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Vážení čtenáři!

„Chci dostat do hlav hráčům vítěznou filozofii,“ 

říká v titulním rozhovoru pro Gól na prahu kvali-

fikace mistrovství světa, které bude v roce 2018 

hostit Rusko, nový kouč českého národního týmu 

Karel Jarolím. Otázkou je, zda se mu to podaří 

již před úvodním mačem se Severními Iry, který 

je na pražské Letné na programu už tuto neděli. 

Předtím bude mít nedávno ještě lodivod „Bolky“ 

šanci otestovat si své reprezentační svěřence 

pouze ve středeční přípravě právě v Mladé Bole-

slavi proti Arménii. Karel Jarolím se ujal „nároďá-

ku“ po vyřazení Boleslavi po úvodním dvojzápa-

se v předkole Evropské ligy. Což vyznívá trochu 

paradoxně, když naopak neúspěch až v play off  

Evropské ligy výrazně „pomohl“ Dušanu Uhrinovi 

k předčasnému odchodu z lavičky pražské Slavie. 

Nový trenér povolal na reprezentační sraz i šes-

tatřicetiletého Jaroslava Drobného. V rubrice Můj 

týden zkušený gólman přiznává, že to pro něj bylo 

po přestupu z Hamburku do rivalských Brém dru-

hé velké překvapení letošního léta. Doufejme, že 

příjemné překvapení připraví fotbalovým fanouš-

kům svým výkonem a důležitými třemi body naši 

fotbalisté při kvalifikačním startu!

Do té doby si v klidu čtěte 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...

„Po šesti letech jsem skončil Hamburku, protože HSV neuplatnil opci, kterou jsem měl 

ve smlouvě. S některými lidmi z klubu včetně trenéra jsem se nerozešel zrovna v dobrém. 

Mrzelo mě, že mi nedokázali do očí říct, že se mnou už dál v týmu nepočítají. Myslím si, 

že bych si zasloužil férovější jednání, protože jsem snad něco za ty roky odvedl a ne že se 

o svém konci nejdřív dozvím z médií…

„UŽ JSEM MĚL KOMPLETNĚ VYSTĚHOVANÝ BYT…“
Dostal jsem potom pár nabídek z bundesligy, a když jsem se zrovna autem vracel z jed-

noho takového jednání, tak se mi ozvaly Brémy. Docela mě to překvapilo, protože mezi 

Werderem a Hamburkem panuje na severu Německa odnepaměti obrovská rivalita. Ale 

na druhou stranu mě potěšilo, že o mě má zájem tak slavný klub. Byl jsem v tu dobu bez 

práce, ani jsem si nevzal nějaký čas na rozmyšlenou a druhý den jsem v Brémách pode-

psal roční smlouvu, ve které je i opce na další sezonu. Tak to prostě v životě i ve fotbale 

chodí, že se řízením osudu najednou ocitnete v kabině největšího soupeře. Tím pádem zřej-

mě definitivně padlo, že bych po skončení aktivní kariéry dělal trenéra brankářů v HSV…

„ZPÁTKY DO HAMBURKU TO JE MNOHEM HORŠÍ!“
Měl jsem v tu dobu už v Hamburku kompletně vystěhovaný svůj byt, protože jsme počí-

tali s variantou, že se s rodinou přesuneme jinam v rámci Německa. Žena pak musela za-

řídit nastěhování všech věcí z kontejneru zpátky do bytu, protože můžu dojíždět. Když na to 

šlápnu, tak jsem na stadionu Werderu za 45 minut, ale zpátky do Hamburku je to bohužel 

mnohem horší. Nedávno jsem jel domů dvě a půl hodiny, ocitl jsem se totiž v osmnácti-

 DRES HSV UŽ ZKUŠENÝ GÓLMAN NEOBLÉKNE. A ROZCHOD NEBYL IDYLICKÝ… 

Fotbalový týden Jaroslava Drobného

„Nabídku z Brém ani nominaci

jsem nečekal!“

V letní pauze se na „stará kolena“ postaral o dvě pře-
kvapení. Nejprve přestoupil z Hamburku k největšímu 
rivalovi do sousedních Brém a před pár dny se šestatři-
cetiletý zkušený brankář JAROSLAV DROBNÝ dokonce 
objevil v nominaci nového reprezentačního kouče Karla 
Jarolíma na generálku s Arménií a kvalifikační premié-
ru českého národního týmu se Severním Irskem.

 VÁCLAV DROBNÝ SE ZNOVU ZAPOJIL DO TRÉNINKŮ S NÁRODNÍM TÝMEM. 

  Kolář a Rajtoral 
odcházejí do Turecka
Mistrovskou Plzeň opouštějí dlouholeté opory 
Daniel Kolář a František Rajtoral, kteří s Viktorií 
získali všechny čtyři české tituly v její historicky 
nejúspěšnější klubové éře.  Oba třicetiletí hráči 
společně odcházejí do tureckého Gaziantepsporu. 
Záložník Kolář, který má na kontě 29 reprezentač-
ních startů, hrál ve Štruncových sadech nepře-
rušeně od roku 2008, obránce Rajtoral (14 utkání 
za národní tým) od roku 2009 s výjimkou půlroč-
ního hostování na jaře 2014 v Hannoveru. Jejich 
odchod není překvapením. Plzeň po nepříliš pře-
svědčivém vstupu do sezony a vyřazení v předkole 
LM obměňuje tým a oba patřili mezi hráče, o kte-
rých se hovořilo, že odejdou. V minulých dnech 
už do týmu přišli záložníci Martin Zeman ze Sionu 
a Ergys Kace z PAOK Soluň. V novém tureckém pů-
sobišti poblíž hranic se Sýrií by měli po zdravotní 
prohlídce podepsat dvouleté smlouvy s roční opcí. 

  Uhrin a Jinoch 
končí v Edenu!
V novém ročníku nejvyšší soutěže padl na začátku 
reprezentační pauzy třetí trenér Dušan Uhrin ml. 
Ačkoliv měl být původně podle předsedy před-
stavenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka po dva roky 
nedotknutelný, kvůli neuspokojivým výsledkům 
končí na lavičce červenobílých už po jediné kom-
pletní sezoně… Osudným se mu stal špatný start 
týmu do ligové sezony i neúspěch v pohárové Evro-
pě, kde si Pražané nevybojovali postup do základní 
skupiny Evropské ligy. Spolu s Uhrinem odchází 
z Edenu rovněž sportovní ředitel Josef Jinoch.

  Nešpor se vrací 
do Polska
Útočník Martin Nešpor bude znovu působit v pol-
ské Ekstraklase, neboť přestoupil z pražské Sparty 
do Zaglebie Lubin, kde bude spoluhráčem dalšího 
českého útočníka Michala Papadopulose. V aktuál-
ně druhém celku polské ligy podepsal smlouvu na tři 
roky. Šestadvacetiletý odchovanec Bohemians 1905 
přišel do Sparty v létě 2014 z Mladé Boleslavi, ale 
na Letné se i vinou zranění příliš neprosadil. V minu-
lé sezoně úspěšně hostoval v jiném polském klubu 
Piast Gliwice, kterému 11 góly pomohl k překvapi-
vému druhému místu a premiérové účasti v evrop-
ských pohárech. V létě se vrátil na Letnou, ale opět 
nedostal šanci, a tak vydal k severním sousedům, 
kde si udělal výborné fotbalové jméno.

  Zemřel „Chilan“ 
Jiří Tichý
Ve věku 82 let zemřel v pátek v Podivíně na Břec-
lavsku bývalý fotbalový reprezentant Jiří Tichý, 
stříbrný medailista z mistrovství světa z roku 
1962 v Chile. Devatenáctinásobný reprezentant 
a také bronzový medailista z ME v roce 1960 hrával 
na místě stopera. S vrcholovým fotbalem začínal 
v Červené hvězdě Bratislava, s kterou získal v roce 
1959 ligový titul. Od roku 1963 hrál v pražské Spar-
tě, býval i jejím kapitánem a v letech 1965 a 1967 
s ní rovněž vyhrál československou ligu. Po skon-
čení hráčské kariéry působil ve Spartě jako asis-
tent trenérů Navary, Uhrina, Krause či Hložka. Sta-
ral se také o sparťanské žáky a dorostence, působil 
také v ligovém Chebu. V roce 1995 se s manželkou 
odstěhoval do jejího rodiště Podivína. V únoru 2011 
byl Jiří Tichý uveden do Síně slávy českého fotbalu.

 DUŠAN UHRIN ML. 

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

 TOMÁŠ HÜBSCHMAN 

až do semifinále, kde ho vyřadil právě Bayern, proto je nyní nálada v klubu dost mizerná. 

Musíme doma po reprezentační pauze zabrat proti Augsburgu, abychom hned od začátku 

sezony nebyli na dně tabulky, což si Brémy v té minulé záchranářské užily až až.

„VE ČTYŘICETI BYCH SE DO NÁROĎÁKU NEVRACEL!“
Reprezentace jsem se nikdy oficiálně nevzdal, ale věděl jsem, že když tam bude tre-

nér Vrba a manažer Fitzel, tak jezdit nebudu, i kdyby mě chtěli nominovat. A protože měli 

smlouvu na čtyři roky, ve čtyřiceti bych se už asi zpátky nevracel…  Nezastírám, že jsem 

s něčím takovým už nepočítal. Dvakrát jsem mluvil s panem Šeterlem, s trenérem Jaro-

límem až na pondělním srazu. David (Jarolím) mi volal a gratuloval až ve čtvrtek po ozná-

mení nominace na Arménii a Severní Irsko. Budu v nároďáku suverénně nejstarší, ale 

o roli nějakého mentora mladších brankářů vůbec neuvažuji. Od toho tam je Honza Stej-

skal, mimochodem jeden z nejlepších trenérů, jaké jsem během své kariéry zažil.  Když 

budu pravidelně chytat bundesligu, tak by mi mohly nominační pozvánky chodit i dál!“ 

kilometrové frontě. I proto jsem si pronajal v Brémách malý byt kousek od Thea (Gebre 

Selassieho), kde můžu kdykoliv přespat, když máme třeba dva tréninky nebo před zápasy 

či po nich, abych se za každou cenu nemusel trmácet do Hamburku.

„V ALLIANZ ARENĚ JSEM SI ZAŽIL TAKY SVÉ…“
S trenérem Skripnikem jsme se dohodli, že bundesligu začne chytat Felix (Wiedwald) 

a uvidí se, jak tuhle šanci využije. V pátek večer mnichovské Allianz Areně to měl těžké, 

zažil jsem na vlastní kůži, když jsem tam od Bayernu dostal osm gólů. Dodnes si pamatuju, 

jak na mě běžel Arjen Robben sám sedmdesát metrů, protože naši hráči se ho báli ata-

kovat! René (Adler) mě pak při dalším zápase ještě o jednu inkasovanou branku trumfl… 

Větším problémem než „šestka“ v Mnichově je předchozí vyřazení už v prvním kole Ně-

meckého poháru, ve kterém jsme vypadli s třetiligovým Lotte, jiné bundesligové mančaf-

ty Hertha nebo Ingolstadt aspoň zachránily postup na penalty. Na jaře totiž došel Werder 

JAROSLAV DROBNÝ * Narozen: 18. října 1979 * Výška: 192 cm * Váha: 90 kg * Stav: ženatý, 
manželka Katarina, syn Iasonas (10), dcera Ilaeira (4) * Fotbalový post: brankář
Hráčská kariéra: TJ Žirovnice (1985-1993), SK České Budějovice (1993-1997), SK Chrudim 
(1998), TJ Vítkovice (1998), SK České Budějovice (1999-2001), Panionios Atény (Řecko, 2001-
2005), Fulham FC (Anglie, 2005-2006), ADO Den Haag (Nizozemsko, 2006), Ipswich Town 
(Anglie, 2006-2007), VfL Bochum (Německo, 2007), Hertha BSC Berlín (Německo, 2007-
2010), Hamburger SV (Německo, 2010-2016), Werder Brémy (Německo, 2016-?)
Reprezentace: sedm zápasů, žádný gól * Největší úspěchy: mistr Evropy hráčů do 21 let 
(Švýcarsko 2002), vicemistr Evropy hráčů do 21 let (Slovensko 2000), postup do čtvrtfinále 
EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině, účastník olympijských her 2000 v Sydney, člen Klubu 
ligových brankářů týdeníku GÓL (2014)

 NA SRAZU ČESKÉ REPREZENTACE SE JAROSLAV DROBNÝ NAPOSLEDY OBJEVIL V ROCE 2013. 

STALO SE...

 PROZATÍMNÍ BILANCE JAROSLAVA DROBNÉHO JE SEDM DUELŮ. KDY PŘIDÁ DALŠÍ? 

  „Klokani“ získali 
navrátilce Maška  
Bohemians Praha 1905 posílil ofenzivní záložník či 
útočník Dominik Mašek. Jednadvacetiletý bývalý 
velký talent českého fotbalu přichází na přestup 
z nizozemského celku Cambuur Leeuwarden 
a v „Ďolíčku“ podepsal smlouvu na tři roky. Mašek 
je odchovancem Příbrami, za kterou hrával i jeho 
otec Jaroslav, někdejší ligový záložník Viktorie 
Žižkov. Dominik Mašek debutoval v lize jako vůbec 
nejmladší hráč v historii už ve věku 15 let a 322 dní. 
Čtyřikrát byl zvolen nejlepším českým doros-
tencem a přestoupil do Hamburku, kde se však 
v prvním bundesligovém týmu neprosadil i vinou 
zdravotních potíží. Zamířil tedy do Leeuwardenu, 
kde však rovněž nedostal tolik příležitosti. Navíc si 
v březnu přetrhl vaz v koleně a od fotbalu si musel 
nuceně odpočinout. Během léta začal zvažovat 
návrat do českého prostředí, zájem údajně měla 
i Slavia, nakonec si ale vybral dres vršovických 
sousedů Bohemians. Navrátilec se uvedl náramně, 
když se pohotově trefil v domácím utkání s Jablon-
cem a vstřelil vítězný gól „Klokanů“!

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

SRPEN
30. SRPNA

1936 Karel Lichtnégl 1963-1964 3/0

1947 Václav Samek 1973-1978 11/0

1972 Pavel Nedvěd 1994-2006 91/18

31. SRPNA

1909 Josef Košťálek 1930-1939 43/2

1962 Bartolomej Juraško 1991 4/0

ZÁŘÍ
1. ZÁŘÍ

1938 Pavel Kouba 1963 3/0

1990 Stanislav Tecl 2013-2014 2/0

2. ZÁŘÍ

1925 Ladislav Müller 1952 3/2

4. ZÁŘÍ

1927 Rudolf Baťa - - - - - - - -

1981 Tomáš Hübschman 2001-2014 58/1

5. ZÁŘÍ

1974 Ivo Ulich 1997-2000 8/1

1977 Jiří Kowalík - - - - - - - -
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EVROPSKÝ 
Damoklův meč

České kluby si musejí každoročně proklestit ces-
tu do bohaté pohárové Evropy zrádnými houštinami 
předkol, která začínají ještě před startem nejvyšší 
domácí soutěže. Tato náročná zápasová kombina-
ce skrývá v sobě riziko konfrontace předsezónních 
ambicí s výsledkovou realitou. Pokud se obojí nepo-
daří sladit k všeobecné spokojenosti, rozhoupe se 
nad trenéry pověstný Damoklův meč.

Na vlastním krku to vloni pocítil kouč mistrovské Plzně Miro-

slav Koubek, když viktoriáni nečekaně selhali v domácí odvetě 

třetího předkola Ligy mistrů s Maccabi Tel Aviv, který tak o rok 

později „okopíroval“ osud svého předchůdce Dušana Uhrina 

mladšího. Letos byl jen pár minut od vyhazovu nebo vlastní re-

zignace trenér Sparty Zdeněk Ščasný v odvetném duelu na Letné 

s neznámým dánským vicemistrem Sönderjyske. Hodně by si svo-

ji pozici zkomplikoval jeho plzeňský kolega Roman Pivarník, kdyby 

Viktoria s podobnou dávkou štěstí rovněž až těsně před koncem 

nedosáhla na postupovou remízu 1:1 v klíčovém třetím předkole 

Champions League v Baku s Karabachem.

Přesto jedna česká trenérská hlava s mírným časovým od-

stupem padla. I když měl Uhrin junior mediálně od vedení Slavie 

garantovanou pevnou podporu a z ní pramenící i potřebný „klid 

na práci“, už ji bude v Edenu místo něj vykonávat někdo jiný. Dů-

vod? Špatné výsledky a výkony v úvodu sezony jak v lize, tak v „Ev-

ropě“, byť se do ní červenobílí poměrně šťastně vrátili po dlouhých 

sedmi letech… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Čtyři nejlepší evropské soutěže budou 
mít od sezony 2018/2019 v hlavní fázi Ligy 
mistrů automaticky čtyři zástupce. Podle 
aktuálního pořadí se navýšení míst týká 
španělské, německé, anglické a italské 
ligy. Až dosud měly tři nejlepší země 
tři jistá místa, čtvrtý tým byl nasazen 
do třetího předkola.

Kvarteto bude
ve čtyřech

Nejvíc na změně, kterou v pátek oznámila 
UEFA, vydělá momentálně čtvrtá Itálie, která 
zatím mohla do hlavní fáze poslat jen dva nej-
lepší celky, třetí hrál čtvrté předkolo. Reforma 
je reakcí na snahu velkoklubů, jejichž zástupci 
už několikrát jednali o možnosti vytvořit vlast-
ní soutěž, která by nebyla závislá na UEFA. 
Reforma se má týkat také dalšího navýšení 
finančních prémií pro Ligu mistrů a Evropskou 
ligu. Nově budou odměny stát na čtyřech pilí-
řích (startovné, výkony, koeficient a televizní 
práva). UEFA slibuje výrazné navýšení. Dosud 
byla fixní částka 725 milionů eur (asi 19,5 mi-
liardy korun), dalších 482 milionů eur bylo 
z práv. Kompletní nové schéma má být klubům 
představeno příští týden v Ženevě. 

 ROZDÍLNÉ TRENÉRSKÉ OSUDY PRAŽSKÝCH „S“. 
 ZATÍMCO LETENSKÝ ZDENĚK ŠČASNÝ POHÁROVÉ KVALIFIKACE PŘEŽIL… 

 … JEHO PROTĚJŠEK DUŠAN UHRIN BYL ZE SLÁVISTICKÉ LAVIČKY ODVOLÁN. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Všechny tři české kluby, které postoupily do základní 
skupiny Evropské ligy, se mohou svorně těšit na zvučné 
italské soupeře - Inter Milán, AS Řím a Fiorentinu.

KRESBA TÝDNE

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


Den D se blíží. Už v neděli vstoupí česká reprezentace do kvalifikace o mis-
trovství světa 2018, na Letné se postaví Severnímu Irsku. Nový trenér KAREL 
JAROLÍM, který se ujal národního mužstva na konci července, je ve velkém 
očekávání. Do ostrých zápasů půjde jeho výběr, jehož složení odkryl ve čtvr-
tek, prakticky z voleje. Absolvuje pouze středeční přípravu s Arménií. Navíc 
mu situaci zkomplikovala zranění dvou záložníků - sparťana Bořka Dočka-
la a mladoboleslavského Jakuba Rady. „To je realita, s tím nic neuděláme. 
I tak věřím, že kvalifikaci rozjedeme vítězně,“ přeje si Jarolím.

Karel Jarolím:

„Věřím, 
že jsem vybral 
odolné typy!“

Karel Jarolím:

„Věřím, 
že jsem vybral 
odolné typy!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Jste v očekávání, co duel se Severními Iry přinese?

„Samozřejmě, že čím se utkání blíží, myšlenek na něj přibývá. 

Uvidíme ale také, co nabídne zápas s Arménií. I když je to přípra-

va, něco nám určitě může ukázat. Myslím, že po něm budeme 

moudřejší.“ 

	 Nakolik vám zkomplikovala plány zranění Dočkala 

a Rady?

„Když mám být upřímný, tak poměrně dost. Nejdřív vypadl Bo-

řek. Ať je to jak chce, on měl být tím, kdo by měl v ofenzívě tvrdit 

muziku. Bohužel je mimo hru. Čerstvě se zranil Rada, na kterém 

stojí hra Boleslavi. Komplikace to tedy je.“

	 Naopak, dělá vám radost, že jste měl správný nos na li-

bereckého Jana Sýkoru? Pár hodin poté, co se dozvěděl o pre-

miérové nominaci, vstřelil hattrick Larnace v odvetě play off 

Evropské ligy.

„Směrem k reprezentaci je to povzbudivé, může si do ní pře-

nést současnou pohodu. Přiznám se, že jsem o něm přemýšlel 

jako o levém obránci, ale oba zápasy s Larnakou odehrál v záloze. 

Ukázal, že je schopen se z tohoto postu dostat do koncovky. Kaž-

dopádně je potěšující, že je využitelný na více místech.“

	 Z kolika jmen jste vlastně vybíral?

„Přesné číslo nevím, ale bylo to mezi třiceti až čtyřiceti. Bohu-

žel jsem neměl příliš času, v červenci jsem ještě pár týdnů působil 

v Mladé Boleslavi.“

	 Jakým způsobem jste si o hráčích, kteří připadali v úva-

hu pro reprezentaci, sháněl informace?

„V první řadě jsme se s mými kolegy a spolupracovníky snažili 

navštívit co nejvíc zápasů přímo na stadionech. Samozřejmě byli 

 KAREL JAROLÍM BĚHEM SVÉHO PRVNÍHO TRÉNINKU V ROLI REPREZENTAČNÍHO KOUČE.  NOVÝ TRENÉR SI VZAL „K RUCE“ V ROLI JEDNOHO ZE SVÝCH ASISTENTŮ ZKUŠENÉHO MIROSLAVA KOUBKA. 

„Hráče, kteří 
v reprezentaci skončili, 

jsem nepřemlouval“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„V létě změnil klub, přestoupil do Brém. Věřím, že tam příleži-

tost dostane. Dobře ho znám, v naší gólmanské trojici je nositelem 

zkušenosti. Zatímco Vaclík zastupuje střední generaci a Koubek 

tu nejmladší.“ 

	 Spekulovalo se, zda zařadíte mezi vyvolené útočníka 

Patrika Schicka. Nakonec jste se, vzhledem k důležitým kvali-

fikačním duelům, rozhodl jej ponechat k dispozici trenérovi je-

denadvacítky Vítězslavu Lavičkovi. Objevil by se z celku lvíčat 

ve vašem výběru i jiný hráč?

„Především se mluvilo o Schickovi, který už za Sampdorii Janov 

nastoupil v italské lize. V okruhu hráčů pro áčko je určitě i Václav 

Černý, ale i další. Znovu opakuji: pokud na sebe kdokoli upozorní 

výbornými výkony, dostane prostor i v A-týmu.“

	 Po evropském šampionátu ve Francii ukončila reprezen-

tační kariéru pětice hráčů v čele s brankářem Petrem Čechem. 

Zvažoval jste, že se pokusíte na některého z nich apelovat, zda 

by rozhodnutí nepřehodnotil?

„Jejich verdikt v národním mužstvu skončit jsem vzal jako ho-

tovou věc. Nemělo by smysl přemlouvat, nemám tohle příliš rád. 

Bylo to jejich svobodné rozhodnutí. Uvažoval jsem pouze o hrá-

čích, které lze použít.“ 

	 Figuruje ve vašich plánech Tomáš Rosický, který stále 

nevynesl verdikt nad svojí fotbalovou budoucností? Jste s ním 

v kontaktu?

„Připravuje se individuálně, uvidíme, jak se rozhodne. Mám 

v plánu se s ním sejít. Pořád je to nadstandardní hráč. 

ROZHOVORROZHOVOR

 POSLEDNÍ KLUBOVÉ ANGAŽMÁ KARLA JAROLÍMA BYLO JEŠTĚ LETOS V SRPNU NA LAVIČCE MLADÉ BOLESLAVI… 

hráči, které jsme naživo neviděli, o nich jsme si opatřili spoustu 

materiálů. Věřím, že jsme na nikoho z těch, kteří si nominaci za-

sloužili, nezapomněli.“

	 Váhal jste nad některým jménem?

„K reprezentaci jsem se svým realizačním týmem přišel s kon-

krétní koncepcí, snažili jsme se výběr sestavit z hráčů, kteří do ní 

zapadají. A také, aby všechny pozice byly zdvojené.“

	 Komplikuje vám situaci, že Spartu i Plzeň, z nichž repre-

zentace v posledních letech nejvíc čerpala, nezastihl úvod sezó-

ny v ideálním rozpoložení?

„Představoval jsem si, že tyto celky budou v lepší formě, aby 

bylo možné využít součinnost. Ovšem daný stav je trochu složi-

tější. Ještě se krátce vrátím k předešlé otázce. Neváhal jsem 

s pozvánkou u kluků, kteří předtím podávali v reprezentaci dobré 

výkony. Například jsem ale nemohl nominovat zraněného stopera 

Tomáše Sivoka.“

	 Některé fotbalisty uvidíte osobně poprvé?

„Spoustu z nich osobně znám, je ale pravda, že jiné vůbec. Budu 

je ovšem mít možnost vidět v tréninku.“

	 O záložníkovi Janu Sýkorovi už byla řeč. Čím vás oslovil 

jeho spoluhráč z Liberce, obránce Lukáš Pokorný?

„Také on si drží stabilní výkonnost, dlouhodobě má vysoký stan-

dard. Myslím, že nominace těchto dvou hráčů je zároveň výzvou 

pro další kluky. Kdo na sebe upozorní kvalitními výkony, má dveře 

do reprezentace otevřené.“

	 Pro mnohé je překvapením, že se do národního týmu 

po třech letech vrací brankář Jaroslav Drobný, který v uplynulé 

sezóně v Hamburku nebyl příliš v permanenci. 

 O KARLU JAROLÍMOVI JE ZNÁMÉ, ŽE PATŘÍ K VELMI NÁROČNÝM TRENÉRŮM. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Nejpodstatnější otázkou je jeho zdravotní stav. Jinak si myslím, 

že pořád má mužstvu co dát.“

	 Přihlížel jste při sestavování výběru jen k momentální 

formě hráčů, nebo i k jejich charakteru?

„Zohledňoval jsem oba parametry. Se svými kolegy jsem se 

snažil poskládat mužstvo tak, aby v něm nechyběla zkušenost, 

charakter, ani forma. Soustředil jsem se na hráče, o nichž jsem 

přesvědčený, že unesou tlak, který s sebou důležitá utkání nesou. 

Věřím, že jsem vybral odolné typy. Už první kvalifikační zápas se 

Severním Irskem bude o vůli. Jedná se o bojovného, houževnaté-

ho soupeře.“

	 Jste známý tím, že dbáte na disciplínu. Za poslední roky 

se někteří reprezentanti „namočili“ do různých prohřešků. Bu-

dete podobné věci u hráčů tolerovat? 

„V případě, že by k něčemu takovému došlo, vyřešil bych to 

po svém. Tedy důrazně. Takové věci nelze přehlédnout. Reprezen-

tace by si měl každý vážit, stejně tak i vědět, jak se chovat mimo 

trávník.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 V NOVÉ ROLI SI MUSÍ KAREL JAROLÍM ZVYKAT NA VÝRAZNĚ ZVÝŠENÝ TLAK MÉDIÍ. 

Karel Jarolím
Narozen: 23. srpna 1956 * Hráčská kariéra: její největší část 
strávil v pražské Slavii, kde působil v letech 1977-1978, 1980-1987 
a 1991-1992, hrával nejvyšší soutěž ještě ve Viktorii Žižkov, Bohe-
mians a v Benešově, v letech 1987-1991 působil ve Francii (Rouen, 
Amiens) * Největší úspěchy: mistrovský titul s Duklou (1979) * 
Reprezentace: 13 zápasů, žádný gól
Trenérská kariéra: Dukla Příbram (1997-1998), Slavia Praha 
(1999-2001, asistent), Racing Štrasburk (Francie, 2001-2003,asi-
stent), 1. FC Synot (2003-2004), Slavia Praha (2004-2010), Slovan 
Bratislava (Slovensko, 2010-2011), Al-Ahlí Džidda (Saúdská Ará-
bie, 2011-2013), Al-Wahda (Spojené arabské emiráty, 2013), Mladá 
Boleslav (2014-2016), reprezentace ČR „A“ (2016-?)
Největší úspěchy: finalista asijské Ligy mistrů (2012), český mistr 
(2008, 2009), slovenský mistr (2011), vítěz MOL Cupu (2016), vítěz 
Slovenského poháru (2011), vítěz Královského poháru (2012), ví-
těz ankety Trenér roku (2008)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 MEZI NEJVĚTŠÍ TRENÉRSKÉ ÚSPĚCHY KARLA JAROLÍMA PATŘÍ OBHAJOBA MISTROVSKÉHO TITULU SE SLAVIÍ V ROCE 2009. 

	 Jakou filozofii budete v národním mužstvu razit?

„Pro každého fotbalistu by reprezentace měla znamenat výzvu. 

Je nasnadě, že to musí být postavené na týmové hře a práci. Kluci 

v současné době nepůsobí v evropských velkoklubech, na druhou 

stranu špatné hráče nemáme. Ale musí být z nich cítit, že se pro 

společný úspěch maximálně obětují.“

	 Je samozřejmě hodně brzy, nicméně jaké šance má 

podle vás Česko v kvalifikaci?

„Neřeknu nic nového, když sdělím, že je to těžká skupina. Ale 

pokusíme se zabojovat o druhou příčku. Na mistrovství světa 

jsme byli naposledy před deseti lety, pro někoho to může být po-

slední šance si na šampionátu zahrát. Nechci vyhlašovat, že na to 

máme, to ukáží až samotné zápasy.“

	 Budete se snažit praktikovat stejný styl jako v Boleslavi, 

tedy ofenzivní?

„Ano, do hlav hráčům je potřeba dostat vítěznou filozofii. Aby 

z jejich herního projevu bylo cítit, že chtějí vyhrát.“

	 Navykl jste si na jiný styl práce? Nebo vám každodenní 

styk s hráči chybí?

„Je to samozřejmě jiné. Musím říct, že mi to trochu chybí. Přece 

jen, když jste s hráči v každodenním kontaktu, víte, že se dá ovliv-

nit podstatně víc věcí.“ 

„Chci hráčům dostat 
do hlav vítěznou 

filozofii!“

 JAKÉ ÚSPĚCHY SE OBJEVÍ V SÍNI SLÁVY ČESKÉ KOPANÉ POD TRENÉRSKÝM VELENÍM KARLA JAROLÍMA? 

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/


Šlágr pro Plzeň!  
Přestože o poločase prohrávali, 

třemi góly otočili Západočeši 

hit 5. kola ve svůj prospěch. 

Po porážce 1:3 byl následně 

odvolán slávistický trenér 

Dušan Uhrin!

 5. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Šlágr pro Plzeň!  
Přestože o poločase prohrávali, 

třemi góly otočili Západočeši 

hit 5. kola ve svůj prospěch. 

Po porážce 1:3 byl následně 

odvolán slávistický trenér 

Dušan Uhrin!
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V létě po čtyřech letech opustil Slovácko a ujal se 
vlády nad lavičkou Brna. V sobotu stál proti svým ne-
dávným svěřencům na opačné straně barikády. Tre-
nér Svatopluk Habanec přiznává, že měl zvláštní po-
cit, když se kolem něj míhaly tváře, se kterými roky 
spolupracoval. Znalost týmu Slovácka ovšem doko-
nale využil, Brno na utkání výborně takticky nachys-
tal a oslavil s ním premiérovou výhru v nové sezóně 
(1:0). Tři body trefil navrátilec ze zahraničí Jan Polák.

„Sentiment šel stranou,
hlavní byla výhra!“

 NA BRNĚNSKÉ LAVIČCE SE SVATOPLUK HABANEC KONEČNĚ DOČKAL LIGOVÉ VÝHRY… 

 Jaké to bylo, vést Brno proti „svým“?

„Vzhledem k tomu, že jsem na Slovácku působil čtyři roky, to samozřejmě bylo zvláštní. 

Ale sentiment šel stranou. Zásadní bylo, abychom se koncentrovali na náš výkon. Nutně 

jsme potřebovali zabrat za tři body, do soboty jsme měli v kolonce výher nulu. To bylo pro 

nás všechny podstatné.“

 Potěšil vás i výkon?

„Moc mě těší, že se nám povedlo vyhrát naprosto zaslouženě. Byli jsme často na míči, 

vyprodukovali jsme hodně střel, dostali jsme se do spousty šancí. Chyběla jenom pojistka. 

Obávali jsme se, že soupeř z nějaké ojedinělé akce vyrovná. Což se také málem stalo, byl 

to zdvižený prst.“

 Přiblížil se výkon tomu, co byste chtěl, aby pod vámi Brno předvádělo?

„Doteď jsme předváděli pouze pasáže. Dvacet minut dobrých, půl hodinka slabší. Teď 

už to bylo solidních sedmdesát ku dvaceti průměrným minutám. Dokonalé to ale nebude 

nikdy, to ani nejde.“ (směje se) 

 Měl jste jistě Slovácko dokonale přečtené...

„Nebudu zastírat, že lépe než Slovácko asi žádný jiný tým znát nemůžu. To je pocho-

pitelné. Při taktické přípravě jsem dal klukům spousty informací o jednotlivých hráčích 

Slovácka. Důležitá byla naše volba eliminovat rozehrávku Šimulikoského. Tím, že nebyl 

ve hře Rada, se to nabízelo. Záměr se povedlo realizovat.“

 … PARADOXNĚ PROTI SLOVÁCKU, KDE PŮSOBIL JEŠTĚ V MINULÉ SEZONĚ. 

ECHO 5. KOLA

  Zlín je na špici!
Byť pouze zásluhou lepšího skóre před 
rovněž třináctibodovou Spartou. Loň-
ský nováček ztratil jen remízou ve 2. 
kole na Slavii, jinak čtyřikrát zvítězil 
(naposledy nad Karvinou 3:0) a vstřelil 
nejvíce gólů ze všech 16 týmů!

  První výhry 
Brna a Liberce
Zbrojovka zdolala Slovácko, Liberec 
uspěl rovněž 1:0 v Příbrami, takže v sou-
těži zbývají již jen dva celky, které dosud 
nezvítězily: předposlední Jihlava (nyní 
0:2 s Teplicemi) a poslední Příbram (0:1 
s Libercem), jež nedokázala bodovat ani 
pod novým trenérem Radou.

  Bolce se daří
Středočeši nečekaně klopýtli při pre-
miéře kouče Leoše Kalvody ve 3. kole 
doma s Karvinou, ale jinak pokračují 
v plném bodovém zisku i po odchodu 
Karla Jarolíma k reprezentaci. Hradec 
Králové zdolali 2:0.

  Pád Dušana Uhrina
Vyřazení z pohárové Evropy a nepře-
svědčivé výkony v domácí lize koruno-
vané porážkou 1:3 v Plzni znamenaly 
předčasný konec pro Dušana Uhrina 
na lavičce Slavie. Jméno jeho nástupce 
zatím vedení „sešívaných“ neoznámilo.

PROGRAM 6. KOLA
Slovácko - Zlín 09.09. 18:00

Sparta Praha - Mladá Boleslav 10.09. 15:00

Hradec Králové - Příbram 10.09. 17:00

Karviná - Jihlava 10.09. 17:00

Liberec - Plzeň 10.09. 20:15

Bohemians 1905 - Brno 11.09. 15:00

Jablonec - Dukla Praha 11.09. 17:00

Teplice - Slavia Praha 11.09. 18:15

VÝSLEDKY 5. KOLA
Dukla - Sparta 0:2

Plzeň - Slavia 3:1

Příbram - Liberec 0:1

Brno - Slovácko 1:0

Bohemians 1905 - Jablonec 2:0

Jihlava - Teplice 0:2

Mladá Boleslav - Hradec Králové 2:0

Zlín - Karviná 3:0

CELKOVÁ TABULKA
MUŽSTVO Z V R P S B

1. Zlín 5 4 1 0 11:3 13

2. Sparta Praha 5 4 1 0 10:2 13

3. Mladá Boleslav 5 4 0 1 9:3 12

4. Plzeň 5 3 1 1 9:5 10

5. Teplice 5 2 2 1 4:2 8

6. Jablonec 5 2 1 2 9:11 7

7. Karviná 5 2 1 2 8:11 7

8. Brno 4 1 3 0 2:1 6

9. Hradec Králové 5 2 0 3 5:7 6

10. Slavia Praha 4 1 2 1 7:6 5

11. Slovácko 5 1 2 2 8:8 5

12. Liberec 5 1 2 2 3:6 5

13. Dukla Praha 5 1 1 3 6:7 4

14. Bohemians 1905 5 1 1 3 3:8 4

15. Jihlava 5 0 2 3 3:7 2

16. Příbram 5 0 0 5 0:10 0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 5. KOLA

 PO REPREZENTAČNÍ PAUZE ČEKÁ TÝM 
 KOUČE HABANCE NÁROČNÝ MAČ NA BOHEMIANS. 

 Dal jste si před sezónou osobní cíl?

„Dal jsem si poměrně krátký cíl. A sice, že po šestém kole 

zhodnotím průběh soutěže. A to ještě nenastalo.“ (směje se)

 Ale asi máte přání, kde byste se chtěl s Brnem pohybovat?

„Pro mě je jednoznačný cíl, skončit v první polovině tabulky.“

 To se Brnu v uplynulé sezóně povedlo. Cítíte, že je laťka 

posazená vysoko?

„Lidé často zapomínají. Když se podíváte na ročníky předchozí, 

zjistíte, že ten minulý byl extrém. Obranný extrém. Připojil bych 

k tomu jednu důležitou věc. Strašně jsem se obával, jak si pove-

deme v defenzivě, obranná řada je ze sedmdesáti procent nová. 

Zatím, klepu si na zuby, to funguje. Ze čtyř zápasů inkasovat jeden 

gól, to o něčem vypovídá.“

 Ale asi byste si představoval víc než dva vstřelené góly.

„Samozřejmě. Ale je lepší začít odzadu, než spustit hurásystém 

do ofenzívy.“ 

 Vypsal jste pro vaše svěřence speciální prémii za vítězství?

„Ačkoli motivační stimuly čas od času používám, tentokrát nebyla třeba. Bylo by to zby-

tečné, každý věděl, o co hrajeme. To bylo víc, než něco slibovat. Před utkáním jsem tedy nic 

nevypisoval, nicméně nějaké občerstvení klukům do kabiny donesu.“

 Prohodil jste po utkání pár slov s někým ze Slovácka?

„Nebyl čas. Na Slovácko vzpomínám moc rád, o víkendu se tam vydám. Hrají přátelák, 

uvidím se s lidmi, s nimiž jsem dlouhé roky úspěšně spolupracoval.“

 Poprvé po návratu nastoupil zkušený záložník Jan Polák, po přestávce zápas gó-

lem rozhodl. Naplňuje stoprocentně vaše představy?

„Pro mě je nejdůležitější, že to, jak působí v kabině a v tréninkovém procesu, přenesl 

i na hřiště. Honza byl víc než jistý, přestože půl roku nehrál. Bude to u něj v pořádku. Stejně 

jsem to měl ve Slovácku s Liborem Doškem.“

 Pro trenéry je jistě výhra, když má v kabině takovou personu...

„Jednoznačně. U spoluhráčů má respekt, už jen tím, co dokázal. Jejich výroky v médiích 

po jeho příchodu jsou toho důkazem. Honza je výjimečný, rozdílový hráč. Jsem rád, že ho 

mám v týmu.“

SVATOPLUK HABANEC * Narozen: 22. září 1969 * Trenérská kariéra: DIOSS Chomutov 
(2000-2001, hrající asistent), FK Teplice (2001-2006, asistent), FK Ústí nad Labem (2006-
2012), 1. FC Slovácko (2012-2016), Zbrojovka Brno (2016-?) * Největší úspěchy: vítězství 
ve II. lize (2010, 2012)

 CÍL SE ZBROJOVKOU? HORNÍ POLOVINA TABULKY! 

ZAUJALO MĚ

JOSEF PEŠICE

„V pátek jsem zvládl vidět dvě přede-
hrávaná ligová utkání, protože jsem z Mladé 
Boleslavi vyrazil zpátky do Prahy deset 
minut před koncem. Domácí v zápase s no-
váčkem z Hradce jasně dominovali, brzy šli 
do vedení, když se hlavou po rohovém kopu 
prosadil stoper Hůlka. Celkově podal sluš-
ný výkon a myslím si, že Víťovi Lavičkovi 
trochu zamotal hlavu, že ho v nominaci „je-
denadvacítky“ zařadil pouze mezi náhrad-
níky. Stínem utkání bylo nešťastné a vážné 
zranění boleslavského špílmachra Jakuba 
Rady, kterého nyní bohužel místo srazu re-
prezentačního „áčka“ čeká operace kolena 
a potom dlouhá rekonvalescence…

Domácí výhrou 2:0 skončilo i násled-
ný duel ve vršovickém „Ďolíčku“, kde mě 
Bohemians příjemně překvapili bojovným 
a kompaktním týmovým výkonem. Do této 
kategorie patří i návrat talentovaného Do-
minika Maška, který býval vždy tahounem 
juniorských reprezentací, z několikaletého 
působení v zahraničí do domácí ligy. Svůj 
comeback vyšperkoval i pohotovým vedou-
cím gólem, který byl zároveň i vítězným. 
Pokud zůstane na této výkonnostní vlně 
nebo půjde ještě nahoru, určitě dostane pří-
ležitost v příštích utkáních „lvíčat“ , která 
nás ještě letos čekají. Potěšitelné bylo, že 
celé utkání odehráli i Hubínek, Havel a Tráv-
ník, kteří patří do základního kádru.“

 Plzeň - Slavia  3:1 (0:1)
Branky: 48. M. Petržela (Hromada), 65. Hejda (J. Kopic), 86. Krmenčík (Hořava) - 13. J. Bílek (Milan 
Škoda). Rozhodčí: Ardeleánu - Pelikán, J. Paták. ŽK: Hořava - Van Kessel, Ngadeu. Diváci: 11.317.
Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, R. Hubník, Limberský - M. Petržela (70. Zeman), Hromada, Hořava, 
J. Kopic - Bakoš (88. Baránek), Ďuriš (68. Krmenčík). Trenér: R. Pivarník.
Slavia: Berkovec - Bořil, J. Bílek, Deli (69. Mešanovič), Švento - Ngadeu, T. Souček - Van Kessel, 
Hušbauer (82. Van Buren), Zmrhal (82. Mihalík) - Milan Škoda. Trenér: Uhrin ml.
    

 Příbram - Liberec  0:1 (0:0)
Branka: 52. Hovorka (Vůch). Rozhodčí: Franěk - Moláček, Fišer. ŽK: Trapp, Jiránek - Vůch, Súken-
ník, Pokorný, Baroš. Diváci: 2182.
Příbram: A. Hruška - Tregler, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Krameš (67. Mahmutovič), Trapp - T. Pilík, 
Rezek, Ferrara (55. Laňka) - Peltier (76. Majtán). Trenér: P. Rada.
Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Pokorný (65. Latka), Bartošák (74. Nitrianský) - Folprecht, 
Súkenník - Bartl, Sýkora (86. Breite), Vůch - Baroš. Trenér: Trpišovský.
    

 Dukla - Sparta  0:2 (0:0)
Branka: 58. Frýdek (Šural), 78. Frýdek (Vácha). Rozhodčí: Proske - Arnošt, Černý. ŽK: Kušnír - 
Frýdek. Diváci: 6243.
Dukla: Hroššo - Kušnír, Štetina, Smejkal, Podaný - Marek Hanousek, Považanec, Daniel Tetour 
(68. Juroška) - Olayinka (82. D. Preisler), Beauguel, Čajič (68. Manzia). Trenér: Šilhavý.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Costa, Michal Kadlec (70. J. Brabec) - Vácha, Frýdek - Zahus-
tel, Lafata (68. Mareček), Josef Šural - Juliš (80. Pulkrab). Trenér: Z. Ščasný.
    

 Ml. Boleslav - Hradec Králové  2:0 (1:0)
Branky: 10. Hůlka (Přikryl), 56. Magera (přímý kop). Rozhodčí: Machálek - Pochylý, Antoníček. ŽK: 
Magera, Pauschek, Da Silva - Vlkanova, P. Černý, Malinský. Diváci: 3217.
Ml. Boleslav: Jakub Diviš - Pauschek, Da Silva, Hůlka, Fleišman (54. Keresteš) - Kúdela, J. Rada 
(46. J. Valenta) - M. Vukadinovič, Magera, Přikryl - Mebrahtu (83. Chramosta). Trenér: Kalvoda.
Hr. Králové: Ottmar - Holeš, Chleboun, M. Plašil, Mudra - P. Černý (63. Pázler), P. Mareš - Martan 
(75. M. Černý), Vlkanova, Malinský (85. Zorvan) - Žondra. Trenéři: Frimmel a Pilný.

v 

 Jihlava - Teplice  0:2 (0:0)
Branky: 78. Ljevakovič (odražený míč), 86. Hora (Krob). Rozhodčí: Nenadál - Mokrusch, I. Nádvor-
ník. ŽK: Batioja, Rabušic - Kodeš, Vachoušek. Diváci: 2843.
Jihlava: Hanuš - Blaič, Mišůn, Rosa, Urdinov - Batioja (56. Zoubele), Urblík - Vaculík (66. Šamánek), 
Hronek (79. P. Dvořák), Ikaunieks - Rabušic. Trenér: Hipp.
Teplice: Grigar - Vondrášek, Lüftner, Jeřábek, Krob - Ljevakovič - Hora (89. Dressler), R. Hrubý 
(87. Vachoušek), Kodeš, Fillo (84. Potočný) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
    

 Bohemians 1905 - Jablonec  2:0 (0:0)
Branky: 46. D. Mašek (vyražený míč), 79. T. Čížek (M. Dostál). Rozhodčí: Královec - Vysloužil, Bo-
ček. ŽK: Šmíd - V. Kubista, Jiráček. Diváci: 3504.
Bohemians 1905: Budinský - M. Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Hubínek, Jirásek - M. Hašek, D. Mašek 
(87. Jindřišek), Luts (79. Kuchta) - Mikuš (73. T. Čížek). Trenér: M. Koubek.
Jablonec: V. Hrubý - Kouřil (46. V. Kubista), Pernica, Hybš - Hübschman (72. Martin Pospíšil) - Nový, 
Trávník, Jiráček, Končal - Mehanovič (53. Martin Doležal II) - Wágner. Trenér: Frťala.
    

 Brno - Slovácko  1:0 (0:0)
Branka: 47. Polák (Lutonský). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Peřina, Kubr. ŽK: Biolek, Ťok, Kerbr (všichni 
Slovácko). Diváci: 4322.
Brno: Melichárek - Jakub Šural (82. Sedlák), Vraštil, Kijanskas, Lutonský - Polák, Lacko - Hyčka, 
Milan Škoda (73. R. Buchta), Vávra (69. Pašek) - Řezníček. Trenér: Habanec.
Slovácko: Heča - Chvátal, Daníček, Košút, Reinberk - Šumulikoski, Ťok (52. Kalouda) - Biolek 
(52. Koné), Havlík, Kerbr (65. Zajíc) - Jaroslav Diviš. Trenér: Levý.
    

 Zlín - Karviná  3:0 (1:0)
Branky: 30. Diopp (Lukáš Holík), 60. Diop (V. Vukadinovič), 77. Lukáš Holík (Jordan). Rozhodčí: 
Julínek - Blažej, Hrabovský. ŽK: Diop (Zlín). Diváci: 5223.
Zlín: S. Dostál - Kopečný, Jugas, T. Hájek, Matejov – V. Vukadinovič (68. Jordan), Hnaníček, Živulič, 
Lukáš Holík - Poznar (81. Harba), Diop (88. Hubáček). Trenér: Páník.
Karviná: Laštůvka - Libor Holík, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Voltr (65. Okleštěk), 
Budínský, Zelený (34. Moravec) - Jurčo (80. Panák). Trenér: Weber.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Dvě nulová bodová i stře-
lecká vystoupení vedoucího 
Jablonce v hlavním městě sesa-
dila Severočechy z první příčky, 
na kterou se překvapivě vyhoupl 
Zlín, jemuž dýchají na záda vice-
mistr z Letné a probuzená mis-
trovská Plzeň s loňským mla-
doboleslavským lídrem.  U dna 
si vylepšili dosavadní bilanci 
především „Klokani“, i po změně 
trenéra na první gólový zásah 
marně čeká poslední Příbram.

1. Zlín 11 2,200
2. Sparta 10 2,000
3.-5. Plzeň 9 1,800
3.-5. Ml. Boleslav 9 1,800
3.-5. Jablonec 9 1,800
6.-7. Karviná 8 1,600
6.-7. Slovácko 8 1,600
8. Slavia 7 1,750
9. Dukla 6 1,200
10. Hr. Králové 5 1,000
11. Teplice 4 0,800
12-14. Liberec 3 0,600
12-14. Bohemians 1905 3 0,600
12-14. Jihlava 3 0,600
15. Brno 2 0,500
16. Příbram 0 0

 FOTBALISTÉ „BOLKY“ ZAOSTÁVAJÍ S 9 GÓLY 
 O DVA ZÁSAHY ZA LÍDREM ZE ZLÍNA. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Zlín novým lídrem

VYCHYTANÉ NULY

4
Tomáš Grigar (Teplice), Tomáš Koubek (Sparta)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

4
Tomáš Wágner (Jablonec)

3 - Dame Diop (Zlín), Jaroslav Diviš (Slovácko), Bořek Dočkal (Sparta), Jan Chramo-
sta (Ml. Boleslav), Pavol Jurčo (Karviná) * 2 - Martin Frýdek (Sparta), Tomáš Hájek 
(Zlín), Lukáš Holík (Zlín), Davis Ikaunieks (Jihlava), Jakub Jugas (Zlín), Gino Van Kes-
sel (Slavia), Jan Kopic (Plzeň), David Lafata (Sparta), Lukáš Magera (Ml. Boleslav), 
Muris Mešanovič (Slavia), Néstor Albiach (Dukla), 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)

8,5
Jan Kopic (Plzeň, 2 + 3)

7,5 - Pavol Jurčo (Karviná, 3 + 1) * 7 - Jakub Rada (Ml. Boleslav, 2 + 2) * 6 - Dame 
Diop (Zlín, 3+0), Jaroslav Diviš (Slovácko, 3 + 0), Jan Chramosta (Ml. Boleslav, 3 + 0), 
Michal Trávník (Jablonec, 0 + 4), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 0 + 4) * 5,5 - Martin Frý-
dek (Sparta, 2 + 1), Lukáš Holík (Zlín, 2 + 1), Lukáš Magera (Ml. Boleslav, 2 + 1), Muris 
Mešanovič (Slavia, 2 + 1), Néstor Albiach (Dukla, 2 + 1) * 5 - Josef Hušbauer (Slavia, 1 
+ 2) * 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), Milan Škoda (Slavia, 1 + 1) * 
3 - Eldar Civič (Slovácko, 0 + 2), Martin Dostál (Bohemians 1905, 0 + 2), Marco Jordan 
(Zlín, 0 + 2), Róbert Matějov (Zlín, 0 + 2), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 0 + 2)

http://www.o2tv.cz/
http://molcesko.cz/cz/
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Jak Slavia přišla o trenéra
  Plzeň - Slavia   3:1 (0:1)

V nejatraktivnějším mači 5. ligového kola se sice v barvách Sla-

vie střelec Milan Škoda neprosadil (1), ale zastoupil jej stoper 

Jiří Bílek, který své spoluhráče rozjásal ve 13. minutě (2). Jenže 

to bylo ze strany hostů vše. Ani bojovník Josef Hušbauer (3) ne-

zabránil plzeňské smršti ve druhé půli. Tu dokončil v 86. minutě 

Michael Krmenčík  (4) a  slávistický brankář Martin Berkovec 

po třetím gólu ve své síti už vyhlížel konec zápasu (5). Konce se 

v pondělí ráno dočkal i kouč Pražanů Dušan Uhrin, kterého z ligo-

vého trávníku předčasně „posílal“ již v nedělním večeru plzeňský 

obránce David Limberský (6)…

1)

2)

6)

4)

5)

3)
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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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Poprvé pod Jarolímem
a s novým kapitánem

Česká reprezentace zahájila v pondělí éru pod novým trenérem Karlem Jaro-
límem. Národní tým se sešel před středečním přípravným zápasem s Arménií 
a následným nedělním vstupem do kvalifikace mistrovství světa 2018 proti Se-
vernímu Irsku. Na srazu podle očekávání chyběli zranění záložníci Bořek Dočkal 
s Jakubem Radou, místo nich byl dodatečně povolán plzeňský středopolař Tomáš 
Hořava, který si sice také přivezl šrámy z nedělního domácího utkání se Slavií, ale 
po absolvované vyšetření ve čtyřiadvacetičlenném kádru nakonec zůstal.

 KAREL JAROLÍM SI NASADIL ČEPICI A VYVEDL SVÉ „OVEČKY“ NA ÚVODNÍ TRÉNINK SVÉHO PŮSOBENÍ U NÁRODNÍHO TÝMU. 

 REPREZENTANTŮM NEZKAZIL NÁLADU ANI PROMOČENÝ STRAHOVSKÝ TRÁVNÍK. 

Za spoluhráči se přišel do hotelu podívat i ostřílený stoper To-

máš Sivok, který tentokrát v reprezentačním výběru chybí kvůli 

zranění. Jarolím převzal reprezentaci po Pavlu Vrbovi, jenž po ne-

úspěšném vystoupení na červnovém evropském šampionátu 

ve Francii nečekaně odešel do ruské Machačkaly.

Na přípravu týmu nemá nový kouč se svými asistenty Borisem 

Kočím, Miroslavem Koubkem a Janem Stejskalem příliš mnoho 

času. V pondělí odpoledne vedl na Strahově svůj první trénink ná-

rodního mužstva, kterému předcházelo pořízení kolektivní foto-

grafie. Ve středu ho čeká v Mladé Boleslavi, odkud přišel k repre-

zentaci, první přípravný zápas s Arménií a hned v neděli v Praze 

na Letné úvodní utkání světové kvalifikace se Severním Irskem.

„Vymlouvat se na málo času je těžké. Jsou tu kvalitní fotbalisté 

na to, aby se to zvládlo,“ říká navrátilec do reprezentačního „áčka“ 

útočník Václav Kadlec. „Myslím, že se toho dá stihnout hodně. 

Stihneme se zaměřit na útočnou i obrannou fázi v každém trénin-

ku, do toho se přidá video. Do hlav se to dá dostat co nejdřív a bude 

jen na nás, abychom to na pak hřišti předvedli,“ doplňuje ho zálož-

ník Vladimír Darida, který je podle počtu reprezentačních startů 

třetím nejzkušenějším z aktuálního kádru a patří také k adep-

tům na pozici kapitána. Tomáš Rosický totiž stále neoznámil, zda 

bude v reprezentaci pokračovat, Petr Čech jako jeden z pěti hráčů 

po EURO 2016 kariéru v národním týmu ukončil a další aspirant 

stoper Tomáš Sivok, který občas zaskakoval s kapitánskou pás-

kou, je zdravotně mimo hru.

SUPERSTAR VŠE NEUTÁHNE
Až do šestého září roku 2013 sehrálo Česko s Arménií tři zápa-

sy v kvalifikaci a vše šlo jako po másle. Výhry 3:0 a 4:1 v boji o po-

stup na MS 2006 a vítězství 3:0 v Jerevanu v kvalifikaci o postup 

na MS 2014 nevěstily nic zlého. Jenže ve zmíněný den se na sta-

dionu v Praze v Edenu vše změnilo, Arménie vyhrála gólem v po-

slední minutě 2:1 a ukončila již tak slabé naděje české reprezen-

tace v bojích o postup na šampionát v Brazílii.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V té době byla reprezentace Arménie na svém vrcholu, patři-

lo jí 35. místo v žebříčku FIFA. Mimochodem, nyní je na 34. příčce 

reprezentace česká, zatímco Arméni se propadli na 102. mís-

to na světě. To odpovídá tomu, jak si Arménie vedla v kvalifikaci 

o postup na EURO 2016. V osmi zápasech jen dvakrát remizovala, 

šestkrát prohrála, byť čtyřikrát o jediný gól, a zapsala si nejhor-

ší výsledek ze všech dosud hraných kvalifikací – v těch startuje 

od roku 1994! 

Rok 2015 byl pro Arménii výsledkově děsivý – šest utkání, jed-

na remíza, pět proher a skóre 3:14. Za zmínku stojí domácí prohra 

2:3 v kvalifikaci s Portugalskem, které se pak o rok později stalo 

mistrem Evropy…  

 VELKÉ NOMINAČNÍ PŘEKVAPENÍ: DO REPREZENTACE 
 SE VRÁTIL ŠESTATŘICETILETÝ GÓLMAN JAROSLAV DROBNÝ. 

V prosinci 2015 převzal tým Arménie nyní šedesátiletý Varužan 

Sukiasjan, který působil střídavě u arménských klubů a dvakrát 

se posadil i na lavičku arménské reprezentace do 21 let. Áčko vedl 

ve třech přípravných utkáních – v březnu tohoto roku Arménie 

remizovala bez branek doma s Běloruskem, na přelomu května 

a června hrála dva zápasy v USA v Kalifornii a střelecky explodo-

vala – porazila Guatemalu 7:1 a pak i El Salvador 4:0!

Teď přijíždí po třech letech opět do Česka. V Mladé Boleslavi se 

postaví nově sestavenému výběru v premiéře trenéra Karla Ja-

rolíma. Pro oba výběry jde o jedinou a poslední přípravu na vstup 

do kvalifikace o postup na světový šampionát 2018 v Rusku.

Armény čekají už 4. září v Kodani Dánové – staří známí, vždyť se 

Dánsko a Arménie potkávají už ve třetí kvalifikaci za sebou. Ve sku-

pině jsou ještě Polsko, Rumunsko, Černá Hora a Kazachstán.

Fanoušci by měli mít možnost vidět na vlastní oči jednu velkou 

hvězdu světového fotbalu. Kapitánem Arménie je Henrik Mchi-

tarjan, který byl do letošního léta velkou oporou Borussie Dort-

mund, teď si ho vyhlédl Joao Mourinho do Manchesteru United. 

Tato superstar je jednoznačně největší oporou reprezentace, ale 

na vše sám pochopitelně nestačí…

Mchitarjan je historicky nejlepším střelcem reprezentace, za-

znamenal 19 branek v 58 utkáních. Třetím nejlepším střelcem re-

prezentace je Jure Movsisjan, autor deseti branek ve 38 zápasech, 

na čtvrtém a pátém místě střelecké tabulky jsou s devíti góly další 

současní reprezentanti – Edger Manucharjan a Gevorg Kazarjan. 

Posledně jmenovaný byl autorem gólu v poslední minutě, kterým 

porazil v Edenu českou reprezentaci…

Celková vzájemná bilance dnešních soupeřů je tři výhry Česka 

a jedna Arménie, při skóre 11:3. O české branky se podělili Kol-

ler, Polák, Rosický a Vydra po dvou, Heinz, Baroš a Kolář po jedné. 

Kdo další se dnes zapíše do této historie?

JEDEN GÓL OBVYKLE POSTAČÍ
Severní Irsko skončilo na letošním mistrovství Evropy ve Fran-

cii na šestnáctém místě, když v osmifinále prohrálo vlastním gó-

lem stopera Garetha McAuleyho z pětasedmdesáté minuty. Byl 

to jediný gól zápasu a výsledek symbolicky vyjádřil styl, jakým 

se Severní Irové v posledních měsících prezentují – jejich zápasy  

obvykle řeší jediný gól…

DOČKAL TŘI TÝDNY NA MARODCE
Reprezentační záložník Bořek Dočkal má poraněné postranní kolenní vazy a bude 

chybět pražské Spartě až tři týdny. Přijde také o první sraz českého národního týmu 
pod vedením nového trenéra Karla Jarolíma, na  který v  tomto týdnu čekají zápasy 
s Arménií a Severním Irskem. Sedmadvacetiletý letenský špílmachr už nebyl ani v no-
minaci na čtvrteční odvetu 4. předkola Evropské ligy se Sönderjyske, ve které Sparta 
vybojovala výhru 3:2 a postup. Drobnému chirurgickému zákroku na menisku se musel 
v minulých dnech podrobit další sparťanský středopolař Marek Matějovský.

VYDRA PŘESTOUPIL DO DERBY COUNTY
Reprezentační útočník Matěj Vydra se znovu fotbalově stěhuje. I když o minulém 

víkendu nastoupil v závěrečných minutách za Watford v utkání Premier League proti 
Chelsea, nyní přestupuje z tohoto londýnského klubu do Derby County. Klub z druhé 
anglické ligy za něj zaplatí 10 milionů liber (asi 317 milionů korun), což by ze čtyřia-
dvacetiletého forvarda udělalo šestého nejdražšího českého hráče v historii. S novou 
akvizicí podepsalo Derby čtyřletý kontrakt, zmíněné odstupné Watfordu je nejvyšší 
v jeho klubové historii. 

RADA PŘIJDE O CELOU SEZONU…
Mladoboleslavský reprezentační záložník Jakub Rada má přetržený zkřížený vaz 

v levém koleni, čeká ho operace a po ní zhruba osmiměsíční rekonvalescence. „Bolce“ 
tak bude klíčový hráč zřejmě chybět celou sezonu. Devětadvacetiletý středopolař se 
zranil v poslední minutě prvního poločasu pátečního ligového utkání s Hradcem Králo-
vé. Při snaze o kličku se skácel na trávník a hřiště opustil na nosítkách. Kvůli zranění 
se musel omluvit z pondělního srazu českého národního týmu pod novým trenérem 
Karlem Jarolímem.

NOMINACE „A“
Nominace české fotbalové reprezentace na přípravné utkání 

s Arménií (31. srpna) a kvalifikační duel se Severním Irskem (4. září).

JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLUB POČET STARTŮ BRANKY  

BRANKÁŘI

Tomáš Vaclík Basilej 6 0

Tomáš Koubek Sparta 2 0

Jaroslav Drobný Brémy 7 0

OBRÁNCI

Theodor Gebre Selassie Brémy 37 1

Pavel Kadeřábek Hoffenheim 21 2

Michal Kadlec Sparta 65 8

Lukáš Pokorný Liberec 0 0

Marek Suchý Basilej 27 1

Daniel Pudil Sheffield Wednesday 33 2

Tomáš Kalas Fulham 2 0

Jan Sýkora Liberec 0 0

Filip Novák Midtjylland 2 0

ZÁLOŽNÍCI

Vladimír Darida Hertha Berlín 39 1

Tomáš Hořava Plzeň 5 2

David Pavelka Kasimpasa 10 0

Martin Frýdek Sparta 2 0

Ladislav Krejčí Bologna 26 4

Josef Šural Sparta 14 1

Jan Kopic Plzeň 2 0

Jiří Skalák Brighton 11 0

ÚTOČNÍCI

Tomáš Necid Bursaspor 42 12

Václav Kadlec Midtjylland 11 2

Milan Škoda Slavia 11 4

Matěj Vydra Watford 17 5

NOMINACE SEVERNÍHO IRSKA
Brankáři: Michael McGovern (Norwich), Alan Mannus (St. Johnstone/Skotsko), Trevor Carson 
(Hartlepool). Obránci: Gareth McAuley, Jonny Evans (oba West Bromwich), Craig Cathcart (Wat-
ford), Conor McLaughlin (Fleetwood), Lee Hodson (Rangers/Skotsko), Michael Smith (Peterbo-
rough), Tom Flanagan (Burton). Záložníci: Steven Davis (Southampton), Niall McGinn (Aberdeen/
Skotsko), Oliver Norwood (Brighton), Corry Evans (Blackburn), Jamie Ward (Nottingham Forest), 
Shane Ferguson (Millwall), Stuart Dallas (Leeds), Paddy McNair (Sunderland), Michael Duffy 
(Dundee/Skotsko). Útočníci: Kyle Lafferty (Norwich), Josh Magennis (Charlton), Conor Washing-
ton (Queens Park), Liam Boyce (Ross County).

NOMINACE ARMÉNIE
V nominaci fotbalistů Arménie na nadcházející přípravný zápas s českým výběrem 

a kvalifikaci s Dánskem nechybí kapitán a největší hvězda týmu, záložník Manchesteru 
United Henrik Mchitarjan. Trenér Arménie Varužan Sukiasjan oznámil jména 25 hráčů, 
nominaci nejspíš ještě zúží. Mezi 17 legionáři je i Gevorg Kazarjan z Marítima, jehož trefa 
v dosud posledním vzájemném utkání před třemi lety rozhodla o nečekané domácí pro-
hře českého týmu v kvalifikaci MS 2014. V týmu je i druhý úspěšný střelec z tehdejšího 
duelu Karlen Mkrtčjan, svěřenec trenéra Pavla Vrby v Machačkale.

NOMINACE ARMÉNIE NA PŘÍPRAVU S ČR (31. SRPNA) 
A KVALIFIKACI S DÁNSKEM (4. ZÁŘÍ)

Brankáři: Arsen Beglarjan (Alaškert), Anatolij Ajvazov (Širak), Gor Manukjan (Pjunik). Obránci: 
Gael Andonjan (Marseille/Francie), Oganes Ambarcumjan (Vardar/Makedonie), Varazdat Ha-
rojan (Padídé/Írán), Taron Voskanjan (Karmiotisa/Kypr), Levon Hajrapetjan (Pajkan/Írán), Hrajr 
Mchojan (Istiglal/Írán), Gevorg Hovhanisjan (Širak). Záložníci: Henrik Mchitarjan (Manchester 
United/Anglie), Marcos Pizzelli (Fudžajra/SAE), Aras Özbiliz (Besiktas/Turecko), Gor Malakjan 
(Dniprodzeržinsk), Karlen Mkrtčjan (Machačkala/Rusko), David Manojan (Karmiotisa/Kypr), Ge-
vorg Kazarjan (Marítimo/Portugalsko), Zaven Badojan (Bananc), David Hakobjan (Širak), Petros 
Avetisjan (Pjunik). Útočníci: Artur Sarkisov (Saransk/Rusko), Gegam Kadimjan (Lvov/Ukrajina), 
David Aršakjan (Chicago/USA), Ruslan Korjan (Chabarovsk/Rusko), Vardan Pogosjan (Pjunik).

 VLADIMÍR DARIDA JE JEDNÍM Z VELKÝCH ADEPTŮ 
 NA POST NOVÉHO REPREZENTAČNÍHO KAPITÁNA. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Šestatřicetiletý McAuley si ale svoje zaváhání odčinil o devět 

dní dříve, když hlavou vstřelil vedoucí gól v zápase skupiny v Lyo-

nu Ukrajině a nasměroval svůj tým k výhře nad Ukrajinou, kterou 

ještě v 95. minutě pojistil náhradník Niall McGinn. Tyto tři body, 

spolu s dobrým skóre stačily k tomu, co se českým fotbalistům 

nepovedlo – k postupu do osmifinále, při premiérovém startu 

na EURO. Severní Irové totiž dokázali ubránit  ve skupině těsné 

prohry 0:1 s Poláky a především i s Němci, kteří zahodili několik 

vyložených šancí. 

Také v kvalifikaci si Severní Irové vystačili s nízkým skóre 16:8 

z deseti utkání, když Faerským ostrovům a Řecku vstřelili vždy pět 

branek ve dvou utkáních, což přineslo po šesti bodech do tabul-

ky, tři góly ve dvou zápasech s Finy a Maďary stačily vždy na čty-

ři body. Rumunům Ostrované nedali ani jeden gól a získali jeden 

bod. Ten ale stačil na výhru ve skupině a postup po třiceti letech 

na některý ze závěrečných turnajů. 

Předtím byli Severní Irové na MS 1986 a MS 1982. A také na MS 

1958 ve Švédsku, kde se stali černou můrou reprezentantů Čes-

koslovenska. Ve skupině vyhráli 1:0, a protože tehdy při rovnosti 

bodů ve skupině nerozhodovalo skóre (Československo mělo 8:4, 

Severní Irsko 4:5), ale dodatkový zápas, vše se řešilo v Malmö. 

Po remíze 1:1 následovalo prodloužení, gól McParlanda a konec 

československých nadějí… Severní Irové pak ve čtvrtfinále pod-

lehli 0:4 Francii a skončili osmí na světě.

Úspěšnější je vzájemná bilance samostatné české reprezentace 

se Severním Irskem. Čítá čtyři utkání, hraná vždy v rámci kvalifika-

ce o postup na mistrovství světa. Přinesla dvě výhry (1:0 v Belfastu 

a 3:1 v Teplicích) týmu trenéra Jozefa Chovance v roce 2001 a dvě re-

mízy 0:0, které zaznamenali svěřenci trenéra Petra Rady v září 2008 

ve větrném Belfastu i tým složený trenérem Ivanem Haškem v říjnu 

2009 v Praze v Edenu, kde se kvalifikace dohrávala bez motivace, 

protože Češi věděli, že už nemají šanci na postup na MS 2010… 

Ve všech zápasech byli ale Severní Irové houževnatým protivní-

kem, první zápas v Belfastu rozhodl rychlým gólem z jedenácté mi-

nuty Pavel Nedvěd, odveta v Teplicích málem skončila nerozhodně, 

ale Pavel Kuka v 88. a Milan Baroš v 90. minutě zajistili tři body. 

TRENÉR Ó NEILL POSUNUL TÝM 
O STO MÍST VZHŮRU V ŽEBŘÍČKU FIFA
Už při prvním utkání v březnu 2001 byl na hřišti Tomáš Rosický, který nastoupil 

i před sedmi lety v Edenu, stejně jako Tomáš Necid a Tomáš Sivok ze současného kádru. 
Severním Irům patří v žebříčku FIFA 28. příčka (koncem června to byla dokonce 25.). 

Jsou o šest míst před českou reprezentací a prožívají nejlepší postavení od roku 1993, 
kdy se tento žebříček začal sestavovat. Nejhůře na tom byli Severní Irové v září 2012, kdy 
se krčili na 129. místě. Současný progres je spojen s účinkováním nyní sedmačtyřiceti-
letého trenéra Michaela Ó Neilla, který převzal tým 28. prosince 2011. Začal prohrou 0:3 
s Norskem a 0:6 s Nizozemskem v přípravných zápasech, celý rok 2012 se výhry nedo-
čkal. Trpělivost s mladým trenérem, který býval kvalitním fotbalistou na úrovni skotské 
ligy a anglické druhé ligy a předtím trénoval dva roky skotský Berchin City a pak tři roky 
severoirský Shamrock Rovers, ale přinesla růže. První vítězství přišlo až v desátém me-
zistátním utkání, v Belfastu v kvalifikaci o postup na MS s Ruskem. A od té doby se začal 
zdokonalovat systém založený na filosofii, kdo nedostane gól, neprohraje… Ten Severní 
Irové zúročili v kvalifikaci na EURO 2016, ruku v ruce s úspěchy přišel posun v žebříčku 
FIFA. Během roku 2014 skok o čtyřicet míst vzhůru, v roce 2015 už to bylo 30. místo, 
momentálně jsou naši dnešní soupeři ještě o dvě příčky lepší!

 ZA VZESTUPEM REPREZENTACE SEVERNÍHO IRSKA 
 STOJÍ PRÁCE TOHOTO MUŽE – KOUČE MICHAELA O´NEILLA. 

 MCAULEY SE NA ME RADUJE Z PRVNÍHO GÓLU DO SÍTĚ UKRAJINY. 

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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Klíč k branám Polska

Fotbalová reprezentace do 21 let se po roční snaze dostala do rozho-
dující fáze bojů o postup na mistrovství Evropy hráčů své věkové kate-
gorie, které příští rok v červnu uspořádá Polsko.

 ÚTOČNÍK SAMPDORIE JANOV PATRIK SCHICK BY MĚL BÝT HLAVNÍM TRIUMFEM LVÍČAT. 

 DOTÁHNOU ČEŠTÍ MLADÍCI NADĚJNĚ ROZJETOU SKUPINU DO POSTUPOVÉHO KONCE? 

Klíč k branám šampionátu, kterého se poprvé v historii zú-

častní dvanáct zemí, leží začátkem září v černohoské Podgorici 

a belgickém Leuvenu. Lvíčata jdou do finiše s pěti výhrami a dvě-

ma remízami, o pět bodů méně má Černá Hora. Pět bodů ztrácí 

i Belgie, která má ale o jeden zápas méně. Na šampionát postu-

puje přímo devět vítězů skupin, čtyři nejlepší týmy z druhých míst 

hrají baráž o dvě zbývající místa, na dvanáct doplní účastníky po-

řádající Polsko. Trenér Vítězslav Lavička, který doplnil o víkendu 

kádr o útočníka Stanislava Klobásu, autora vyrovnávacího gólu ze 

zápasu v Lotyšsku, přivítal v pondělí v Benicích všech dvacet no-

minovaných fotbalistů.

„Z prvního setkání po delší době mám dobrý pocit. Je znát, že 

za ten rok se tu vybudoval velmi dobrý kolektiv, nejen po sportov-

ní stránce, ale i z hlediska charakteru a soudržnosti,“ svěřoval se 

trenér Vítězslav Lavička zástupcům médií a myšlenku rozvedl: 

„Pravda je, že hráči přijeli v různém rozpoložení. Někteří si vybo-

jovali místo v sestavě svých klubů, jiní o ně stále ještě bojují. Při 

výběru hráčů jsme hleděli na to, aby v něm byli ti, co už něco od-

vedli v minulých zápasech kvalifikace.“

Lvíčata našla v osvedčeném prostředí benického Hotelu Park 

Holiday vše potřebné. „Před středečním odletem do Černé Hory 

budeme mít ještě tři tréninky a seznámení se s informacemi 

o soupeři,“ přiblížil program Vítězslav Lavička.

Trojice Zima, Jankto a Schick byla ještě včera večer od 20:45 h 

v pohotovosti při zápasech svých klubů v Serii A. Ani jeden do zá-

pasů nezasáhl, i tak toho moc na dnešek nenaspali...

Největší mediální pozornosti se těšil útočník Patrick Schick, 

druhý nejlepší střelec právě probíhající kavlifikace a čerstvá posi-

la Sampdorie Janov. „Čeká nás vrchol kvalifikace. Moc se na oba 

zápasy těšíme. Vypadá to, že už jsme hodně blízko, zároveň je to 

pořád ještě daleko. Chtěli bychom dobře rozehranou skupinu vy-

hrát,“ komentoval situaci Patrick Schick, který byl součástí jednání 

mezi trenéry áčka a jednadvacíky a manažera obou týmů Jaromíra 

Šeterleho. „Jsem moc rád, že to takto dopadlo. Patrick Schick byl 

zásadním bodem těchto jednání,“ upřesnil trenér Lavička. 

LVÍČATA – NOMINACE
Nominace fotbalové reprezentace do 21 let na zápasy kvalifikace 

mistrovství Evropy v Černé Hoře (1. září v Podgorici) a v Belgii (6. září v Lovani)

Brankáři: Ondřej Kolář (Liberec), Luděk Vejmola (Mladá Boleslav), Lukáš Zima (FC Janov). 

Obránci: Milan Havel (Bohemians 1905), Michael Lüftner (Teplice), Lukáš Vraštil (Brno), Otto 

Urma (Teplice), Aleš Matějů (Plzeň), Stefan Simič (Mouscron). Záložníci: Antonín Barák (Slavia 

Praha), Aleš Čermák (Sparta Praha), Václav Černý (Ajax Amsterodam), Michal Hubínek (Bohemi-

ans 1905), Tomáš Souček (Slavia Praha), Jakub Jankto (Udine), Daniel Holzer (Sparta Praha), Mi-

chal Trávník (Jablonec). Útočníci: Lukáš Juliš (Sparta Praha), Patrik Schick (Sampdoria Janov).

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PETR ČECH
se stal tváří Pumy!

PUMA podepsala smlouvu o spolupráci s brankářem Petrem Čechem, kte-
rý drží rekord v počtu čistých kont v Premier League. Bývalý český repre-
zentant se stane klíčovým brankářem PUMA v anglické Premier League.

 V RUKAVICÍCH ZNAČKY PUMA BUDE PETR ČECH CHYTAT V TÉTO SEZONĚ PREMIER LEAGUE. 

 PETR ČECH VYMĚNIL ADIDAS ZA KONKURENČNÍ PUMU. 

Gianluigi Buffon, bývalý mistr světa, a Rui Patrício, úřadující 

mistr Evropy - to jsou dva top brankáři, s nimiž bude Čech spo-

lečně propagovat rukavice a kopačky evoPOWER v rámci různých 

komunikačních aktivit. PUMA spolupracuje s fotbalovým klubem 

Arsenal již třetím rokem, a tak bude Čech zapojen i do jednotli-

vých kampaní tohoto londýnského klubu. 

Petr Čech řekl: „PUMU jsem poznal velmi dobře v minulém 

roce v rámci její pokračující spolupráce s Arsenalem. Mám ty lidi 

rád stejně jako jejich produkty a marketingové nápady. Vytvořili 

několik vynikajících kampaní a akcí pro Arsenal, které mě jako 

hráče velmi bavily a byl jsem rád jejich součástí. Pro brankáře je 

také velmi důležité mít rukavice, kterým zcela věříte. A pro mě to 

jsou rukavice evoPOWER. Jsem rád, že budu nyní spolupracovat 

s PUMOU napřímo.“

Johan Adamsson, globální ředitel sportovního marketingu 

PUMA, dodal: „Petr Čech je skutečný profesionál - brankář, kte-

rý pracuje tvrdě, aby si udržel formu, díky které ho obdivuje celý 

svět. Je zároveň velkou fotbalovou osobností, džentlmenem svého 

sportu. Petr bude skvělým ambasadorem naší značky a našich 

produktů a my jsme potěšeni, že se k nám připojil.“ 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Čech podržel Kanonýry

Londýnský Arsenal v třetím kole anglické Premier League 
ukončil čekání na vítězství, když na Vicarage Road zvítězil nad 
domácím Watfordem 3:1. Jednou z klíčových postav úřadujícího 
vicemistra byl gólman Petr Čech, jenž svůj tým podržel několika 
skvělými zákroky.

Prohra, remíza a výhra. Výkony Arsenalu jdou postupně nahoru, v třetím kole si svěřen-

ci kouče Arsene Wengera poradili s Watfordem a poprvé naplno bodovali. Důležitý triumf 

ukořistili díky skvělému vstupu do utkání - v prvním poločase jasně dominovali a velkou 

převahu korunovali třemi zásahy. Po pauze už tolik nezářili, naopak Watford výrazně při-

dal, jednou se prosadil a nebýt gólmana Čecha, mohl reálně pomýšlet na vyrovnání. Ně-

kdejší opora českého národního týmu ale londýnský mančaft několikrát parádně podržela 

a výrazně se podepsala pod vítězství 3:1. Premiérovou výhru v 3. kole ukořistil také mis-

trovský Leicester, který si doma poradil se Swansea 2:1 po zásazích Vardyho a Morgana, 

za hosty krátce před koncem už jen snížil Fer.

Velký šlágr hostil londýnský White Hart Lane, kam zavítal Liverpool. A mančaft trenéra 

Jürgena Kloppa loni třetí Tottenham pořádně trápil svou aktivní a přímočarou hrou a krát-

ce před koncem prvního poločasu šel po zásluze do vedení, když Milner proměnil penal-

tu nařízenou za faul na Firminha. Spurs ale ukázali bojovného ducha a nakonec vyválčili 

plichtu, kterou jim v druhé půli zařídil obránce Rose. Na čele tabulky se pevně usadilo s pl-

ným počtem bodů duo z Manchesteru, kterému dělá společnost Chelsea. Blues během 

éry Premier League vyhráli čtyři tituly a pokaždé se jim to podařilo poté, co vyhráli úvodní 

tři duely sezony. Stejný kousek zvládli Costa a spol. také letos, dodrží tradici? 

 NA GÓLOVOU STŘELU PEREYRY GÓLMAN PETR ČECH NEDOSÁHL, NA PŮDĚ WATFORDU ALE JINAK 
 POCHYTAL SPOUSTU ŠANCÍ DOMÁCÍCH A VÝRAZNĚ SE PODÍLEL NA VÝHŘE ARSENALU 3:1. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1 Ibrahimovic, Zlatan Man. United 3 3

1 Aguero, Sergio Man.City 3 3

3

Fer, Leroy (Swansea), Costa, Diego (Chel-
sea), Defoe, Jermain (Sunderland), Stuani, 
Christian (Middlesbrough), Capoue, Etienne 
(Watford), Hazard, Eden (Chelsea), Antonio, 
Michail Gregory (West Ham), Sterling, 
Raheem (Man.City), Nolito (Man.City), Cou-
tinho, Philippe (Liverpool)

3 2

Atlético chřadne, rivalové unikají

Start do nového ročníku prospali. Madridské Atlético, štika po-
sledních sezón La Ligy, nevyhrálo ani jeden z úvodních dvou zá-
pasů. Plán opět brnkat na nervy gigantům Barceloně s Realem 
se tak od počátku hroutí.

Posunuli se mezi nejlepší kluby Evropy, dvě finále Ligy mistrů v posledních třech letech 

jsou toho jasným důkazem. Doma dokázali Los Rojiblancos konkurovat oběma superklu-

bům, v minulých čtyřech ročnících La Ligy skončili třikrát bronzoví a jednou slavili titul. 

Jenže sezóna 2016-17 začala zklamáním - nejprve domácí remíza 1:1 s Alavesem, poté 

bezgólová plichta s dalším nováčkem z Leganes. „Musíme se dát rychle do kupy a hrát 

jako tým, protože pokud budeme předvádět takovéto výkony, budeme mít práci vyhnout 

se bitvám o záchranu,“ hlesl frustrovaný francouzský útočník Griezmann, zatímco kouč 

Simeone tlumil rozjitřené emoce. „Je třeba dál tvrdě pracovat a výsledky přijdou. Dříve 

jsme z mála šancí dokázali skórovat a vyhrávat, letos je tomu zatím naopak.“

Nicméně sotva se soutěž rozjela, jeho hoši už na Real s Barcou ztrácejí čtyři body. „Bílý 

balet“ až v závěru díky Kroosově trefě přetlačil 2:1 Vigo a Katalánci urvali díky Rakitičově 

hlavičce hubenou výhru 1:0 v Bilbau. „Na začátek sezóny to byl neskutečně intenzivní zá-

pas a jsme šťastni za tři body,“ zářil hostující trenér Enrique.

Na čele tabulky jsou zatím senzačně outsideři z Las Palmas, kteří po výhře 4:2 ve Va-

lencii deklasovali 5:1 Granadu. V obou zápasech se střelecky prosadil fotbalový světoběž-

ník Kevin-Prince Boateng, jehož góly navíc byly pokaždé vítězné! Stal se šestým hráčem, 

který dokázal skórovat v top čtyřech evropských soutěžích - Španělsku, Anglii, Německu 

a Itálii. Před ním to dokázal jen pětilístek Raducioiu, Popescu, Tomasson, Womé a Martins. 

„Jasně, je to skvělý pocit,“ usmál se ghanský univerzál s německými kořeny. Kam až no-

váčkovi z Kanárských ostrovů pomůže? Tabulku naopak uzavírá Valencia, která pokračuje 

v mizérii z loňské sezóny a zdá se, že krize bude mít hlubší kořeny... 

 STŘELEC ANTOINE GRIEZMAN 
 ZATÍM ATLÉTIKU K LEPŠÍMU 
 STARTU GÓLEM NEPOMOHL. 

PREMIER LEAGUE
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

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

10. West Brom 3 1 1 1 2:2 4
11. Liverpool 3 1 1 1 5:6 4
12. West Ham 3 1 0 2 3:5 3
13. Burnley 3 1 0 2 2:4 3
14. Swansea 3 1 0 2 2:4 3
15. Southampton 3 0 2 1 2:4 2
16. Sunderland 3 0 1 2 3:5 1
17. Crystal Palace 3 0 1 2 1:3 1
18. Watford 3 0 1 2 3:6 1
19. Bournemouth 3 0 1 2 2:5 1
20. Stoke 3 0 1 2 2:6 1

PROGRAM
4. KOLO

10.9. Manchester Utd. - Manchester City, 
Arsenal - Southampton, Bournemouth - West Brom, 

Burnley - Hull, Middlesbrough - Crystal Palace, 
Stoke - Tottenham, West Ham - Watford, 

Liverpool - Leicester
11.9. Swansea - Chelsea * 12.9. Sunderland - Everton

VÝSLEDKY
3. KOLO

Manchester City - West Ham 3:1 * Chelsea - Burnley 3:0
West Brom - Middlesbrough 0:0 * Everton - Stoke 1:0

Crystal Palace - Bournemouth 1:1 * Leicester - Swansea 2:1
Hull - Manchester Utd. 0:1 * Southampton - Sunderland 1:1

Tottenham - Liverpool 1:1 * Watford - Arsenal 1:3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1 Moreno, Gerard Espanyol 2 3

1 Suarez, Luis Barcelona 2 3

3

Castro, Ruben (Betis), Bale, Gareth (Real 
Madrid), Messi, Lionel (Barcelona), El Zhar, 
Nabil (Las Palmas), Boateng, Kevin Prince 
(Las Palmas), Livaja, Marko (Las Palmas), 
Mina, Santi (Valencia), Vietto, Luciano 
(Sevilla)

2 2

LA LIGA
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Las Palmas 2 2 0 0 9:3 6
2. Barcelona 2 2 0 0 7:2 6
3. Real Madrid 2 2 0 0 5:1 6
4. Sevilla 2 1 1 0 6:4 4
5. Gijon 2 1 1 0 2:1 4
6. La Coruňa 2 1 1 0 2:1 4
7. Leganes 2 1 1 0 1:0 4
8. Eibar 2 1 0 1 2:2 3
9. Real Sociedad 2 1 0 1 2:3 3

10. Malaga 2 0 2 0 3:3 2
11. Alaves 2 0 2 0 1:1 2
12. Villarreal 2 0 2 0 1:1 2
13. Atl. Madrid 2 0 2 0 1:1 2
14. Espanyol 2 0 1 1 6:8 1
15. Osasuna 2 0 1 1 1:3 1
16. Betis 2 0 1 1 2:6 1
17. Granada 2 0 1 1 2:6 1
18. Celta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
19. Ath. Bilbao 2 0 0 2 1:3 0
20. Valencia 2 0 0 2 2:5 0

PROGRAM
3. KOLO

9.9. Real Sociedad - Espanyol
10.9. Celta Vigo - Atl. Madrid, Real Madrid - Osasuna, 

Malaga - Villarreal, Sevilla - Las Palmas, Barcelona - Alaves
11.9. Gijon - Leganes, Valencia - Betis, 

Granada - Eibar, La Coruňa - Ath. Bilbao

VÝSLEDKY
2. KOLO

Alaves - Gijon 0:0 * Ath. Bilbao - Barcelona 0:1
Las Palmas - Granada 5:1 * Villarreal - Sevilla 0:0

Eibar - Valencia 1:0 * Leganes - Atl. Madrid 0:0
Osasuna - Real Sociedad 0:2 * Real Madrid - Celta Vigo 2:1

Betis - La Coruňa 0:0 * Espanyol - Malaga 2:2

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Opět podle mnichovských not?

Jako poslední z pěti elitních evropských soutěží začala o víkendu německá 
bundesliga. Mluvit o jejím favoritovi je pověstným nošením dříví do lesa, neboť 
mnichovský Bayern, který přepsal historii čtvrtým titulem v řadě, má zálusk 
na pátý. Dovést bavorský velkoklub znovu na mistrovský piedestal se pokusí 
zkušený italský stratég Carlo Ancelotti, který v létě nahradil Pepa Guardiolu, 
mířícího za další trenérskou výzvou do Manchesteru City. 

 PO TÉTO STŘELE VLADIMÍRA DARIDY ŠLI PLEJEŘI HERTHY DO VEDENÍ 1:0 NAD FREIBURGEM. 

 DĚKOVAČKA FOTBALISTŮ BAYERNU S NADŠENÝMI FANOUŠKY PO ÚVODNÍ VÝHŘE 6:0 NAD BRÉMAMI. 

Bayern vyšperkoval svůj nabitý kádr dvěma velkými posilami 

- reprezentačním stoperem Matsem Hummelsem z rivalského 

Dortmundu a teprve devatenáctiletým portugalským mistrem 

Evropy záložníkem Renatem Sanchesem z Benfiky Lisabon. 

Za oba zaplatil shodně odstupné 35 milionů eur.

Mistr světa z Brazílie 2014 nebyl jedinou oporou, která v letní 

přestávce opustila dortmundskou kabinu vicemistra. Do Man-

chesteru, ale každý na jinou klubovou adresu, totiž odešli i zálož-

níci Henrik Mchitarjan a Ilkay Gündogan. Borussia získané mi-

liony obratem investovala do jejich nahrazení. Největší rozruch 

vyvolal návrat Maria Götzeho, který si za tři roky v Mnichově 

nevydobyl stejnou pozici, jakou měl předtím v Dortmundu. Ješ-

tě dražší byl další reprezentant André Schürrle z Wolfsburgu, 

vestfálský obr úspěšně zalovil i v zahraničních vodách, odkud 

přivedl talentované mladíky Ousmane Dembélého, Marca Bar-

tru, Raphäela Guerreira či Emre Mora.

Se ztrátami se museli vyrovnat i další aspiranti na medailové 

příčky a tím i přímý postup do Ligy mistrů. Mönchengladbach 

přišel o švýcarského záložníka Granita Shaku, který přestoupil 

do Arsenalu. Na Britské ostrovy se vydal i rychlonohý křídelník 

Schalke Leroy Sané, jehož si vytáhl k sobě do „Citizens“ Pep  

Guardiola. V systematickém posilování pokračuje Leverku-

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TRANSFERY
BAYERN

Příchody: Mats Hummels (Dortmund) - 35 mil., Renato Sanches (Benfica) - 35 mil.
Odchody: Mario Götze (Dortmund) - 22 mil., Pierre-Emile Höjbjerg (Southampton) - 15 mil., 

Sebastin Rode (Dortmund) - 12 mil.

DORTMUND
Příchody: André Schürrle (Wolfsburg) - 30 mil., Mario Götze (Bayern) - 22 mil., 

Ousmane Dembélé (Rennes) - 15 mil., Raphäel Guerreiro (Lorient) - 12 mil., 
Sebastian Rode (Bayern) - 12 mil., Marc Bartra (Barcelona) - 8 mil. 

Odchody: Mats Hummels (Bayern) - 35 mil., Henrik Mchitarjan (Man. United) - 42 mil., 
Ilkay Gündogan (Man. City) - 27 mil., Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg) - 5 mil.

LEVERKUSEN
Příchody: Kevin Volland (Hoffenheim) - 20 mil.

Odchody: Christoph Kramer (Mönchengladbach) - 15 mil.

SCHALKE
Příchody: Breel Embolo (Basilej) - 22,5 mil.
Odchody: Leroy Sané (Man. City) - 50 mil.

MÖNCHENGLADBACH
Příchody: Christoph Kramer (Leverkusen) - 15 mil., Jannik Vestergaard (Brémy), 12,5 mil.

Odchody: Granit Xhaka (Arsenal) - 45 mil.

WOLFSBURG
Příchody: Mario Gomez (Besiktas) - 7 mil., Jakub Blaszczykowski (Dortmund) - 5 mil.

Odchody: André Schürrle (Dortmund) - 30 mil.

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


53www.GOL.cz Úterý 30.8.2016
35/201652

5252

in
ze

rc
e

Úterý 30.8.2016
35/2016

sen, který koupil z Hoffenheimu kapitána německé „jedenadvacítky“ Kevina Vollanda. 

Do bundesligy se vrací po letech „bloudění“ cizinou zkušený forvard Mario Gomez, který 

bude nyní oblékat dres „Vlků“ z Wolfsburgu.

V novém ročníku bundesligy se představí také pětice českých krajánků. Záložník Vla-

dimír Darida (Hertha) a obránci Theodor Gebre Selassie (Brémy) s Pavlem Kadeřábkem 

(Hoffenheim) si budou chtít udržet dosavadní pozice v základních sestavách svých týmů. 

Středopolař Jan Morávek (Augsburg), kterého dlouhodobě limitují opakovaná zranění, si 

bude proto přát především pevné zdraví. Zkušený brankář Jaroslav Drobný, který pře-

kvapivě přestoupil z Hamburku do Brém, šel do nového bundesligového působiště s je-

diným cílem - odchytat v sezoně co nejvíc zápasů za Werder.

Hned úvodní kolo potvrdilo domácí dominantnost obhájce titulu, který z Allianz Are-

ny vyprovodil právě Brémy s půltuctem gólů, z nichž polovinu nastřílel nejlepší kanonýr 

uplynulé sezony Robert Lewandowski. Činil se také jeho největší konkurent dortmund-

ský rychlík Pierre-Emerick Aubameyang, jenž zařídil dvěma trefami výhru Borussie 

doma nad Mohučí. Berlínskou Herthu nasměroval ke třem bodům na Olympijském sta-

dionu její český tahoun Vladimír Darida, když po hodině hry otevřel skóre zápasu proti 

svému bývalému klubu Freiburgu, a i proto svůj gól neslavil. V infarktovém závěru už 

seděl na lavičce, když ve třetí minutě nastavení hosté vyrovnali. Ale o dvě minuty později 

střídající Schieber strhl vedení i vítězství opět na domácí stranu… 

BUNDESLIGA
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 1 1 0 0 6:0 3

2. Wolfsburg 1 1 0 0 2:0 3

3. Kolín n. R. 1 1 0 0 2:0 3

4. Hertha 1 1 0 0 2:1 3

5. Dortmund 1 1 0 0 2:1 3

6. M ǵladbach 1 1 0 0 2:1 3

7. Frankfurt 1 1 0 0 1:0 3

8. Hoffenheim 1 0 1 0 2:2 1

9. RB Lipsko 1 0 1 0 2:2 1

10. Ingolstadt 1 0 1 0 1:1 1

11. Hamburk 1 0 1 0 1:1 1

12. Leverkusen 1 0 0 1 1:2 0

13. Mohuč 1 0 0 1 1:2 0

14. Freiburg 1 0 0 1 1:2 0

15. Schalke 1 0 0 1 0:1 0

16. Augsburg 1 0 0 1 0:2 0

17. Darmstadt 1 0 0 1 0:2 0

18. Brémy 1 0 0 1 0:6 0

PROGRAM
2. KOLO

9.9. Schalke - Bayern
10.9. Darmstadt - Frankfurt, 

Freiburg - Monchengladbach, 
Ingolstadt - Hertha, Leverkusen - Hamburk, 

Wolfsburg - Kolín nad Rýnem, 
RB Lipsko - Dortmund

11.9. Brémy - Augsburg, Mohuč - Hoffenheim

VÝSLEDKY
1. KOLO

Hertha - Freiburg 2:1 * Hoffenheim - RB Lipsko 2:2
Augsburg - Wolfsburg 0:2 * Dortmund - Mohuč 2:1
Frankfurt - Schalke 1:0 * Hamburk - Ingolstadt 1:1
Kolín n. R. - Darmstadt 2:0 * Bayern - Brémy 6:0

Monchengladbach - Leverkusen 2:1

BUNDESLIGA

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

6. 9. 2016

 VÍTEJ ZPÁTKY, CHLAPČE! V MNICHOVĚ MU PŠENKA NEKVETLA, 
 A TAK MARIO GÖTZE OPĚT OBLÉKÁ DRES DORTMUNDU. 

http://www.gol.cz
http://www.o2tv.cz/
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Liga mistrů opět zapovězena

Třetí sezonu po sobě nebude mít český fotbal zastoupení v elitní po-
hárové soutěži. Mistrovská Plzeň totiž nezvládla odvetu 4. předkola 
Ligy mistrů s bulharským Razgradem, a čeká ji tak podzim v Evropské 
lize stejně jako Spartu a Liberec. 

 JEN DÍLČÍ RADOST. SVĚŘENCI KOUČE ROMANA PIVARNÍKA NEUSPĚLI V PLAY OFF 
 A MÍSTO V CHAMPIONS LEAGUE BUDOU BOJOVAT POUZE V EVROPSKÉ LIZE. 

 SLÁVISTÉ PROHRÁLI OBA DUELY PLAY OFF S ANDERLECHTEM BRUSEL A S EVROPOU SE LOUČÍ. 

Západočechy nezastihl úvod sezony v nejlepším rozpolože-

ní a po prohře 0:2 v Sofii s bulharským Razgradem se jim vidina 

účasti v Lize mistrů výrazně vzdálila. 

ZLEPŠENÍ NESTAČILO
V domácí odvetě 4. předkola sice svěřenci kouče Romana Pivar-

níka předvedli výrazně kvalitnější výkon, neodpustili si ale několik 

zaváhání v defenzívě a výsledná remíza 2:2 tak poslala do milio-

nářské soutěže jejich soupeře… Nejsuverénnější výkon z českého 

pohárového kvarteta předvedl Liberec, který po překvapivé výhře 

1:0 v Larnace svého kyperského soupeře pod Ještědem zničil díky 

hattricku Sýkory 3:0 a hladce postoupil do Evropské ligy. 

LIGA MISTRŮ - ODVETA 4. PŘEDKOLA

VIKTORIA PLZEŇ - LUDOGOREC RAZGRAD 2:2 (1:1)

Branky: 7. Ďuriš, 64. Matějů - 17. Misidjan, 90.+5 Keserü. Rozhodčí: Undiano Mallenco - Yuste, 
Barbero Sevilla - Gómez, Estrada (všichni Šp.). ŽK: Hubník, Hořava, Ďuriš - Palomino, Jonathan Cafú. 
Diváci: 10.312. První zápas: 0:2, postoupil Razgrad.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Petržela (83. Kovařík), Hromada, Hořava (88. 
Baránek), Kopic - Bakoš, Ďuriš (84. Krmenčík). Trenér: Pivarník.

Razgrad: Stojanov - Minev, Moti, Palomino, Natanael - Djakov (80. Campanharo), Sasha - Wander-
son (85. Plastun), Marcelinho, Misidjan (76. Keserü) - Jonathan Cafú. Trenér: Dermendžijev.

EVROPSKÁ LIGA - ODVETY 4. PŘEDKOLA

ANDERLECHT BRUSEL - SLAVIA PRAHA 3:0 (2:0)

Branky: 22. Tielemans z pen., 40. Teodorczyk z pen., 60 Heylen. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn 
(všichni Angl.). ŽK: Sylla - Mikula, Ngadeu. První zápas: 3:0, postoupil Anderlecht.

Anderlecht: Roef - Heylen, Dendoncker, Nuytinck, Acheampong - Chipciu, Badji, Tielemans 
(62. Doumbia), Capel - Hanni (70. Sowah) - Teodorczyk (57. Sylla). Trenér: Weiler.

Slavia: Berkovec - Mikula, Frydrych, Ngadeu, Jablonský - Souček - Van Kessel, Hušbauer (69. Bí-
lek), Barák (46. Mihalík), Zmrhal - Mešanovič (46. Van Buren). Trenér: Uhrin ml.

SPARTA PRAHA - SÖNDERJYSKE 3:2 (1:2)

Branky: 44. Lafata, 69. Šural, 85. Brabec - 35. Uhre, 40. Klöve. Rozhodčí: Madden - Stewart, Carr 
(všichni Skot.). ŽK: Vácha, Karavajev, Koubek - Romer. Diváci: 13.685. První zápas: 0:0, postou-
pila Sparta.

Sparta: Koubek - Karavajev (85. Brabec), Holek, Kadlec, Costa - Mareček (46. Juliš), Vácha - Šural, 
Lafata, Frýdek - Pulkrab (82 Zahustel). Trenér: Ščasný.

Sönderjyske: Skender - Pedersen, Kanstrup, Maak, Dal Hende - Drachmann, Romer (83. Mattila) - 
Klöve (76. Kroon), Absalonsen (87. Luijckx) - Madsen, Uhre. Trenér: Michelsen.

SLOVAN LIBEREC - AEK LARNAKA 3:0 (3:0)

Branky: 8., 15. a 41. Sýkora. Rozhodčí: Bebek - Petrovič, Grgič (všichni Chorv.). ŽK: Bartošák, Baroš, 
Pokorný - Tomás. ČK: 90. Murillo (Larnaka). Diváci: 7.570. První zápas: 1:0, postoupil Liberec.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Pokorný, Bartošák - Breite - Bartl (79. Navrátil), Folprecht, 
Sýkora, Vůch (89. Súkenník) - Baroš (82. Komličenko). Trenér: Köstl.

Larnaka: Miňo - Mintikkis (46. Charalambides), Mojsov, Murillo, Charalambus (46. Acorán) - Lare-
na, Boljevič - Tričkovski, Tomás, Tete (59. Englezu) - Alves. Trenér: Idiakez.

http://www.o2tv.cz/
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To utkání na Letné si sparťanští fanoušci notně protrpěli, 

vždyť hostující Sønderjyske se v závěru prvního poločasu dostalo 

do dvoubrankového vedení a Pražané vypadali na ručník. Ve 44. 

minutě ale vykřesal naději Lafata a po změně stran dokonali 

senzační obrat Šural a Brabec, který rozhodl o sparťanské výhře 

3:2 krátce po svém příchodu na hřiště pouhých pět minut před 

koncem. Sparťanští rivalové z Vršovic se naopak s poháry muse-

li rozloučit, Slavia totiž i v druhém utkání podlehla bruselskému 

Anderlechtu 0:3…

ČESKÉ TRIO SI ZAHRAJE S ITALSKÝM
Páteční los Evropské ligy všem třem českým zástupcům při-

soudil do základní skupiny italského soupeře. Mistrovská Vikto-

ria se utká s AS Řím, Austrií Vídeň a Astrou Giurgiu. Sparta na-

razí na Inter Milán, Southampton a Hapoel Beer Ševa a Liberec 

čekají souboje s Fiorentinou, PAOK Soluň a Karabachem, který 

ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadila Plzeň. Ze čtyřčlenných skupin 

postoupí vždy dva kluby do vyřazovací fáze. První zápasy se hrají 

ve čtvrtek 15. září, poslední šesté kolo je na programu 8. prosince.

TOTTI ZAVÍTÁ DO PLZNĚ
Sparta obhajuje čtvrtfinálovou účast z minulého ročníku. Libe-

rec v předešlé sezoně do posledního zápasu bojoval o postup ze 

skupiny, naopak Plzni se nedařilo a získala jen čtyři body. Plzeň 

jako jediná z českých zástupců figurovala v prvním losovacím 

koši, z toho druhého ale dostala jednoho z nejtěžších možných 

soupeřů. AS Řím obsadil v minulém ročníku italské ligy třetí 

místo, na startu letošní sezony se však zatím nepotkal s formou 

a ve 4. předkole Ligy mistrů vypadl s Portem po domácí porážce 

0:3. V týmu trenéra Luciana Spallettiho stále figuruje devětatřice-

tiletá legenda Francesco Totti, bosenský útočník Edin Džeko dříve 

hrával v Teplicích.

LETENŠTÍ NA SAN SIRO
Viktoria si rovněž zopakuje souboj s vídeňským týmem. Vloni 

ve skupině nestačila na Rapid, nyní se pokusí o lepší výsledek pro-

ti Austrii, kde v minulosti působilo několik českých hráčů a nyní je 

na soupisce český obránce Patrizio Stronati. Třetím soupeřem Vik-

torie je rumunská Astra Giurgiu, která v sezoně 2014/2015 vyřadila 

ve 3. předkole soutěže Liberec po výsledcích 3:0 doma a 3:2 venku. 

Také Spartě, která figurovala v druhém koši, přisoudil los ital-

ského soupeře. Letenští se poměří se slavným Interem Milán, kte-

rý v minulém ročníku Serie A skončil hned za AS Řím na čtvrtém 

místě. Slavný klub je trojnásobným vítězem Ligy mistrů, naposle-

dy ji ovládl v roce 2010 pod vedením nynějšího kouče Manches-

teru United Josého Mourinha. Na Old Traffordu si sice sparťané 

 … TENTOKRÁT DO RIVALSKÉ PLZNĚ ZAMÍŘÍ FRANCESCO TOTTI Z ŘÍMSKÉHO AS! 

LIGA MISTRŮ - 4. PŘEDKOLO 

MISTROVSKÁ ČÁST

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

Dinamo Záhřeb - Salcburk 1:1, 2:1

NEMISTROVSKÁ ČÁST

Steaua Bukurešť - Manchester City 0:5, 0:1 * Porto - AS Řím 1:1, 3:0
Ajax Amsterdam - Rostov 1:1, 1:4 * Young Boys Bern - Mönchengladbach 1:3, 1:6

Villarreal - Monaco 1:2, 0:1

EVROPSKÁ LIGA - 4. PŘEDKOLO

AEK Larnaka - Liberec 0:1, 0:3 * Sönderjyske - Sparta 0:0, 2:3
Slavia - Anderlecht Brusel 0:3, 0:3 * Arouca - Olympiakos Pireus 0:1, 1:2PP

Dinamo Tbilisi - PAOK Soluň 0:3, 0:2 * Astana - BATE Borisov 2:0, 2:2
Trenčín - Rapid Vídeň 0:4, 2:0 * Midtjylland - Osmanlispor 0:1, 0:2

Austria Vídeň - Rosenborg Trondheim 2:1, 2:1 * Beitar Jeruzalém - St. Etienne 1:2, 0:0
Lokomotiva Záhřeb - Genk 2:2, 0:2 * Vojvodina Novi Sad - AZ Alkmaar 0:3, 0:0

Gent - Škendija Tetovo 2:1, 4:0 * Istanbul Basaksehir - Šachtar Doněck 1:2, 0:2
Astra Giurgiu - West Ham 1:1, 1:0 * Gäbälä - Maribor  3:1, 0:1

Fenerbahce Istanbul - Grasshoppers Curych 3:0, 2:0 * Sassuolo - Crvena zvezda Bělehrad 3:0, 1:1
Göteborg - Karabach 1:0, 0:3 * Panathinaikos Atény - Bröndby Kodaň 3:0, 1:1

Krasnodar - Partizani Tirana 4:0, 0:0 * Maccabi Tel Aviv - Hajduk Split 2:1, 1:2PP, pen. 4:3

 V MINULÉ SEZONĚ SI LAFATA A SPOL. 
 ZAHRÁLI PROTI ŘÍMSKÉMU LAZIU… 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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nezahrají, přesto se do Anglie podívají, los jim totiž přidělil i šes-

tý tým uplynulé sezony Premier League Southampton. Pražané 

po čtyřech letech také znovu pocestují do Izraele, kde se utkají 

s posledním soupeřem ve skupině, tamním mistrem Hapoelem 

Beer Ševa, který v předkole Ligy mistrů vyřadil Celtic Glasgow.

ČESKÝ NÁVRAT KARABACHU 
Liberci nevyšlo přání zahrát si s Manchesterem a místo toho 

se Slovan utká s pátým týmem minulého ročníku italské ligy Fio-

rentinou. Severočeši se také poměří s řeckým PAOK Soluň, odkud 

ve středu získala Plzeň albánskou posilu Ergyse Kaceho. 

 PODAŘÍ SE SPARŤANŮM ZOPAKOVAT ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ EVROPSKOU LIGOU A OPĚT SE PROBOJOVAT DO JARNÍHO PLAY OFF? 

LOS ZÁKLADNÍCH SKUPIN LIGY MISTRŮ
Skupina A: Paris St. Germain, Arsenal (Petr Čech), 

Basilej (Tomáš Vaclík, Marek Suchý), Ludogorec Razgrad.

Skupina B: Benfica Lisabon, Neapol, Dynamo Kyjev, Besiktas Istanbul.

Skupina C: Barcelona, Manchester City, Mönchengladbach, Celtic Glasgow.

Skupina D: Bayern Mnichov, Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Rostov.

Skupina E: CSKA Moskva, Leverkusen, Tottenham, Monako.

Skupina F: Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisabon, Legia Varšava (Adam Hloušek).

Skupina G: Leicester, Porto, Bruggy, FC Kodaň.

Skupina H: Juventus Turín, Sevilla, Lyon, Dinamo Záhřeb.

PROGRAM ČESKÝCH KLUBŮ

15. ZÁŘÍ: 
19:00 Plzeň - AS Řím, 21:05 Southampton - Sparta, Karabach - Liberec.

29. ZÁŘÍ: 
19:00 Sparta - Inter Milán, Liberec - PAOK Soluň, 21:05 Austria Vídeň - Plzeň.

20. ŘÍJNA: 
19:00 Hapoel Beer Ševa - Sparta, Liberec - Fiorentina, 21:05 Plzeň - Astra Giurgiu.

3. LISTOPADU: 
19:00 Astra Giurgiu - Plzeň, 21:05 Sparta - Hapoel Beer Ševa, Fiorentina - Liberec.

24. LISTOPADU: 
19:00 Sparta - Southampton, Liberec - Karabach, 21:05 AS Řím - Plzeň.

8. PROSINCE: 
19:00 Plzeň - Austria Vídeň, 21:05 Inter Milán - Sparta, PAOK Soluň - Liberec.

LOS ZÁKLADNÍCH SKUPIN EVROPSKÉ LIGY
Skupina A: Manchester United, Fenerbahce, Feyenoord Rotterdam, Zarja Luhansk.

Skupina B: Olympiakos Pireus, APOEL Nikósie, Young Boys Bern, Astana.

Skupina C: Anderlecht Brusel, St. Etienne, Mohuč, Gabala.

Skupina D: Zenit Petrohrad, Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Dundalk.

Skupina E: Viktoria Plzeň, AS Řím, Austria Vídeň, Astra Giurgiu.

Skupina F: Bilbao, Genk, Rapid Vídeň, Sassuolo.

Skupina G: Ajax Amsterodam, Standard Lutych, Celta Vigo, Panathinaikos Atény.

Skupina H: Šachtar Doněck, Braga, Gent, Konyaspor.

Skupina I: Schalke, Salcburk, Krasnodar, Nice.

Skupina J: Fiorentina, PAOK Soluň, Slovan Liberec, Karabach.

Skupina K: Inter Milán, Sparta Praha, Southampton, Hapoel Beer Ševa.

Skupina L: Villarreal, Steaua Bukurešť, FC Curych, Osmanlispor.

Severočechy čeká rovněž nepříjemná cesta do Ázerbájdžánu 

k duelu s Karabachem. Tamní šampion nedávno ve 3. předkole 

Ligy mistrů trápil Plzeň, s níž vypadl po remízách 0:0 venku a 1:1 

doma gólem Michaela Krmenčíka pět minut před koncem. 

Český mistr i vicemistr přivítají v úvodních domácích zápasech 

svých skupin právě nejatraktivnější italské soupeře - Plzeň 15. září 

AS Řím, Sparta pak o dva týdny později Inter Milán. Kluby za postup 

do základní skupiny inkasují 2,4 milionu eur, což je v přepočtu asi 

65 milionů korun. Za každé vítězství získají 360 tisíc eur, za remízu 

120 tisíc eur a prémie jsou vypsány i za další postupy. 

 MLUVILO SE O NICH NEJMÉNĚ, ALE PŘESTO SE LIBERECKÝM PLEJERŮM ZNOVU PODAŘILO PRONIKNOUT DO ZÁKLADNÍ SKUPINY EVROPSKÉ LIGY! 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

http://www.o2tv.cz/
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Světlá budoucnost v nejistotě

České kluby se v tabulce koeficientů konečně prokousaly na místa, 
zajišťující přímou účast ve skupinové fázi v Lize mistrů a v Evropské 
lize. Avšak prohlášení UEFA z minulého týdne uvrhlo na světle se rý-
sující budoucnost mrak nejistoty.

 PLZEŇ SE RADUJE Z MISTROVSKÉHO TITULU. DOČKÁ SE ČESKÝ ŠAMPION PŘÍMÉHO POSTUPU DO LIGY MISTRŮ? 

Dlouholetá snaha představitelů klubů ze zemí silné čtyřky, tedy 

ze Španělska, Anglie, Německa a Itálie, přinesla první ovoce v po-

době prohlášení UEFA, ve kterém se říká, že tato čtveřice zemí 

bude mít zajištěnu přímou účast čtyř klubů v Lize mistrů.

Ale až do konce roku se bude rokovat o tom, kde se těch pět pří-

mých postupových vezme. V českých médiích se objevila spekula-

ce, že to bude na úkor zemí z osmého až dvanáctého místa tabulky 

koeficientů, které mají přímý postup mistra zajištěn. 

Zdá se, že by to země jako Švýcarsko, Belgie nebo Turecko, ale 

samozřejmě i Česko, které se na tuto pozici konečně dostalo, těžko 

kousaly. Ve hře je také volba nového předsedy UEFA a i to, jak se bude 

k této problematice kandidát stavět, může hrát roli. Zvláště když hlas 

„menších“ má stejnou váhu, jako hlas zmíněné silné čtyřky…

Další možností – zdá se reálnější – by bylo získání míst na úkor 

tak zvané nemistrovské větve. Ta byla zavedena po příchodu Mi-

chela Platiniho do funkce a nabízí možnost vicemistrům ze zemí 

na 7. až 15. místě pokusit se o postup do skupiny Ligy mistrů. 

STÁVAJÍCÍ STAV
Konec spekulací a vycházejme z toho, že pro postupující do dva-

náctého místa se nic nezmění. Po předkolech, ve kterých ale 

Česko uhrálo o čtyři desetiny méně, než ve stejnou dobu před ro-

kem, byť má opět tři postupující, se české kluby posunuly o jednu 

příčku výše, když o tři desetiny předstihly Švýcarsko. Na třinácté 

Chorvatsko, které ale už má ve hře jen Dynamo Záhřeb, má Čes-

ko náskok 4,225 bodu. Čechy, které dále reprezentují tři kluby, by 

mohlo ohrozit čtrnácté Řecko (ztrácí 5,675; tři kluby ve hře) a pat-

nácté Nizozemsko (ztráta na Česko je momentálně 5,712; čtyři 

kluby ve hře). Muselo by dojít ke kolapsu českých klubů a zároveň 

k výsledkovému vzepjetí alespoň jednoho z pronásledovatelů, aby 

Česko o dvanácté místo na konci ročníku 2016/17 přišlo. Což by 

podle stávajících pravidel přineslo přímý postup českého mistra 

do skupiny v ročníku 2018/19 a vítěze poháru do Evropské ligy. 

ŠANCE PRO MISTRA MOŽNÁ O ROK DŘÍVE
Zatím málo diskutovaná možnost přímého postupu české-

ho mistra do skupiny Ligy mistrů by mohla přijít už o rok dříve, 

konkrétně se šance rýsuje pro mistra tohoto ročníku. Muselo by 

dojít k tomu, že vítěz Ligy mistrů i vítěz Evropské ligy by si záro-

veň ve svých ligových soutěžích vybojovaly přímý postup do Ligy 

mistrů. Pak by se uvolnilo jedno místo, které by připadlo zemi 

z 13. příčky tabulky koeficientů po ročníku 2015/16. A to je Česko. 

TABULKA KOEFICIENTŮ PŘED STARTEM 
SKUPINOVÉ FÁZE ROČNÍKU 2016/17

(v posledním sloupku je počet klubů ve hře/počet klubů na startu)

9 Belgie 6.500 6.400 9.600 7.400 2.900 32.800 5/ 5

10 Turecko 10.200 6.700 6.000 6.600 2.700 32.200 4/ 5

11 Česko 8.500 8.000 3.875 7.300 2.100 29.775 3/ 5

12 Švýcarsko 8.375 7.200 6.900 5.300 1.700 29.475 3/ 5

13 Chorvatsko 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 1/ 4

14 Řecko 4.400 6.100 6.200 5.400 2.000 24.100 3/ 5

15 Nizozemsko 4.214 5.916 6.083 5.750 2.100 24.063 4/ 5

16 Rumunsko 6.800 6.875 5.125 2.250 0.900 21.950 2/ 5

17 Rakousko 2.250 7.800 4.125 3.800 3.875 21.850 3/ 4

18 Dánsko 3.300 3.800 2.900 5.500 5.500 21.000 1/ 4

 AGÜERO S MANCHESTEREM CITY MUSEL O LIGU MISTRŮ BOJOVAT 
 V KVALIFIKACI. PODLE NOVÝCH PRAVIDEL BY MU 4. PŘÍČKA 
 PREMIER LEAGUE STAČILA K PŘÍMÉMU POSTUPU. 

 INTER MILÁN SKONČIL V SERII A ČTVRTÝ A ŠEL DO EVROPSKÉ LIGY. 
 „PO NOVU“ BY SI MAURO ICARDI ZAKOPAL V CHAMPIONS LEAGUE. 

http://www.o2tv.cz/
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Radek Klier: „Jestli chceme rozvíjet futsal,

musíme se respektovat!“

Po rezignaci Pavla Nepila z Komise futsalu převzal nelehkou úlohu 
v podobě Oblastních, Krajských a Okresních futsalů druhý místopřed-
seda Komise futsalu Radoslav Klier, pro kterého je to momentálně 
největší výzva, ale ne však dlouhodobé řešení.

 DRUHÝ MÍSTOPŘEDSEDA KOMISE FUTSALU RADOSLAV KLIER. 

	 Radku, jak fungování Komise futsalu ovlivnil odchod 

Pavla Nepila?

„Nemám pocit, že by rezignace jednoho člena chod Komi-

se futsalu jako celku významnou měrou ovlivnila. Stalo se to 

již několikrát v minulosti, není to tedy nic nového a určitě nás to 

v budoucnosti ještě potká. Nicméně tentokrát rezignace přišla 

od dlouholetého člena KF. Bylo to poněkud překvapivé a argu-

menty vysvětlující jeho odchod nebyly příliš přesvědčivé. Z boje - 

a tím myslím boj za další rozvoj futsalu - se neutíká kvůli několika 

prohrám v názorových soubojích. Pavel Nepil toho hodně futsalu 

dal, spoustu ještě může dát. Věřím, že hrany se časem obrousí 

a pojedeme všichni dál na jedné lodi.“

	 Agendu krajů a okresů jste převzal vy. Jak se v této ob-

lasti hodláte angažovat?

„Hodlám se angažovat co nejaktivněji. (smích) Tušil jsem, 

na koho volba po Pavlově odstoupení padne, a vím, že to rozhodně 

nebude žádná legrace. V současné „povolební“ situaci to není úpl-

ně nejklidnější část futsalu, což je nutné co nejrychleji, chtěl bych 

říci okamžitě, změnit.“

	 Jaká k tomu povede cesta?

„Těžká. Ať se na mě někdo zlobí nebo ne, mám pocit, že tady 

byla před valnou hromadou snaha z regionálního futsalu vytvo-

řit „mocenské centrum“, kde se doporučovalo koho volit, koho 

nevolit, atd. Těch signálů, že tomu tak je, bylo opravdu hodně. 

Nicméně doufám, že se situace vrátí do normálu. Asi nemůžeme 

čekat, že abychom se všichni milovali, ale jestli chceme rozvíjet 

futsal úspěšně dál, musíme se navzájem respektovat. Já jsem 

připravený na poli regionálního futsalu spolupracovat s každým, 

kdo to s futsalem myslí dobře, bez ohledu na to, co bylo v minu-

lých měsících.“

	 Kdy se s představiteli regionálního futsalu setkáte?

„Aktuálně se připravuji na Aktiv zástupců Oblastních, Krajských 

a Okresních komisí futsalu, který proběhne v sobotu 10. září 2016. 

Je třeba ho zvládnout důstojně, byť si nemyslím, že za těch pár 

týdnů budu moci tvrdit, že mám regionální problematiku v malíč-

ku tak, jako ji měl můj předchůdce. Atmosféra na tomto jednání 

hodně napoví o tom, jak budeme fungovat dál.“

	 Nepřemýšlel jste o tom, že byste Pavla Nepila vyzval 

ke spolupráci?

„Byl bych blázen, kdyby mě tohle nenapadlo. Ale Pavel měl ně-

jaké důvody, proč se vzdal funkce a jak už jsem naznačil, chce to 

čas. Teď by se mnou asi vyběhl.“

	 Co je potřeba v krajích a okresech po futsalové stránce 

vylepšit? Kde vidíte v krajích a okresech největší nedostatky?

„Předchozí odpovědi, to byly takové obecné řeči, uznávám. 

(smích) Po předchůdci jsem zdědil spoustu odvedené práce, to ne-

popírám, ale také plný pytel problémů. Situace v Brně se po tamní 

mimořádné valné hromadě příliš neuklidnila. Na severu Moravy 

 RADEK KLIER JE I SOUČÁSTÍ REPREZENTAČNÍHO REALIZAČNÍHO TÝMU, KDE PŮSOBÍ JAKO VEDOUCÍ MUŽSTVA. 
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se nám rozmohl takový nešvar - v některých soutěžích se neplatí 

členské příspěvky, což pochopitelně silně popuzuje poctivé členy 

Svazu futsalu v regionu. Dalším problémem je skutečnost, že po-

čet členů Svazu futsalu každoročně klesá.“

	 Asi toho bude ještě víc.

„Rozhodně, to jsem mluvil o věcech, které jsou dlouhodobými 

problémy našeho futsalu. Stojíme ale i před konkrétními změna-

mi. Zmínit musím přechod na nový informační systém, který bude 

velkým úkolem pro všechny z nás. Pro ty funkcionáře, kteří se 

s touto novinkou setkali v rámci fungování ve fotbalových soutě-

žích, to bude změna vítaná a věřím, že i ostatní brzy pochopí, že 

jde o výrazný krok kupředu. A taky bude nutné, abychom všichni 

pochopili, že členské příspěvky je za každých okolností v našich 

soutěžích třeba platit!“

	 Máte recept na to, jak zaktivizovat okresy, kde se Futsal 

FIFA nehraje?

„Neexistuje zaručený recept na to, jak rozjet futsal tam, kde 

máme na mapě slepá místa. Nepopírám, že učit se budeme mu-

set i u jiných malých sportů. Celé věci podle mého pomůže řešení 

ve dvou rovinách: bude nutná spoluúčast Komise futsalu, protože 

nám výrazně chybí celoplošná kampaň ve stylu „Pojď hrát futsal“. 

Druhá rovina je jednání na regionální úrovni. Šéfové krajů mají 

největší přehled, v jakých okresech je možnost futsalové soutěže 

rozjet a pak bude muset přijít individuální jednání. Na tohle nejde 

udělat tabulka a všude postupovat stejně. Nicméně o získání dal-

ších okresů se musíme pokusit.“

	 Kdo by měl podle vás Pavla Nepila na jeho místě na-

hradit?

„Pavla nemůže nahradit nikdo a zároveň ho může nahradit kdo-

koliv. Obě odpovědi jsou správné. Já osobně nechci být dlouhodo-

bým řešením. Přestože jsem na futsalovém regionálním poli jako 

funkcionář také vyrostl, tak vím, že moje nejsilnější pozice ve fut-

salu je jinde. Už teď vidím několik budoucích aspirantů na post 

předsedy regionálního futsalu, ale to už trochu předbíhám. Teď se 

soustředím na to, co je před námi a věřím, že spolu s místopřed-

sedou subkomise Jurou Stixem se s dalšími úkoly budeme prát 

úspěšně. Spolupracuje se mi s ním skvěle, což považuji za důkaz, 

že předvolební „tlačenice“ jsou už minulostí.“ 

 LUKÁŠ REŠETÁR A RADEK KLIER. 
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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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