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Vážení čtenáři!
Sparta sestřelila Jablonec a vede ligu, Plzeň 

za ní zaostává o tři body, nováčci z Karviné a Hrad-
ce Králové se vzpupně vzpírají nálepce velkých 
sestupových adeptů. Zkrátka – nejvyšší tuzemská 
soutěž se dostává do plného tempa. O dalším osu-
du českého klubového fotbalu se ale bude rozho-
dovat v tomto týdnu v odvetných utkáních play off 
evropských pohárů. Právě koeficienty nasbírané 
v pohárových kláních určí „bonitu“ čelních příček 
prvoligové tabulky. České kluby se úspěšnými 
vystoupeními v minulých ročnících dostaly na do-
střel přímého postupu tuzemského mistra do zá-
kladní skupiny Champions Legue, kam se letos 
z kvalifikačních bitev s velkou pravděpodobností 
opět nikdo z nich nepodívá. Pokud ovšem fotbalis-
té Viktorie nepředvedou velký nárůst formy, díky 
němuž by zlikvidovali dvougólové manko, které 
budou doma dohánět proti bulharskému Razgra-
du. V minulé evropské pohárové sezoně nasbíralo 
trio Sparta – Plzeň – Liberec až nečekaně bodů 
do českého koeficientu a stejná trojice má velkou 
šanci se nyní pokusit o totéž. Západočeši si ale-
spoň „soutěž útěchy“ zahrají určitě, zbývající dva 
cítí velkou šanci. Slávisté po třígólovém výprasku 
těžko můžou jet do Bruselu s jinou myšlenkou, 
než neuříznout si ještě větší ostudu… Takže držme 
palce, ať se můžeme ve čtvrtek večer těšit na po-
hárový los s trojnásobným českým zastoupením.

Do té doby přeji příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

ČESKO vs. ARMÉNIE
Mladá Boleslav, 31. SRPEN 19:15

ČESKO vs. SEVERNÍ IRSKO
Praha – Generali Arena, 4. září 20:45

vstupenky.fotbal.cz

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

„ZÁPAS NA SPARTĚ ZLOMIL 
PRVNÍ INKASOVANÝ GÓL, DOMÁCÍ NAKOPL“

„O víkendu jsme prohráli na Letné, což nás samozřejmě mrzí, ale na druhou stranu 

tam padne jistě víc klubů. První půle byla dobrá, měli jsme dost sil, Spartu jsme prakticky 

do ničeho nepustili. Po přestávce zápas zlomil úvodní inkasovaný gól. Od nás to pak bylo 

už bezradné, naopak Spartě branka pomohla a nakopla ji k lehkosti, s níž utkání dohrála.

„CHYBĚLA NÁM SPOUSTA HRÁČŮ, 
NĚJAKOU ROLI TO JISTĚ HRÁLO“

Z různých důvodů nám chyběla spousta hráčů, jistě to nějakou roli hrálo. Ale rozhodně 

si nemyslím, že bychom měli slabou základní sestavu. Na lavičce ovšem zůstali kluci, kteří 

s ligou nemají zkušenosti. V průběhu zápasu naskočil Michal Štěpánek, který si připsal 

vůbec první ligový start, a Honza Díl, který má starty dva. Střídání bylo vynucené, některé 

kluky trápily křeče. Tím se nechci střídajících mladíků dotknout, jenže museli na hřiště 

v těžké chvíli na Spartě, kdy jsme byli pod tlakem. A to není vůbec nic snadného.

 DŮRAZNÝ ÚTOČNÍK V ÚVODU SEZONY VÁLÍ A TÁHNE JABLONECKÝ ÚTOK. 

Fotbalový týden Tomáše Wágnera

„Každý hattrick je svým 
způsobem vzácný!“

Sezonu rozjel ve velkém stylu. V úvodním kole 
se blýskl hattrickem do sítě nováčka z Karviné 
(výhra 5:3), po čtyřech kolech má na kontě čtyři 
góly. Tedy stejný počet, jaký stihl za celý minulý 
ročník. Útočník Jablonce Tomáš Wágner jako by 
chytil druhý dech. 

  Královec pískal v Kodani
Mezinárodní premiéru v nové sezoně má už 
za sebou nejlepší český rozhodčí Pavel Krá-
lovec, který řídil se svými kolegy v dánské 
metropoli úvodní utkání play-off Ligy mistrů 
FC Kodaň-APOEL Nikósie (1:0). Oproti EURO 
ve Francii, kde odpískal dvě utkání ve skupině, 
se jeho stabilní česko-slovenský tým asistentů 
částečně obměnil. Zůstal v něm Slovák Roman 
Slyško, druhým mužem s praporkem je nově 
Ivo Nádvorník. Vystřídal Tomáše Mokrusche, 
který převzal roli čtvrtého sudího. Brankovými 
rozhodčími jsou Petr Ardeleánu a novic Karel 
Hrubeš, který nahradil Michala Patáka.

  Latka se stěhuje 
do Liberce!
Uvadající libereckou defenzívu posílil zkušený 
stoper Martin Latka, který se nedávno dohodl 
na ukončení svého angažmá v pražské Slavii. 
Jednatřicetiletý důrazný obránce a výtečný 
hlavičkář podepsal se severočeským klubem 
roční smlouvu. „Typově je Martin hráč, kterého 
potřebujeme. Má dostatek zkušeností i potřeb-
nou výšku. Věřím, že nám pomůže,“ říká spor-
tovní ředitel severočeského klubu Jan Nezmar 
o nové akvizici, která získala dva mistrovské 
tituly s červenobílými, má na kontě tři zahra-
niční angažmá v Birminghamu, Panionisu Atény 
a v Düsseldorfu i jeden reprezentační start.

  Shala se opět 
potká s Pavelkou
Albánský záložník Herolind Shala se zase stě-
huje z Letné - odchází na roční hostování s opcí 
do tureckého klubu Kasimpasa, kde se opět 
stane spoluhráčem českého reprezentanta 
Davida Pavelky, se kterým si už zahrál vloni 
na podzim v Liberci. Čtyřiadvacetiletý středo-
polař přišel do Sparty v lednu 2015 jako volný 
hráč z norského Odds BK. Výrazněji se však 
neprosadil a minulou sezonu strávil na hos-
tování v libereckém Slovanu. Celkem nasbíral 
v české lize 27 startů a vstřelil šest branek.

  Rada střídá 
v Příbrami Pulpita
Druhým ligovým týmem, který v nové sezoně 
mění trenéra, je podle očekávání Příbram. 
Středočeský klub, jenž je po čtyřech odehra-
ných kolech poslední, nemá ani bod a nevstřelil 
jediný gól, odvolal jarního „záchranáře“ Marti-
na Pulpita, jemuž zřejmě zlomila vaz předchozí 
porážka v MOL Cupu na hřišti třetiligového 
nováčka Litoměřicka. Nahradí ho bývalý repre-
zentační kouč Petr Rada, který má na kontě již 
276 ligových zápasů na lavičkách Slavie, Plzně, 
Jablonce, Liberce, Jihlavy a Teplic. Trenérské-
ho comebacku do nejvyšší soutěže se dočkal 
den po svých osmapadesátých narozeninách.  DRES SEVEROČESKÉHO MANČAFTU OBLÉKÁ TOMÁŠ WÁGNER DRUHÝM ROKEM. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 RADEK BEJBL 

inzerce

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

„CHCI NASTŘÍLET CO NEJVÍC GÓLŮ, 
ABYCH POMOHL JABLONCI“

Novináři mi připomínají, že už teď jsem vstřelil tolik gólů, jako za celou uplynulou sezo-

nu. Je fakt, že sezona je i po této stránce dobře rozjetá. Mým dosavadním maximem v jed-

nom ročníku je deset branek, samozřejmě bych chtěl dosáhnout na co nejvyšší počet, aby 

díky tomu byl Jablonec dál.

„PENALTA SE SLOVÁCKEM MĚ MRZÍ. 
AGÜERO ALE NEDAL DVĚ V ZÁPASE“

Gólů jsem mohl mít víc, kdybych proměnil penaltu se Slováckem. Především by měl 

Jablonec o dva body víc. Nevím, kolikátá to byla v lize moje penalta, ale podle mě byla první 

neproměněná. Bohužel to bylo za nerozhodného stavu, rozhodně mě to stále mrzí. Svět se 

z toho ovšem nezhroutí. Asi nejsem jediný na světě, kdo pokutový kop zahodil. Pár dní nato 

nedal třeba Agüero dva v jednom utkání Ligy mistrů. Takový je prostě fotbal. Klidně bych 

šel příště na penaltu znovu.

„MINULÝ ROK MI TAKÉ ZAČÁTEK VYŠEL. 
JDE O TO, ABYCH V TOM VYDRŽEL“

Po čtyřech kolech mám na kontě čtyři góly, ale jestli prožívám nejlepší start do sezony, 

nad tím nepřemýšlím. Spoustu začátků jsem měl už dobrých. Minulý rok se mi také zkraje 

ročníku dařilo a také jsem se cítil dobře. Je to pouze o tom, abych v nastaveném kurzu 

vydržel. Zatím je to dobré.

„POKUD ZVLÁDNEME BOHEMKU, 
MŮŽEME VSTUP DO LIGY HODNOTIT DOBŘE“

Podobné je to v případě klubu. Pokud jako tým zvládneme příští zápas na Bohemce, tak 

vstup do ligy můžeme hodnotit pozitivně. A od toho se všechno odvíjí. Snažím se odevzdat 

maximum pro mužstvo, pomoct, kde je potřeba. Někdy to nevyjde gólově, jako teď na Spar-

tě, ale zase se o to víc snažím být platný v defenzivě. Věřím, že v dalších utkáních nějakou 

branku přidám.

TOMÁŠ WÁGNER * Narozen: 6. března 1990 * Výška: 188 cm * Váha: 85 kg * Fotbalový 
post: útočník * Stav: svobodný * Hráčská kariéra: 1. FK Příbram (1998-2012), Viktoria Pl-
zeň (2012), 1. FK Příbram (2012-2013), Viktoria Plzeň (2013-2014), Mladá Boleslav (2014-
2015), Jablonec (2015-?) * Bilance v české lize: 174 zápasů/ 47 gólů 
Největší úspěchy: vítězný gól v duelu základní skupiny Ligy mistrů s CSKA Moskva (2013), 
člen reprezentace U 21

STALO SE...

  Karavajev 
zakotvil na Letné
Už za třetí český ligový klub bude nastupovat 
mladý ruský obránce Vjačeslav Karavajev. 
V minulých sezonách hostoval v pražské Dukle 
a v Jablonci, nyní podepsal čtyřletý kontrakt 
se Spartou. Jedenadvacetiletý bek je odcho-
vancem CSKA Moskva, ale v prvním týmu se 
nikdy výrazně neprosadil. V ligovém ročníku 
2014/2015 proto zamířil na hostování v Dukle, 
za kterou odehrál v nejvyšší soutěži 29 zápasů. 
Následující sezonu strávil ruský reprezentant 
do 21 let v Jablonci, kde v 29 duelech zazna-
menal i tři branky. Premiéru ve sparťanském 
dresu si odbyl v nedělním utkání na Letné prá-
vě s Jabloncem, v němž připravil vydařeným 
centrem druhý gól Pulkraba.

  Vrby se drží štěstí
Bývalý reprezentační trenér Pavel Vrba osla-
vil v ruské lize s Machačkalou druhou výhru 
za sebou. Jeho svěřenci vyhráli 2:1 na hřišti 
Kazaně, když domácí v závěru nedali penaltu. 
Kazaň přitom vedla po brance Kanunnikova, 
ale před poločasem srovnal Budkivskij a v 54. 
minutě rozhodl Ebecilio. Pět minut před kon-
cem mohl srovnat Portňagin, ale neproměnil 
pokutový kop. Vrbova týmu se drží štěstí, pe-
naltu nevyužili v minulém kole ani hráči Tuly.

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

23. SRPNA

1956 Karel Jarolím 1982-1987 13/2

24. SRPNA

1889 Rudolf Klapka 1920 4/0

26. SRPNA

1969 Radim Nečas 1995-2000 4/0

1992 Tomáš Koubek 2016-? 2/0

28. SRPNA

1896 František Plodr 1921-1926 6/1

1954 Jozef Barmoš 1977-1982 52/0

1970 Daniel Šmejkal 1994-1995 10/3

29. SRPNA

1924 Gejza Šimanský 1947-1955 15/7

1945 Karol Jokl 1963-1972 27/11

1972 Radek Bejbl 1992-2001 58/3

 ROBUSTNÍ HROT STŘÍLÍ GÓL DO SÍTĚ KARVINÉ, KTEROU V 1. KOLE POKOŘIL HATTRICKEM! 

 NĚKDEJŠÍ FORVARD PLZNĚ ČI MLADÉ BOLESLAVI 
 JE SE ČTYŘMI ZÁSAHY NEJLEPŠÍM LIGOVÝM STŘELCEM. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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„S KARVINOU TO BYL MŮJ DRUHÝ HATTRICK. 
PRVNÍ JSEM VĚNOVAL BABIČCE“

V prvním kole proti Karviné jsem vstřelil svůj druhý ligový hat-

trick v kariéře. První jsem zaznamenal ještě v dresu Mladé Bo-

leslavi. Ten jsem věnoval babičce, která mě prakticky přivedla 

k fotbalu. Každý hattrick je svým způsobem vzácný a je třeba si ta-

kového zápasu a výkonu vážit. Pocit z podobného utkání je vždyc-

ky výjimečný. Nerad bych se připomínal, ale zatím po mně nikdo 

ze spoluhráčů za tři góly Karviné nic nechtěl. (směje se) Asi jsme 

se vzájemně odměnili tím, že jsme utkání dokázali otočit.

„KDYŽ NEHRAJEME POHÁRY, 
MĚLI BYCHOM TOHO CO NEJVÍC VYUŽÍT V LIZE“
Oproti minulému roku se neúčastníme pohárových předkol. 

Každý chce samozřejmě vyhrávat ve všech zápasech a soutěžích, 

nicméně jistou pozitivní roli směrem ke vstupu do ligy to hrát pro 

nás může. Není to poprvé a asi ani naposled, co se špičkové klu-

by, které hrají pohárové kvalifikace, na začátku trochu trápí. A je 

to logické. Když už bohužel v těch pohárech letos nejsme, tak by-

chom toho chtěli co nejvíce využít.

„PROJEKT GALACTICOS BYL NAFOUKNUTÝ. 
SOUČASNÁ PODOBA NÁM VYHOVUJE“

Po čase se o nás už nemluví jako o Galacticos. Určitě je cítit 

menší tlak. Nejsme tolik na očích, což nám asi vyhovuje. Navíc 

máme čtyři týmy v předkolech evropských pohárů, o které je sa-

mozřejmě zájem větší. Projekt Galacticos byl takový nafouknutý, 

současná podoba nám určitě bude více vyhovovat. Chceme bavit 

lidi dobrým fotbalem, abychom z toho měli radost my, všichni 

v klubu a samozřejmě i fanoušci. Naším cílem je udělat co nej-

více bodů. Po třicátém kole se koukneme na tabulku a uvidíme, 

na co to bude stačit.“ 

 ODCHOVANEC PŘÍBRAMI UŽ DOKÁZAL VYROVNAT SVŮJ LOŇSKÝ STŘELECKÝ ÚČET!  TAHOUN SEVEROČECHŮ MÁ SKVĚLE NAŠLÁPNUTO K TOMU, ABY PŘEKONAL SVÉ STŘELECKÉ MAXIMUM - 10 BRANEK ZE SEZONY 2014/2015. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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NOMINACE
s chladnou hlavou

Dva dny po kulatých šedesátých narozeninách 
vystoupí premiérově v roli reprezentačního tre-
néra Karel Jarolím před fotbalovým „národem“ 
na nominační tiskové konferenci, na které oznámí 
nejen složení realizačního týmu, ale především 
jména hráčů, s nimiž vkročí do nové kvalifikace 
o postup na mistrovství světa 2018 v Rusku.

Času na poskládání obojího měl vzhledem k platnému klubo-

vému úvazku v Mladé Boleslavi, kde oficiálně skončil až na pře-

lomu července a srpna, pomálu. Další handicapem je pozdní 

rozjezd řady zahraničních lig, ze kterých se rekrutují abonenti 

reprezentace, takže jejich aktuální formu může nejspíš hádat 

jen z pověstné koule. Ve svých plánech navíc nemůže už počítat 

s pěticí dlouholetých opor, které po červnovém nepovedeném 

mistrovství Evropy oficiálně oznámily ukončení kariéry v čes-

kém národním týmu. Důležitost úspěšného kvalifikačního star-

tu umocňuje spolu s obtížnějším postupovým klíčem i soupeř 

– Severní Irsko, se kterým budou nejspíš jeho svěřenci a také 

s Norskem bojovat o druhé místo ve skupině za jasným favori-

tem Německem, znamenající účast v baráži. A aby těch kompli-

kací nebylo dost, tak „lvíčata“ mají reálně nakročeno k postupu 

na závěrečný turnaj této věkové kategorie příští rok v Polsku 

a čekají je dva rozhodující duely venku – v Černé Hoře a v Belgii. 

Proto by bylo docela krátkozraké i populisticky laciné vytáhnout 

si některé mladé opory právě teď do „áčka“, aniž by se reálně 

rýsovalo jejich zařazení do základní sestavy.

Naštěstí nyní nově oba reprezentační výběry zastřešuje gene-

rální manažer Jaromír Šeterle, který zbytečné tříštění sil nebo 

případné nekolegiální naschvály snad v dostatečném předstihu 

dokáže včas zabrzdit. Nečekejme proto v Jarolímově čtvrteční 

nominaci žádné velké personální zemětřesení, pokud za něj ne-

budeme považovat, že dá šanci hráčům, kteří byli už dřív v širším 

reprezentačním kádru. Od EURO ve Francii uběhly jen dva měsí-

ce, během kterých logicky žádné nové výrazné tváře na českých 

i zahraničních trávnících nestihly vyrůst… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pětinásobný král ligových kanoný-

rů David Lafata sice vyšel v úvodních 

třech kolech nového ročníku střelecky 

naprázdno, ale chuť si spravil v neděl-

ním podvečerním utkání na Letné proti 

svému bývalému klubu Jablonci, kde 

v předchozích sezonách položil gólový 

základ vstupu do prestižního Klubu li-

gových kanonýrů týdeníku GÓL.

Lafata pět gólů 

od bronzu!

Letenský kapitán tak dodržel tradici, že se 
mu proti severočeskému týmu po přestupu 
do Sparty náramně daří. Tentokrát se trefil 
hned dvakrát a vždy po standardních situacích 
domácích v závěrečné dvacetiminutovce. Nej-
prve hlavou zúročil rohový kop Dočkala a sedm 
minut před koncem usměrnil do jablonecké 
sítě střílený trestný kop Frýdka. V historickém 
pořadí „Klubu 100“ si polepšil na 186 gólů a jen 
pouhých pět branek ho dělí od bronzové příčky, 
kterou má v držení plzeňský předválečný a vá-
lečný ostrostřelec Antonín Hájek. 

 DAVID LAFATA 

 ZKUŠENÝ TRENÉR KAREL JAROLÍM SI ODBUDE PREMIÉRU 
 NA LAVIČCE NÁRODNÍHO TÝMU 31. SRPNA V PŘÁTELÁKU S ARMÉNIÍ. 

 OBJEVÍ SE V NOMINACI NOVÉHO REPREZENTAČNÍHO KOUČE TAKÉ ÚTOČNÍK 
 TOMÁŠ NECID, JENŽ BYL JEDNÍM  ZE DVOU ÚSPĚŠNÝCH ČESKÝCH STŘELCŮ NA LETNÍM EURU?  

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V mistrovské Plzni si láme klubové vedení 
s trenéry hlavu, proč se Viktorka v úvodu se-
zony herně i výsledkově trápí.

KRESBA TÝDNE

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


Vloni vyměnil rudé barvy pražské Sparty za modrobílé, které vyznává bun-
desligový Hoffenheim. Pravý reprezentační obránce PAVEL KADEŘÁBEK si 
však musel zvyknout na mnohem zásadnější změnu - že bude muset výraz-
ně omezit svoje ofenzivní výpady podél postranní čáry a především myslet 
na „zadní kolečka“. Nyní ho za pár dnů čeká start do druhé sezony i do kva-
lifikace o postup na mistrovství světa 2018. Český národní tým do ní vstoupí 
bez několika dlouholetých opor pod novým trenérem Karlem Jarolímem, aby 
se společně pokusili co nejrychleji napravit francouzské hříchy… 

Pavel Kadeřábek:

„Na zápas

s Turky
si často

vzpomenu…“

Pavel Kadeřábek:

„Na zápas

s Turky
si často

vzpomenu…“
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 VÁCLAV TICHÝ  HEIDELBERG / PRAHA 

	 Vstupujete do druhé bundesligové sezony. V čem se nej-

víc vaše původní představy, se kterými jste odcházel z pražské 

Sparty do Hoffenheimu, lišily od skutečnosti?

„Trochu mě zaskočilo tempo a rychlost, v jaké se hraje bundes-

liga. Pomáhá k tomu i atmosféra na vyprodaných stadionech, kde 

diváci vyžadují takový fotbal od obou týmů po celých devadesát 

minut. Ale postupně jsem si zvykl, většinu zápasů jsem odehrál 

v základní sestavě a v nadcházející sezoně by to mělo být, myslím, 

i na mých výkonech také znát.“

	 K podpoře ofenzívy se už tolik nedostáváte jako v české 

lize!

„Ve Spartě jsem hrál prakticky pravého záložníka, nemusel 

jsem se tolik vracet, protože až na výjimky se soupeř do mého od-

krytého prostoru netlačil. Tady si musím nejdřív splnit obranné 

povinnosti, a teprve pokud jsem spoluhráči zajištěný, tak můžu 

vyrazit dopředu. Hoffenheim pochopitelně není Bayern, který si 

dovolí zapojit do ofenzívy maximum hráčů.“

	 Vloni jste zmeškal start letní přípravy kvůli domácímu 

mistrovství Evropy „jedenadvacítek“, letos jste byl v červnu pro 

změnu na EURO ve Francii. Byly to pro vás komplikace?

„V minulém roce to bylo horší, protože jsem do klubu přichá-

zel jako nováček, nestihl jsem navíc i úvodní soustředění, na kte-

rém bych se už poznal s novými spoluhráči nebo s realizačním 

týmem. Letos je to už v pohodě, i když jsem také první soustře-

dění neabsolvoval, které měl Hoffenheim v Německu. Na mis-

trovství Evropy ve Francii bylo z klubu víc hráčů, kteří měli stej-

 ČESKÝ OBRÁNCE SE V BITVĚ S HAMBURKEM POKOUŠÍ ZPACIFIKOVAT FORVARDA LEWISE HOLTBYHO.  KONKURENCE JE V HOFFENHEIMU VELIKÁ, RYCHLONOHÝ BEK BY ALE V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ NEMĚL CHYBĚT. 

„Rád bych si 
zase zahrál 

evropské poháry!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 V létě odešel mladý útočník Kevin Volland, který byl ka-

pitánem německé „jedenadvacítky“ na EURO v Česku, do Wolfs-

burgu. Je to hodně citelné oslabení?

„Byl v klubu čtyři nebo pět let i jeho nejvýraznější osobností, 

proto se také těšil velké přízni fanoušků. Neřekl bych, že budeme 

slabší než vloni, neboť naopak přišli tři-čtyři kvalitní fotbalisté. 

Nikdo si nepřipouští, že by se měl opakovat loňský horor, kdy nám 

dokonce hrozil sestup z bundesligy!“

	 Kam sahají klubové ambice – do pohárové Evropy?

„Trenér má od klubového vedení jasně stanovený cíl – skončit 

do osmého místa. On sám nám ale řekl, že chce, abychom byli 

nejhůř šestí, což by znamenalo účast v evropských pohárech. To 

bych samozřejmě moc přivítal, protože jsem na ně byl ze Sparty 

pravidelně zvyklý. Ale stejně vysoké ambice má před sezonou asi 

většina bundesligových klubů.“

	 V bundesligové premiéře hostíte bohatého nováčka 

RB Lipsko, kterého fotbaloví fanoušci v Německu kvůli „rych-

lokvašnosti“ příliš nemusejí. O Hoffenheimu se před lety říkalo 

totéž. Ještě to pořád od příznivců soupeřů cítíte?

„Řekl bych, že na nás už nikde fanoušci nepískají nebo jinak ne-

dávají nelibost vůči klubu, který je už přece jen pár let v bundeslize, 

máme i nový moderní stadion. Lipsko si tím bude muset také projít.“

	 Hned potom je reprezentační pauza, ve které se poprvé 

pod novým koučem Karlem Jarolímem sejde obměněný český 

národní tým. Už vás někdo kontaktoval?

„Psal mi manažer reprezentace pan Šeterle. Jak se mám, jak 

jsem na tom fotbalově i zdravotně. Ani přesně nevím, kdy je nomi-

nační tiskovka…“

	 Ve čtvrtek… Budete mít jen minimum času na vyladě-

ní před startem nové kvalifikace o postup na mistrovství světa 

2018 – generálku s Arménií v Mladé Boleslavi a za čtyři dny už 

ostrý start se Severním Irskem na Letné!

„Jsem dva roky v nároďáku a zažil jsem jak přímý postup 

na EURO z prvního místa ve skupině, která byla hodně nabitá, tak 

ROZHOVORROZHOVOR

 ANGAŽMÁ V BUNDESLIGOVÉM TÝMU MU VYNESLY PARÁDNÍ VÝKONY V DRESU SPARTY. 

ně nastavený program přípravy. Na šestidenním herním kempu 

v Rakousku jsme už byli všichni.“ 

	 Lišilo se jejich pojetí pod bývalým trenérem Gisdolem, 

který byl v průběhu podzimu kvůli špatným výsledkům odvolán, 

a jeho mladým nástupcem Julianem Nagelsmannem?

„Náplň letní přípravy je hodně podobná, příliš se ani neliší od té, 

kterou jsem předtím zažíval ve Spartě. Většina tréninků je herních 

s balonem na hřišti.“ 

	 Kouč se nechal slyšet, že by vás mohl nasadit „přes 

nohu“ na levou stranu obrany. Už to vyzkoušel?

„Měl s každým z nás individuální pohovor, při kterém mi řekl 

o této zamýšlené variantě. Odehrál jsem vlevo přípravný zápas 

s Besiktasem, který jsem, myslím, zvládl docela slušně, a tím to 

zatím skončilo. Chtěl si mě nejspíš otestovat na místě Toljana, kte-

rý byl s německým olympijským týmem v Brazílii.“ 

	 Olympijského turnaje v Brazílii se zúčastnili tři vaši klu-

boví spoluhráči – kromě Toljana i další obránce Süle a Prömel, 

kteří toho asi moc s vámi neodtrénovali. Kdy se k týmu zpátky 

připojí?

„Byli na obou soustředěních, jen potom odletěli do Brazílie, 

takže by v tomhle směru neměl být velký problém. Z olympijské-

ho turnaje budou také i pořádně rozehraní, když Němci došli až 

do finále, kde prohráli až na penalty s domácími Brazilci. Pro ne-

dělní bundesligovou premiéru doma s Lipskem budou k dispozici, 

a předtím s týmem absolvují i pár tréninků, protože volno máme 

jen ve čtvrtek.“

 S MANČAFTEM Z LETNÉ ZÍSKAL V SEZONĚ 2013/14 CENNÉ DOUBLE, TEDY LIGOVÝ I POHÁROVÝ TRIUMF. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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z mála kompletní minutáž ve skupině. Našel jste nějakou odpo-

věď na otázku, proč se vystoupení české reprezentace nepoved-

lo, a nedosáhla na postup do osmifinále?

„Přemýšlel jsem o tom, proč se nám nedařilo, že jsme hráli 

špatný fotbal a měli špatné výsledky. Se Španěly jsme se hlav-

ně zaměřili na týmovou defenzívu, byli jsme sice pod tlakem, ale 

scházelo už jen pár minut, abychom uhráli bezbrankovou remí-

zu. Vytvořili jsme si poměrně dost slibných šancí, které jsme 

bohužel nedokázali proměnit, to byla ve Francii naše velká bo-

lest. S Chorvaty jsme naopak na bod dosáhli s ohromnou dávkou 

štěstí, proti tak kvalitnímu soupeři se dvoubrankový náskok jen 

velmi obtížně smazává. Asi jsme si ho bohužel vybrali dopře-

ROZHOVORROZHOVOR

 V KVALIFIKACI O POSTUP NA NEDÁVNÉ MISTROVSTVÍ EVROPY SE BLÝSKL PARÁDNÍ BRANKOU DO SÍTĚ NIZOZEMSKA. 

naopak bídné vystoupení na šampionátu ve Francii, po kterém ně-

kolik nejzkušenějších kluků v reprezentaci skončilo. Budeme se 

muset nyní s jejich absencí za pochodu vyrovnat, nic jiného nám 

ani nezbývá, protože čas na nějaké vyladění je minimální. Vstup 

do kvalifikace je vždycky ohromně důležitý, před zápasy doma 

s Nizozemskem a potom v Turecku nám málokdo věřil, že mů-

žeme uspět. No a těch šest bodů bylo pak odrazovým můstkem 

k postupu.  Na mistrovství světa je postupový klíč ještě těžší, pří-

mo jde jen vítěz skupiny, druhý tým pak čeká baráž.“ 

	 Další kvalifikační zápas bude pro vás hodně specifický 

podobně jako pro další české krajánky v bundeslize – říjnový 

duel v Hamburku s úřadujícími mistry světa Němci…

„Samozřejmě Němci jsou jasný favoritem naší skupiny, vy-

prodaný stadion je požene za povinným vítězstvím, ale v podobné 

bouřlivé atmosféře jsme dokázali vyhrát v Istanbulu i v Amsterda-

mu. My, co kopeme bundesligu, to zažíváme vlastně každý týden.“ 

	 Už jste ve své dosavadní kariéře zažil tři různé závěreč-

né turnaje mistrovství Evropy, ve Francii jste odehrál jako jeden 

 V ÚVODNÍM ZÁPASE NA EURU SE ŠPANĚLSKEM SE OFENZIVNÍ BEK PAVEL KADEŘÁBEK 
 K TRADIČNÍM ÚTOČNÝM VÝPADŮM PO LAJNĚ TÉMĚŘ NEDOSTAL, ČEŠI VSADILI NA PEVNOU OBRANU. 

Pavel Kadeřábek
Narozen: 25. dubna 1992 * Výška: 183 cm * Váha: 81 kg * Stav: 
svobodný, snoubenka Tereza * Fotbalový post: pravý obránce
Hráčská kariéra: Sparta Praha (2000-2011), Viktoria Žižkov 
(2011), Sparta Praha (2012-2015), TSG 1899 Hoffenheim (Němec-
ko, 2015-?) * Reprezentace: 21 zápasů, 2 góly
Největší úspěchy: účast na EURO 2016 ve Francii, vicemistr Evro-
py hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na mistrovství Evropy 
hráčů do 21 let (Česko 2015), mistr české ligy (2014), vítěz Poháru 
České pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NEPROJDE! TRADIČNÍ OPORA ZADNÍCH ŘAD NÁRODNÍHO TÝMU SE NEBOJÍ POŘÁDNĚ PŘITVRDIT. 

du, protože v posledním zápase ve skupině s Tureckem ho měl 

na své straně jednoznačně soupeř, který byl v koncovce neuvě-

řitelně efektivní. Dopředu jsme tušili, že právě tohle utkání bude 

rozhodovat o postupu. Bohužel jsme ho nezvládli a zaslouženě 

jeli domů. Mohl to být ale zlomový moment, který by následně 

obrátil třeba všechno k lepšímu. Portugalci se taky ve skupině 

hodně trápili a nakonec se stali mistry Evropy!“

	 Nepřehráváte si občas v duchu situaci z utkání s Turec-

kem, kdy jste v prvním poločase za stavu 0:1 běžel sám zprava 

na brankáře?

„Nezpracoval jsem si balon prvním dotekem ideálně, jinak 

jsem ho mohl nabíhajícím klukům naservírovat někde na penal-

tu a byla by z toho stoprocentní šance na vyrovnání i obrat. Jenže 

potom už to nešlo, prostor pro přihrávku se mi zavřel a musel 

jsem zakončení vzít na sebe. A mohl a měl jsem to udělat líp, než 

vystřelit na bližší tyč, ke které se navíc rychle přesunul turecký 

brankář…“ 

„Levého obránce jsem 
si vyzkoušel jen proti 

Besiktasi…“

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

Fotbalové asociace České republiky

Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky 
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý. 
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším 
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť. 

Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,  
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další. 

Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

PROČ TRAKTOR SECO?
� český výrobek s tradicí od roku 1888
� nejlevnější náhradní díly na trhu
� spolelivý servis 

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

http://www.fotbal.cz
http://www.seco-traktory.cz/
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Sparta se naladila 
na Evropu! 
Jasnou výhrou 3:0 nad Jabloncem 
se fotbalisté Sparty usadili na špici 
prvoligové tabulky a navíc se vítězně 
naladili na důležitou čtvrteční 
odvetu play off Evropské ligy proti 
dánskému Sönderjyske. Naopak 
Severočeši utrpěli na Letné první 
porážku v nové sezoně nejvyšší 
tuzemské soutěže.

Sparta se naladila 
na Evropu! 
Jasnou výhrou 3:0 nad Jabloncem 
se fotbalisté Sparty usadili na špici 
prvoligové tabulky a navíc se vítězně 
naladili na důležitou čtvrteční 
odvetu play off Evropské ligy proti 
dánskému Sönderjyske. Naopak 
Severočeši utrpěli na Letné první 
porážku v nové sezoně nejvyšší 
tuzemské soutěže.
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V Karviné odvádí skvělé služby. Na její lavičku usedl  
trenér JOZEF WEBER před dvěma lety, letos na jaře 
ji dovedl do nejvyšší soutěže. Stejně jako před třemi 
lety Bohemians 1905. A Moravané si pod jeho vedením 
jako vyjukaní nováčci ani trochu nepočínají: po čtyřech 
kolech mají na kontě sedm bodů. Porazili senzačně 
venku Mladou Boleslav, naposledy o víkendu zvítězi-
li doma nad ambiciózní Duklou (2:1). Tamní fanoušci 
jsou v extázi, během druhého poločasu sobotního zá-
pasu dokonce tribunami obíhaly mexické vlny.

„Mít tolik bodů
je pro nás bomba!“

 TRENÉR KARVINÉ JOZEF WEBER SI ZAČÁTEK NOVÉHO LIGOVÉHO ROČNÍKU UŽÍVÁ... 

 Zažívá Karviná euforii?

„Je to skoro na hranici euforie. Je teprve začátek sezony, ale pro nás je hodně pěkný.“

 Takový jste asi nečekali ani ve snu...

„Vždycky věříte, že nějaké body uděláte. Jenže tohle je hodně nad plán. Jen si vezměte 

los: začínali jsme v Jablonci, druhý venkovní duel nás čekal v Boleslavi. Říkal jsem si, že 

pokud budeme mít po čtyřech kolech čtyři body, bude to fajn. Máme jich sedm, což je pro 

nás bomba.“

 A to jste navíc ztratili duel v Jablonci, kde jste vedli o dva góly.

„Neunesli jsme to. Onemocněl nám stoper Dreksa, navíc ještě nechytal Laštůvka. Po-

kud bychom tyto dva měli, neříkám, že bychom v Jablonci vyhráli, ale asi bychom vzdoro-

vali víc. Ovšem zase jsme si vybrali štěstí v Boleslavi, takže je to spravedlivé.“

 Jak jste si užil triumf nad Duklou?

„Jsem na kluky hrdý, že jsme duel dokázali zvládnout. První půle nám nevyšla podle 

představ, po přestávce jsme se do toho už dostali. Hodně nám pomohli fanoušci. Jsou ještě 

ligou nenabažení, povzbuzovali nás i během slabšího prvního poločasu. První gól vyvolal 

na stadionu euforii, tribunami obíhaly mexické vlny. Hráči se nastartovali. Byl to moc pěk-

ný zážitek.“

 Zmínil jste zkušené stopera Dreksu a brankáře Laštůvku. Jsou tito dva jedním 

z důvodů, že se Karviné tak daří?

„Ano. Co si budeme zastírat, pokud chceme být úspěšní, musíme vycházet z dobré de-

fenzivy. Tato dvojice je stěžejní, nejen co se týká výkonu, jsou to navíc vůdčí typy. Umí hru 

i verbálně organizovat, v tom jsou nadstandardní.“

 ... ZE ČTYŘ ZÁPASŮ JEHO SVĚŘENCI VYTĚŽILI SEDM BODŮ. 

ECHO 4. KOLA

  Sparta ok, Plzeň k.o. 
Rozdílně se na pohárové odvety naladi-
li hlavní adepti na titul. Zatímco Praža-
né doma sestřelili Jablonec 3:0 a jsou 
na čele ligy, Západočeši padli doma se 
Zlínem 0:2 a v lize ztratili už 4 body! 
Naopak Jihomoravané pokračují se 
stejným bodovým ziskem jako Sparta 
v šokujícím úspěšném tažení… 

  Slávistické premiéry
Až do 4. kola čekali příznivci Slavie 
na první výhru týmu a gólový zásah 
jejich miláčka Milana Škody. Dočkali 
se při výhře 3:0 nad poslední Příbramí, 
jejíž trenér Martin Pulpit se stal prvním 
vyhozeným trenérem v novém ročníku.  

  Vzpoura nováčků
Karviná zdolala Duklu 2:1, Hradec také 
„doma“ v Mladé Boleslavi Jihlavu 1:0. 
Oba noví účastníci nejvyšší soutěže 
se pohybují v horní polovině tabulky 
a zatím nepotvrzují prognózy stavějící 
je do role velkých sestupových adeptů.

  Pětice bez výhry
Brno, Jihlava, Liberec, Bohemians 
a Příbram ještě nedokázaly zvítězit. 
Nejvíce to překvapuje u hráčů Slovanu, 
kteří si naopak skvěle vedou v kvalifi-
kaci Evropské ligy. Příbram jako jediná 
zůstává bez jediného bodu a navíc i bez 
vstřelené branky.

PROGRAM 5. KOLA
Jihlava - Teplice 26.08. 18:00

Mladá Boleslav - Hradec Králové 26.08. 18:00

Bohemians 1905 - Jablonec 26.08. 20:15

Brno - Slovácko 27.08. 18:00

Dukla - Sparta 28.08. 17:00

Příbram - Liberec 28.08. 17:00

Plzeň - Slavia 28.08. 19:30

Zlín - Karviná 29.08. 18:00

VÝSLEDKY 4. KOLA
Karviná - Dukla 2:1

Teplice - Mladá Boleslav 1:2

Hradec Králové - Jihlava 1:0

Slovácko - Bohemians 1905 2:0

Sparta - Jablonec 3:0

Plzeň - Zlín 0:2

Slavia - Příbram 3:0

Liberec - Brno 0:0

CELKOVÁ TABULKA
MUŽSTVO Z V R P S B

1. Sparta Praha 4 3 1 0 8:2 10

2. Zlín 4 3 1 0 8:3 10

3. Mladá Boleslav 4 3 0 1 7:3 9

4. Plzeň 4 2 1 1 6:4 7

5. Jablonec 4 2 1 1 9:9 7

6. Karviná 4 2 1 1 8:8 7

7. Hradec Králové 4 2 0 2 5:5 6

8. Slavia Praha 3 1 2 0 6:3 5

9. Slovácko 4 1 2 1 8:7 5

10. Teplice 4 1 2 1 2:2 5

11. Dukla Praha 4 1 1 2 6:5 4

12. Brno 3 0 3 0 1:1 3

13. Jihlava 4 0 2 2 3:5 2

14. Liberec 4 0 2 2 2:6 2

15. Bohemians 1905 4 0 1 3 1:8 1

16. Příbram 4 0 0 4 0:9 0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 4. KOLA

 S OSMI VSTŘELENÝMI GÓLY JE NOVÁČEK JEDNÍM 
 Z NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH TÝMŮ SOUTĚŽE. 

li, máme. Je to vyvážený mix: mladší, hladoví Voltr s Holíkem, plus 

zkušený stoper Košťál a velká persona brankář Laštůvka.“

 Je znát přítomnost Laštůvky, který prošel několika za-

hraničními angažmá?

„Stoprocentně, hodně nám pomáhá i v kabině. Má obrovskou 

sebedůvěru. Někteří kluci jsou před zápasy nervóznější, on jim 

pomůže. Pro něj jsou to běžná utkání. Je mojí prodlouženou ru-

kou, jsem moc rád, že v Karviné je.“

 Jak se vám vlastně podařilo získat talentovaného Holíka, 

který sezonu začal ve Slavii v základní sestavě?

„Sháněli jsme krajního obránce, nechtěli jsme střílet od boku, 

Holíka jsme měli vytipovaného. Byl jsem s trenérem Uhrinem do-

mluvený, že nám Holíka případně uvolní na hostování. Jsem s ním 

zatím spokojený, pokud bude pokračovat v posledních výkonech, 

má velkou šanci pravidelně hrát.“ 

 Jaké jsou další důvody?

„Mužstvo je dva roky spolu. Dneska jsme i rádi, že jsme první rok do ligy nepostoupili, 

až nyní nastal pravý čas. Samozřejmě, nedisponujeme takovou kvalitou jako elitní kluby, 

nahrazujeme ji soudržností. Je vidět, že si tým sedl, ví, co má hrát.“

 Co bude stěžejní, abyste si pohodu udrželi a nespadli do boje o záchranu?

„Aby se nám vyhýbaly zranění a karty. Kádr máme úzký, mám obavu, že pokud bychom 

do toho museli zásadněji sahat, ztratí na síle. A musíme být nadále efektivní v koncovce.“

 Cílem zůstává záchrana, nebo myslíte výš?

„Pouze záchrana, nic jiného. Celé léto se řešilo, jestli nás opustí hlavní partner klubu fir-

ma OKD, nebo ne. V této chvíli si nedáváme vyšší cíle. Prioritou je udržet ligu pro Karvinou 

i pro příští ročník. Aby se klub mezi elitou adaptoval, nadechnul se a získal nové partnery 

pro své další působení.“

 Neměl jste vzhledem k úpadku OKD před startem ligy obavy, že se to na mužstvu 

negativně promítne?

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne. V tisku se to hodně propíralo, měl jsem strach, že k nám 

hráči nebudou chtít jít. Nakonec jsme posil ani příliš nezískali, nicméně ty, které jsme chtě-

JOZEF WEBER * Narozen: 25. prosince 1970 * Hráčská kariéra: MŠK Žilina (1980-1989), 
AC Sparta Praha (1989-1991), Union Cheb (1991-1994), Drnovice (1994-1999), Jablonec 
(1999-2007), Drnovice (2014) * Největší úspěchy: vítěz československé ligy (1990, 1991) * 
Bilance v první lize: 408 zápasů/ 25 gólů
Trenérská kariéra: Bohemians 1905 (2012-2014), MFK OKD Karviná (2014-?) * Největší 
úspěchy: postup do první ligy (2013, 2016)

 DOSUD JEDINOU PORÁŽKU UTRPĚLA KARVINÁ V 1. KOLE PŘI PŘESTŘELCE V JABLONCI (3:5). 

ZAUJALO MĚ

JOSEF PEŠICE

„V sobotu jsem se zajel podívat do Mladé Bo-
leslavi na utkání Hradce, který zde má dočasný 
domácí azyl, s Jihlavou. Bylo poměrně vyrov-
nané, „votroci“ se o zaslouženou výhru málem 
sami v závěru připravili vlastními hrubými chy-
bami v obraně, které však nedokázal hostující 
Harba potrestat.

Nedělní zápasy obou pražských „S“ si byly 
hodně podobné nejen co do shodných konečných 
výsledků. V Edenu se nedalo v prvním poločase 
poznat, že účastník evropských pohárů hraje 
proti poslední Příbrami, která nezískala ještě 
ani bod a nevstřelila jedinou branku. Slavii po-
mohl šťastný gól do šatny, po druhém už nebylo 
co řešit. Slávistická sestava opět doznala dost 
podstatných změn, ale myslím si, že trenéru 
Uhrinovi se stále nedaří najít optimální složení. 
Pro reprezentační „jedenadvacítku“ bylo důle-
žité, že se do ní vrátil zpátky defenzivní záložník 
Souček, i když podal jen průměrný výkon. Spar-
ta se také dlouho nemohla prosadit proti velmi 
dobré defenzívě Jablonce, částečně to hostům 
usnadňovala až příliš zdlouhavou kombinací, 
které chyběly riskantnější a kolmé přihrávky, 
takže hrála většinou do plných. Po přestávce 
s příchodem Frýdka se sparťanská hra zrychlila, 
víc se domácí tlačili dopředu po stranách, odkud 
pak létaly centry do  jablonecké šestnáctky. 
Takhle se vlastně zrodily všechny tři góly. Hos-
tům v závěru trochu docházely síly, projevila se 
také jejich rozsáhlá marodka. Z mladíků odehrál 
velmi dobrou partii Trávník, který se na severu 
Čech už fotbalově aklimatizoval. Letenskému 
Čermákovi se tentokrát moc nedařilo, možná 
znervózněl po několika nepřesných přihráv-
kách. Svůj potenciál ukázal dynamický Pulkrab, 
který sice patří do kádru „dvacítky“, ale můžeme 
si ho kdykoliv vytáhnout do „lvíčat“, kam stabil-
ně patří i další útočník Juliš.“ 

 Plzeň - Zlín  0:2 (0:1)
Branky: 36. Poznar (Živulič), 74. Diop (V. Vukadinovič). Rozhodčí: Nenadál - I. Nádvorník, Peřina. 
ŽK: Kopečný, Hnaníček (oba Zlín). Diváci: 9327.
Plzeň: Kozáčik - Rajtoral, Baránek, R. Hubník, Řezník (79. Ďuriš) - Hořava, T. Kučera - M. Petržela, 
D. Kolář (71. Hromada), J. Kovařík - Krmenčík (64. Bakoš). Trenér: R. Pivarník.
Zlín: S. Dostál - Kopečný, Jugas, T. Hájek, Matejov - V. Vukadinovič (84. Bartolomeu), Živulič, Hnaní-
ček (87. Janíček), Lukáš Holík - Poznar, Jordan (63. Diop). Trenér: Páník.
    

 Karviná - Dukla  2:1 (0:0)
Branky: 56. Dreksa (Budínský), 85. Galuška (samostatná akce) - 90.+1. Marek Hanousek (D. Pre-
isler). Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Boček. ŽK: Libor Holík - Olayinka, Štetina. Diváci: 4126.
Karviná: Laštůvka - Libor Holík, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler - Jan Moravec (82. Galuška), Bu-
dínský (78. Okleštěk), Janečka, Zelený - Jurčo (90. Panák). Trenér: Weber.
Dukla: Hroššo - Kušnír, Štetina, Smejkal, Podaný - Marek Hanousek, Považanec (67. D. Preisler), 
Daniel Tetour (81. Juroška) - Néstor (14. Čajič), Beauguel, Olayinka. Trenér: Šilhavý.

 Slovácko - Bohemians 1905  2:0 (0:0)
Branky: 67. Kerbr (Civič), 90. Jaroslav Diviš (vyražený míč). Rozhodčí: Julínek - Myška, Pochylý. 
ŽK: Reinberk, Košút - Jirásek. Diváci: 3539.
Slovácko: Heča - Reinberk, T. Rada, Košút, Šimko (66. Chvátal) - Šumulikoski, Daníček - Jaroslav 
Diviš, Ťok (46. Havlík), Civič - Kerbr (88. Zajíc). Trenér: Levý.
Bohemians 1905: Budinský - M. Dostál, Krch, Šmíd, M. Hašek - Jindřišek (80. Mikuš), Hubínek - 
Jeslínek (46. Kuchta), Jirásek, Luts - T. Čížek. Trenér: M. Koubek.

 Hradec Králové - Jihlava 
v 

 1:0 (1:0)
Branka: 25. Holeš (Trubač). Rozhodčí: Královec - Blažej, Koval. ŽK: P. Mareš, M. Plašil - Urdinov. 
Diváci: 1146.
Hr. Králové: Ottmar - Holeš, Chleboun, M. Plašil, Mudra - Martan (80. M. Černý), Trubač (62. Zorvan), 
Vlkanova (68. Schwarz), P. Mareš, Malinský - Žondra. Trenéři: Frimmel a Pilný.
Jihlava: Hanuš - Blaič, J. Krejčí, Rosa, Urdinov - Urblík, Štěpánek (77. Harba) - Batioja (61. Vaculík), 
Hronek, Ikaunieks - Rabušic (73. P. Dvořák). Trenér: Hipp.

 Teplice - Ml. Boleslav  1:2 (0:1)
Branky: 78. Fillo (Kukec) - 12. Magera (Přikryl), 74. Mebrahtu (J. Rada). Rozhodčí: Příhoda - Hra-
bovský, Melichar. ŽK: Urma, Ljevakovič - Magera. Diváci: 3261.
Teplice: Grigar - Vondrášek (69. Kukec), Lüftner, Jeřábek, Urma (28. Krob) - R. Hrubý, Ljevakovič - 
Hora, Vachoušek (75. Vaněček), Fillo - Potočný. Trenér: Šmejkal.
Ml. Boleslav: Jakub Diviš - Pauschek, Douglas, Hůlka, Fleišman - Kúdela, J. Rada - A. Jánoš 
(90. Takács), Magera, Přikryl (73. Kalabiška) - Chramosta (67. Mebrahtu). Trenér: Kalvoda.

 Sparta - Jablonec  3:0 (0:0)
Branky: 70. Lafata (Dočkal), 75. Pulkrab (Karavajev), 83. Lafata (Frýdek). Rozhodčí: Ardeleánu - 
Moláček, Morusch. ŽK: Holek, A. Čermák, Lafata - Kubista, Mihálik. Diváci: 8336.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Josef Šural, Vácha, Dočkal (71. Frý-
dek), A. Čermák (46. Pulkrab), Holzer (59. Juliš) - Lafata. Trenér: Z. Ščasný.
Jablonec: V. Hrubý - Kubista, Pernica, Kouřil, Matěj Hanousek - Bazal (60. Končal), Hübschman, 
Martin Pospíšil, Trávník (90. Díl), Mihálik (68. Štěpánek) - Wágner. Trenér: Frťala.

 Liberec - Brno  0:0
Rozhodčí: Houdek - J. Paták, Wilczek. ŽK: Hadaščok, Bartošák, Nitrianský - Vraštil, Jakub Šural. 
Diváci: 4054
Liberec: Hladký - Nitrianský, Latka, Karafiát, Bartošák - Machuča (41. Bláha), Súkenník - Hadaščok 
(76. Komličenko), Jan Navrátil, Da Silva (69. Ekpai) - Baroš. Trenér: Trpišovský.
Brno: Melichárek - Jakub Šural (62. Pašek), Vraštil, Kijanskas, Lutonský - R. Buchta, Lacko - Hyčka, 
Michal Škoda (71. Vávra), Štohanzl (85. Sedlák) - Řezníček. Trenér: Habanec.

 Slavia - Příbram  3:0 (1:0)
Branky: 45. Mešanovič (odražený míč), 65. Milan Škoda (Hušbauer), 90.+2 Hušbauer (samostatná 
akce). Rozhodčí: Proske - Kotík, Vysloužil. ŽK: Frydrych, Hušbauer - Trapp, Divíšek. Diváci: 5043.
Slavia: Berkovec - Bořil, J. Bílek, Frydrych, Švento - T. Souček - Mihalík, Hušbauer, Zmrhal (90. Min-
gazov) - Mešanovič (89. Van Kessel), Milan Škoda (66. Barák). Trenér: Uhrin ml.
Příbram: A. Hruška - Tregler, Chaluš, Jiránek, Ferrara (74. Brandner) - Krameš, Trapp (68. Mahmu-
tovič) - Peltier (57. T. Pilík), Rezek, Divíšek - Majtán. Trenér: Pulpit.

http://www.o2tv.cz/
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I když na Letné jablonecký 
lídr ani jednou neskóroval a na-
opak třikrát inkasoval, udržel se 
stále na vedoucí pozici, ovšem 
už jen s nejtěsnějším náskokem. 
Na moravské trio se již dotáhla 
pražská Sparta, polepšil si také 
loňský premiant z Mladé Bole-
slavi. Střeleckou bídu s nouzí 
třou zatím v Brně (Zbrojovka 
má k dobru domácí utkání se 
Slavií), vršovickém „Ďolíčku“ 
a stále nulové Příbrami.

1. Jablonec 9 2,250
2.-5. Sparta 8 2,000
2.-5. Zlín 8 2,000
2.-5. Karviná 8 2,000
2.-5. Slovácko 8 2,000
6. Ml. Boleslav 7 1,750
7. Slavia 6 2,000
8.-9. Plzeň 6 1,500
8.-9. Dukla 6 1,500
10. Hr. Králové 5 1,250
11. Jihlava 3 0,750
12.-13. Teplice 2 0,500
12.-13. Liberec 2 0,500
14. Brno 1 0,333
15. Bohemians 1905 1 0,250
16. Příbram 0 0

 VÍTĚZSTVÍ NAD JABLONCEM 3:0 VYNESLO SPARTU DO ČELA 
 LIGOVÉ TABULKY, V GÓLOVÉ JÍZDĚ JE ZA SEVEROČECHY TĚSNĚ DRUHÁ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

SPARTA
se dotáhla na špici

VYCHYTANÉ NULY

3
Tomáš Grigar (Teplice), Tomáš Koubek (Sparta)

2 - Jakub Diviš (Ml. Boleslav), Stanislav Dostál (Zlín), Dušan Melichárek (Brno), Radim Ottmar 
(Hr. Králové)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
Tomáš Wágner (Jablonec)

3 - Jaroslav Diviš (Slovácko), Bořek Dočkal (Sparta), Jan Chramosta (Ml. Boleslav), Pavol Jurčo 
(Karviná) * 2 - Tomáš Hájek (Zlín), Davis Ikaunieks (Jihlava), Jakub Jugas (Zlín), Gino Van Kessel 
(Slavia), Jan Kopic (Plzeň), David Lafata (Sparta), Muris Mešanovič (Slavia), Néstor Albiach (Duk-
la), Tomáš Poznar (Zlín), Jakub Rada (Ml. Boleslav)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

9,5
Tomáš Wágner (Jablonec, 4 + 1)

9
Bořek Dočkal (Sparta, 3 + 2)

7,5
Pavol Jurčo (Karviná, 3 + 1)

7 - Jan Kopic (Plzeň, 2 + 2), Jakub Rada (Ml. Boleslav, 2 + 2) * 6 - Jaroslav Diviš (Slovácko, 3 + 
0), Jan Chramosta (Ml. Boleslav, 3 + 0), Michal Trávník (Jablonec, 0 + 4) * 5,5 - Muris Mešanovič 
(Slavia, 2 + 1), Néstor Albiach (Dukla, 2 + 1) * 5 - Josef Hušbauer (Slavia, 1 + 2) * 4,5 - Vukadin 
Vukadinovič (Zlín, 0 + 3) * 4 - Tomáš Hájek (Zlín, 2 + 0), Davis Ikaunieks (Jihlava, 2 + 0), Jakub Jugas 
(Zlín, 2 + 0), Gino Van Kessel (Slavia, 2 + 0), David Lafata (Sparta, 2 + 0), Tomáš Poznar (Zlín, 2 + 0) 
* 3,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 1 + 1), Michal Ďuriš (Plzeň, 1 + 1), Luděk Pernica (Jablonec, 1 
+ 1), Dominik Preisler (Dukla, 1 + 1) * 3 - Eldar Civič (Slovácko, 0 + 2), Róbert Matějov (Zlín, 0 + 2)

 ČTYŘGÓLOVÝ JABLONECKÝ FORVARD 
 TOMÁŠ WÁGNER VÉVODÍ LIGOVÝM KANONÝRŮM. 

http://www.o2tv.cz/
http://molcesko.cz/cz/
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Plzeňský výbuch a Lafatův koncert
  Plzeň - Zlín   0:2 (0:1)

  Sparta - Jablonec   3:0 (0:0)

Mistrovské Viktorii se nedaří a kouč Roman Pivarník  (1) si 

marně láme hlavu nad tím, jak z mizérie ven. Herní krize Zápa-

dočechů vyvrcholila ve 4. kole proti Zlínu, v němž Kolář a spol. 

vyšli střelecky naprázdno (2) a naopak jejich defenzíva v čele 

s kapitánem Romanem Hubníkem (3) dvakrát kapitulovala... 

To rivalové ze Sparty si po matných výkonech zvedli náladu 

triumfem 3:0 nad oblíbeným soupeřem z Jablonce (4). Dvěma 

zásahy se pod výhru Pražanů podepsal kanonýr David Lafa-

ta (5), Severočeši na ligové vítězství na Letné čekají už více než 

devět let (6)!

2)

1)

3)

4)

6)5)
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A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Limitovaná edice Tucson Welcome 1,7 CRDi již za 579 990 Kč!

Královský vůz s úsporným dieselovým motorem a královskou 
výbavou, ve které nechybí navigace s 8palcovým displejem, 
parkovací kamera, vyhřívaný volant i sedadla, automatická 
klimatizace či bezpečnostní systémy - asistent jízdy 
v pruzích LKAS a sledování dopravních značek SLIF.

Přijďte se přesvědčit k nejbližšímu prodejci Hyundai!
Více na: www.hyundai.cz/akcni-nabidky/hyundai-tucson

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka u participujících autorizovaných prodejců Hyundai platí do odvolání.

PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://www.hyundai.cz/akcni-nabidky/hyundai-tucson
http://top4football.cz/
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Duo z Manchesteru neklopýtá

Dva nejlepší celky loňského ročníku mají na kontě po dvou ode-
hraných kolech Premier League jenom jeden bod. Mistrovský 
Leicester a londýnský Arsenal se na King Power Stadium rozešly 
smírně po remíze 0:0 a vůbec poprvé v sezoně bodovaly. Naopak 
manchesterští rivalové United a City jsou zatím stoprocentní.   

Lišky nevyrazily za obhajobou titulu přesvědčivě a na rozdíl od loňské sezony, do níž od-

startovaly dvěma triumfy, ještě neokusily radost z vítězství. Po nečekané porážce s nováč-

kem z Hullu (1:2) mančaft kouče Ranieriho plichtil bez branek s loni druhým Arsenalem. 

Nepříliš záživné bitvě na King Power Stadium dominovali Kanonýři, nedokázali ale pozor-

nou obranu Leicesteru překonat a se ziskem jediného bodu ze dvou duelů tak stejně jako 

úřadující šampioni prožívají mizerný úvod sezony. Jejich přemožitel z prvního kola Liver-

pool, který na Emirates Stadium ovládl sedmigólovou přestřelku (4:3), nedokázal na úvod-

ní triumf navázat a senzačně padl 0:2 na půdě nováčka z Burnley. Svěřenci kouče Kloppa 

neúspěšně obléhali branku domácích, z výrazné převahy (držení míče 80,6%, 26 střel) ale 

nevytěžili ani gól, naopak Burnley přetavilo v úspěch obě své přesné střely mezi tři tyče… 

Stoprocentní bilancí se po dvou odehraných kolech mohou pyšnit čtyři celky, mezi nimiž 

je překvapivě nováček z Hullu, který po výhře nad mistrovským Leicesterem zdolal také 

Swansea 2:0. Body ještě neztratila ani Chelsea, která díky brankám Batshuayie a Costy 

v posledních deseti minutách vydřela triumf 2:1 na Vicarage Road nad Watfordem. Daří se 

také rivalům z Manchesteru – Citizens po dvou zásazích Agüera a Nolita rozstříleli Stoke 

4:1, United si poradili 2:0 se Southamptonem. Dvěma trefami se o triumf Red Devils zaslou-

žil Zlatan Ibrahimovič, jenž v Theatre of Dreams prožil opravdu snovou premiéru… 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1 Ibrahimovic, Zlatan Man.United 2 3
1 Aguero, Sergio Man.City 2 3
3 Capoue, Etienne Watford 2 2
3 Stuani, Christian Middlesbrough 1 2
3 Costa, Diego Chelsea 2 2
3 Coutinho, Philippe Liverpool 2 2
3 Nolito Man.City 2 2

 KONCERT MANCHESTERU CITY VE STOKE (4:1) REŽÍROVAL DVĚMA GÓLY KANONÝR SERGIO AGÜERO. 

PREMIER LEAGUE
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. Manchester Utd. 2 2 0 0 5:1 6
3. Hull 2 2 0 0 4:1 6
4. Chelsea 2 2 0 0 4:2 6
5. Everton 2 1 1 0 3:2 4
6. Middlesbrough 2 1 1 0 3:2 4
7. Tottenham 2 1 1 0 2:1 4
8. Burnley 2 1 0 1 2:1 3
9. West Ham 2 1 0 1 2:2 3

10. West Brom 2 1 0 1 2:2 3
11. Liverpool 2 1 0 1 4:5 3
12. Swansea 2 1 0 1 1:2 3
13. Arsenal 2 0 1 1 3:4 1
14. Watford 2 0 1 1 2:3 1
15. Leicester 2 0 1 1 1:2 1
16. Southampton 2 0 1 1 1:3 1
17. Stoke 2 0 1 1 2:5 1
18. Sunderland 2 0 0 2 2:4 0
19. Crystal Palace 2 0 0 2 0:2 0
20. Bournemouth 2 0 0 2 1:4 0

PROGRAM
3. KOLO

27.8. Tottenham - Liverpool, Chelsea - Burnley, 
Crystal Palace - Bournemouth, Everton - Stoke, 

Leicester - Swansea, Southampton - Sunderland, 
Watford - Arsenal, Hull - Manchester Utd.

28.8. West Brom - Middlesbrough, 
Manchester City - West Ham

VÝSLEDKY
2. KOLO

Sunderland - Middlesbrough 1:2 * West Ham - Bournemouth 1:0
Burnley - Liverpool 2:0 * Leicester - Arsenal 0:0
Stoke - Manchester City 1:4 * Swansea - Hull 0:2

Tottenham - Crystal Palace 1:0 * Watford - Chelsea 1:2
West Brom - Everton 1:2 * Manchester Utd. - Southampton 2:0

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

30. 8. 2016

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


4140

4040 41

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 23.8.2016
34/2016

Úterý 23.8.2016
34/2016 LA LIGA

Žádné velké zbrojení přes léto nepředvedly, s nynějšími kádry 

jsou oba španělské velkokluby spokojeny. „Počkáme do 31. srp-

na, ale nemyslím, že ještě někoho přivedeme. Kádr je kompletní 

a vždy mě pořádně bolí hlava, když mám z tolika výborných hrá-

čů vybrat pouze jedenáct,“ usmál se trenér Realu Zidane. Mad-

ridský klub za 30 milionů eur vykoupil z Juventusu svého odcho-

vance Moratu, naopak do PSG pustil Jesého.

Barcelona byla přece jen aktivnější. Sice odešli obránci Alves, 

Bartra a Adriano, ale mužstvo za ně získalo čtyřlístek Gomes, 

Umtiti, Digne a D. Suárez. „Na papíře je tohle nejlepší kádr, kte-

rý jsem měl během tří let v Barceloně. Brilantně jsme posílili 

a všichni noví hráči dobře zapadli,“ jásal kouč Enrique.

BRILANTNÍ START
A start do sezóny mu dal za pravdu. Barca hladce získala 

domácí Superpohár, Sevillu zničila 2:0 a 3:0. V prvním kole pak 

deklasovala další sevillský klub Betis 6:2, když se o pět gólů 

postarali L. Suárez s Messim. A to ještě chyběl třetí z hvězdné-

ho trojlístku Neymar, jenž dovedl Brazílii k domácímu triumfu 

na olympiádě. „Je na nás, zda dokážeme udržet tituly z minulé 

sezony, nebo vyhrajeme ještě víc. Doufám, že dokážeme naplnit 

očekávání,“ přidal Enrique.

Giganti na úvod rozdávali

gólové nadílky

Další ostře sledované dostihy fotbalových gigantů odstartovaly! A hned 
úvod španělské La Ligy naznačil, že i letošní ročník se ponese ve znamení 
tradičních dostihů Barcelony a Realu. Dokáže jim někdo zkomplikovat život?

PREMIER LEAGUE
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 1 1 0 0 6:2 3
2. Real Madrid 1 1 0 0 3:0 3
3. Sevilla 1 1 0 0 6:4 3
4. Gijon 1 1 0 0 2:1 3
5. La Coruňa 1 1 0 0 2:1 3
6. Leganes 1 1 0 0 1:0 3
7. Alaves 1 0 1 0 1:1 1
8. Malaga 1 0 1 0 1:1 1
9. Villarreal 1 0 1 0 1:1 1

10. Atl. Madrid 1 0 1 0 1:1 1
11. Osasuna 1 0 1 0 1:1 1
12. Granada 1 0 1 0 1:1 1
13. Las Palmas 0 0 0 0 0:0 0
14. Valencia 0 0 0 0 0:0 0
15. Eibar 1 0 0 1 1:2 0
16. Ath. Bilbao 1 0 0 1 1:2 0
17. Celta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
18. Espanyol 1 0 0 1 4:6 0
19. Real Sociedad 1 0 0 1 0:3 0
20. Betis 1 0 0 1 2:6 0

PROGRAM
2. KOLO

26.8. Betis - La Coruňa, Espanyol - Malaga
27.8. Osasuna - Real Sociedad, 

Leganes - Atl. Madrid, Eibar - Valencia,
Real Madrid - Celta Vigo

28.8. Alaves - Gijon, Las Palmas - Granada, 
Ath. Bilbao - Barcelona, Villarreal - Sevilla

VÝSLEDKY
1. KOLO

Atl. Madrid - Alaves 1:1 * Gijon - Ath. Bilbao 2:1
Real Sociedad - Real Madrid 0:3 

Malaga - Osasuna 1:1 * Barcelona - Betis 6:2 
Granada - Villarreal 1:1 * Sevilla - Espanyol 6:4 
La Coruňa - Eibar 2:1 * Celta Vigo - Leganes 0:1

Valencia - Las Palmas (hráno po uzávěrce)

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
PŘESTUPY

BARCELONA
André Gomes (Valencie) * Samuel Umtiti (Lyon)
Lucas Digne (PSG) * Denis Suárez (Villarreal)

REAL
Álvaro Morata (Juventus)

ATLÉTICO
Kévin Gameiro (Sevilla) * Nicolás Gaitán (Benfica)

Šime Vrsaljko (Sassuolo)

VALENCIE
Nani (Fenerbahce)

VIGO
Pione Sisto (Midtjylland)

VILLARREAL
Alexandre Pato (Corinthians)

LA LIGA

 BARCELONŠTÍ SNAJPŘI LUIS SUÁREZ A LIONEL MESSI V ÚVODNÍM MAČI ZÁŘILI: TREFILI SE PĚTKRÁT! 

 GARETH BALE POTVRDIL, ŽE OPĚT BUDE TAHOUNEM REALU MADRID. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Avšak Real začal podobně sebevědomě. Se sestavou plnou 

náhradníků získal evropský Superpohár a v lize pak na úvod 

vyhrál v San Sebastianu 3:0 i bez stále odpočívajících Ronalda, 

Benzemy a Pepého. V plném lesku se opět ukázal hrdina z Eura 

Bale, jenž skóroval hlavou už po 72 vteřinách. „Letos už koneč-

ně chceme titul,“ řekl velšský kouzelník. „Bílý balet“ naposledy 

ovládl La Ligu v sezóně 2011/12, od té doby dominovala třikrát 

Barcelona a jednou Atlético.

ZAVÁHÁNÍ ROJIBLANCOS
Právě druhý madridský klub má opět kalit vody v popředí a jít 

oběma gigantům po krku doma i v Lize mistrů. Jenže Atléti-

co hned na úvod sezony ztratilo, navíc doma! Proti nováčkovi 

z Alavesu sice měli Los Rojiblancos drtivou střeleckou převahu 

(27:2), ovšem gólově se prosadili až ve druhé minutě nastavení, 

kdy z penalty skóroval útočník Gameiro, francouzská posila ze 

Sevilly. Jenže hned po rozehrání se hosté dostali k zakončení 

a svojí vůbec první střelou na bránu v celém zápase srovnali! 

„Šílené,“ kroutil hlavou domácí trenér Simeone.

Hodně zajímavě vypadá Sevilla, která totálně obměnila 

kádr. Kouč Emery odešel do PSG a nahradil jej neméně úspěš-

ný Argentinec Sampaoli, který pobral slávu na reprezentační 

lavičce Chile. I bez dosavadních tahounů Cokeho, Llorenteho, 

Reyese, Krychowiaka, Banegy či Immobileho mužstvo doma  

na úvod přestřílelo Espanyol 6:4. Přinese snad nová sevillská 

éra ovoce? 

 PLEJEŘI ATLÉTIKA NEČEKANĚ DOMA JEN REMIZOVALI S NOVÁČKEM. 

http://www.o2tv.cz/
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Plzni končí sen?
Liberec živí naději!

V úvodních zápasech play-off Ligy mistrů a Evropské ligy se kvarteto čes-
kých týmů prezentovalo bídnou koncovkou. Plzeň, Sparta i Slavia nevstře-
lily ani gól a tuto nulovou bilanci narušil pouze liberecký obránce Coufal, 
jehož přesná hlavička v kyperské Larnace zajistila Slovanu nadějnou nej-
těsnější výhru do domácí odvety u Nisy. 

 DEFENZÍVA VIKTORIE V SOFII DVAKRÁT KAPITULOVALA, PLZEŇ TAK BUDE V ODVETĚ S RAZGRADEM DOHÁNĚT MANKO 0:2. 

 LIBERECKÝ OBRÁNCE VLADIMÍR COUFAL SE RADUJE Z VÍTĚZNÉ TREFY NA HŘIŠTI KYPESKÉHO AEK LARNAKA (1:0). 

Bezbranková remíza z dánského Sönderjyske dává reálnou po-

stupovou naději také Spartě, aby se potřetí v řadě hrály na Letné 

zápasy základní skupiny Evropské ligy. 

HLAVNĚ NEINKASOVAT!
Parta kouče Zdeňka Ščasného ale nepředvedla ideální výkon 

a několikrát ji musel zachránit skvělým zákrokem gólman Tomáš 

Koubek. Na druhou stranu Pražané si domů mohli odvést těsnou 

výhru, když deset minut před koncem Šural rozvlnil síť, ovšem tu-

rečtí sudí gól pro domnělý ofsajd neuznali. Jakákoliv výhra v odvetě 

tak Spartě stačí k postupu, případný inkasovaný gól by jí ale situaci 

LIGA MISTRŮ – ÚVODNÍ ZÁPASY 4. PŘEDKOLA

LUDOGOREC RAZGRAD - VIKTORIA PLZEŇ 2:0 (0:0)

Branky: 51. Moti z pen., 64. Misidjan. Rozhodčí: Clattenburg - Collin, Bennett (všichni Angl.). ŽK: 
Jonathan Cafú, Sasha - Bakoš, Hubník.

Razgrad: Stojanov - Minev, Moti, Palomino, Natanael - Djakov, Marcelinho, Sasha - Misidjan (81. Ke-
serü), Jonathan Cafú (90.+3 Júnior Quixadá), Wanderson (90. Campanharo). Trenér: Dermendžiev.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hromada (83. Kolář) - Kopic, Bakoš 
(77. Krmenčik), Kovařík - Ďuriš (68. Hořava). Trenér: Pivarník.

EVROPSKÁ LIGA - ÚVODNÍ ZÁPASY 4. PŘEDKOLA

SLAVIA PRAHA - ANDERLECHT BRUSEL 0:3 (0:0)

Branky: 49. Sylla, 60. Teodorczyk, 71. Hanni. Rozhodčí: Strömbergsson - Gustavsson, Nilsson 
(všichni Švéd.). ŽK: Mešanovič (Slavia). Diváci: 16.096.

Slavia: Pavlenka - Mikula (9. Frydrych), Bílek, Deli, Bořil - Ngadeu, Barák (67. Mingazov) - Van Kes-
sel, Kenija (78. Mešanovič), Švento - Škoda. Trenér: Uhrin ml.

Anderlecht: Roef - Appiah (73. Heylen), Dendoncker, Nuytinck, Acheampong - Tielemans - Chipciu, 
Hanni, Praet (68. Badji) - Teodorczyk, Sylla (78. Capel). Trenér: Weiler.

SÖNDERJYSKE - SPARTA PRAHA 0:0

Rozhodčí: Göcek - Eyisoy, Yilmaz (Tur.). ŽK: Guira - Mareček, Kadlec. Diváci: 4795.

Sönderjyske: Skender - Pedersen, Kanstrup, Maak, Dal Hende - Absalonsen, Drachamnn, Romer 
(73. Kroon), Madsen - Guira, Uhre (74. Klöve). Trenér: Michelsen.

Sparta: Koubek - Zahustel, Mazuch, Kadlec, Costa - Šural (80. Pulkrab), Dočkal, Vácha, Mareček, 
Holzer (46. Frýdek) - Juliš. Trenér: Ščasný.

AEK LARNAKA - SLOVAN LIBEREC 0:1 (0:1)

Branka: 29. Coufal. Rozhodčí: Buquet - Debart, Gringore (všichni Fr.). ŽK: Tričkovski, Mojsov, Ortiz 
- Coufal, Vůch, Sýkora, Hovorka, Folprecht, Komličenko. ČK: 65. Ortiz.

Larnaka: Miňo - Ortiz, Murillo, Mojsov, Tete (82. Barrera) - Boljevič, Truyols (34. Charalambus) - 
Tričkovski, Larena, Tomás - Alves (75. Charalambides). Trenér: Idiakez.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Pokorný, Bartošák (70. Súkenník) - Folprecht, Breite (85. Ku-
byškin) - Bartl, Vůch (60. Navrátil), Sýkora - Komličenko. Trenér: Trpišovský.

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


4746

4646 47

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 23.8.2016
34/2016

Úterý 23.8.2016
34/2016 EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

hodně zkomplikoval… Na důležitý duel se Pražané vítězně naladili 

nedělním triumfem 3:0 nad Jabloncem, budou znovu nadělovat?

VIKTORIA V PROBLÉMECH
Evropskou ligu má již v předstihu jistou mistrovská Plzeň, jejíž 

šance na účast v Champions League ale dost výrazně poklesly 

po porážce 0:2 v Sofii s Ludogorcem Razgrad. Přitom první polo-

čas neodehráli Západočeši špatně, po změně stran však po chy-

bách opor Hubníka a Limberského dvakrát inkasovali a sami 

nedokázali ani jednou gólově udeřit. V Doosan Areně v úterý 

musí viktoriáni porazit bulharského šampiona tříbrankovým 

rozdílem nebo si při výhře 2:0 vynutit prodloužení a penaltový 

rozstřel, jinak jim zůstane elitní pohárová soutěž znovu zapově-

zena. Formu ale nemají zrovna ideální, v sobotu v lize padli doma 

se Zlínem 0:2 (v notně obměněné sestavě) a na těžkou odvetu se 

zrovna pozitivně nenaladili… 

Nejhůře z českých týmů dopadla Slavia, která v Edenu ve dru-

hém poločase utkání s Anderlechtem třikrát inkasovala a v od-

vetném duelu v bruselském „Astrid Parku“ by se musel stát 

fotbalový zázrak, aby vyřadila nejpopulárnější a nejslavnější 

belgický klub. 

 FORVARD MILAN ŠKODA VYŠEL STŘELECKY NAPRÁZDNO PŘI DEBAKLU SLAVIE OD ANDERLECHTU (0:3). 
 URPUTNÁ BITVA PRAŽSKÉ SPARTY V DÁNSKÉM HADERSLEVU S DOMÁCÍM SØNDERJYSKE 
 SKONČILA BEZBRANKOVOU PLICHTOU. DORAZÍ LETENŠTÍ SVÉHO SOKA V ODVETĚ? 

LIGA MISTRŮ – ÚVODNÍ ZÁPASY 4. PŘEDKOLA

MISTROVSKÁ ČÁST

Ludogorec Razgrad - VIKTORIA PLZEŇ 2:0 * Celtic - Hapoel Ber-Ševa 5:2
Kodaň - APOEL Nikósie 1:0 * Dundalk - Legia Varšava 0:2 * Dinamo Záhřeb - Salcburk 1:1

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Steaua Bukurešť - Manchester City 0:5 * Porto - AS Řím 1:1 * Ajax Amsterdam - Rostov 1:1
Young Boys Bern - Mönchengladbach 1:3 * Villarreal - Monaco 1:2

EVROPSKÁ LIGA - ÚVODNÍ ZÁPASY 4. PŘEDKOLA

AEK Larnaka - Liberec 0:1 * Sönderjyske - Sparta 0:0 * Slavia - Anderlecht Brusel 0:3
Arouca - Olympiakos Pireus 0:1 * Dinamo Tbilisi - PAOK Soluň 0:3 * Astana - BATE Borisov 2:0

Trenčín - Rapid Vídeň 0:4 * Midtjylland - Osmanlispor 0:1 * Austria Vídeň - Rosenborg Trondheim 2:1
Beitar Jeruzalém - St. Etienne 1:2 * Lokomotiva Záhřeb - Genk 2:2
Vojvodina Novi Sad - AZ Alkmaar 0:3 * Gent - Škendija Tetovo 2:1

Istanbul Basaksehir - Šachtar Doněck 1:2 * Astra Giurgiu - West Ham 1:1 * Gäbälä - Maribor 3:1
Fenerbahce Istanbul - Grasshoppers Curych 3:0 * Sassuolo - Crvena zvezda Bělehrad 3:0

Göteborg - Karabach 1:0 * Panathinaikos Atény - Bröndby Kodaň 3:0
Krasnodar - Partizani Tirana 4:0 * Maccabi Tel Aviv - Hajduk Split 2:1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Premiérové zlato
pro Neymara a spol.

Po prvních dvou zápasech pískot a rozčarování, po tom posledním národ-
ní svátek pořadatelské země. Olympijský turnaj totiž ovládla domácí Bra-
zílie vedená hvězdným Neymarem, byť do něj vstoupila hodně rozpačitě. 
Na konci ale bylo historicky první zlato pro zemi fotbalu zaslíbené.

 BRAZILCI SI ZLATÉ OLYMPIJSKÉ MEDAILE NÁLEŽITĚ UŽÍVALI, ZÍSKALI JE PRO SVOU ZEMI VŮBEC POPRVÉ. 

Nejdříve nedali gól Jihoafričanům, poté podobně dopadli 

i v duelu s Irákem. Po dvou zápasech v základní skupině tak Bra-

zilci stáli na pokraji vyřazení, a to by pro tým s hlavní hvězdou 

tahounem Barcelony Neymarem znamenalo velký šok. 

 PO POSLEDNÍ PENALTĚ, KTEROU V ROZSTŘELU 
 PROMĚNIL NEYMAR, PROPUKLA ZLATÁ RADOST. 

 BRAZILŠTÍ FANOUŠCI SE NEMOHLI ZLATÉHO ÚSPĚCHU NABAŽIT. 

MUŽI – ZÁKLADNÍ SKUPINA

Skupina A: Irák – Dánsko 0:0, Brazílie - Jihoafrická republika 0:0, Dánsko - Jihoafrická republika 
1:0, Brazílie – Irák 0:0, Dánsko – Brazílie 0:4, Jihoafrická republika – Irák 1:1.

1.  Brazílie 3 1 2 0 4:0 5 

2.  Dánsko 3 1 1 1 1:4 4 

3.  Irák 3 0 3 0 1:1 3 

4.  Jihoafrická republika 3 0 2 1 1:2 2

Skupina B: Švédsko – Kolumbie 2:2, Nigérie – Japonsko 5:4, Švédsko – Nigérie 0:1, Japonsko – 
Kolumbie 2:2, Japonsko – Švédsko 1:0, Kolumbie – Nigérie 2:0. 

1.  Nigérie 3 2 0 1 6:6 6 

2.  Kolumbie 3 1 2 0 6:4 5 

3.  Japonsko 3 1 1 1 7:7 4 

4.  Švédsko 3 0 1 2 2:4 1

Skupina C: Mexiko – Německo 2:2, Fidži - Korejská republika 0:8, Fidži – Mexiko 1:5, Německo - 
Korejská republika 3:3, Německo – Fidži 10:0, Korejská republika – Mexiko 1:0.

1.  Korejská republika 3 2 1 0 12:3 7 

2.  Německo 3 1 2 0 15:5 5 

3.  Mexiko 3 1 1 1 7:4 4 

4.  Fidži 3 0 0 3 1:23 0

Skupina D: Honduras – Alžírsko 3:2, Portugalsko – Argentina 2:0, Honduras – Portugalsko 1:2, 
Argentina – Alžírsko 2:1, Argentina – Honduras 1:1, Alžírsko – Portugalsko 1:1.

1.  Portugalsko 3 2 1 0 5:2 7 

2.  Honduras 3 1 1 1 5:5 4 

3.  Argentina 3 1 1 1 3:4 4 

4.  Alžírsko 3 0 1 2 4:6 1 

PLAY OFF

Čtvrtfinále: Portugalsko – Německo 0:4, Nigérie – Dánsko 2:0, 
Korejská republika – Honduras 0:1, Brazílie – Kolumbie 2:0.

Semifinále: Brazílie – Honduras 6:0, Nigérie – Německo 0:2. 

O 3. místo: Nigérie - Honduras 3:2 (1:0). 

Finále: 
Brazílie - Německo 1:1 (1:0), na penalty 5:4

Branky: 27. Neymar - 59. Meyer. Penalty proměnili: Augusto, Marquinhos, Rafinha, Luan, Ney-
mar - Ginter, Gnabry, Brandt, Süle. Neproměnil: Petersen. Diváci: 70.000. Brazílie: Weverton 
- Zeca, Marquinhos, Caio, Santos - Gabriel (70. Almeida), Walace, Luan, Augusto, Gabriel Jesus (95. 
Rafinha) - Neymar. Trenér: Micale. Německo: Horn - Toljan, Ginter, Süle, Klostermann - Brandt, L. 
Bender (67. Prömel), Meyer, S. Bender, Gnabry - Selke (76. Petersen). Trenér: Hrubesch.  

ŽENY

Finále: Švédsko - Německo 1:2 (0:0) * O 3. místo: Brazílie - Kanada 1:2 (0:1) 

Jenomže ve třetím duelu se Brazilci našli, rozstříleli 4:0 Dány 

a pak už je nikdo nezastavil. S výjimkou Němců ve finále, kteří je 

však jen přibrzdili, když utkání dotáhli přes prodloužení až do pe-

naltového rozstřelu. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ten svým proměněným pokusem rozhodl Neymar a dokonal 

tak své úspěšné dílo: ve finále, které v normální hrací době skon-

čilo 1:1, totiž byl jediným brazilským střelcem.

BRAZÍLIE USPĚLA 
NA ČTVRTÝ FINÁLOVÝ POKUS

Brazílie si na olympiádě zahrála o zlato počtvrté, ale v letech 

1984, 1988 a 2012 vždy padla. Na kontě má také dva bronzy. Ně-

mecko ve svém prvním finále rovněž usilovalo o první triumf pod 

pěti kruhy, na hrách dosud dvakrát obsadilo třetí místo. Brazílie 

letos neponechala nic náhodě a do turnaje poslala to nejlepší, co 

mohla. Výběr borců do 23 let, v němž mohli být tři starší hráči, tak 

doplnil i Neymar, pro kterého zdaleka nešlo o běžnou záležitost. 

Naopak po finále si úspěch náramně užíval. „Je to jedna z nejlep-

ších věcí v mém životě,“ jásal a byl spokojený i proto, že se tým 

dokázal oklepat z nezdarů v úvodu turnaje, „včera nás kritizovali, 

tohle je naše odpověď.“

ŽENY NĚMECKA POPRVÉ TRIUMFOVALI
Co se nepodařilo německým mužům, zvládly německé fotba-

listky. Ty totiž turnaj v Riu ovládly a  poprvé získaly zlaté medai-

le na olympijských hrách. Ve finále turnaje porazily Švédsko 2:1 

a Seveřanky mají první medaili v historii. Bronz obhájily kanadské 

fotbalistky, v duelu o třetí místo zdolaly 2:1 domácí Brazílii, která 

tak podruhé za sebou nezískala pod pěti kruhy cenný kov. Ačko-

li mají Němky na kontě už dva tituly mistryň světa a osm triumfů 

na mistrovství Evropy, na zlato z olympijských her dosud marně 

čekaly. V letech 2000 až 2008 sbíraly jen bronzy. 

 FOTBALOVÉ ZLATO PRO NĚMECKO ZÍSKALY ŽENY PO FINÁLOVÉ VÝHŘE NAD ŠVÉDSKEM.  FINÁLOVÝ DUEL BRAZÍLIE S NĚMECKÉM PŘINESL URPUTNÝ BOJ, KTERÝ ROZHODL AŽ PENALTOVÝ ROZSTŘEL. 

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


 CHANCE FUTSAL LIGA ODSTARTUJE V PÁTEK 9. ZÁŘÍ A V DERBY SE HNED UTKÁ NEJZBACH S CHRUDIMÍ. 
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Otakar Mestek: „Před novou sezónou 
si přeji, aby se do futsalu vrátila 
radost, slušnost a respekt…“

Předseda Komise futsalu Otakar Mestek bilancoval nad minulou 
sezónou, která byla z pohledu vedení českého futsalu extrémně ná-
ročná. V obsáhlém rozhovoru se šéf tohoto sportu pokusil odpovědět 
na všechny aktuální témata a nejasnosti. 

 PŘEDSEDA KOMISE FUTSALU OTAKAR MESTEK NA BŘEZNOVÉ VALNÉ HROMADĚ. 

	 Oto, začněme vedením českého futsalu. Jak probíhá spo-

lupráce nově zvolené Komise futsalu od března 2016?

„Budu upřímný, není to ideální, hledáme si k sobě cestu. První 

dvě zasedání trvala rekordních osm hodin. Končili jsme vyčerpaní 

fyzicky, ale hlavně psychicky. Opravdu žádná idyla. Tím spíš mu-

sím ocenit naši vůli a náš vztah k futsalu. Poslední zasedání už 

byla lepší, snad se bude vše i nadále už jen zlepšovat.“

	 Z Komise futsalu odstoupil Pavel Nepil, který měl na sta-

rost zejména regionální futsal. Jak jste vnímal jeho odchod a co 

na něj říkáte?

„Je mi to za prvé upřímně líto. Pavel patřil, resp. stále samo-

zřejmě patří, k lidem, kteří se ve futsalu pohybují od jeho „zalo-

žení“ v devadesátých letech, hodně jsme toho spolu zažili, hodně 

udělali. V poslední době se ale, nejen podle mě, hodně změnil, 

snažil se vytvořit mocenský blok a tím se podílel na stoupající 

nervozitě v celém českém futsalu. Ve finále už musím říci, že jeho 

odstoupení, alespoň doufám, přinese možnost návratu do klidněj-

šího futsalového provozu.“

	 Jaký byl postup pro zaplnění volných pozic po Pavlu Ne-

pilovi?

„Je to vše ještě hodně čerstvé. Komise futsalu vzala jeho rezig-

naci na vědomí a následně také musela přeskupit obsazení někte-

rých subkomisí, ve kterých Pavel fungoval. Klíčovou je určitě Sub-

komise regionálního futsalu, kterou jsme svěřili místopředsedovi 

panu Klierovi. Dále se této záležitosti budeme věnovat na, ještě 

Pavlem Nepilem připraveném, aktivu předsedů krajů a okresů 

10. září 2016. Práce, problémů a výzev v regionálním futsalu je 

opravdu hodně, pevně věřím, že si 10. září vše vyříkáme a začne-

me opět všichni táhnout za jeden provaz.“

	 Na konci sezóny 2015/2016 se konala mimořádná valná 

hromada v brněnském futsalu. Podařilo se tam kauzu „Brno“ 

rozseknout?

„Doufám! Brno se stalo takovým ohniskem bojů uvnitř našeho 

futsalového rybníčku. Po mnoha jednáních a ještě více mailování 

a telefonování to skončilo mimořádnou valnou hromadou, která 

měla velmi jednoznačný průběh. Kluby podpořily stávajícího před-

sedu Zdeňka Poláka, zvolily si novou KVA a schválily setrvání pod 

Svazem futsalu ČR s plným plněním základních členských povin-

ností. Věřili jsme, že se situace uklidní, ale po několika týdnech 

to tam opět začíná vřít. Aktuálně čekáme právě na aktiv regionů 

10. září, kde se tomu budeme určitě také věnovat.“

	 Nyní se vás zeptám na reprezentaci. Jak vnímáte omla-

zení kádru, pro které se rozhodl Tomáš Neumann?

„Jako nezbytné! Na generační výměně se snažíme pracovat 

postupně, doufám, že aktuální širší kádr má potenciál na špičkový 

mezinárodní futsal.“

	 Jakým směrem se bude český futsal ubírat možná uká-

zala akademická reprezentace složená z hráčů české ligy pod 

vedením trenéra Davida Friče. Co jste říkal na jejich bronzové 

medaile z MS v Brazílii?

„Je to velký úspěch českého futsalu, resp. českého sportu! Vě-

děli jsme, že máme v repre do 21 a 19 let hodně studentů, a tak 

jsme do účasti naší reprezentace investovali hodně energie i fi-

nancí. Musím zde poděkovat zejména vedení ČAUS a také celému 

realizačnímu týmu v čele s trenérem Davidem Fričem a Janem 

Krestou, který jako předseda Komise akademického futsalu pů-

sobil jako vedoucí výpravy! Odměnou nám všem není jen ta bron-

zová medaile, ale hlavně ověření si, že čtyři až pět hráčů má para-

metry na mezinárodní futsal. Musí ale teď získat dobré angažmá 

v klubech, které mají profesionální podmínky!“

	 Další reprezentační sezóna bude hodně nabitá přá-

telskými zápasy. Hlavním důvodem je příprava nového týmu 

na kvalifikaci?

„Přesně tak. Mezi ME v Srbsku 2016 a kvalifikací ME je poměr-

ně dlouhá pauza více než jednoho roku a tak jsme se rozhodli pro 

přestavbu týmu, o maximum utkání tak, abychom byli v dubnu 

2017 připraveni splnit cíl – postoupit na ME 2018 do Slovinska! 

Trenér Neumann volil soupeře úmyslně tak, abychom postupně 

zvyšovali zátěž, takže jsme začali s Tureckem, pokračujeme např. 

ve Švédsku a Grónsku, ale s blížícím se termínem kvalifikace ME 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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se pak utkáme čtyřikrát se silným Rumunskem a v generálce 

na ME chce hrát Tomáš s někým z prvního koše. Los kvalifikace 

ME je v říjnu, podle soupeřů se pak pokusíme splnit trenérovo 

přání soupeře „na míru“.“

	 V CHANCE futsal lize je momentálně ožehavým tématem 

kauza bratří Drozdů. Jak se k celé situaci stavíte vy? 

„Je to nešťastná kauza, která bohužel opět odhalila, že řády píší 

a pak vykládají jen lidé. Je tam několik bodů, které si každý umí 

vyložit po svém. Já budu respektovat rozhodnutí Matriční komise, 

resp. pak Odvolací komise, a totéž očekávám i od všech účastníků 

této kauzy. Svůj soukromý názor nemůžu veřejně prezentovat, za-

vánělo by to ovlivňováním obou komisí. Hlavně si přeji, aby se to už 

co nejdříve rozseklo.“

	 Co jste říkal na změny v hráčském a realizačním kádru 

v Chrudimi?

„Osobně je vítám! Cizinců už bylo i v Chrudimi moc. Loňské fi-

nále s Benagem bylo pěkné, ale byl jsem zklamaný z minimálního 

zapojení českých hráčů. Upřímně přeji novému trenérovi, aby mu 

tento tah vyšel. Samozřejmě nejsem zcela objektivní, dívám se 

na tuto problematiku očima české reprezentace.“ (smích)

	 Jak vidíte šance Chrudimi v UEFA Futsal Cupu?

„ERA-PACK má velmi těžkou skupinu, ale jsem přesvědčen, že 

doma dokáže postoupit do další fáze! Každý v českém futsalu zná 

dlouholetý sen prezidenta ERA-PACKu pana Tichého, kterým je 

Final Four. Moc bych mu, resp. celému ERA-PACKu, toto přál, ale 

obávám se, že laťka tady je příliš vysoko.“

	 Přestupů a změn v nejvyšší soutěži je celkem dost. Jaký 

podle vás bude ten další ročník?

„Tak tady musím vyjádřit velikou spokojenost a velký dík všem 

prezidentům, resp. celým managementům mnoha klubů CHAN-

CE futsal ligy! Velmi kvituji nejen přísun kvalitních hráčů a trené-

rů, ale ze všech rozhovorů vyplývá, že se v klubech opravdu tvrdě 

pracuje a všichni začali tím, co reprezentaci i ERA-PACKu na me-

zinárodní scéně chybělo loni nejvíc - na fyzické kondici!“

	 Bude i nadále generálním partnerem nejvyšší soutěže 

CHANCE a.s.?

„Ano, jsem velmi rád, že bude! Smlouva je podepsána na dal-

ší rok, stejně tak máme další klíčovou smlouvu s Českou televi-

zí, a tak se mohou fanoušci futsalu těšit na krásné televizní bitvy 

z CHANCE futsal ligy!“

	 I druhé ligy se podařilo poměrně slušně obsadit a dokon-

ce se odvrátila hrozba zániku klubu AC Gamaspol Jeseník. Co 

říkáte na tyto okolnosti?

„Ve druhých ligách se nám trochu dělí republika. Skupina „zá-

pad“ by se mohla hrát o dvaceti týmech, na „východě“ jsme na-

konec rádi za deset týmů. Na „západě“ to bude hodně zajímavé, 

do ligy chce Mělník, ale velké ambice bude mít nováček z Liber-

ce, určitě sestupující Kladno… Na „východě“ je asi favorit jasný 

– Gamaspol Jeseník! Moc bych prezidentovi panu Gnidovi přál, 

aby město Jeseník splnilo letité sliby a konečně postavilo halu.  

Gamaspol by si CHANCE futsal ligu opravdu zasloužil! Ještě 

bych rád zmínil velkou spokojenost s plným obsazením junior-

ských lig. Je to signál, že managementy klubů něco dělají, doká-

žou zajistit peníze, haly, trenéry, týmy, atd.“

	 Jaké máte přání do sezóny 2016/17?

„Vždycky začínám nároďákem, ale tentokrát učiním výjimku. 

Upřímně bych si přál, aby se do futsalu vrátil pocit radosti, sluš-

nost a vzájemný respekt. Počínaje Brnem a konče CHANCE Futsal 

ligou. U reprezentace bych si přál, aby se nám povedla generační 

výměna a aby reprezentace postoupila na ME 2018 do Slovinska. 

Dále bych si přál co nejkvalitnější CHANCE futsal ligu, jsem pře-

svědčen, že naše liga má velký potenciál a letošní sezóna by to 

mohla ukázat!“ 

 OTAKAR MESTEK (DRUHÝ ZLEVA) NA UTKÁNÍ ČESKÉ REPREZENTACE V POLSKU. 

 OTAKAR MESTEK 

inzerce

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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www.chancefutsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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 NOVÝ TRENÉR LUBOŠ KOZEL DOVEDL REPREZENTACI 
 DO 18 LET NA TURNAJI VÁCLAVA JEŽKA K DRUHÉMU MÍSTU. 

 ČEŠTÍ MLADÍCI VE FINÁLE DVAKRÁT SKÓROVALI, 
 NA VÍTĚZSTVÍ ALE NEDOSÁHLI, KDYŽ USA PODLEHLI 2:4. 

 NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE NICHOLAS TAITAGUE (S MÍČEM) 
 SE JEDNOU TREFIL I VE FINÁLE A CELKEM ČTYŘIKRÁT ROZVLNIL SÍŤ. 

TURNAJ VÁCLAVA JEŽKA: 
Čeští obhájci padli ve finále

Po roce se český výběr do osmnácti let opět probojoval do finále re-
nomovaného turnaje, loňské vítězství však neobhájil. Pohár za první 
místo si totiž za oceán odvezl výběr USA, který ve finále zvítězil 4:2.

Američané prošli turnajem jako jediní bez zaváhání. Vyhráli tři-

krát ve skupině a dokázali si poradit i ve finále, i když v něm brzy 

prohrávali. Už v šesté minutě skóroval Lauricella a Češi s pře-

hledem drželi vedení. Až sedm minut před přestávkou vyrovnal 

krásnou střelou z dálky Pomykal. Po přestávce nařídil rozhodčí 

Pechanec pokutový kop. Taitaguemu brankář střelu vyrazil, ale 

exekutor pohotově poslal míč do sítě a zajistil si tím i korunu krále 

střelců, ke které potřeboval čtyři branky.

Po velkém závaru před brankou USA vystřelil Lauricella, míč 

putoval od břevna na zem a asistent správně viděl, že balón pře-

šel za brankovou čáru nejlepšího brankáře turnaje Brady Scot-

ta. Na penalty však nedošlo, v 79. minutě totiž Perry, který o dvě 

minuty dříve vystřídal, poslal míč po zemi k tyči a finále rozhodl. 

Perry pak ještě v nastavení pečetil výhru a zisk poháru. 

 ZÁMOŘSKÝ VÝBĚR PROŠEL PRESTIŽNÍM TURNAJEM SUVERÉNNÍM ZPŮSOBEM A JASNĚ VYHRÁL VŠECHNA ČTYŘI UTKÁNÍ. 

FINÁLE

ČESKÁ REPUBLIKA „18“ - USA „18“ 2:4 (1:1)

Góly: 6. a 76. Lauricella - 38. Pomykal, 63. Taitague, 79. a 91. Perry. Sestava ČR: Gröger - Kadar, 
Čihák, Král (46. Plechatý), Lauko - Pihrt, Krejčí, Moučka (63. Sedláček), Fortelný - Lauricella, Hel-
lebrand (70. Beňo). Trenér: Kozel.

SKUPINA A

Česká republika – Spojené arabské emiráty 1:0 * Japonsko – Ukrajina 0:1
Česká republika – Japonsko 2:3 * Ukrajina – SAE 3:0
Česká republika – Ukrajina 2:0 * Japonsko – SAE 7:0

TABULKA SKUPINY A

1. ČESKÁ REPUBLIKA 2 0 1 5:3 6

2. Japonsko 2 0 1 10:3 6

3. Ukrajina 2 0 1 4:2 6

4. Spojené arabské emiráty 0 0 3 0:11 0

SKUPINA B

Rusko – Maďarsko 1:0 * Slovensko – USA 1:3 * USA – Maďarsko 3:1
Slovensko – Rusko 3:2 * Maďarsko - Slovensko 2:0 * USA - Rusko 5:3.

TABULKA SKUPINY B

1. USA 3 0 0 11:4 9

2. Maďarsko 1 0 2 3:6 3

3. Rusko 1 0 2 6:8 3

4. Slovensko 1 0 2 4:7 3

VÝSLEDKY ZÁPASŮ O UMÍSTĚNÍ

o 3. místo: Japonsko - Maďarsko 2:0
o 5. místo: Rusko - Ukrajina 4:1 * o 7. místo: Slovensko - SAE 5:0

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