÍM V PRVOLIGOVÉ KARIÉŘE. 

  Kadeřábek prodloužil 
v Hoffenheimu
Český reprezentant Pavel Kadeřábek prodloužil 

smlouvu s Hoffenheimem až do roku 2023. V bun-

desligovém celku v posledních třech sezonách 

pravidelně nastupoval, a ačkoli měl nabídky 

na přestup, rozhodl se podepsat nový pětiletý 

kontrakt, který je výrazně vylepšený. Šestadva-

cetiletý krajní obránce či záložník zamířil do Hof-

fenheimu v roce 2015 ze Sparty. Tehdy podepsal 

čtyřletou smlouvu, která by platila ještě na příští 

sezonu. Loni ale kontrakt prodloužil do roku 2021 

a nyní dostal opět vylepšené podmínky. Za tři 

sezony odehrál 87 soutěžních zápasů a vstřelil 

tři branky. Během léta se o něj zajímaly zejména 

velkokluby z italské Serie A. Nejvíce se mluvilo 

o Interu Milán a AS Řím.

  Vydra povýšil 
do Premier League!
Český reprezentační útočník Matěj Vydra si opět 

zahraje Premier League. Nejlepší střelec minu-

lého ročníku anglické Championship přestoupil 

z Derby County do Burnley, s kterým podepsal 

tříletou smlouvu. Podle britských médií za něj 

sedmý klub minulého ročníku anglické ligy zapla-

til jedenáct milionů liber (asi 314 milionů korun). 

Šestadvacetiletý forvard už si nejvyšší anglickou 

soutěž zahrál v sezoně 2013/2014, kdy nastoupil 

za West Bromwich k 23 zápasům a dal tři branky. 

V předminulé sezoně pak odehrál jedno utkání 

za Watford. V jeho dresu byl také v roce 2013 

zvolen nejlepším hráčem druhé anglické ligy. 

Dvacetinásobný český reprezentant má za sebou 

povedenou sezonu v Derby, za které dal 21 branek 

a stal se nejlepším střelcem druhé anglické ligy. 

S týmem obsadil v tabulce šesté místo a postoupil 

do play off o jedno místo v anglické lize, v němž 

však Derby neuspělo.  

  Slavia získala 
talentovaného Matouška
Pražská Slavia oficiálně dotáhla přestup talen-
tovaného záložníka Jana Matouška z Příbrami 
a podepsala s ním čtyřletou smlouvu. Dvacetiletý 
fotbalista minimálně do zimy zůstane u Litavky 
na hostování. Pražané za Matouška zaplatili 40 
milionů korun, což je historicky nejvyšší transfe-
rová částka mezi českými kluby. V minulé sezoně 
11 góly vystřílel Příbrami postup z druhé ligy a byl 
zvolen nejlepší hráčem soutěže. Reprezentant 
do 20 let patřil i v úvodních kolech prvoligové 
sezony k nejlepším hráčům, svými výkony zaujal 
i další kluby. Stála o něj například i mistrovská 
Plzeň či dánský Midtjylland. 

  Dočkal si zahraje finále
Reprezentační záložník Bořek Dočkal postoupil 
s Philadelphií do finále Amerického poháru. V se-
mifinále U.S. Open Cupu fotbalisté Union porazili 
Chicago 3:0. O pohárovou trofej si zahrají 26. září 
proti Houstonu. Vítěz soutěže se kvalifikuje do Ligy 
mistrů zóny CONCACAF. V zámořské lize MLS je 
Philadelphia momentálně za postupovými příč-
kami do play off, ale středeční zápas s Chicagem 
zvládla výborně. O její výhře nad předposledním tý-
mem Východní konference MLS rozhodli ve druhém 
poločase dvěma góly Cory Burke a jednou trefou C. 
J. Sapong. Devětadvacetiletý český středopolař, 
který v Philadelphii hostuje z čínského klubu Che-
-nan Ťien-jie, byl střídán v poslední minutě.

  Zlámal vychytal 
nulu proti Celtiku!
Brankář Zdeněk Zlámal udržel poprvé čisté 
konto ve skotské lize v utkání proti slavnému 
Celtiku Glasgow a pomohl fotbalistům Hearts 
k vítězství 1:0. Edinburský tým vyhrál i v dru-
hém kole nového ročníku, souboj s úřadujícím 
mistrem rozhodl v 57. minutě Kyle Lafferty. 
Dvaatřicetiletý český gólman po přestupu ze 
Zlína odchytal i druhý ligový zápas Hearts a za-
tím inkasoval pouze jednou. V úvodním kole jeho 
tým zvítězil nad Hamiltonem 4:1.

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

 PŘEMYSL BIČOVSKÝ 

„ROZLUČKA V LEVSKI MĚ DOJALA“
Poslední zápas za Levski byl pro mě nesmírně emotivní. V té době jsem věděl, že s nej-

větší pravděpodobností půjdu do Plzně, tato informace se dostala před domácím utkáním 

do místních médií. Po konci zápasu celý stadion skandoval moje jméno. Fanoušci i já jsme 

cítili, že je to opravdu moje derniéra v Levski. Dojalo mě to. Oběhl jsem kolečko kolem hřiš-

tě, abych se s fanoušky rozloučil. Rozlučka byla moc hezká. A těžká zároveň. Pochopitelně 

jsem s některými bývalými spoluhráči v kontaktu, sleduju, jak si v nové sezoně vedou. 

„Z LIGY MISTRŮ JSEM V OČEKÁVÁNÍ“
V září vstoupíme do Ligy mistrů. Jsem v očekávání, zatím jsem nepřemýšlel, jaké to 

bude. Nikdy jsem tuto soutěž nezažil, bude pro mě novinkou. Každopádně hrát proti tako-

vým soupeřům bude krásné. Věřím, že do zápasů zasáhnu. Los základních skupin se blíží, 

vysněného soupeře nemám. Existují dva úhly pohledu. Chtěl bych si zahrát proti Realu 

Madrid, šlo by o zážitek, který bych si pamatoval do konce života. Na druhou stranu stát 

proti takovému gigantu asi nebude žádná legrace.“ (smích) 

„PARTA V PLZNI JE SUPER“
V Plzni dlouhodobě působí slovenští fotbalisté, naší zemi a fotbalu tady dělají dobré 

jméno. I k tomu jsem trochu přihlížel, když jsem se rozhodoval, jestli v Levski skončím. 

Do kabiny jsem zapadl v pohodě, bez problémů. Četl jsem o plzeňské partě, že je speci-

fická. Teď, když v ní jsem, musím říct, že je super. Bez přehánění. Kluci jsou spolu několik 

let, vztahy mezi nimi jsou silné. V Levski se podobná parta nevytvořila, protože kádr se 

každý rok výrazně změnil. 

„ČESKÁ LIGA JE ZAJÍMAVĚJŠÍ NEŽ BULHARSKÁ“
Liga teprve začala, sledoval jsme ji ale už předtím. Můžu si tedy dovolit srovnání s bul-

harskou soutěží. Zápasy v české lize jsou vyrovnanější, v Bulharsku jsou tři, čtyři top celky, 

ostatní jsou slabší. Na vyšší úrovni je taktická vyspělost českých klubů, stadiony, návštěv-

nost. Celkově je česká liga zajímavější. Z Bulharska si mi ale odcházelo těžko, zažil jsme 

tam krásné roky. Měl jsme výborný vztah s fanoušky, s klubovými funkcionáři. Cítil jsem 

však, že potřebuju změnu, novou výzvu. Levski mi nakonec předložil nabídku na prodlou-

žení smlouvy, jenže to už se mi ozvala Plzeň. A ta se neodmítá.

ROMAN PROCHÁZKA * Narozen: 14. března 1989 * Výška: 184 cm * Váha: 76 kg * Státní 
příslušnost: Slovensko * Stav: ženatý, manželka Michaela, syn Timotej (2)
Fotbalový post: záložník, obránce * Hráčská kariéra: Spartak Trnava (1996-2012), Lev-
ski Sofia (2012-2013), Spartak Trnava (2013-2014), Levski Sofia (2014-2018), Viktoria Plzeň 
(2018-?) * Reprezentace: 2 zápasy/ žádný gól * Největší úspěchy: vicemistr bulharské ligy 
(2013), člen slovenské reprezentace do 21 let

 ZATÍM POUZE NA PRAŽSKÉ JULISCE VYBĚHL ROMAN PROCHÁZKA 
 NA TRÁVNÍK V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ PLZEŇANŮ. V OLOMOUCI 
 A PROTI ZLÍNU NASKAKOVAL DO HRY JAKO STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ. 

STALO SE...

 I BĚHEM 107 DOSUD ODEHRANÝCH PRVOLIGOVÝCH MINUT 
 SI ROMAN PROCHÁZKA PŘIPSAL VÍTĚZNÝ GÓL V OLOMOUCI A „TŘÍBODOVOU“ 
 PŘIHRÁVKU NA JEDINOU BRANKU VIKTORIE V POSLEDNÍM UTKÁNÍ SE ZLÍNEM. 

  Jankto pomohl 
k pohárovému postupu
Český reprezentant Jakub Jankto se hned v prvním 
soutěžním utkání za Sampdorii Janov blýskl vítěz-
ným gólem, kterým svému novému týmu zařídil 
postup v Italském poháru přes třetiligové Viterbese. 
Dvaadvacetiletý středopolař se po přestupu z Udine 
prosadil dvakrát už v přípravě a střeleckou formu si 
udržel. Zápas sice začal na lavičce, ale Sampdoria 
se s outsiderem trápila a do druhé půle tak šel 
i český záložník. V 75. minutě pak svou levačkou 
zlomil odpor Viterbese a zařídil těsnou výhru. Kromě 
Jankta v Italském poháru nastoupil i Aleš Matějů 
v dresu Brescie. Nedostalo se naopak na Ladislava 
Krejčího, který sledoval postup Boloně přes Padovu 
po výhře 2:0 jen z lavičky.

  Pavlenka si vysloužil 
novou smlouvu
Český brankář Jiří Pavlenka po první úspěšné se-
zoně v Brémách podepsal novou víceletou smlouvu. 
Šestadvacetiletý reprezentační gólman přestoupil 
do Werderu ze Slavie před rokem, tehdy uzavřel 
tříletý kontrakt. Hned po první sezoně v německé 
bundeslize se však vedení rozhodlo ocenit ho novou 
smlouvou. V minulém ročníku vychytal osm čis-
tých kont a byl jedním z hlavních strůjců záchrany 
Werderu, v němž působí i další čeští reprezentanti 
obránce Theodor Gebre Selassie a brankářský ve-
terán Jaroslav Drobný. 

  Kadlec definitivně 
skončil na Letné
Bývalý reprezentant Michal Kadlec se dohodl 
v pražské Spartě na ukončení smlouvy a jako volný 
hráč odešel do Slovácka, kde s fotbalem začínal. 
V Uherském Hradišti už od začátku léta trénoval, 
jednání se však táhla. Třiatřicetiletý stoper či levý 
obránce působil na Slovácku už v letech 1998 až 
2005. Pak přes Spartu zamířil do zahraničí, kde 
oblékal dresy Bayeru Leverkusen a Fenerbahce 
Istanbul. Před dvěma roky se vrátil na Letnou, ale 
herně se mu příliš nedařilo a vypadl ze sestavy. Pro 
další sezonu s ním Sparta už nepočítala a umožnila 
mu odejít do Slovácka. V české lize má odehráno 166 
zápasů, v nichž dal 11 branek. Za český národní tým 
nastoupil k 67 duelům a osmkrát v nich skóroval.

inzerce

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

15. SRPNA

1921 Antonín Rýgr 1948 2/0

17. SRPNA

1930 Jaroslav Košnar 1953-1954 2/0

18. SRPNA

1946 Ján Medviď 1972-1975 7/0

1950 Přemysl Bičovský 1970-1983 45/11

20. SRPNA

1944 Dušan Kabát 1965-1974 24/2

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Bude z trojlístku kvarteto?

Po teprve čtyřech odehraných ligových kolech lze 
sotva dělat nějaké závěry, byť dosavadní stoprocent-
ní bodový zisk tří hned týmů (a zároveň největších 
favoritů na mistrovský titul Plzně, Slavie a Sparty), 
zaznamenaly tuzemské historické anály naposledy 
v protektorátní lize… Uvidíme, jak jim tato bilance 
dlouho vydrží, každopádně určitě skončí před záři-
jovou reprezentační přestávkou, neboť v sedmém 
kole dojde v Edenu k prestižnímu souboji domácího 
vicemistra s úřadujícím mistrem!

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V tu dobu již bude bezprostředně po losu základních skupin 

Ligy mistrů a Evropské ligy, v nichž má v nadcházejícím ročníku 

český klubový fotbal unikátně garantované trojnásobné zastou-

pení. Počítalo se rovněž s účastí renovované „internacionální“ 

Sparty, která si však bohužel podruhé v řadě zopakovala vyřa-

zení srbským soupeřem už v předkole, tentokrát s průměrným 

Spartakem Subotica, což odnesl hned po prvním nepovedeném 

zápase vyhazovem trenérem Pavel Hapal. Trojlístek Plzeň-Sla-

via-Jablonec může rozšířit na kvarteto ještě olomoucká Sigma, 

která si domácí výhrou 2:0 nad Kajratem Almaty vytvořila solid-

ní postupovou pozici pro odvetu v dalekém Kazachstánu. Jenže 

pak by Hanáci narazili s největší pravděpodobností na FC Sevil-

lu, trojnásobného vítěze Evropské ligy z posledních sezon, což 

je sice velmi atraktivní protivník pro diváky, ale na trávníku sok 

z jiné fotbalové galaxie, jehož překonání by bylo ještě mnohem 

větší senzací než zmíněné vypadnutí Sparty… Naopak Slavia si 

může svým způsobem vybírat. Evropskou ligu má již jistou, ale 

podruhé v klubové historii si může zahrát i skupinovou fázi Ligy 

mistrů. Úterní odveta v Kyjevě s Dynamem dá na tuto kardinální 

otázku konkrétní odpověď, kudy dál se bude ubírat cesta červe-

nobílých do Evropy.

Vraťme se ale ještě zpátky do české kotliny. Sympatickým 

průvodním jevem úvodních prvoligových kol je nadprůměrný po-

čet vstřelených branek, na kterém se podílejí i týmy, od nichž se 

to v předsezónních prognózách rozhodně nečekalo. Nováčkovi 

z Příbrami se doma povedlo nastřílet dvakrát po čtyřech gólech, 

utkání Karviné s Mladou Boleslaví skončilo spíš hokejovým vý-

sledkem 3:4, Tepličtí vyprovodili Duklu ze Stínadel „bůrem“… Teď 

půjde hlavně o to, aby se s gólovým kořením z takticko-bodových 

důvodů nezačalo brzy zase šetřit jako s pověstným šafránem. 

K mírnému optimismu mě svádí přístup trenérů především 

mladší generace, kteří svým svěřencům na cizích hřištích ne-

předepisují kategoricky jen defenzivní noty za každou cenu, 

a naopak si to chtějí i s papírově silnějším či zkušenějším sou-

peřem rozdat na „férovku“. Pokud se i u nás bude praktikovat 

oboustranně otevřený fotbal, nemusely by zůstat vize o nárůstu 

návštěvnosti jen zbožným přáním… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čekatel Škoda

Kdo je nyní aktuálně nejblíž k členskému odznaku 
číslo 73? Jednoznačně slávistický kapitán Milan Škoda, 
který má na kontě 85 ligových gólů! Přes hranici sedm-
desáti branek se přehoupli Lukáš Magera (78), který však 
v létě přestoupil z Mladé Boleslavi do druholigové Zbro-
jovky Brno, dále pak plzeňský Daniel Kolář (77), jehož 
sužují v posledních měsících zdravotní problémy, a také 
polský „legionář“ Michal Papadopulos (71). Za nimi pak 
následují Tomáš Necid (67), který se vrátil do tureckého 
Bursasporu, slovenský krajánek Marek Bakoš, hájící nyní 
barvy Spartaku Trnava (66), stejný počet ligových branek 
nastřílel i Jakub Mareš, t. č. ve službách polského Zagle-
bie Lubin. Jakub Řezníček, který se v nové sezoně vrátil 
zpátky do mistrovské Plzně, dal zatím 62 gólů.

Těsně za polovinou požadované stovky ligových 
tref jsou sparťan Václav Kadlec (59), jablonecký útočník 
Jan Chramosta (56) či slávista Stanislav Tecl (52). Jeho 
klubový spoluhráč záložník Josef Hušbauer má o jednu 
branku méně stejně jako letenský forvard Josef Šural, 
který se přes padesátku přehoupl dvěma nedělními góly 
na teplických Stínadlech. Loňský král střelců viktorián 
Michael Krmenčík v sobotu večer proti Zlínu zarovnal 
teprve ligovou čtyřicítku. 

 MILAN ŠKODA ZATÍM 
 VSTŘELIL 85 LIGOVÝCH GÓLŮ. 

 SLÁVISTŮM TO V LIZE STŘÍLÍ NEJLÉPE ZE VŠECH TÝMŮ. 
 TEĎ BY NĚJAKÉ GÓLY POTŘEBOVALI I V KYJEVĚ. 

 SPARŤANÉ SE PO NEČEKANÉM POHÁROVÉM VYŘAZENÍ OD SRBSKÉ SUBOTICE ZAČÍNAJÍ V LIZE PROBOUZET I BRANKOVĚ… 

AKTUÁLNĚ

Po zásadní úpravě statutu Klubu ligových 

kanonýrů týdeníku GÓL v listopadu 2016, kdy 

se započítaly fotbalistům vstřelené góly v za-

hraničních ligách před 1. lednem 1991, vstoupilo 

do něj dodatečně devět nových členů. Posled-

ním přírůstkem, který se prostřílel do „Klubu 

100“, byl 19. října 2013 útočník Slovácka Libor Do-

šek, když v utkání s Libercem (4:2) zaznamenal 

dvě branky. Do konce své kariéry na jaře 2016 

stihl dvoumetrový „Došan“ přidat ještě dalších 

28 přesných ligových zásahů.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Souboj o příbramského záložníka Jana Matouška vyhrála 

Slavia, která za dvacetiletého rychlonohého a střelecky dis-

ponovaného mladíka zaplatila 40 milionů korun, což je nový 

rekord při transferech mezi tuzemskými kluby. 

KRESBA TÝDNE

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


Před více jak rokem pomohl „Rackům“ z Brightonu vykopat vytoužený po-
stup do anglické Premier League, ale v premiérové sezoně si český záložník 
JIŘÍ SKALÁK v nejslavnější soutěži světa nepřipsal ani jediný start. Dlouhé 
i marné čekání na šanci postupně přivedlo šestadvacetiletého středopolaře 
k rozhodnutí změnit klubový dres. Sestoupil o patro níž do Championship, 
odkud by se chtěl s londýnským Millwallem, se kterým podepsal v minulých 
dnech tříletý kontrakt, co nejdřív vrátit zpátky na výsluní. A také do národní-
ho týmu, kde má od posledního zápasu téměř dvouletou pauzu…

Jiří Skalák: 

„Nechtěl jsem 

už čekat 
na šanci…“

Jiří Skalák: 

„Nechtěl jsem 

už čekat 
na šanci…“
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 VÁCLAV TICHÝ  BRIGHTON / PRAHA 

	 Když jste vloni na jaře slavil s Brightonem postup do Pre-

mier League, asi vás nenapadlo, že si ji nezahrajete…

„Tušil jsem, že bude těžké dostat se do základní sestavy nebo 

na hřiště aspoň jako střídající náhradník, protože Brighton v létě 

koupil sedm nových hráčů. Věřil jsem ale, že dostanu šanci se 

o místo poprat.“

	 Asi jste si mockrát sám sobě položil otázku „proč?“…

„Kromě větší konkurence, kdy se nás na post krajního záložní-

ka tlačilo pět, to byla také asi i změna dosavadního herního stylu 

týmu.“

	 Jak jste snášel vysedávání na lavičce nebo dokonce 

na tribuně?

„Ze začátku sezony jsem byl čtyřikrát aspoň na lavičce, když 

jsem se pak na ni nevešel, tak to bylo podstatně horší se s tím 

vnitřně vyrovnávat. I když jsem nehrál, v tréninku jsem makal 

pořád na doraz. Věděl jsem, že to dělám pro sebe, pro svoji další 

kariéru. Chtěl jsem být taky připravený, kdyby se šance nastoupit 

objevila.“

	 Nechtěl jste tuhle prekérní situaci řešit už v zimě?

„Chtěl, měl jsem pár nabídek z druhé anglické ligy, ale klub mi dal 

jasně najevo, že mě nepustí. Dalším pádným argumentem pro se-

trvání bylo, že ve druhé polovině sezony příležitost určitě dostanu.“

 ZATÍMCO V DRUHÉ NEJVYŠŠÍ ANGLICKÉ SOUTĚŽI JIŘÍ SKALÁK PATŘIL MEZI OPORY BRIGHTONU, 
 PO POSTUPU DO PREMIER LEAGUE ZE SESTAVY VYPADL A PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ SI V LOŇSKÉ SEZONĚ VŮBEC NEZAHRÁL. 

 V BRIGHTONU JEJ POSTUPNĚ ODEPSALI, MILLWALL SI OD NĚJ ALE HODNĚ SLIBUJE A ČESKÝ REPREZENTANT TAK DOSTÁVÁ 
 STÁLE VÍCE PROSTORU NA HŘIŠTI. V UTKÁNÍ NA HŘIŠTI BLACKBURNU ODEHRÁL 18 MINUT A POMOHL MILLWALLU K ZISKU BODU.  

„Mám asi na „Boro“ 
nějaký pech!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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táhla, protože Brighton, se kterým jsem normálně absolvoval let-

ní přípravu, čekal s doplňováním hráčského kádru až po mistrov-

ství světa v Rusku. Potom se teprve jednalo s potencionálními zá-

jemci. Chtěl jsem každopádně zůstat v Anglii, pak jsem se musel 

ještě o domluvit i já. Millwall o mě dlouhodobě stál a jsem rád, že 

nakonec všechno klaplo.“

	 Podobné osudy měli i vaši dlouholetí parťáci Jakub Bra-

bec a Ladislav Krejčí v belgickém Genku, resp. v italské Boloni. 

Probírali jste to navzájem?

„Mluvíme spolu prakticky obden. Pro oba kluky byla minu-

lá sezona ještě složitější v tom, že na podzim hráli, ale na jaře si 

prakticky nekopli. Hlavně u „Bráby“ (Jakuba Brabce) to bylo ne-

ROZHOVORROZHOVOR

 NA SVOU PREMIÉRU ZA „LVY“ NEBUDE VZPOMÍNAT V PŘÍLIŠ DOBRÉM. NA HŘIŠTĚ PŘIŠEL NA POSLEDNÍ 
 ČTYŘI MINUTY, BĚHEM NICHŽ MIDDLESBROUGH DVAKRÁT SKÓROVAL A VYROVNAL NA KONEČNÝCH 2:2! 

	 Tu jste opravdu dostal, byť jen ve třech pohárových utká-

ních…

„Bohužel jsem se na konci ledna v zápase FA Cupu s Middles-

brough, který jsme vyřadili, v jednom ze soubojů zranil. Měl jsem 

přetržený vaz v pravém kotníku, šest týdnů s tím marodil a na dal-

ší pohárový zápas s Manchesterem jsem se jen díval stejně jako 

na ty v Premier League…V polovině února se nám narodila dcer-

ka Vanessa, takže od té doby jsem už neměl v hlavě jenom fotbal. 

S ní doma to byla nejlepší terapie na to, že nehraju. Ale ze začátku 

jsem přítelkyni moc platný nebyl, když jsem ji vezl do porodnice, 

tak jsem se vedle ní belhal o berlích…“  

	 Kdy ve vás definitivně uzrálo rozhodnutí změnit klubový 

dres?

„Nechtěl jsem zažít další sezonu v této roli, i když jsem měl 

smlouvu ještě na rok a v ní i opci na další. Ani klub se už katego-

ricky nebránil mému přestupu jinam. Ale hodně dlouho se jednání 

 PŘED PŘÍCHODEM DO MILLWALLU SI JEJ DOKTOŘI LONDÝNSKÉHO CELKU POŘÁDNĚ „PROKLEPLI“. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Bod jste si odvezli i z Blackburnu za bezbrankovou remí-

zu. Nastoupil jste dřív, v 72. minutě…

„V prvním poločase jsme nastřelili dvakrát tyč, po přestávce už 

byl náš výkon horší, takže remíza byla, myslím, spravedlivá. Mno-

hem víc jsem byl unavenější ze zpáteční cesty, která trvala auto-

busem pět hodin, a pak jsem ještě jel autem dvě hodiny z Londýna 

do Brightonu.“

	 Jste domluveni s trenérem, že vám bude dávat postupně 

větší herní prostor?

„Jo, protože jsem toho moc v přípravném období neodehrál 

a chybí mi potřebná herní praxe.“

	 Nyní si zase budete muset zvyknout na náročný herní 

model Championship se dvěma utkáními v týdnu!

„Pro mě osobně je lepší hrát dvakrát v týdnu, než absolvovat 

zápasy jen o víkendech. Když třeba prohrajete, tak za dva dny 

ROZHOVORROZHOVOR

 AČ ODCHOVANEC PRAŽSKÉ SPARTY, JMÉNO SI UDĚLAL PŘEDEVŠÍM PŘI ANGAŽMÁ V MLADÉ BOLESLAVI, 
 KDE V 49 DUELECH 17x SKÓROVAL, 6x ASISTOVAL A VYSLOUŽIL SI PŘESTUP DO BRIGHTONU.  

fér od nového trenéra, který ho úplně odstavil, i když mohl v zimě 

odejít na hostování do velmi solidních zahraničních klubů. Teď je 

na ročním hostování s opcí v tureckém Rizesporu a v prvním kole 

hrál. „Krejda“ (Ladislav Krejčí) má v Boloni nového kouče Inzaghi-

ho, tak snad taky brzy dostane pořádnou šanci a nebude naskako-

vat jen občas na posledních pár minut…“  

	 Premiéru jste si odbyl minulou sobotu doma proti Mid-

dlesbrough, ale nedopadla co do výsledku nakonec nejlíp!

„Mám asi na „Boro“ nějaký pech! Vedli jsme 2:0, mohli přidat 

ještě třetí nebo čtvrtý gól a bylo by hotovo. Jenže v posledních 

dvaceti minutách jsme se dostali pod velký tlak a Middlesbrough 

dokazoval, že znovu patří k hlavním aspirantům na postup do Pre-

mier League. Střídal jsem čtyři nebo pět minut před koncem 

a za chvilku hosté vstřelili kontaktní gól, po kterém to byla z naší 

strany ještě větší herní křeč. No a v šesté minutě nastavení jsme 

inkasovali vyrovnávací branku…“

 V DRESU ČESKÉHO NÁROĎÁKU ŠIKOVNÝ ZÁLOŽNÍK NAPOSLEDY NASTOUPIL 
 V LISTOPADU 2016 PŘI VÝHŘE 2:1 NAD NORSKEM V NEÚSPĚŠNÉ KVALIFIKACI O POSTUP NA MS. 

Jiří Skalák
Narozen: 12. března 1992 * Výška: 177 cm * Váha: 76 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Sára, dcera Vanessa (6 měsíců)
Fotbalový post: krajní záložník * Hráčská kariéra: Spartak Se-
zemice (1998-2002), Slovan Pardubice (2003-2007), Sparta Praha 
(2007-2011), MFK Ružomberok (Slovensko, 2011-2012), 1. FC Slo-
vácko (2013), Sparta Praha (2013), Zbrojovka Brno (2013-2014), 
FK Mladá Boleslav (2014-2016), Brighton and Hove Albion (Anglie, 
2016-2018), Millwall FC (Anglie, 2018-?)
Reprezentace: 16 zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: vice-
mistr Evropy hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na EURO 
2016 ve Francii, účast na EURO hráčů do 21 let (Česko 2015), český 
mistr (2014), vítěz MOL Cupu (2016)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA REPREZENTAČNÍM SRAZU SE JIŘÍ SKALÁK NEOBJEVIL TÉMĚŘ DVA ROKY. 
 VYBOJUJE SI SVÝMI VÝKONY V MILLWALLU NÁVRAT ZPĚT DO NÁRODNÍHO TÝMU? 

	 Už jste se stihl přestěhovat z Brightonu do Londýna?

„Na středu máme objednanou speditérskou firmu, která 

všechno vybavení odveze do Londýna, kde jsme si už vybrali dům. 

Ale do konce měsíce budeme ještě jezdit do Brightonu, protože 

tam máme zaplacený pronájem domu.“

	 Kolik fanoušků Millwallu chodí na stadion The Den?

„Stadion má kapacitu 23 tisíc, chodí jich v průměru 16 až 17 ti-

síc. Největším rivalem je West Ham, ale ten hraje Premier League 

podobně jako další londýnské kluby. Fanoušci Millwallu jsou nej-

víc na kordy se svými protějšky z Leedsu.“

	 V české reprezentaci jste se naposledy objevil v listopa-

du 2016 v domácím kvalifikačním zápase s Norskem…

„Abych se mohl do nároďáku vrátit, tak musím pravidelně hrát. 

Tuhle zásadní podmínku jsem v minulé sezoně nesplňoval ani ná-

hodou. Když budu v Millwallu podávat slušné výkony, tak věřím, že 

bych mohl dostat další reprezentační šanci!“ 

se připravujete už na další utkání. Třeba teď v úterý hrajeme 

pohárové utkání s Gillinghamem, za který chytá dvoumetrový 

český brankář Tomáš Holý, kterého si pamatuji ještě ze Sparty, 

a v sobotu máme v lize doma dalšího adepta na přední umístění 

Derby County“

	 Jaké jsou plány Millwallu ve druhé anglické lize?

„V minulé sezoně skončil osmý kousek za play-off, takže by ve-

dení klubu pochopitelně chtělo, abychom skončili výš a zahráli si 

o postup do Premier League.“

„Ve středu se stěhujeme 
do Londýna…“

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

Severočeský tým konečně v této sezoně zabral na-
plno a připsal si první ligovou výhru. Gólový apetit 
domácích odnesli hosté z Karviné, kteří inkasovali 
čtyřikrát, jsou stále bez bodu a jen díky o gól lepšímu 
skóre se v tabulce drží nad poslední Duklou.

Jablonec 
usadil Karvinou
Jablonec 
usadil Karvinou
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Patří do kolonky s názvem vítězný typ. Tituly sbíral 
ZSOLT HORNYÁK jako hráč, získává je i jako trenér. 
Triumfoval v arménské lize i v tamním Superpoháru, 
nyní se pokusí prorazit v Liberci, kam přišel v létě. 
Slovenský kouč, který byl kousek od lavičky armén-
ské reprezentace, má srdce bojovníka. I proto těžko 
přijímal sobotní remízu s Opavou (1:1).

Zsolt Hornyák: „Potenciál Slovanu 

je obrovský!“

 ANGAŽMÁ V LIBERCI JE PRO ZSOLTA HORNYÁKA PRVNÍ TRENÉRSKOU ŠTACÍ V ČESKU. 

 Vyrovnávací gól jste inkasovali v závěru z penalty. Jste hodně zklamaný?

„Bod je málo. Šli jsme do zápasu s jednoznačným cílem, zvládnout ho vítězně. Bohužel 

okolnosti nám to nedovolily.“

 Narážíte na pokutový kop?

„Mrzí mě, že jsme inkasovali vyrovnávací branku z pochybné penalty. Musím zmínit také 

gól, který nám nebyl uznán na podnět pomezního rozhodčího. Pro mě nepochopitelně, dí-

val jsem se na situaci na videu. Ale překážky jsou vždycky. Lituji, že jsme nevstřelili více 

branek, měli jsme osud utkání ve svých rukách. Pokud bychom soupeři odskočili na dva 

góly, pochybnosti by na výsledek vliv neměly.“

 Musel jste svěřence po zápase v kabině uklidňovat?

„Kluků mi bylo hodně líto, prožívali zápas stejně jako já. Cítili křivdu. O to víc remíza bolí. 

Zasáhlo je to, i oni věděli, že jsme měli zápas ve svých rukách. Škoda, že nepřišel výsledek, 

který jsme si přáli. Herně to ale bylo slušné.“

 Nedávno jste prohlásil, že mužstvo potřebuje dozrát. Jaký časový horizont jste 

měl na mysli?

„Strašně těžké odhadovat. Spousta hráčů přišla z druhé ligy. Zvyknout si na vyšší tem-

po, výkonnost, sílu, netrvá tak dlouho. Spíš bude víc práce s psychickou stabilitou, abychom 

dokázali zvládat těžké zápasy. Neodvažuji si tipovat, jestli to bude za dva týdny, za měsíc. 

Doufám, že kluci všechno co nejrychleji vstřebají a pochopí. Čím dřív se adaptace povede, 

tím dřív budeme vítězit.“

 IMPULSIVNÍ ZSOLT HORNYÁK DOKÁŽE PŘI HODNOCENÍ 
 VÝKONŮ HRÁČŮ I VERDIKTŮ ROZHODČÍCH PROJEVIT SVÉ EMOCE. 

ECHO 4. KOLA

  Favorité v trháku
Už po čtyřech kolech se trio Slavia, Sparta 
a Plzeň odpoutalo od zbytku ligy na roz-
díl pěti bodů. Slávisté a Západočeši se 
na těsné výhry 1:0 v Mladé Boleslavi či se 
Zlínem nadřeli, zato sparťané excelovali 
4:0 v Teplicích, když všechny branky na-
sázeli domácím už v první půli.

  Příbram doma září
Nováček měl výhodu domácího prostředí 
ve třech kolech, v nichž po úvodní remíze 
1:1 s Teplicemi nasázel po čtyřech gólech 
Bohemians (4:2) a nyní Dukle (4:0). Při 
zatím jediném výjezdu však utrpěl těžkou 
porážku 0:3 s Baníkem. Jak dopadne tým 
kouče Csaplára v neděli na Spartě?

  Konečně se dočkali!
Fotbalisté Opavy díky kontroverzní pe-
naltě dokázali srovnat na 1:1 s Libercem 
a získali první bod po postupu do nejvyšší 
soutěže. Dočkali se i Jablonečtí, kteří si 
po dvou úvodních prohrách na Baníku a se 
Spartou a plichtě ve Zlíně připsali úvodní 
vítězství, když deklasovali 4:1 Karvinou.

  Já na bráchu…
… brácha na mě! A je z toho vítězný gól! 
Senzační kousek se v Ďolíčku povedl 
ostravským sourozencům Šašinkovým. 
Mladší Ondřej přišel na trávník ve 41. mi-
nutě místo zraněného Baroše. O tři roky 
starší Jakub se do hry zapojil v 86. minutě 
a vzápětí nahrál Ondřejovi na jediný a tudíž 
vítězný gól Baníku v utkání s Bohemians. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 4 4 0 0 11:1 12

2. Sparta Praha 4 4 0 0 9:1 12

3. Plzeň 4 4 0 0 6:1 12

4. Ostrava 4 3 0 1 6:2 9

5. Příbram 4 2 1 1 9:6 7

6. Zlín 4 2 1 1 6:5 7

7. Slovácko 4 2 0 2 6:5 6

8. Bohemians 1905 4 2 0 2 5:6 6

9. Liberec 4 1 2 1 4:4 5

10. Teplice 4 1 2 1 8:9 5

11. Jablonec 4 1 1 2 6:5 4

12. Sigma Olomouc 4 1 0 3 5:7 3

13. Mladá Boleslav 4 1 0 3 6:11 3

14. Opava 4 0 1 3 3:8 1

15. Karviná 4 0 0 4 4:13 0

16. Dukla Praha 4 0 0 4 3:13 0

PROGRAM 5. KOLA
17.08. 18:30 Dukla Praha - Slovácko

18.08. 17:00 Liberec - Bohemians 1905

18.08. 17:00 Mladá Boleslav - Opava

18.08. 17:00 Zlín - Teplice

18.08. 19:00 Slavia Praha - Jablonec

19.08. 15:00 Karviná - Plzeň

19.08. 18:00 Sparta Praha - Příbram

20.08. 18:00 Sigma Olomouc - Ostrava

VÝSLEDKY 4. KOLA
Teplice - Sparta Praha 0:4

Slovácko - Sigma Olomouc 3:1

Plzeň - Zlín 1:0

Jablonec - Karviná 4:1

Opava - Liberec 1:1

Příbram - Dukla Praha 4:0

Mladá Boleslav - Slavia Praha 0:1

Bohemians 1905 - Ostrava 0:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 O DRUHOU LIGOVOU VÝHRU SE HORNYÁKŮV TÝM 
 POKUSÍ V SOBOTU DOMA PROTI BOHEMIANS. 

 Ačkoli jste patřil mezi elitní hráče, nestala se z váš tre-

nérská „rychlokvaška“, nýbrž jste zprvu prošel mládeží. Ideální 

cesta pro kouče?

„Zkušenosti s prací u mládeže jsou k nezaplacení. Kdo tím 

neprošel, neví, o čem mluvím. Být dobrým hráčem neznamená 

automaticky být dobrým trenérem. Návyky jsou diametrálně od-

lišné. Děkuji Bohu, že jsem měl možnost s mládeží pracovat. Byť 

šlo o náročné období, neboť finančně tato práce není dostatečně 

ohodnocená. Ale jak říkám, zkušenosti jsou to k nezaplacení.“

 V čem nejvíc?

„Například si můžete vyzkoušet různé herní varianty, technické 

i taktické. Nebo si nastavit kabinu. Dost jsem z toho těžil, a těžím 

doteď.“ 

 Cítíte v týmu potenciál?

„Šanci na progres cítím obrovskou, především do budoucna. 

Slovan má jeden z nejmladších kádrů. Hrajeme agresivní, náročný 

fotbal. Je otázka času, kdy si mužstvo na sebe zvykne a začne být 

psychicky odolnější. Těžší duely jsou o jednom momentě, o jedné 

šanci. To zatím nezvládáme. Na jeden gól se strašně nadřeme, 

potřebujeme na něj tři, čtyři šance.“

 I proto je zisk pěti bodů ze čtyř zápasů málo?

„Stoprocentně. Počítám, že minimálně o čtyři body jsme měli 

mít víc. Cítil jsem šanci bodovat i v Plzni. Rozdělil bych to na dvě 

části: obraz hry je dobrý, ale výsledkově se nám ho zatím nedaří 

maximálně zužitkovat.“

 Jsou odehrána čtyři kola, naplňuje soutěž vaše očeká-

vání?

„Ano, mužstva jsou kvalitativně vyrovnaná. Teď jsme narazili 

na nováčka z Opavy, i ten hrál sympatický, útočný fotbal. Silná 

je Plzeň, i když je starším týmem. Ale je nesmírně zkušená, což 

jsme pocítili. A pochopitelně také Sparta a Slavia. Česká liga má 

dobrou kvalitu.“

 Jak vyzní její srovnání s arménskou, kde jste roky působil?

„Arménská liga je specifická, každý rok vyskočí dva týmy, které 

můžou konkurovat i na evropské úrovni. V Česku je kvalita roz-

mělněná do celé soutěže.“

 NEŽ SE ZSOLT HORNYÁK POSTAVIL NA LAVIČKU LIGOVÝCH TÝMŮ, ZÍSKÁVAL CENNÉ ZKUŠENOSTI U MLÁDEŽE. 

ZSOLT HORNYÁK * Narozen: 1. května 1973 * Hráčská kariéra 
(obránce): Slovan Bratislava (1991-1993), FC Košice (1993-1997), 
Slovan Bratislava (1997-1999), Inter Bratislava (1999-2001), Dy-
namo Moskva (2001-2002), Slovan Bratislava (2002-2004), AEP 
Paphos (Kypr, 2004-2005), Hlučín (2005-2008), Město Albrechtice 
(2009) * Největší úspěchy: mistr Československa (1992), mistr 
Slovenska (1995, 1997, 1999, 2000, 2001) * Slovenská reprezen-
tace: 3 zápasy/ žádný gól * Trenérská kariéra: Mika Jerevan 
(2012-2013), Banants (Arménie, 2013-2015), Mosta (Malta, 2017), 
Vladivostok (2017), Slovan Liberec (2018-?) * Trenérské úspěchy: 
mistr Arménie (2014), vicemistr Arménie (2013), vítěz Arménské-
ho superpoháru (2012 a 2014) 

STATISTIKA 4. KOLA

 Plzeň - Zlín  1:0 (0:0)
Branka: 77. Krmenčík (vyražený míč). Rozhodčí: Zelinka - Melichar, Kotalík. ŽK: J. Kopic - Hnaní-
ček, Džafič, Matejov, Bačo. ČK: (90.+1) J. Kopic. Diváci: 10.102.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, R. Hubník, Pernica, Limberský - Hořava (57. R. Procházka), Hrošovský - 
Zeman (84. M. Petržela), Čermák (67. Chorý), J. Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.
Zlín: S. Dostál - Hnaníček (87. Bačo), P. Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Hronek (82. Slaměna), 
Bartošák - Beauguel, Džafič (82. Jakubov). Trenér: M. Bílek.

 Opava - Liberec  1:1 (0:0)
Branky: 76. Kuzmanovič (penalta) - 62. Potočný (Ševčík). Rozhodčí: Lerch - Hock, Ratajová. ŽK: 
Puškáč, Zavadil, Janetzký - Mikula, Mashike Sukisa, Ševčík, Breite. Diváci: 1236.
Opava: Fendrich - Simerský, Svozil, Helebrand - Kuzmanovič, Janetzký, Schaffartzik, Zavadil 
(73. Jurečka), Zapalač - Puškáč (46. Hrabina), Juřena (66. Smola). Trenér: R. Skuhravý.
Liberec: Hladký - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Breite, Mara - Pešek (61. Malinský), 
Ševčík, Potočný (82. Oršula) - Mashike Sukisa (52. Pázler). Trenér: Hornyák.

 Jablonec - Karviná  4:1 (2:0)
Branky: 28. Chramosta (samostatná akce), 45.+1 Doležal (Trávník), 53. Masopust (Chramosta), 
72. Janečka vlastní - 90.+1 Budínský (Wágner). Rozhodčí: Nenadál - Arnošt, Caletka. ŽK: Budín-
ský. Diváci: 2826.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Matěj Hanousek - Masopust (75. Jankovič), Trávník, 
Hübschman, Jovovič (80. Považanec) - Chramosta, Doležal (67. Ikaunieks). Trenér: P. Rada.
Karviná: Berkovec - Čolič, Janečka, Kocsis (46. Šisler), Tusjak (78. Guba) - Mertelj - Jan Moravec, 
Budínský, Panák (60. Suchan), Letič - Wágner. Trenér: R. Nádvorník.

 Příbram - Dukla  4:0 (0:0)
Branky: 54. Skácel (Matoušek), 56. Slepička (Matoušek), 78. Matoušek (samostatná akce), 
79. Fantiš (Květ). Rozhodčí: Houdek - Blažej, Kubr. ŽK: Bezpalec (Dukla). Diváci: 4156.
Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Hlúpik (80. Soldát), Matoušek, 
Jan Rezek (67. Fantiš) - Slepička (69. Keita). Trenér: Csaplár.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Bezpalec, Chlumecký, J. Podaný - Bilovský (67. Doumbia), Marek Hanou-
sek, Lukáš Holík - Brandner (67. Holenda), Schranz, Štursa (58. Douděra). Trenér: Drsek.

 Mladá Boleslav - Slavia  0:1 (0:1)
Branka: 34. Milan Škoda (Ngadeu). Rozhodčí: Julínek - Pelikán, M. Podaný. ŽK: Ladra (M. Bole-
slav). Diváci: 4932.
Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, J. Král, Keresteš - Hůlka, Hubínek (82. Přikryl) - Pauschek 
(60. Jaroslav Diviš), Ladra (89. J. Valenta), Konaté - Komličenko. Trenér: J. Weber.
Slavia: O. Kolář - Frydrych, Ngadeu, L. Pokorný, Zelený - T. Souček - Baluta, Hušbauer, Stoch 
(90. Bořil), Olayinka (58. Zmrhal) - Milan Škoda (81. Tecl). Trenér: Trpišovský.

 Slovácko - Olomouc  3:1 (1:0)
Branky: 32.  Hofmann (L. Sadílek), 73. L. Sadílek (Juroška), 82. Hofmann (Havlík) - 54. Houska 
(Štěrba). Rozhodčí: Královec - I. Nádvorník, K. Hájek. ŽK: Machalík, Hofmann, L. Sadílek - Pilař. 
Diváci: 4769.
Slovácko: M. Daněk - Juroška, Hofmann, J. Krejčí, Michal Kadlec (70. Reinberk) - V. Daníček - Jan 
Navrátil (85. Machalík), L. Sadílek, Havlík, Petr (61. Kalabiška)- Zajíc. Trenér: Kordula.
Olomouc: Reichl - Hála, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (76. Nešpor), Plšek, 
Houska, Pilař (61. Texl) - Yunis (65. Falta). Trenér: V. Jílek.

 Teplice - Sparta  0:4 (0:4)
Branky: 2.  Josef Šural (Stanciu),17. Josef Šural (Stanciu), 29. M. Frýdek (Kanga), 39. Stanciu (přímý 
kop). Rozhodčí: K. Hrubeš - Pospíšil, Koval. ŽK: Ljevakovič, Krob - Kanga, Chipciu. Diváci: 15.131.
Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Jeřábek, A. Král, Krob - Hyčka (84. Trubač), Kučera, Ljevakovič 
(76. Shejbal), Hora, Žitný (89. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Sparta: Nita - Chipciu, Kaya, Radakovič, Costa - Stanciu, Kanga, M. Frýdek (84. Vácha), Plavšič 
(69. Vatajelu) - Josef Šural, Tetteh (78. Sáček). Trenér: Z. Ščasný.

 Bohemians 1905 - Ostrava  0:1 (0:0)
Branka: 87. O. Šašinka (J. Šašinka). Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Myška. ŽK: Krch, Vodháněl - Hol-
zer, Jánoš, Šindelář, Granečný. Diváci: 4955.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Bederka, Krch, Bartek - Reiter (69. Vodháněl), Švec, F. Hašek, 
Vaníček - Mašek (87. Šmíd), Juliš (60. Hilál). Trenér: M. Hašek st.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo (74. Granečný), Jánoš, R. Hrubý, 
Holzer - Diop (86. J. Šašinka), Baroš (41. O. Šašinka). Trenér: Páník.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO REMÍZE V KVALIFIKACI LIGY MISTRŮ S DYNAMEM KYJEV A LIGOVÉ VÝHŘE V MLADÉ BOLESLAVI ČEKÁ SLÁVISTY 
 POKRAČOVÁNÍ NÁROČNÉHO PROGRAMU: ÚTERNÍ ODVETA O POSTUP V KYJEVĚ A SOBOTNÍ ZÁPAS O BODY S JABLONCEM. 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Slavia v páteční předehrávce v Mladé Boleslavi šetřila některé hráče 

před těžkou úterní odvetou v Kyjevě. Hlavně absence krajních obránců Coufa-

la s Bořilem byla znát, ale slávisté splnili s maximální efektivitou povinnost - 

vyhráli a připsali si tři body, byť jim k tomu pomohl hrubou chybou při vybí-

hání boleslavský brankář Šeda. Stejným nejtěsnějším výsledkem zvítězila 

doma i Viktorka. Líbila se mi organizovaná hra Zlína, ale pokud chcete v Plzni 

bodovat, tak musíte aspoň jednu branku vstřelit, protože domácí se gólo-

vě prakticky v každém zápase prosadí. Byla to už třetí výhra 1:0 v řadě, asi 

nejlepší výkon podali viktoriáni v Olomouci. Ještě se sice nedostali do her-

ní pohody, ale protože mají stoprocentní bodovou bilanci, je předpoklad, že 

to je otázkou času, kdy se tak stane. Pro Spartu to byl v neděli na teplických 

Stínadlech nečekaně snadný zápas, protože šla brzy do vedení a za půl hodi-

ny už nebylo o jejím vítězství pochyb. Bylo znát, že nastoupila opět ve stejné 

sestavě, která si postupně sedá, i když v defenzívě to pořád ještě není ono, ale 

Severočeši ji tentokrát prakticky vůbec neprověřili. Stanciu se postaral o tři 

góly dvěma ideálními centry a trefou z trestného kopu.“  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Tři čtyřbrankové příděly byly 
k vidění ve čtvrtém ligovém kole. 
Postaraly se o to v domácím pro-
středí Jablonec, nováček z Příbra-
mi a pražská Sparta na teplických 
Stínadlech, kde se stihli hosté 
čtyřikrát trefit už do přestávky. Jen 
o jednu branku méně zaznamenali 
fotbalisté Slovácka doma s Olo-
moucí. Naopak pod průměrem jed-
noho gólu na zápas zůstává tandem 
Opava-Dukla, který je u dna také 
v průběžné ligové tabulce, ovšem 
slezský nováček má na kontě už 
premiérový bod.

1. Slavia 11 2,750
2.-3. Sparta 9 2,250
2.-3. Příbram 9 2,250
4. Teplice 8 2,000
5.-10. Plzeň 6 1,500
5.-10. Ostrava 6 1,500
5.-10. Zlín 6 1,500
5.-10. Slovácko 6 1,500
5.-10. Jablonec 6 1,500
5.-10. Ml. Boleslav 6 1,500
11.-12. Bohemians 1905 5 1,250
11.-12. Olomouc 5 1,250
13.-14. Liberec 4 1,000
13.-14. Karviná 4 1,000
15.-16. Opava 3 0,750
15.-16. Dukla 3 0,750

 SPARŤANÉ SI V GÓLOVÉ JÍZDĚ 
 POLEPŠILI ČTYŘMI TREFAMI V TEPLICÍCH. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Sparta rozsvítila 

Stínadla!

VYCHYTANÉ NULY

3
Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň), 
Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
David Vaněček (Teplice)

3 - Milan Baroš (Ostrava), Josef Hušbauer (Slavia), Michael Krmenčík (Plzeň), Jan 
Matoušek (Příbram), Milan Škoda (Slavia) * 2 - Jean-David Beauguel (Zlín), Lukáš 
Budínský (Karviná), Stanislav Hofmann (Slovácko), Jakub Hora (Teplice), David Hous-
ka (Olomouc), Guélor Kanga (Sparta), Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav), Nemanja 
Kuzmanovič (Opava), Roman Květ (Příbram), Jan Pázler (Liberec), Miroslav Slepička 
(Příbram), Josef Šural (Sparta) 

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

9,5
David Vaněček (Teplice, 4 + 1)

9
Jan Matoušek (Příbram, 3 + 2)

7,5
Milan Baroš (Ostrava, 3 + 1), Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 1)

6 - Michael Krmenčík (Plzeň, 3 + 0), Milan Škoda (Slavia, 3 + 0) * 5,5 - Jakub Hora 
(Teplice, 2 + 1), David Houska (Olomouc, 2 + 1), Guélor Kanga (Sparta, 2 + 1), Nikolaj 
Komličenko (Ml. Boleslav, 2 + 1), Roman Květ (Příbram, 2 + 1), Miroslav Slepička (Pří-
bram, 2 + 1) * 5 - Lukáš Sadílek (Slovácko, 1 + 2), Nicolae Stanciu (Sparta, 1 + 2), Petr 
Ševčík (Liberec, 1 + 2) * 4,5 - Michal Trávník (Jablonec, 0 + 3) * 4 - Jean-David Beau-
guel (Zlín, 2 + 0), Lukáš Budínský (Karviná, 2 + 0), Stanislav Hofmann (Slovácko, 2 + 0), 
Nemanja Kuzmanovič (Opava, 2 + 0), Jan Pázler (Liberec, 2 + 0), Josef Šural (Sparta, 2 
+ 0) * 3,5 - Filip Hašek (Bohemians 1905, 1 + 1), Yusuf Hilál (Bohemians 1905, 1 + 1), Jan 
Chramosta (Jablonec, 1 + 1), Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav, 1 + 1), Tomáš Ladra (Ml. 
Boleslav, 1 + 1), Róbert Matejov (Zlín, 1 + 1), Roman Potočný (Liberec, 1 + 1), Stanislav 
Tecl (Slavia, 1 + 1), Tomáš Wágner (Karviná, 1 + 1) * 3 - Lukáš Hůlka (Ml. Boleslav, 0 + 
2), Alex Král (Teplice, 0 + 2), Jan Štěrba (Olomouc, 0 + 2)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Jablonec konečně vyhrál
  Jablonec - Karviná   4:1 (2:0)

Hubený jednobodový zisk domácích z  úvodních tří kol začal 

vylepšovat Jan Chramosta, když ve 28. minutě nedal šanci kar-

vinskému brankáři Martinu Berkovcovi a  poslal Severočechy 

do vedení (1). Další gól přidal druhý plejer z útočné vazby Martin 

Doležal (2) těsně před přestávkou. 
Skvělý zápas odehrál záložník Lukáš Masopust  (3), který 

svůj výkon korunoval třetí brankou v 53. minutě. Smolný duel 

naopak prožil Marek Janečka. Kapitán hostů ještě v prvním po-

ločase za bezbrankového stavu neproměnil velkou šanci  (4), 

při níž jeho střelu vytěsnil Vlastimil Hrubý na tyč, a v 72. minutě 

si dokonce ve skluzu vstřelil vlastní gól. Rozčarovaný kouč Ro-

man Nádvorník tak stále čeká na první body Karviné v novém 

soutěžním ročníku (5). 

1)

2)

3) 5)

4)



http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou kulatých jubileí.

ROK 1949

JAK OSTRAVA VRÁTILA 
BICANOVI LVÍČKA

A KTERAK SI S NÍM 
KRÁL STŘELCŮ PORADIL  

Poslední dvě mezistátní střetnutí roku 1948 skoncovala 

s šestizápasovou šňůrou porážek, zahájenou už rok předtím 

prohrou v Itálii. K novým úspěchům vedl národní mužstvo in-

ternacionál Ferdinand Daučík. Když nedlouho nato odešel 

do emigrace, ujal se té role jeho bratislavský krajan a někdej-

ší spoluhráč ze Slavie Štefan Čambal. Všichni čekali, že stáž 

u reprezentace zahájí vysokým vítězstvím, vždyť Lucembur-

čany v předchozích dvou letech naše druhá garnitura vyklepla 

v Praze 8:1 a na jejich půdě 4:2. Teď to k nám vzali přes Vídeň, 

kde podlehli rakouskému „béčku“ 1:3. 

Již v 3. minutě otevřela hlavička Hemeleho skóre a nad brati-

slavském Tehelným polem  zazněla slovenská verze v té době ob-

líbeného povzbuzování „deset, deset“. Autor gólu později připojil 

i druhý, jenže až v 71. minutě, kdy - hrůzo hrůz! -- lucemburští 

„trpaslíci“ vedli o gól! Že jsme ten mač na rohy vyhráli 14:1? Že 

jsme pětkrát nastřelili tyč!  Že brankář Lahure vychytal i nemož-

né? To je všechno hezké, ale hanebný výsledek 2:2 to omluvit 

nemohlo. A za dva a půl týdne nás čekalo utkání se stále nebez-

pečnějšími Maďary! „Pišta“ (jinak Čambalovi ve fotbalovém pro-

středí nikdo neřekl) tehdy trénoval také klubový tým Vítkovických 

železáren.  Ten se k dostihu o postup do elitní soutěže se Svitem 

Gottwaldov  - tak se ne z vlastní vůle jmenoval původní Baťa Zlín - 

posílil řadou zkušených ligových harcovníků: exslávisty Josefem 

Bicanem a Vasilem Buchtou, bývalým hráčem Sparty Jarosla-

vem Vejvodou a ze sousední Slezské Ostravy hned čtyřmi  borci 

- Vladimírem Bouzkem, Aloisem Pščolkou, Karlem  Radimcem 

a Bohumírem Marynčákem. O tom, že poslední příprava repre-

zentantů na Maďary proběhne ve Vítkovicích, rozhodla politická 

místa, totalitní vládci nadbíhali „ocelovému srdci republiky“ jak 

se jen dalo. Čambal později vyprávěl, jak mu to z ryze fotbalových 

důvodů přišlo náramně vhod. Vítkovický soubor zralých hráčů byl 

podle jeho gusta pro národní mužstvo ideálním sparingpartne-

rem. Nadto jako trenér obou týmů mohl ovlivňovat průběh hry 

podle potřeb reprezentačního výběru.  A to ještě netušil, jakou 

královskou šanci mu nabídne samotný mač...       

Bican byl v té době snadným, pročež i častým otloukánkem 

aktivistických novinářů, kteří se chtěli zavděčit novým moci-

pánům. Jak se mu zápas jen trošku nevydařil, hned se znovu 

mohl v některých novinách o sobě dočíst, že je typickou fot-

balovou primadonou buržoazní minulosti, která už nepatří 

SERIÁL

na naše hřiště. Ostravští hutníci a horníci však na takové blá-

boly nedali a přijali Pepiho se srdcem dokořán. Po první půli 

vedli „lvi“ 1:0, leč popravdě toho zatím moc nepředvedli, přede-

vším v útoku ne. Ještě před odchodem mužstev do kabin začali 

diváci skandovat „Postavte Bicana!“. Neztichli ani o přestávce. 

Opřen o mocnou podporu hlediště to Čambal udělal. A repre-

zentační útok pod Bicanovou taktovkou v druhém dějství na-

střílel Vítkovickým čtyři góly! Hlas lidu (najmě ostravského) byl 

novým režimem okázale ctěn (I když ve skutečnosti respekto-

ván jen zřídka kdy). Teď se však na něj smělo dát. A tak se Bi-

can postavil do středu reprezentačního útoku také pár dnů poté 

na strahovské „Větrné hoře“, kde to v druhou dubnovou neděli 

po celý zápas o Mezinárodní pohár středoevropských zemí fou-

kalo a fičelo víc než kdykoli jindy.

Maďaři byli vysokými favority. Vzdor tomu Čechoslováci, 

i když v první půli hráli proti větru, šli do druhé s náskokem 

jednoho gólu. Pražané viděli Bicana poprvé od jeho zimního od-

chodu (víceméně únosu) ze Slavie. A nestačili se divit. Pětatři-

cetiletý osminásobný král ligových střelců hrál tentokrát zcela 

neobvykle zezadu. A báječně! Důvtipnými přihrávkami roze-

hrával útočné akce, tvořil hru. Přidržel míč, kdykoli bylo třeba 

zklidnit spoluhráče, a hned zase jim jej rychle posílal do běhu. 

Po změně stran to rozbalil naplno. Věhlasný centrforvard Ma-

ďarů Deák zůstal toho dne zcela v jeho stínu. Především Bi-

canovou zásluhou jsme vyhráli 5:2. Sám gól nedal, podělili se 

o ně všichni ostatní útočníci. Bleskurychlý slávista Ladislav 

Hlaváček dal z pravého křídla dva. Další přidali tři útočníci NV 

Bratislava, urostlý dravý Emil Pažický z pravé spojky, drobný 

rodilý Pražák s vybroušenou technikou a tvrdou střelou Vlas-

timil  Preis z levé a  Gejza Šimanský - v sestavě levé křídlo, ale 

na trávníku bludný útočník, neustále měnící  místa k neúnav-

nému hledání mezer v zadních řadách soupeře. 

To vítězství bylo nejcennějším mezistátním úspěchem na-

šeho fotbalu od osvobození až k velkým triumfům roku 1956, 

od kterých zatím naše vzpomínání dělí ještě notný kus cesty.   

Miloslav Jenšík

 STRAHOVŠTÍ POKOŘITELÉ SEBEVĚDOMÝCH MAĎARŮ V NOVÝCH BLANKYTNÝCH DRESECH S BÍLÝMI SEDLY: ZLEVA HLAVÁČEK (SLAVIA), 
 RUBÁŠ (BOHEMIANS), PAŽICKÝ (BRATISLAVA), BICAN (VÍTKOVICE), POKORNÝ (BRATISLAVA), MARKO (TRNAVA), ŠIMANSKÝ A PŘED NIMI 
 PREIS (OBA BRATISLAVA),TRNKA (ATK). MORÁVEK (NÁCHOD) A KOCOUREK (GOTTWALDOV); V 30. MINUTĚ VYSTŘÍDAL HANKE (SLAVIA) ZRANĚNÉHO TRNKU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 1999

JAK HONZA ZE LHOTY 
KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL

Kvalifikaci na EURO 2000 začal tým Jozefa Chovance třemi 

výhrami na podzim osmadevadesátého roku, ale trenér věděl, 

že by to chtělo někoho, kdo bude dávat pravidelně góly. 

Jeden takový borec o sobě dával důrazně vědět v belgickém 

Lokerenu, kde byla slušná česká enkláva - Roman Vonášek, Vác-

lav Budka, Martin Pěnička a - především - Jan Koller. Ten do bel-

gického klubu zamířil v létě 1996 ze Sparty spolu se zkušeným 

Vonáškem. Třiadvacetiletý Koller byl spíše „přívažkem“, speku-

lovalo se, že odcházel za několik desítek tisíc marek... Ve Spartě 

si s chlapem, měřícím 202 centimetrů a vážícím sto kilogramů, 

nevěděli moc rady a navíc měli jiného dlouhána - Vratislava Lok-

vence...

Moc nechybělo a pohádka o tom, jak bodrý Honza ze Smeta-

novy Lhoty ke štěstí přišel, nemusela vůbec vzniknout. Honza 

by zůstal za pecí někde na jihu Čech, s kamarády by hrál fotbal 

na žízeň. 

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a někdy je potřeba mít „kou-

zelného dědečka“, který hrdinu postrčí... 

To, že bude Jan Koller nejúspěšnějším střelcem reprezentace 

a ještě asi dlouho zůstane, netušil v roce 1994 asi vůbec nikdo. 

Ani on sám. Jedenadvacetiletý habán v té době hrál půl roku 

divizi za ZVVZ Milevsko. V jižních Čechách, nedaleko Smetano-

vy Lhoty, kde útočník bydlel, měl chatu jistý pan Tichý. Pracoval 

v bance, a když Koller a jeho kamarádi sháněli nějakou práci, 

nabídl jim brigádu při likvidaci už nepotřebných českosloven-

ských mincí. A protože pan Tichý býval také v osmdesátých le-

tech v jedné z komisí fotbalové Sparty a zároveň věděl o Kolle-

rových schopnostech, snažil se mladíka dostat do sparťanského 

„béčka“. Několikrát narazil, ale nenechal se odbýt. Stále různé 

funkcionáře a trenéry bombardoval telefonáty, až našel pocho-

pení a Jana Kollera milostivě na Letné vzali na zkoušku na tré-

nink rezervy v Uhříněvsi. A už tam zůstal a za pár měsíců dostal 

i profesionální smlouvu. Pikantní je, že svým prvním ligovým 

gólem, 24. května 1995 na Bohemians, prakticky pojistil Spar-

tě titul! Prvních pár ligových minut si Koller připsal v Benešově 

ještě za trenéra Jürgena Sundermanna, kterého o tři týdny poz-

ději vystřídal Jozef Jarabinský. Ten pouštěl exotického dlouhá-

na na hřiště po minutkách ještě pětkrát a v dalším ročníku už 

byl Koller stabilním článkem týmu. Za dva roky nastoupil v lize 

do 29 zápasů a dal 5 branek.

Co nedokázali na Spartě, zvládli v Lokerenu, konkrétně trené-

ři Fi Van Hoof a po něm hlavně Willy Reynders. V prvním roce dal 

Jan Koller osm, v dalším jedenáct ligových branek a po podzimní 

části dalšího ročníku měl na kontě dalších patnáct zásahů, na-

šlápnuto k titulu krále střelců belgické ligy a k přestupu do slav-

ného Anderlechtu.

Přesně v této fázi vstoupil do hry Jozef Chovanec. Ten poznal 

Jana Kollera jako spoluhráče. Málem se ale minuli. Za trenéra 

Sundermanna se „velký Joska“ rozhodl po dvanácti zápasech 

podzimu čtyřiadevadesátého pověsit ligové kopačky na hřebík 

a zamířil do funkcionářského křesla. Jenže po nástupu trenéra 

Jarabinského, kdy v Edenu před derby se Slavií, vedoucí o pět 

bodů tabulku, potřebovala Sparta vyhrát, obul Jozef Chovanec 

znovu kopačky! Šokovaní domácí, oslabení o vyloučeného Jana  

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Přechod na sovětský soutěžní model jaro - podzim, který nuceně 
podstoupily i další „lidově-demokratické“ státy, spolu s rozpuště-
ním dosavadních žup a přizpůsobením fotbalových regionů novému 
krajskému uspořádáním země, umožnily nositelům totality postavit 
naráz do ofsajdu množství demokraticky smýšlejících funkcionářů 
a nahradit je poslušnými vykonavateli politické zvůle. Liga zatím 
zůstala nedotčena, ale v nižších soutěžích začaly první veliké pře-
suny podle not nových vládců. Desítky narychlo vytvořených vojen-
ských mužstev byly do oblastních a krajských soutěží zařazeny ne 
na základě prokázané výkonnosti, ale podle přání, či spíše příkazů 
politické sféry a velení armády. 

  Mistrovský titul poprvé doputoval na Slovensko zásluhou týmu 
NV Bratislava (někdejšího ŠK, dnešního Slovanu), uplatňujícího pod 
vedením trenéra Jozefa „Jima“ Šťastného důsledný W-M systém, 
který české týmy zkoušely, avšak zatím nezvládaly. Vedle čtvera 
bratislavských vítězů nad Maďary prošli reprezentací i gólman Teo-
dor Reimann, bek Jozef Venglár, záložníci Jozef Baláži, Michal Vičan 
a Vlastimil Pokorný (další odchovanec pražských hřišť) a útočníci 
Viktor Tegelhoff  a Božin Laskov (ten ovšem bulharskou).

  Odchody hráčů do zahraničního angažmá se v totalitním režimu 
přes noc staly holou nemožností. Zcela nepochopitelně se to ku-
podivu týkalo i „bratrských zemí míru a socialismu“. Kdo si chtěl 
zahrát jinde, tomu nezbývalo než zmizet „za kopečky“ ilegálně. Tak 
odešel i slávista Jiří Hanke, jeden z aktérů vítězného mače s Ma-
ďary. V Barceloně si později pod Daučíkovým vedením zahrál spolu 
s jeho zetěm - Ladislavem Kubalou...

 JAN KOLLER - NA SNÍMKU PÁTÝ ZLEVA - OBLÉKL REPREZENTAČNÍ DRES UŽ V ZÁŘÍ PĚTADEVADESÁTÉHO. 
 ŠLO O TÝM DO JEDNADVACETI LET, KTERÝ HRÁL ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KVALIFIKACI ME S NORSKEM. PROHRÁL 1:2, 
 JEDINÝ GÓL DAL PŘI SVÉM DEBUTU DLOUHÁN ZE SMETANOVY LHOTY. A ROZHODČÍM BYL POZDĚJI VELMI SLAVNÝ PIERLUIGI COLLINA... 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Suchopárka, nakonec prohráli gólem Pavla Nedvěda z poslední 

minuty 0:1, Sparta s Chovancem v sestavě vyhrála i zbylých de-

vět zápasů a získala titul. A čtyřikrát se na trávníku sešli Chova-

nec s Kollerem...

Reprezentace zahajovala rok 1999 už 9. února přátelským zá-

pasem v Bruselu s Belgií. A to byl ideální termín na vyzkoušení 

Jana Kollera, kterému už bylo bez sedmi týdnů 26 let! Rozjetý 

kanonýr ji využil, sedmnáct minut před koncem zaznamenal 

střelou po zemi k tyči na promrzlém trávníku stadionu Krále 

Baudouina jediný gól zápasu a témže roce přidal dalších osm 

tref v reprezentaci. Skvělá střelecká bilance výrazně přispěla 

k tomu, že byl vyhlášen vítězem tradiční ankety Fotbalista roku 

1999. A tak to šlo rok za rokem dál až do léta 2008, kdy se jeho 

brankostroj zastavil na nedostižných 55 reprezentačních gólech!

Jedinou výjimkou byl smolný a nešťastný rok 2001, kdy v sed-

mi startech nedal ani branku, měl problém s odhozeným dre-

sem po střídání v utkání se Severním Irskem v Teplicích a byl 

vyloučen na Islandu! I proto reprezentace nakonec nepostoupila 

na MS 2002.

Až na tuto skvrnu byla ale kariéra Honzy ze Lhoty pohádková. 

Ze tří startů na EURO má jeden bronz, jednou hrál na MS, hrál 

finále Poháru UEFA, má dva tituly z Belgie, po jednom z Česka 

a Německa, český pohár a dvakrát belgický Superpohár. 

Ještě více udivují individuální statistiky. Hrál ligu za Spartu 

Praha, KSC Lokeren, RSC Anderlecht, Borussii Dortmund, AS 

Monaco, 1. FC Norimberk a Křídla Sovětů Samara, na sklonku 

kariéry ještě třetí ligu za AS Cannes. V ligových soutěžích, v ev-

ropských a národních pohárech odehrál 503 zápasů a vstřelil 

212 branek (z toho v lize 439 utkání a 180 branek). 

 Stačilo ale tak málo a nic z toho tu nemuselo být. Tak tedy 

díky, pane Tichý, za vaši neoblomnost a zarputilost... 

Jaroslav Kolář

SERIÁL SERIÁL

 GÓL, KTERÝ SE ZAPSAL DO DĚJIN. JAN KOLLER SE V BRUSELU PŘI SVÉM DEBUTU PROTI BELGII 
 NAPŘAHUJE A VZÁPĚTÍ VSTŘELÍ PRVNÍ Z PĚTAPADESÁTI REPREZENTAČNÍCH BRANEK. 

STALO SE...

  Na Moravě se uskutečnilo mistrovství Evropy hráčů do 16 let 
za účasti šestnácti reprezentací, které bylo zároveň kvalifikací 
na MS sedmnáctiletých na Novém Zélandu. Mladí Češi, v jejichž vý-
běru se objevili pozdější reprezentační „stovkaři“ Petr Čech a Jaro-
slav Plašil, si vedli velmi dobře. Postoupili ze skupiny, ve čtvrtfiná-
le vyřadili Anglii a padli až v semifinále s Poláky. V boji o třetí místo 
se v Prostějově utkali s Německem, prohráli gólem v poslední mi-
nutě 1:2 a přišli o cestu k protinožcům, kam jeli jen medailisté... 
Titul získalo Španělsko, Poláci si odvezli stříbro a ČMFS pochvalu 
od UEFA za výborně uspořádaný turnaj.

  FK Teplice obsadil druhé místo v lize a mohl hrát baráž o postup 
do Ligy mistrů. S vysoce favorizovanou Borussií Dortmund pro-
hrál dvakrát 0:1, odvetu venku až gólem z poslední minuty. Přímo 
do Ligy mistrů postoupila Sparta Praha, vyhrála skupinu před 
Girondins Bordeaux, Spartakem Moskva a Willem II Tilburg a po-
stoupila do osmifinálové skupiny, kde skončila za FC Barcelona, FC 
Porto a před Herthou Berlín.

  Výborně si v evropských pohárech vedla i Slavia Praha, v Poháru 
UEFA postupně vyřadila Vojvodinu Novi Sad, Grasshoppers Curych 
a rumunský klub Steaua Bukurešť, přežila zimní přestávku a v ná-
sledujícím jarním pokračování ještě „dala“ Udinese Calcio a až 
ve čtvrtfinále skončila na Leedsu United 0:3 a 2:1.

  Třetího září v tréninkovém areálu hotelu nedaleko Vilniusu si při 
nohejbalu s hráči reprezentačního výběru přetrhl achillovku Karel 
Brückner, asistent Jozefa Chovance a trenér jedenadvacítky.  Kva-
lifikaci o den později sledoval v bolestech na lavičce, viděl po dvou 
brankách Nedvěda a Kollera a osmou výhru v kvalifikaci v řadě. 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

21. 8. 2018

http://www.gol.cz
http://www.upivrnce.cz/
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Slavia inkasovala, 
v Kyjevě musí zabrat! 

Fotbalisté pražské Slavie nerozehráli kvalifikaci Ligy mistrů podle 
svých představ. V bitvě s Dynamem Kyjev sice svým výkonem zaplně-
ný Eden nezklamali, nedokázali však udržet čisté konto a po remíze 
1:1 musí v odvetě minimálně jednou skórovat, jinak se s vidinou účasti 
v základní skupině milionářské soutěže rozloučí. 

 BENJAMIN VERBIČ PŘEKONÁVÁ BRANKÁŘE ONDŘEJE KOLÁŘE A POSÍLÁ DYNAMO KYJEV V EDENU DO VEDENÍ. 

 STANISLAV TECL SE SVÍJÍ V BOLESTECH, BEK KEDZIORA JEJ TOTIŽ VE VÁPNĚ 
 V JASNÉ ŠANCI FAULOVAL. Z NÁSLEDNÉ PENALTY HUŠBAUER VYROVNAL NA KONEČNÝCH 1:1. 

Sešívaní nenavázali na tři vítězství z nejvyšší české soutěže a po-

prvé v sezoně nevyhráli. Fanoušci ve vršovickém stánku vytvořili 

skvělou atmosféru, žádnou oslavu ofenzivního fotbalu ale neviděli. 

DEFENZÍVOU ZA POSTUPEM
Oba mančafty podle očekávání přistoupily k utkání zodpo-

vědně a soustředily se především na poctivou práci v defenzívě. 

V bojovném duelu si tak domácí dokázali vynutit trvalejší převa-

hu až po změně stran, ani jednu z nadějných příležitostí, v nichž 

se ocitli Stoch, Zmrhal či Hušbauer, však neproměnili. A zkušené 

Dynamo je za to v 82. minutě potrestalo, když využilo menší kon-

centrovanosti některých domácích borců, kteří předpokládali, že 

rozhodčí po vhazování přeruší hru, protože se na hřišti ocitly dva 

balony. Tak se však nestalo a Sydorčuk obloučkem za obranu vy-

sunul Verbiče, jenž ze strany propasíroval míč za záda brankáře 

Koláře. „Trochu mě mrzí, že stejná situace předtím byla posou-

zená jinak a rozhodčí hru přerušil. Ale gól padá na náš vrub. Je 

to jednoznačně naše chyba, byl to aut. Měli jsme to ubránit a ne 

dostat z takto banální situace gól,“ uvedl po zápase kouč domá-

cích Jindřich Trpišovský. 

ÚVODNÍ ZÁPAS 3. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ

SLAVIA PRAHA - DYNAMO KYJEV 1:1 (0:0)

Branky: 90.+5 Hušbauer z pen. - 82. Verbič. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.). ŽK: 
Hušbauer, Coufal - Bujalskij, Kedziora. Diváci: 19.370.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (86. Olayinka), Zmrhal 
(80. Baluta) - Škoda (60. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Kyjev: Bojko - Kedziora, Burda, Kádár, Morozjuk - Bujalskij (68. Šepelijev), Sydorčuk - Cygankov (90. 
Andrijevskij), Garmaš, Verbič - Besedin. Trenér: Chackevič.

ÚVODNÍ ZÁPAS 3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

SIGMA OLOMOUC - KAJRAT ALMATY 2:0 (1:0)

Branky: 21. Sladký, 50. Pilař. Rozhodčí: Irrati - Preti, Liberti (všichni It.). ŽK: Vepřek, Kalvach - 
Eseola. ČK: 68. Vepřek - 37. Sujumbajev. Diváci: 6118.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Houska - Pilař (64. Hála), Plšek (85. 
Yunis), Falta - Nešpor (75. Zahradníček). Trenér: Jílek.

Almaty: Plotnikov - Lunin, Bateau, Politevič, Sujumbajev - Isael, Elek, Juan Felipe, Aršavin (53. 
Kuat) - Eseola (57. Eppel), Islamchan (79. Iličevič). Trenér: Ferrer. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ZPĚT NA VLNU PROTI „BOLCE“
Slavia se ale dokázala po těžkém direktu vzchopit a vynutila si 

tlak, jenž vyvrcholil v závěru nastavení faulem Kedziora ve vápně 

na Tecla. Nařízenou penaltu proměnil Hušbauer a vyrovnal na ko-

nečných 1:1. „Pro mě trochu rozpačité pocity. Jsem rád, že jsme 

se Dynamu postavili čelem. Celkově kdybychom nedostali gól, 

mohli bychom to hodnotit pozitivně. Výkon z naší strany až na ta-

kovou ustrašenost v prvních dvaceti minutách byl kvalitní. Pano-

vala skvělá atmosféra, náš výkon postupem času gradoval. Celý 

druhý poločas jsme byli lepší a posledních dvacet minut jsme měli 

vytrvalý tlak. Výsledek je vzhledem k průběhu zápasu a k tomu, 

že jsme hráli doma, příznivější pro Dynamo. Určila ho efektivita,“ 

uvedl po zápase Trpišovský. Jeho svěřenci se ale o pár dní později 

vrátili zpět na vítěznou vlnu a na těžkou odvetu se naladili páteč-

ním ligovým triumfem 1:0 v Mladé Boleslavi.

AJAX PROMRHAL NÁSKOK
Pokud by Slavia dotáhla dvojutkání s Dynamem Kyjev 

do úspěšného konce, střetla by se ve 4. předkole Ligy mistrů 

s lepším z dvojice Standard Lutych - Ajax. Nakročeno k postupu 

má výrazně více gigant z Amsterdamu, který vstoupil do úvodní-

ho klání na půdě belgického soka skvěle a po prvním poločase 

vedl 2:0 díky brankám Klaase-Jana Huntelaara a Dušana Tadiče. 

Dvoubrankový náskok drželi hosté až do 67. minuty, kdy snížil 

Mehdi Carcela-González. V nastavení ale Núsair Mazráví faulo-

val Mussu Djenepa a nařízenou penaltu proměnil Emond. Lutych 

tak stejně jako Slavia zachránil před odvetou venku remízu pe-

naltou v nastavení. V lepší pozici je však Ajax, který by si mohl 

s Pražany zahrát o místo ve skupině Ligy mistrů stejně jako 

v roce 2007. Tehdy si Slavia zajistila dosud jedinou účast v hlavní 

fázi elitní soutěže. Sen o účasti v milionářské soutěži stále živí 

také slovenská Trnava. Celek českého trenéra Radoslava Latála 

totiž remizoval na hřišti Crvené Zvezdy Bělehrad 1:1 a do domácí 

odvety půjde ve výtečné pozici. 

HLADKÁ VÝHRA SIGMY
Na programu bylo také 3. předkolo Evropské ligy, ve kterém 

se představila olomoucká Sigma. Hanácký celek si návrat do po-

hárové Evropy po devíti letech před svými fanoušky náležitě užil, 

kazašského protivníka Kajrat Almaty totiž zdolal 2:0. Od úvod-

ních minut byla Sigma lepším týmem, lépe kombinovala a do-

stávala se do šancí. Územní převahu přetavila v gól až po dvaceti 

minutách: Sladký rozjel akci, kterou sám pak také zakončil, když 

se výstavně levačkou opřel do odraženého míče, který zakroutil 

do horního rohu Plotnikovovy brány. Osm minut před koncem 

prvního poločasu Sujumbajev srazil unikajícího Pilaře a italský 

sudí Irrati jej červenou kartou poslal předčasně do sprch. Debu-

tant v základní sestavě Pilař poté v 50. minutě vstřelil svou pre-

miérovou branku v olomouckém dresu, když se prosadil ve váp-

ně a poslal míč přesně k tyči. 

Kvůli červené kartě nakonec nedohrál duel ani domácí bek 

Vepřek, skóre se však už nezměnilo a Sigma tak bude v odve-

tě hájit více než slušný náskok. V další fázi kvalifikace se může 

Olomouc střetnout se španělskou Sevillou, která v úvodním du-

elu porazila 1:0 Žalgiris Vilnius. Čistým kontem k očekávanému  

triumfu favorita přispěl český brankář Tomáš Vaclík. 

 BEK VLADIMÍR COUFAL POCTIVĚ PILOVAL PRAVOU STRANU HŘIŠTĚ A PATŘIL K NEJLEPŠÍM HRÁČŮM V SEŠÍVANÉM DRESU. 

 SLÁVISTICKÝ KAPITÁN MILAN ŠKODA SE V ÚVODNÍM DUELU NEPROSADIL. 
 SPRAVÍ SI CHUŤ V ODVETĚ A POMŮŽE PRAŽANŮM K POSTUPU DO 4. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ? 

ÚVODNÍ ZÁPASY 3. PŘEDKOLA EVROPSKÉ LIGY

MISTROVSKÁ ČÁST

Spartaks Jürmala (Lot.) - Süduva Marijampole (Lit.) 0:1 (0:0), Alaškert (Arm.) - Kluž 0:2 (0:1), 
Torpedo Kutaisi - Kukësi (Alb.) 5:2 (4:1), Šeriff Tiraspol (Mold.) - Valur Reykjavík 1:0 (0:0), 
Hapoel Beer Ševa - APOEL Nikósie 2:2 (1:2), Ludogorec Razgrad - Zrinjski Mostar 1:0 (1:0), 

Olimpija Lublaň - HJK Helsinky 3:0 (1:0), The New Saints (Wal.) - Midtjylland 0:2 (0:2), 
Cork City (Ir.) - Rosenborg Trondheim 0:2 (0:2), Legia Varšava - F91 Dudelange (Luc.) 1:2 (1:1).

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Ufa - Progrés Niederkorn (Luc.) 2:1 (1:0), Hapoel Haifa - Atalanta Bergamo 1:4 (1:2), 
Lipsko - Craiova 3:1 (1:0), Dinamo Minsk - Zenit Petrohrad 4:0 (3:0), 

Apollon Limassol - Dinamo Brest 4:0 (0:0), Mariupol - Bordeaux 1:3 (1:2), 
Trenčín - Feyenoord Rotterdam 4:0 (3:0), Jagiellonia Bialystok - Gent 0:1 (0:0), 

Sturm Štýrský Hradec - AEK Larnaka 0:2 (0:0), Nordsjaelland - Partizan Bělehrad 1:2 (0:1), 
CSKA Sofia - FC Kodaň 1:2 (1:0), Istanbul Basaksehir - Burnley 0:0, 

Olympiakos Pireus - Lucern 4:0 (3:0), Vitesse Arnhem - Basilej 0:1 (0:0), 
Genk - Lech Poznaň 2:0 (1:0), Besiktas Istanbul - LASK Linec 1:0 (1:0), Luhansk - Braga 1:1 (0:0), 

Sarpsborg (Nor.) - HNK Rijeka 1:1 (0:0), Glasgow Rangers - Maribor 3:1 (1:1), 
Spartak Subotica - Bröndby Kodaň 0:2 (0:1), Hajduk Split - FCSB (Rum.) 0:0, Hibernian - Molde 0:0, 

Slovan Bratislava - Rapid Vídeň 2:1 (1:1), FC Sevilla - Žalgiris Vilnius 1:0 (1:0).

ÚVODNÍ ZÁPASY 3. PŘEDKOLA LIGY MISTRŮ

MISTROVSKÁ ČÁST

Celtic - AEK Atény 1:1, Salcburk - Škëndija Tetovo 3:0, 
Crvena zvezda Bělehrad - Spartak Trnava 1:1, Karabach - BATE Borisov 0:1,

Astana - Dinamo Záhřeb 0:2, Malmö - Mol Vidi Székesfehérvár 1:1.

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Standard Lutych - Ajax 2:2, Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul 1:0,
PAOK Soluň - Spartak Moskva 3:2.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Čech obhájce nezastavil

V loňské sezoně deklasovali konkurenci, ligový titul ukořistili 
s obrovským náskokem devatenácti bodů na druhé rivaly z Man-
chesteru United. A fotbalisté Manchesteru City nyní ukázali, že 
jsou na obhajobu více než dobře nachystáni - před týdnem zdolali 
Chelsea 2:0 v bitvě o Community Shield a v prvním kole Premier 
League stejným poměrem hravě zvítězili na půdě Arsenalu. 

Domácí Kanonýry poprvé vedl do boje trenér Unai Emery, jenž na lavičce nahradil le-

gendárního Arsene Wengera. Do týmu sice v létě za 20 milionů eur přivedl gólmana Bern-

da Lena z Leverkusenu, důvěru mezi třemi tyčemi ale vložil do Petra Čecha, jenž dokonce 

nastoupil s kapitánskou páskou. A svým výkonem český veterán nezklamal. Sice si v prů-

běhu první půle málem vstřelil komický vlastní gól, jinak ale několika výtečnými zákroky 

dlouho držel Arsenal ve hře. Blýskl se především při zneškodnění přímáku Mahreze a ná-

sledné dorážky Laporteho či vychytáním sólového úniku Agüera, nestačil však na přesné 

trefy Sterlinga a Bernarda Silvy, kteří tak zařídili Citizens pohodlnou výhru 2:0. Loni druhý 

Manchester United také zahájil novou sezonu úspěšně, když v pátečním zahajovacím duelu 

Premier League zdolal šampiona z roku 2016 Leicester 2:1. O vítěznou trefu se ve svém 141. 

soutěžním utkání postaral levý bek Luke Shaw, jenž vstřelil svůj vůbec první gól kariéry. 

Liverpool přes léto notně posílil a vyhlásil útok na titul, demolici West Hamu ale řídily 

tradiční opory v čele s Mo Salahem a Sadio Maném. Egyptský forvard Kladiváře načal, jeho 

kolega z útoku poté dvěma zásahy jejich odpor zlomil a pohodlnou výhru Reds 4:0 nako-

nec pečetil Daniel Sturridge. Jen o gól méně vstřelila Chelsea při vítězství v Huddersfieldu 

(3:0), z týmů majících ty nejvyšší ambice uspěl také Tottenham v Newcastlu (2:1). Nováčci 

nejvyšší soutěže se příliš nepředvedli - Fulham doma padl 0:2 s Crystal Palace, Cardiff 

stejným rozdílem prohrál v Bournemouthu. Bodoval tak jen Wolverhampton, který s Ever-

tonem dvakrát dotahoval a nakonec ukopal plichtu 2:2… 

 PETR ČECH LIKVIDUJE SAMOSTATNÝ ÚNIK SERGIA AGÜERA, 
 NAKONEC ALE PROTI CITIZENS DVAKRÁT INKASOVAL. 

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 1 1 0 0 4:0 3

2. Chelsea 1 1 0 0 3:0 3

3. Manchester City 1 1 0 0 2:0 3

4. Crystal Palace 1 1 0 0 2:0 3

5. Watford 1 1 0 0 2:0 3

6. Bournemouth 1 1 0 0 2:0 3

7. Manchester Utd. 1 1 0 0 2:1 3

8. Tottenham 1 1 0 0 2:1 3

9. Everton 1 0 1 0 2:2 1

10. Wolves 1 0 1 0 2:2 1

11. Burnley 1 0 1 0 0:0 1

12. Southampton 1 0 1 0 0:0 1

13. Newcastle 1 0 0 1 1:2 0

14. Leicester 1 0 0 1 1:2 0

15. Arsenal 1 0 0 1 0:2 0

16. Fulham 1 0 0 1 0:2 0

17. Cardiff 1 0 0 1 0:2 0

18. Brighton 1 0 0 1 0:2 0

19. Huddersfield 1 0 0 1 0:3 0

20. West Ham 1 0 0 1 0:4 0

PROGRAM
2. KOLO

18.8. Cardiff - Newcastle, Everton - Southampton,
Leicester - Wolves, Tottenham - Fulham,

West Ham - Bournemouth, Chelsea - Arsenal
19.8. Burnley - Watford, Manchester City - Huddersfield

Brighton - Manchester Utd.
20.8. Crystal Palace - Liverpool

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Mane S. Liverpool 2 0

1. Pereyra R. Watford 2 0

1. Richarlison Everton 2 0

www.branadocech.cz

Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

VÝSLEDKY
1. KOLO

Arsenal - Manchester City 0:2 * Liverpool - West Ham 4:0
Southampton - Burnley 0:0 * Wolves - Everton  2:2

Bournemouth - Cardiff 2:0 * Fulham - Crystal Palace 0:2
Huddersfield - Chelsea 0:3 * Watford - Brighton 2:0

Newcastle - Tottenham 1:2 * Man. Utd. - Leicester 2:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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Futsalová (R)evoluce 
má další posun, prozradil Mestek

Vedení Svazu futsalu přes léto intenzivně pracovalo na dalších 
krocích blížící se Futsalové (R)evoluce, která by po vzoru fotbalu 
měla začít platit od sezony 2019/2020. Prvními viditelnými kro-
ky jsou změny na oficiálním webu futsal.fotbal.cz. Jde o přechod 
ze staré verze webu, která sloužila doposud. 

 „Jsme rádi, že se revoluci podařilo spustit. Postupně jsme 

začali přesouvat veškeré informace ze starého webu do no-

vého, kde už se nově objevují veškerá rozhodnutí, úřední do-

kumenty a také jednotlivé soutěže. Věřím, že se nám během 

srpna podaří vše dotáhnout do konce,“ upozornil předseda 

Komise futsalu Otakar Mestek a prozradil, co dalo jeho týmu 

největší práci: „Nejvíce času zabraly nové řády, které bychom 

rádi během září předali futsalové veřejnosti k připomínkové-

mu řízení. Léto bylo z pohledu revoluce velice náročné, ale ješ-

tě nás hodně práce čeká.“ 

Po dlouhém vyjednávání se Svazu futsalu podařilo získat 

doménu futsal.cz. „Ano, tato doména je konečně naše a brzy 

se stane hlavní webovou adresou. Abychom se dostali na fut-

sal.fotbal.cz, tak už bude stačit zadat jen futsal.cz. Doménu 

jsme se snažili získat prakticky do začátku, někdy od deva-

desátých let, kdy začal obchod s webovými adresami,“ připo-

mněl Mestek.

Poslední detaily se již také dolaďují na klíčové informační 

desce IS, která bude nově pro Futsalovou (R)evoluci stěžejní. 

Budou na ní veškeré informace ke zdárnému dokončení futsa-

lového pokroku. „Pevně věřím, že 23. srpna na Komisi futsalu 

schválíme spuštění informační desky a začneme zaškolovat 

jednotlivé zástupce klubů, kteří na ní budou mít první úkoly. 

Nepůjde o nic složitého. Spousty z nich to nyní znají i z fotbalu,“ 

uklidnil futsalovou veřejnost Otakar Mestek. 

 PŘEDSEDA KOMISE FUTSALU OTAKAR MESTEK. 

futsal.fotbal.cz

CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.vstupenkyfotbal.cz/
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 PŘI PREMIÉŘE NA LAVIČCE VÝBĚRU WU19 SE SICE JIŘÍ SAŇÁK VÝHRY 
 NEDOČKAL, ALE S VÝKONEM SVÝCH SVĚŘENKYŇ BYL SPOKOJENÝ. 

 MLADÉ BAVORKY SE V TÁBOŘE RADOVALY DVAKRÁT. 

„Utkání vidím pozitivně, “
hodnotí po premiéře trenér Saňák

Reprezentace žen do 19 let nastoupila v pátek dopoledne pod vede-
ním nového trenéra Jiřího Saňáka proti o rok mladšímu výběru Bavor-
ska. Češky v Táboře nakonec podlehly soupeřkám těsně 1:2.

Tradičního soupeře na úvod sezony přivítaly Češky tentokrát 

v Táboře, kde se od úterý společně připravovaly. Oba celky se poté 

střetly ještě v nedělní odvetě v Soběslavy.

Do první šance se dostávala Dvořáková, ale ve finální fázi před 

brankou nenašla volnou spoluhráčku. Na druhé straně Pučová 

svými výběhy pohlídala několik přihrávek za obranu, otevřít skóre 

se Dvořákové nepodařilo ani po střele, která nakonec neměla 

potřebnou razanci. Ve 34. minutě zahrávaly Češky trestný kop, 

centr Sonntagové lapila brankářka Zirchová. O chvilku později 

šly do vedení Bavorky, na konci rychlého protiútoku zakončovala 

přesně Huberová. Češky však rychle reagovaly a centr Pěčkové 

usměrnila před brankářkou do sítě Cvrčková.

Do druhého poločasu poslal trenér Saňák devět čerstvých hrá-

ček, střídající Hladíková však po hodině hry zakončovala těsně nad 

branku. Před domácí brankou odvracela nebezpečný centr Kotr-

čová na rohový kop. Hladíková se nemohla radovat ani při dalším 

střeleckém pokusu, zamířila vedle branky. V 68. minutě poslala 

Bavorky z dorážky do vedení Weberová, Češky se snažily v závěru 

o vyrovnání, Anna Pušková však orazítkovala pouze tyčku. 

 REPREZENTAČNÍ VÝBĚR ŽEN DO 19 LET PŘED ÚVODNÍM UTKÁNÍM S BAVORSKEM. 
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 V ODVETNÉM MAČI NEPOMOHLA K ÚSPĚŠNÉMU VÝSLEDKU ANI KAPITÁNKA ELIŠKA SONNTAGOVÁ. 

„Zápas jsme odmakaly dle našich představ, dodržovaly jsme 

taktické pokyny trenéra a když se tohoto směru budeme držet, tak 

věřím, že to půjde. Musíme být tým, držet spolu a táhnout za jeden 

provaz. Vzadu jsme udělaly zbytečnou chybu, špatně jsme se do-

mluvily a to byl okamžik, který jsme pokazily. Jinak jsme soupe-

ře přehrály a na míči jsme dle mě byly lepším týmem,“ hodnotila 

po utkání kapitánka Lucie Dudová.

„Utkání vidím pozitivně, viděl jsem všech osmnáct hráček v poli, 

před zápasem jsme si dali nějaké cíle v obranné a útočné fázi, kte-

ré holky plnily na devadesát procent. Viděl jsme snahu o kombi-

naci a průnikové přihrávky s náběhy, které po hráčkách chceme, 

v obranné fázi jsme se snažili o aktivní presink uprostřed pole. 

Výsledek mě tolik nezajímá, měli jsme více brankových situací, 

soupeř dal dvě branky z brejků. Jsem spokojený, v týmu je poten-

ciál a věřím, že se budeme posouvat dál,“ konstatoval po prvním 

utkání na lavičce reprezentace do 19 let Jiří Saňák.

BAVORSKO ZVLÁDLO LÉPE I ODVETU
Česká devatenáctka odehrála v neděli v Soběslavi odvetu 

přípravného utkání s Bavorskem, svěřenkyně trenéra Saňáka 

na jihu Čech tentokrát podlehly soupeřkám 0:2.

V prvních minutách odvetného utkání zahrávaly Češky něko-

lik standardních situací, ale brankářku Bavorska se jim nepo-

dařilo překonat. Do vedení tak šly ve dvanácté minutě soupeřky. 

Trestný kop Weinhändlerové ještě Holíková vytáhla na břevno, 

z dorážky se však trefila Langová. Češkám v odvetě chyběla po-

třebná výbušnost a přesnost ve hře. „Hodně jsme trénovali, styl 

hry je náročný a měli jsme rezervy s intenzitou pohybu, proto to 

dnes možná vypadalo trochu ospale,“ konstatoval trenér čes-

kého týmu Jiří Saňák. Prosadit se nedokázala ani Pochmanová 

po rohovém kopu, brankářku nepřekonala ani Cvrčková chvilku 

před přestávkou.

Po změně stran přišla studená sprcha, Bavorky navýšily ve-

dení, z pokutového kopu se prosadila kapitánka Costantiniová. 

Češky se tlačily do útoku, ale nedařilo se jim překonat pozorně 

bránícího soupeře. Z dálky to zkoušela Sonntagová, s její střelou 

si brankářka poradila. Čtvrt hodiny před koncem těsně minula 

branku Novotná, přesně nemířila ani Švábová. Korigovat výsledek 

mohla v nastaveném čase Pěčková, ale ani ona mezi tři tyče neza-

mířila. „Škoda že jsme nevyhrály, celé utkání se odehrálo na po-

lovině soupeře, který nás dvakrát potrestal. Nedařilo se nám dát 

gól a proměnit šance, které jsme si vytvořily. Bavorky nás vyučily 

z produktivity. Musíme se více sehrát, je to příprava, ale věřím, že 

časem to bude zase lepší a na kvalifikaci budeme připravené,“ 

uvedla po utkání kapitánka Eliška Sonntagová.

„Byl to pro nás opět dobrý test proti soupeři, který se soustředil 

na bránění a museli jsme překonávat obranný val. Z brankového 

pohledu se nám to nepovedlo, musíme ale pracovat dále a stát 

se nám to může i v kvalifikaci, že proti nám nastoupí soupeř takto 

zalezlý u své branky. Bavorky nám dnes daly dvě branky po stan-

dardních situacích. Ještě se potřebujeme naučit více pracovat 

s prostorem a doplněním do pokutového území. V utkání byly 

k vidění situace z tréninku, samozřejmě i velká mužstva se mají 

občas problémy prosadit se do takto urputné obrany,“ dodal závě-

rem trenér českého celku. 

 ČESKÝ TÝM DEVATENÁCTILETÝCH FOTBALISTEK, KTERÝ NASTOUPIL DO ODVETY S VÝBĚREM BAVORSKA. zeny.fotbal.cz

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ WU19

ČR WU19 - BAVORSKO WU18 1:2 (1:1)

Branky: 37. Cvrčková - 35. Huber, 68. Weber. Sestava ČR: Pučová - Machutková (46. Pušková 
A.), Sonntagová (46. Švábová K.), Dudová, Kotrčová - Hrtánková (46. Siváková), Pochmanová 
(46. Illéšová) - Dvořáková (46. Hladíková), Novotná (46. Krejčířová), Pěčková (46. Suchánková) 
- Cvrčková (46. Komárková).

ČR WU19 - BAVORSKO WU18 0:2 (0:1)

Branky: 12. Langová, 48. Costantiniová (pen.). ŽK: 90. Sonntagová - 66. Engertová, 90. Köhle-
rová. Sestava ČR: Holíková - Machutková, Sonntagová, Dudová (46. Švábová), Pušková A. (46. 
Kotrčová) - Siváková (46. Hrtánková), Krejčířová (46. Illéšová) - Dvořáková (46. Suchánková, 82. 
Hladíková), Pochmanová (46. Novotná), Hladíková (46. Pěčková) - Cvrčková (46. Komárková)

http://www.fotbal.cz
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 NEJLEPŠÍM HRÁČEM TELKI CUPU BYL VYHLÁŠEN ADAM HLOŽEK. 

„Sedmnáctka“ vybojovala 
2. místo na Telki Cupu

Reprezentace do 17 let v souboji o celkové vítězství na turnaji Telki Cup 
prohrála s chorvatskými vrstevníky 1:3 a na turnaji tak obsadila nakonec 
skvělé 2. místo. Úspěch týmu trenéra Kotala podtrhl individuálně Adam 
Hložek, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

 „Bohužel jsme do utkání vstoupili přesně tak, jak jsme nechtě-

li. Chorvatům stačila remíza a tomu podřídili taktiku, zvlášť poté 

co se ve čtvrté nebo páté minutě dostali do vedení. My jsme se pak 

snažili útočit, podařilo se nám vyrovnat a v závěru prvního poloča-

su jsme navíc nevyužili dvě dobré příležitosti dostat se do vedení, 

což by nám určitě moc pomohlo. Ve druhé půli jsme i přes náš tr-

vající tlak nedokázali dát vedoucí gól a tak v závěru, kdy jsme zvý-

šili riziko v útočení, se podařilo Chorvatům ze dvou nebezpečných 

protiútoků rozhodnout o výsledku utkání a tedy i o pořadí v turna-

ji,“ hodnotil závěr Telki Cupu český trenér Václav Kotal. 

 VÝBĚR DO SEDMNÁCTI LET ZÍSKAL NA TURNAJI V MAĎARSKU CENNÉ STŘÍBRO. 
TELKI CUP 2018

CHORVATSKO U17 - ČESKO U17 3:1 (1:1)

Branka ČR: Wojatschke. Sestava Česko: Stejskal - Koželuh (86. Hájek), Matys, Hellebrand, Kur-
ka (46. Šimek) - Gedeon (78. Ritter), Hroník - Wojatschke, Hložek, Šilhart (46. Šíp) - Pech (78. Hural).

Nejlepší hráč turnaje: Adam Hložek (Česko)
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FAČR spustila licenční systém 
neprofesionálních klubů

Pro kluby z neprofesionálních soutěží byl na začátku srpna spuštěn li-
cenční systém, který na základě objektivních kritérií ohodnotí fungová-
ní klubu příslušným stupněm kvality od nejnižší grassroots úrovně, přes 
bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.

Nově spuštěný systém pro neprofesionální kluby je rozdělen 

do sedmi částí, z nich šest je bodově hodnoceno. Sekce SOU-

TĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, 

kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého jednotlivého hráče 

klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, ale i je-

jich dosažené trenérské vzdělání, v části INFRASTRUKTURA 

budou kluby zadávat údaje o sportovištích a zázemí, které mají 

k dispozici, AKCE A AKTIVITY bodují doplňkovou činnost klubů, 

jako jsou kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo vzdělá-

vání trenérů, poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY 

pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci například s místní 

samosprávou, školami a dalšími subjekty.

„Snažili jsme se systém nastavit tak, aby byl co nejspraved-

livější a dokázal objektivně ukázat, jak který klub funguje. To 

mohou ocenit i samotné kluby a využít systém k dalšímu zlep-

šování jejich činnosti, aby se dostaly na vyšší úroveň hodnoce-

ní. Systém může sloužit i ke zdravému soutěžení mezi kluby, 

ale zároveň i jako přehled o klubech pro veřejnost. Vyplnění 

nebude pro kluby nijak složité, v prostředí IS systému na to 

stačí zástupci klubu přibližně 20 minut, povinné vyplnění bude 

vždy do konce srpna daného roku, aktualizace údajů pak bude 

možná vždy v zimní přestávce daného ročníku,“ přiblížil důvod 

spuštění a fungování systému Michal Blažej z Grassroots od-

dělení FAČR, jeden z tvůrců systému.

„Licenční systém neprofesionálních klubů byl jedním z dal-

ších důležitých bodů strategického plánu FAČR do roku 2020, 

který jsme poprvé prezentovali na 1. Národní Grassroots kon-

ferenci v roce 2016, a který se podařilo v poslední době přivést 

k životu. Jeho vývoj trval delší dobu, ale věříme, že splní to, co 

od něj očekáváme, a bude jedním z nástrojů, který bude po-

máhat zlepšovat fungování našich klubů, které jsou základním 

stavebním kamenem fotbalu. Tento náš krok byl velmi kladně 

hodnocen i ze strany UEFA, která podobné hodnocení prová-

dí pro jednotlivé asociace, a my jsme se z tohoto jejich systé-

mu také částečně inspirovali,“ doplnil Otakar Mestek, vedoucí 

Grassroots oddělení FAČR.

Licenční systém neprofesionálních klubů mohou vyplnit zá-

stupci klubů, kteří mají přidělenu 

roli administrátora v IS systému FAČR, přehled hodnoce-

ných klubů je pak veřejný. 
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