Poloviční body i spokojenost

10

Šilhavý dobrým prorokem

35

„Lvíčata“ vykročila vítězně

46

LUKÁŠ MAREČEK
„Pokud bychom se i nadále
takhle herně a výsledkově
trápili, chtěl bych v zimě odejít.
Dvě nepovedené sezony
za sebou by byly tak akorát,“
říká záložník Lokerenu.
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STALO SE...
  Radakovič na hostování
do Orenburgu

Obránce Uroš Radakovič odešel ze Sparty na roční
hostování s opcí do ruského prvoligového týmu
Gazovik Orenburg. Pětadvacetiletý srbský stoper
přišel do Sparty loni v létě z Olomouce. Za letenský celek nastoupil v minulém ročníku do 25
ligových zápasů, v nichž vstřelil jeden gól. V této
sezoně naskočil v osmi ligových zápasech pouze
třikrát a zahrál si odvetu 3. předkola Evropské ligy
na hřišti tureckého Trabzonsporu.

AKTUÁLNĚ
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Fotbalový týden Lukáše Marečka

„Pořád čekáme
na první výhru…“

  Komličenko
zůstává v „Bolce“
Nejlepší střelec minulého ročníku první ligy
Nikolaj Komličenko nakonec zůstane v Mladé
Boleslavi. O ruského útočníka se ve finiši letního přestupového okna ucházelo CSKA Moskva,
které na poslední chvíli změnilo názor a chtělo
bývalého hráče Krasnodaru získat pouze na hostování. V takovém případě by za útočníka zaplatili zhruba čtvrtinovou částku oproti 68 milionům
korun za trvalý přestup a s tím vedení „Bolky“
zásadně nesouhlasilo.

  Baluta odešel
hostovat do Liberce

Útočník Tomáš Wágner se po třech měsících
v Mladé Boleslavi stěhuje do Zlína. Devětadvacetiletý forvard zde bude hostovat do konce podzimu. Dosud má v nejvyšší soutěži na kontě 251
zápasů a 72 vstřelených branek. V reprezentační
přestávce je druhou zlínskou posilou. Před ním
totiž podepsal tříletou smlouvu gruzínský stoper
Andro Giorgadze, který přestoupil z ukrajinského
týmu Vorksla Poltava.

SE SPOLUHRÁČI SI MÁ LUKÁŠ MAREČEK CO VYSVĚTLOVAT.
VE DRUHÉ BELGICKÉ LIZE UHRÁL LOKEREN ZATÍM JEDINÝ BOD Z PĚTI UTKÁNÍ.

„Dlouhou dobu jsem věřil, že se můžeme v Jupiler lize zachránit. Doplatili jsme na špatný start, kdy jsme utržili doma debakl s Genkem, prohráli jsme pak dost smolně i pár dal-

  Slavii posílil trojlístek

ších zápasů. Tři nebo čtyři kola před koncem bylo jasné, že nás sestup nemine. Snažili
jsme se sezonu dohrát se ctí, šlo také o peníze, které dostáváme za výhry.
LUKÁŠ MAREČEK NEZAŽÍVÁ
S LOKERENEM FOTBALOVĚ VYDAŘENÉ SEZONY.

„MECHELEN NÁM DAL JEN PLANOU NADĚJI…“
V létě skončil dlouholetý prezident a majitel Lokerenu. Nastoupil nový a s ním skoro celý
management, trenér De Boeck, který k týmu přišel v zimě, ale zůstal. Také kádr se obmě-

V minulé sezoně zažil s Lokerenem pád z elitní belgické soutěže, ale protože je smluvně vázaný až do června
2021, musel devětadvacetiletý český záložník LUKÁŠ
MAREČEK v klubu zůstat. Jenže představy o co nejrychlejším návratu dostávají hned od startu druhé ligy
povážlivé trhliny. Po pěti kolech je totiž Lokeren znovu
na dně i o patro níž - s jediným bodem a jednou vstřelenou brankou na kontě… Už u toho není druhý český krajánek útočník Jakub Řezníček, který se minulých dnech
vrátil zpátky domů a zakotvil na teplických Stínadlech.

4

nil, přišlo devět nebo deset nových hráčů, ale odešli jen tři, těm udělali místo mladí kluci,
kteří byli přeřazeni do rezervy. Vedení klubu se upínalo k naději, že bychom mohli na úkor
postupujícího Mechelenu, který se zapletl do korupční kauzy, v první lize zůstat. Také Beerschoot, který skončil druhý, cítil stejnou prvoligovou šanci. Sportovní soud měl rozhodnout
do konce června, pak se to oddálilo až do půlky července, kdy už bylo před startem nové
ligové sezony. Nakonec zůstalo vše při starém, jako by se vlastně nic nestalo…

„KUBA ŘEZNÍČEK NEDOSTAL POŘÁDNOU ŠANCI!“
Hrát druhou belgickou ligu se mi v devětadvaceti letech moc nechtělo, ale když máte
ještě na dva roky smlouvu, tak klub o nějakém odchodu nechce ani slyšet, nebo si za vás
řekne velké finanční odstupné. Navíc se žádná konkrétní nabídka v létě neobjevila. Trenér
mě bere jako jednoho z klíčových hráčů do základní sestavy, tak aspoň pravidelně nastupuji. Kuba Řezníček na tom byl podstatně hůř. Věřil jsem, když v zimě přišel z Plzně, že
nám v boji o záchranu svými góly pomůže.

5

Záložník či útočník Alexandru Baluta odešel
z pražské Slavie na hostování do Liberce, kde
může působit do konce sezony. Červenobílí si
ale pětadvacetiletého Rumuna mohou případně
stáhnout zpět už po podzimní části ligy. Slavia ho
angažovala loni v červnu za více než 68 milionů
korun z Craiovy. V uplynulé sezoně si ve 22 ligových duelech připsal tři branky. V aktuálním ročníku ale v lize nastoupil jen jednou a nevešel se
na soupisku pro Ligu mistrů, kam úřadující čeští
mistři postoupili po 12 letech. „Rozhodli jsme se,
že bude lepší, když odejde na hostování a získá
zpět herní praxi, kterou si u nás nevybojoval.
Nedokázal se popasovat s konkurencí, protože ze
svého předchozího působení byl zvyklý na zcela
výsadní postavení v týmu,“ konstatuje sportovní
ředitel Slavie Jan Nezmar. O Balutu mělo zájem
více klubů, slávistické vedení nechalo rozhodnutí
na hráči a jeho agentovi.

  Vaněk se vrátil
ke kořenům
Záložník Ondřej Vaněk se po srpnovém konci
tříletého angažmá v Ufě vrací do rodného Brna.
S druholigovou Zbrojovkou se devětadvacetiletý
odchovanec dohodl na podmínkách, zbývají už dořešit pouze organizační detaily s ruskou stranou.
Osminásobný reprezentant v české lize oblékal
vedle Slavie dresy Jablonce a Plzně, s níž získal
dva mistrovské tituly. V zahraničí hrál také v roce
2014 v tureckém Kayserisporu.

inzerce

inzerce
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STALO SE...

  Wágner stráví
podzim ve Zlíně

Úřadující mistr pražská Slavia získala tři nové
posily. Z Českých Budějovic přichází dvaadvacetiletý levonohý univerzál Lukáš Provod. Do zimy
bude v Edenu, kde se dohodl na smlouvě do června
2024, hostovat, poté se uskuteční jeho přestup
z Viktorie Plzeň, za kterou v nejvyšší soutěži nenastoupil. Český šampion angažoval na půlroční
hostování s opcí na případný přestup z Mladé Boleslavi Ladislava Takácse a z Teplic Jakuba Horu.
Ten už ve Slavii v minulosti působil. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník si v sezoně 2010/2011 připsal za Pražany 28 ligových startů a dva vstřelené
góly. Hrával také v Bohemians 1905, Plzni, Českých Budějovicích a od roku 2015 byl v Teplicích.
V minulém ročníku nastřílel 11 branek, což byl
jeho rekord. Celkem má v lize na kontě 222 duelů
a 36 gólů. Třiadvacetiletý Takács by měl pomoci
zacelit mezeru po odchodu defenzivního univerzála Alexe Krále do Spartaku Moskva. Také bývalý
reprezentant do 21 let prošel v kariéře Teplicemi
a od roku 2016 působil v „Bolce“. V lize odehrál
118 utkání a dal deset branek.
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Trefil se hned v prvním zápase, který jsme ale prohráli 1:4. Pak nastoupil nový trenér,
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KALENDÁRIUM

který nás pak oba nasadil do základní sestavy. Kuba měl pár šancí, které bohužel neproměnil, a od té doby si prakticky nekopl. Jen dvakrát nebo třikrát střídal na posledních pár

  Havel do Bohemians,
Ekpai do Budějovic
Viktorii Plzeň opouštějí dva fotbalisté. Obránce
Milan Havel bude na podzim hostovat v Bohemians Praha 1905 a nigerijský záložník Ubong Ekpai
v týmu ligového nováčka Českých Budějovicích.
Pětadvacetiletý odchovanec „Klokanů“ se vrací
do vršovického „Ďolíčku“ po dvouletém působení
v Plzni. Za Viktorii odehrál 47 zápasů a dal dva
góly. V této sezoně si připsal po dvou ligových
startech, jednou nastoupil v kvalifikaci Ligy mistrů a jednou v bojích o Evropskou ligu. Třiadvacetiletý Ekpai přišel do Plzně před rokem ze Zlína
a podepsal smlouvu na tři roky. V minulé sezoně
odehrál 16 zápasů, nyní se zotavuje po zranění,
po kterém se má rozehrát v dresu Jihočechů.

minut. Odchod z Lokerenu byl pro něj fotbalovým vysvobozením, i když Teplice projevily zá-

ZÁŘÍ

jem až v posledních dnech. Přišel jsem o parťáka-krajana, a protože jsme bydleli v jednom

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

domě, sblížily se i naše rodiny a holky…

11. ZÁŘÍ

„NENÍ TO PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM…“

1934

Gustáv Mráz

1957-1959

11/0

O druhé lize se říká, že je složitější než první. Není to moc o fotbale, většina z osmi týmů,

1948

Jozef Štafura

1973

1/0

které ji hrají čtyřkolovým systémem, praktikuje nakopávání dlouhých balonů. Už po pěti

1969

Martin Kotůlek

1991-1998

8/0

1958-1967

62/1

kolech jsme se tvrdě přesvědčili, že to s okamžitým návratem nebude žádná procházka

12. ZÁŘÍ

růžovým sadem. Jsme poslední, máme jen jeden bod za remízu a vstřelili jsme jedinou

1935

Ján Popluhár

branku. Všichni si lámeme hlavy, čím to je, protože v přípravě jsme odehráli dobré zápasy.

1960

Ladislav Molnár

1993

1/0

Nyní to na hřišti občas vypadá, jako bychom se viděli úplně poprvé… Vrcholem bylo nedělní

1978

Lukáš Došek

2000-2002

4/0

utkání ve Virtonu, který postoupil ze třetí amatérské ligy. Leží kousek od Lucemburska, tak

1978

Tomáš Došek

2002-2003

3/0

jsme tam jeli už v sobotu. Věřil jsem, že právě tam vyhrajeme.

13. ZÁŘÍ

  Jablonec získal
finského reprezentanta

1964-1970

19/2

1960

Ján Kapko

1982-1988

3/0

1980

Tomáš Zápotočný

2006-2007

4/0

1952

Jindřich Svoboda

1975-1977

2/0

1973

Pavel Novotný

1996-1999

2/0

15. ZÁŘÍ
1954

Verner Lička

1980-1981

9/1

1983

Tomáš Sivok

2005-?

64/5

1929

Arnošt Pazdera

1952-1958

19/3

1944

Václav Migas

1969-1970

8/0

DO LOKERENU ZAMÍŘIL LUKÁŠ MAREČEK V LEDNU 2018 Z PRAŽSKÉ SPARTY.

Prohráli jsme 0:4 a stejný počet hodin jsme se trmáceli autobusem zase zpátky. Po ta-

16. ZÁŘÍ

kovém výprasku to byla „veselá“ cesta domů… Druhá belgická liga se totiž hraje jako jedna
z mála evropských soutěží i v reprezentačních přestávkách, dřív jsem v tomhle období jezdíval domů do Česka, nebo jsme aspoň měli delší volno. Předtím jsme doma s Leuwenem

PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE SE LUKÁŠ MAREČEK
ROZHODNE, ZDA BUDE USILOVAT O NOVÉ ANGAŽMÁ.

hráli docela dobrý fotbal, jenže nejsme v koncovce vůbec efektivní, takže jsme po první půli
prohrávali 0:2, protože hosté svoje příležitosti proměnili. Belgičtí fanoušci jsou jiní než naši,
neúnavně povzbuzují, i když se nedaří. Chodí jich pořád čtyři až pět tisíc, ale po poslední porážce už na nás trochu pískali. Musíme v pátek večer doma proti Westerloo zabrat a poprvé

LUKÁŠ MAREČEK * Narozen: 17. dubna 1990 * Výška: 182cm * Váha: 69kg * Stav: svobodný, přítelkyně Eva, dcera Julie (4,5) * Fotbalový post: defenzivní záložník * Hráčská
kariéra: 1. FC Brno/Zbrojovka Brno (1998-2010), RSC Anderlecht Brusel (Belgie, 20102012), SC Heerenveen (Nizozemsko, 2012-2013), Sparta Praha (2013-2018), KSC Lokeren
(Belgie, 2018-?) * Reprezentace: tři zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: postup do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 21 let (Dánsko, 2011), postup do osmifinále mistrovství
světa hráčů do 20 let (Egypt, 2009), postup do osmifinále Evropské ligy (2016), belgický
mistr (2012), český mistr (2014), vítěz Poháru České pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR
(2014), držitel bronzového odznaku Klubu ligových šampionů týdeníku GÓL (2018)

vyhrát, abychom si je alespoň částečně usmířili a konečně se odrazili od dna tabulky.

„V ZIMĚ SE ROZHODNU, JAK DÁL!“
Uvidíme, jak to bude s námi vypadat po podzimní části druhé ligy. Pokud bychom se i nadále takhle herně a výsledkově trápili, chtěl bych v zimě odejít. Dvě takové nepovedené
sezony za sebou, které bych v Lokerenu zažil, by byly, myslím, tak akorát… Záleželo by pak
samozřejmě na nabídkách, jestli bych dál zůstal ještě nějakou dobu v zahraničí, nebo začal
reálně uvažovat o návratu do Česka.“
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TOMÁŠ SIVOK

inzerce

inzerce

Aktuálně poslední ligový tým Teplice posílil z belgického Lokerenu Jakub Řezníček, se kterým
podepsal severočeský klub dvouletou smlouvu s následnou opcí. Jedenatřicetiletý forvard
přestoupil z Plzně do Lokerenu v lednu. V Belgii
skóroval hned při ligové premiéře jako střídající
hráč. Poté si ale připsal jen další tři starty, z toho
pouze jednou jako člen základní sestavy. Proto
zvolil návrat do české ligy. V ní nastoupil v dresu
Příbrami, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic,
Sparty, Brna, Olomouce a Plzně k 258 utkáním,
v nichž vstřelil 64 gólů.

Ján Geleta

14. ZÁŘÍ

Fotbalisty Jablonce posílil finský reprezentant
Kasper Hämäläinen. Třiatřicetiletý záložník přišel
jako volný hráč po konci smlouvy v Legii Varšava
a podepsal dvouletý kontrakt. Kariéru odstartoval v TPS Turku a poté nastupoval za švédský
Djurgaarden. Od roku 2013 působil v polské lize,
kde nejprve hrál za Lech Poznaň, odkud před
třemi lety zamířil do Legie Varšava. Za ni v minulém ročníku odehrál 17 zápasů a dal dvě branky.
Na kontě má čtyři polské tituly, jednou ligu ovládl
s Poznaní a třikrát s Legií.

  Řezníček
přestoupil do Teplic

1943
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GÓL TÝDNE

Viktoria a tramvaj
podporují nadaci
Dva roky bude ulice Plzně brázdit na linkách MHD tramvaj podporující Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně, která spravuje
v Plzni založený Český národní registr dárců dřeně. Nadaci se rozhodl podpořit klub
Viktoria Plzeň, který za víc než půl milionu
korun, utržených při dražbě fotbalových
dresů, zaplatil venkovní i vnitřní polepení
tramvaje nápisy a logy klubu i nadace, tvářemi hráčů a informacemi o možnosti vstupu do registru dárců.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ
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Poloviční body
i spokojenost

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SPECIÁLNÍ
TRAMVAJE NTKD.

ZOPAKOVÁNÍM OLOMOUCKÉ VÝHRY 3:0 NAD ČERNOU HOROU I V PODGORICI
SE REPREZENTANTI VRÁTILI NA DRUHÉ POSTUPOVÉ MÍSTO VE SKUPINĚ.

NA BODY ČEŠTÍ FOTBALISTÉ V KOSOVU NEDOSÁHLI, BYŤ MĚLI ZÁPAS VÍTĚZNĚ ROZEHRANÝ.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Matemetika před venkovním kvalifikačním dvojzápasem byla jasná – zisk šesti nebo čtyř bodů by
byly úspěšným výsledkem balkánské mise v Kosovu a Černé Hoře, neboť by český národní tým výrazně posunuly k cílové metě – postupu na EURO 2020.
A protože se propadák v Prištině podařilo zaretušovat výhrou v Podgorici, je logicky i spokojenost pouze poloviční, byť se se po třech dnech svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vrátili zpátky na druhou
postupovou příčku ve skupině A.

10

gorici na přesnou hlavičku Součka navázal z další standardní si-

Pod oba výsledky se podepsala téměř identická základní se-

tuace pohotovou střelou z vápna za čtyři minuty Masopust. Od té

stava, kouč do ní sáhl jen posílením slávistické kostry, kdy na post

doby měla česká jedenáctka dění na trávníku plně pod kontrolou

pravého obránce zařadil Coufala místo Kadeřábka. Nebyl to

až do závěrečného hvizdu, před kterým dovršil kopii červnového

během tří dnů výkonnostní obrat o 180 stupňů s oku lahodícími

výsledku z Olomouce z penalty Darida.

kombinačními akcemi. Markantně se však zvýšil důraz v osobních

I když se paralelně v Southamptonu zrodil hokejový výsledek 5:3,

soubojích včetně včasného přistupování k protihráčům, takže

Angličané měli režii utkání plně pod kontrolou a jejich postup na ev-

Černohorci neměli zdaleka tolik prostoru pro ofenzivní výpady,

ropský šampionát, v němž bude kolébka fotbalu hostit nejvíce zápa-

jakého se trestuhodně dostalo fotbalistům Kosova, praktikující

sů i jeho vyvrcholení, je skálopevnou jistotou. Nijak je nerozhodilo

podobný herní styl. Proč tomu tak bylo, to vědí asi jen sami čeští

ani namazání hostujícímu Berishovi hned v první minutě do gólové-

reprezentanti…

ho brejku. Už do přestávky nadělili Kosovu „bůro“, ve druhé půli mu

Druhý diametrálně odlišný faktor se odehrál po vedoucí bran-

sundáním nohy z plynu povolili další korekci hrozícího debaklu, na-

ce. Po Schickově trefě v Prištině se žádné doražení hostitelů dru-

opak snajpr Kane neproměnil penaltu. O druhé místo to bude bitva

hým gólem nebo alespoň „podušení“ v co nejdéle trvajícím pro ně

až do konce podzimního kvalifikačního finiše. Mohou ji paradoxně

nepříznivém stavu prakticky nekonalo. Za pouhé čtyři minuty bylo

rozhodnout i domácí duely se suverénním lídrem, který se v říjnu

vyrovnáno a Kosovo se zpátky vrátilo do zápasu, který nakonec

představí v Praze a v listopadovém epilogu v Prištině, jestli své soky

po dalším kiksu české defenzívy otočilo ve svůj prospěch. V Pod-

ve skupině obere o všechny body jako dosud…

11
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Z hráčů prvoligového týmu je v registru dárců
dřeně zapsáno 99 procent lidí, naposledy do registru
přímo v tramvaji vstoupili také nováčci týmu Ondřej
Mihálik a Adam Hloušek. Registr, který vznikl v Plzni
v roce 1992, eviduje nyní 90 tisíc aktivních dárců, kteří
jsou ochotni v případě potřeby kdykoliv a komukoliv
s leukémií či jinou poruchou krvetvorby darovat kostní
dřeň. „Naším cílem je mít 100 tisíc dárců, rádi bychom
toho dosáhli do konce příštího roku,“ říká vedoucí
lékař registru a primář hematologicko-onkologického
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra.
Do aukce dresů, kterou Viktoria uspořádala, kromě jejích hráčů daly své dresy i velkokluby Real Madrid, Paříž Saint-Germain, FC Barcelona či Manchester
United. „Kluby byly překvapivě velmi vstřícné,
okamžitě na jeden dotaz se zapojily. Je to i důkazem
toho, že takové akce mají smysl a pomáhá to dobré
věci,“ konstatuje majitel klubu Tomáš Paclík. Viktoria už loni při svém účinkování ve skupině Ligy mistrů
propagovala nadaci. Jako první český tým v historii
evropských pohárů dostali její fotbalisté po dlouhých
jednáních s UEFA svolení mít přímo na dresech logo
této charitativní organizace.

12
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Trenér Jaroslav Šilhavý udržel postupové šance na EURO
2020 po výhře v Černé Hoře vyvážené. I když se po porážce

inzerce

v Kosovu začaly téměř naklánět na „nepostupovou“ stranu…
12

Filip Novák:

„Chtěl bych
v Turecku
zůstat!“
Tentokrát to nebyl reprezentační sraz podle jeho gusta. Po příletu do Prahy se vypořádával s virózou a naskočil tak opožděně do přípravy na důležitý venkovní dvojzápas kvalifikace EURO 2020 v Kosovu a Černé Hoře.
Levý obránce FILIP NOVÁK ani do jednoho z nich nenastoupil a sledoval je
z lavičky náhradníků. S výpravou se nevracel, zůstal do středečního dopoledne v Podgorici a odtud odletěl spolu s Ondřejem Čelůstkou do Istanbulu. S Trabzonsporem, ve kterém má devětadvacetiletý bek pevnou pozici
v základní sestavě, ho čeká nedělní domácí duel turecké Super Ligy proti
Genclerbirligi a ve čtvrtek ve Španělsku úvodní utkání skupiny Evropské
ligy proti Getafe. A v blízkém časovém horizontu bude jednat s klubovým
vedením o prodloužení smlouvy, která mu vyprší v příštím roce.

16
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ROZHOVOR

VÁCLAV TICHÝ PRAHA/PODGORICA

Do nové sezony jste s Trabzonsporem skočili po hlavě
zápasy předkola Evropské ligy, aniž byste odehráli nějaký duel
turecké nejvyšší soutěže. Byl to velký handicap?
„Nikdy jsem takhle ostrý start nezažil, byla to pro mě úplná
novinka. Hlavně na Letné proti Spartě bylo sedmdesát minut znát
na celém našem týmu, že nejsme ideálně rozehraní.“
Přesto jste si odvezli do odvety remízu 2:2!
„Byli jsme šťastnějším týmem, vstřelili jsme v závěru dvě branky, které, myslím, rozhodly i o našem postupu. Při pohárové ma-

ROZHOVOR

37/2019
Středa 11.9.2019

17

Prý jste po zápase dostal hodně esemesek z Česka!
„To je pravda, sparťané mi nadávali, že jsem Spartu vyřadil, slávisté mi naopak k tomu gratulovali…“
I v závěrečném předkole Evropské ligy jste si znovu zahráli venku bez diváků, jen Prahu vystřídaly Atény…
„To je asi unikát, který se dlouho nebude opakovat. Fotbal bez
diváků je nenormální záležitost, v Aténách, kde by bylo jinak hodně bouřlivé prostředí, nám to ale pomohlo k výhře 3:1. Za stavu
1:1 sice Sosa neproměnil penaltu, kterou rozhodčí pískl za faul
na mě, ale nakonec nás to nemrzelo.“

tematice byla odveta v Trabzonu za stavu 2:2 pro nás jednodušší.“
Výhru 2:1 a postup přes Spartu jste pečetil gólem v osmé
minutě nastavení…
„Sparta po vyrovnání na 1:1 vsadila logicky vše na útočnou
kartu, hrála na velké riziko. Měla v nastaveném čase standardní situaci, kterou kopl Kanga na přední tyč, jenže míč se odrazil
k půlící čáře. Vyrazil jsem za ním a nikdo ze sparťanů se mnou
neběžel zpátky. Takové sólo z půlky jsem snad během kariéry

„V Kosovu jsme dostali
laciné góly a sami
nebyli produktivní…“

neabsolvoval.“

OBRÁNCE ČESKÉ REPREZENTACE FILIP NOVÁK PŘI ZÁŘIJOVÉ KVALIFIKAČNÍ VÝHŘE 2:1 NAD BULHARSKEM V PRAZE.

16
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inzerce

inzerce

FILIP NOVÁK V SOUBOJI S BENJAMINEM TETTEHEM V PŘEDKOLE EVROPSKÉ LIGY PROTI SPARTĚ NA LETNÉ.

18
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Málem vás ale AEK vyřadil, protože odvetu v Trabzonu
vyhrál 2:0!

ROZHOVOR

chom se pokusit bojovat i o Ligu mistrů.“

„Asi jsme si naivně a lehkovážně mysleli, že je už hotovo. Kle-

Tu si Trabzonspor zahrál místo Fenerbahce, který byl
z ní kvůli korupci v ligové sezoně 2010/2011 vyřazen. Klub se

fáze Evropské ligy nepřišli. To by se v klubu a v celém městě asi

soudně domáhá, aby mu by dodatečně přiznán i turecký titul!

Trabzonspor se dostal do skupiny C, která nemá vyloženého favorita. Souhlasíte?
„Je to zvláštní skupina, ze které mohou všechny čtyři týmy postoupit. Je to i náš cíl, podobně se na to nejspíš dívají i naši soupeři
– Basilej, Krasnodar a Getafe.“
V turecké Super Lize máte opět evropské ambice?
„Klub chce pravidelně hrát evropské poháry, v létě jsme dost

„Připadá mi hodně zvláštní, že když byla Fenerbahce prokázána korupce a za trest byl vyřazený z Ligy mistrů, že mu mistrovský
titul zůstal… Proto se klub také stále soudí. Všichni naši fanoušci
i bez tohoto úředního potvrzení považují Trabzonspor v této sezoně za tureckého šampiona.“
V neděli před reprezentačním srazem jste hráli ligu právě na Fenerbahce. Už je zase po loňském propadu zpátky mezi
tureckou špičkou?

posílili, z Anglie přišli velmi zkušení hráči Daniel Sturridge a John

„Minulá sezona byla výjimkou, Fenerbahce se v létě hodně po-

Obi Mikel, na hostování z Crystal Palace norský forvard Sorloth,

sílilo a po úvodních třech kolech turecké Super Ligy má dvě výhry

NA PRAŽSKÉ LETNÉ A POTÉ I V ATÉNÁCH SI FILIP NOVÁK VYZKOUŠEL,
JAKÉ TO JE HRÁT FOTBAL PŘED LIDUPRÁZDNÝMI TRIBUNAMI…

DO TURECKA SE FILIP NOVÁK PŘESUNUL V LEDNU 2018 Z ANGAŽMÁ V DÁNSKÉM MIDTJYLLANDU.

18
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se kterým jsem půl roku kopal v dánském Midtjyllandu. Chtěli by-

pali jsme se pak až do konce, abychom o postup do skupinové
děly věci…“
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ROZHOVOR

a jednu remízu. Tu jsme s „Fenerem“ uhráli minulou neděli v Istan-

předstihu, jestli budu hrát, nebo ne, abych se na zápas po všech

bulu. Bodu se vážíme, protože jsme byli šťastnějším týmem.“

stránkách připravil.“

Do přípravy na venkovní kvalifikační dvojzápas jste se
zapojil s mírným zpožděním kvůli zdravotním problémům. Co
vás potkalo?

„Očekávali jsme jiný průběh zápasu, jeho výsledek je samozřejmě zklamáním a komplikací v boji o postup na EURO 2020. Dostali jsme laciné góly a sami nebyli tak produktivní jako domácí. Ze

„Čelda“ (Ondřej Čelůstka) mi říkal, že i jeho něco podobného

šancí jsme měli vytěžit víc než jen jednu branku, která nakonec

v minulých dnech v Turecku postihlo. Vynechal jsem kvůli tomu

ani na remízu nestačila.“

čaftem.“
Kdy vám trenér Šilhavý oznámil, že zůstanete proti Kosovu na lavičce náhradníků?
„Dva dny před utkáním v Prištině, když jsme nacvičovali při
trénincích některé věci. Je to pro mě lepší vědět v časovém

21

Co o sobotní porážce podle vás rozhodlo?

„Chytil jsem nějakou virózu, před týdnem ji měla přítelkyně.

jen úterní tréninky, ve středu jsem už normálně trénoval s man-

37/2019
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Překvapilo něčím Kosovo?
„Myslím si, že ne. Hrálo na největší riziko, jeho hráči byli šikovní
na míči, nedávali nám žádný prostor a zahráli jako tým nad limit
svých možností. Zkušený robustní útočník Muriqi, který hrál proti
nám v nedělní lize za Fenerbahce, se zasloužil o brzký vyrovnávací gól a byl i hodně platný v defenzívě.“

FILIP NOVÁK NA TRÉNINKU V PODGORICI PŘED UTKÁNÍM S ČERNOU HOROU.

Byla atmosféra na stadionu srovnatelná s tou, kterou
zažíváte při Super Lize?
„Byla sice bouřlivá, ale s tou v Turecku se to moc srovnávat
nedá.“
Jak vypadal program mezi oběma kvalifikačními zápasy?
„V neděli dopoledne jsme v Podgorici, do které jsme letěli hned
po zápase v Prištině, trénovali. Ti, co kopali proti Kosovu, měli
klasický pozápasový trénink, my ostatní pak normální. Odpoledne
byla na programu regenerace a rozbor sobotního utkání, v pondělí pak klasický předzápasový trénink.“

20
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Narozen: 26. června 1990 * Výška: 184cm * Váha: 78kg * Fotbalový post: obránce * Stav: svobodný, přítelkyně Kateřina
Hráčská kariéra: Spartak Přerov (1998-2007), FC Tescoma Zlín
(2007-2011), FK Jablonec (2011-2015), FC Midtjylland (Dánsko,
2015-2018), Trabzonspor (Turecko, 2018-?)
Reprezentace: 23 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: dánský mistr (2018), postup ze skupiny Evropské ligy (2015), vítěz
Ondrášovka Cupu (2013), vítěz Superpoháru FAČR (2013)

inzerce
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FILIP NOVÁK PŘI STARTU KVALIFIKACE ME 2020, V NĚMŽ ČESKÝ TÝM PODLEHL 22. BŘEZNA 2019 VE WEMBLEY ANGLII VYSOKO 0:5.

Filip Novák
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ROZHOVOR

Jen úterní výhra v Podgorici mohla „vygumovat“ sobotní
bodovou nulu…

ROZHOVOR

23

„Bóřa“ (Jan Bořil) patřil proti Kosovu k lepším hráčům. Ve čtvrtek
se zapojím do tréninku v Trabzonsporu, v neděli nás čeká doma

„Sami jsme si situaci v naší kvalifikační skupině prohrou v Ko-

ligové utkání s Gencerbirligi a příští čtvrtek už startuje skupino-

sovu zkomplikovali. Zaslouženě jsme vyhráli, šli jsme od začátku

vá fáze Evropské ligy, kterou otevřeme ve Španělsku zápasem

za vítězstvím. Černohorci měli jen krátkou pasáž v první půli, kdy

s Getafe. Zůstali jsme s „Čeldou“ (Ondřejem Čelůstkou) po utkání

mohli vstřelit branku. My jsme měli dost šancí už do přestávky, ale

v Černé Hoře a nevraceli se s výpravou do Prahy. Ve středu letíme

začalo nám to padat až po ní. Jsem rád, že jsme tenhle další těžký

z Podgorice do Istanbulu, on pak do Antalye, já do Trabzonu, což

zápas zvládli a jsme zpátky na druhém místě ve skupině. Samo-

trvá půl druhé hodiny.“
V klubu vám už dobíhá smlouva, už začala nějaká jed-

zřejmě bych byl u toho rád na hřišti, ale všichni nominovaní hráči
se tam nevejdeme. Naše sestava se prakticky nezměnila, navíc
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nání?
„Mám ji do června příštího roku, takže je pomalu nejvyšší čas
pobavit se s klubem, co dál. Mám od manažerské agentury, která

„Naše skupina
Evropské ligy nemá
vyloženého favorita!“

mě zastupuje, signály, že mají zájem ji prodloužit, ale k žádnému
konkrétnímu jednání na tohle téma ještě nedošlo. Chtěl bych v Turecku zůstat, udělal jsem přestupem z Midtjyllandu další posun
v kariéře. Tehdy to možná někdo takhle nevnímal, protože v Dánsku jsme bojovali o mistrovský titul a taky ho kluci vyhráli, ale už
beze mě, protože jsem v zimě přestoupil do Trabzonsporu. Z dánské ligy je to blíž k angažmá v Anglii, Německu i třeba v Turecku.“

22
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ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ START SI FILIP NOVÁK
PŘIPSAL 10. ČERVNA 2019, KDY V OLOMOUCI POMOHL KE KVALIFIKAČNÍMU
VÍTĚZSTVÍ 3:0 NAD ČERNOU HOROU. V ZÁŘIJOVÝCH UTKÁNÍCH V KOSOVU
ANI VE VÍTĚZNÉ ODVETĚ V ČERNÉ HOŘE NENASTOUPIL.

24
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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Úplně zbytečná porážka

PATRIK SCHICK SICE VSTŘELIL ÚVODNÍ BANKU ZÁPASU, ALE JEHO TÝMU NESTAČILA ANI REMÍZOVÝ BOD.

Národní tým nenavázal na červnové domácí výhry nad Bulharskem a Černou Horou a po polovině skupiny se s bilancí dvou
vítězství a dvou proher propadl na nepostupové třetí místo o dva

PO ZRANĚNÍ SE DO SESTAVY VRÁTIL
VLADÍMÍR DARIDA. I ON MUSEL
SKOUSNOUT NEPŘÍJEMNOU PORÁŽKU.

body za Kosovo, které po vyhlášení nezávislosti v roce 2008 hraje
oficiální mezistátní zápasy teprve pět let a které protáhlo svoji neporazitelnost už na 15 utkání.

KOSOVO - ČESKO 2:1 (1:1)
Branky: 20. Muriqi, 66. Vojvoda - 16. Schick. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Nizozemsko). ŽK: Muriqi - Čelůstka, Masopust. Diváci: 13.500.
Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj - Voca, Halimi (87. Rashkaj) - Zhegrova
(56. Muslija), Celina, Rashani (51. V. Berisha) - Muriqi. Trenér: Challandes.

ČESKÝ KAPITÁN MAREK SUCHÝ MĚL S DOMÁCÍM ÚTOČNÍKEM
MURIQIM PLNO STAROSTÍ. V JEDNÉ GÓLOVÉ SITUACI JEJ NEUHLÍDAL.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Bořil - Darida, T. Souček - Masopust (80. Martin Doležal), A. Král (72. Hušbauer), Jankto - Schick (61. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.

26

„V mých očích je to hloupá porážka, která nám zkomplikovala cestu za kýženým postupem. Soupeř hrál velmi dobře, poctivě, agresivně, rychle, což jsme věděli. Nicméně jsme jim góly a vítězství umožnili vlastními chybami a nepozorností.
U první branky jsme pokazili rozehrávku a z rychlého protiútoku jsme inkasovali.
U druhé branky čtyři hráči zaspali u standardky… Soupeř neměl tolik šancí jako my,
ale bohužel jsme jejich chyby nepotrestali.“

27
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Čeští fotbalisté prohráli ve čtvrtém z osmi utkání kvalifikace EURO
2020 v přímém souboji o druhé místo ve skupině A v Kosovu 1:2 a zkomplikovali si tak boj o postup na závěrečný šampionát, který bude v příštím roce hostit dvanáct evropských měst.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?

28
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Na zaplněném stadionu v Prištině panovala velmi bouřlivá

lil střelu, kterou brankář Muric vytáhl. Chvíli před pauzou zahrál

a místy až nenávistná atmosféra. Domácí příznivci pískali při

volejbalově rukou Muriqi a mohl být rád, že od nizozemského roz-

české hymně a stejně v úvodu doprovázeli i každý kontakt hostů

hodčího Makkelieho nedostal druhou žlutou kartu.

s míčem. Český celek začal aktivněji. V 5. minutě ještě pálil Darida

Hned po pauze se prosmýkl do vápna Masopust, Schick ale

jen do domácího gólmana, ale v 16. už svěřenci trenéra Šilhavého

jeho přihrávku netrefil a míč odkopl bránící Hadergjonaj. Po ho-

vedli. Darida našel před vápnem Jankta, který ve skluzu posunul

dině hry znovu zahrozili domácí ze vzduchu. Na roh si naskočil

do pokutového území na nabíhajícího Schicka a ten z první poslal

Rrahmani a Vaclík u tyče s vypětím sil vytáhl balon mimo. V 66.

balon přesně k pravé tyči. Čerstvá posila Lipska skórovala po-

už hosté inkasovali. Střídající Berisha rozehrál další rohový kop

čtvrté v posledních třech zápasech za národní tým.

po zemi do vápna a trestuhodně volný Vojvoda skákavou střelou

Z vedení se ale radoval jen čtyři minuty. Po ztrátě ve středu

k tyči zaznamenal první reprezentační gól. Český tým se v závěru

pole vyrazil po levé straně do brejku Rashani, přihrál před bran-

tlačil za vyrovnáním. Střelu střídajícího Krmenčíka ale v 82. vyko-

ku na Muriqiho, jenž přetlačil Suchého a srovnal na 1:1. Ve 32.

pl z prázdné branky obránce, poté plzeňský útočník ve vyložené

neproměnil velkou šanci Schick. Po chybě v kosovské defenzivě

šanci po akci Bořila na malém vápně promáchl a pokus střídající-

postupoval do brejku, a přestože měl vedle sebe spoluhráče, zvo-

ho Doležala z otočky vytáhl gólman Muric nad břevno.
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Češi v Kosovu: z euforie do pekla

V 16. MINUTĚ UTKÁNÍ TO PO VEDOUCÍM GÓLU PATRIKA SCHICKA VYPADALO S ČESKÝM TÝMEM NADĚJNĚ.

V žebříčku FIFA je na 120. místě, při losu bylo v posledním výkonnostním
koši. Tým Kosova ale mezi outsidery rozhodně nepatří, naopak budí respekt. O tom se bohužel v sobotu v bouřícím kotli stadionu v Prištině přesvědčili čeští reprezentanti. V duelu kvalifikace o postup na ME 2020 sice
vedli gólem Patrika Schicka, ale nakonec prohráli 1:2.
28
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ČESKÁ FOTBALOVÁ REPREZENTACE PŘED VÝKOPEM MAČE V KOSOVU.
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„Jde o hloupou porážku, což zápas podle mého plně vysti-

Ve Slavii zná v posledních sezonách většinou jen výhry. V re-

huje. Góly jsme domácím nabídli chybami, které se ve fotbale

prezentačním dresu ale zažívá spíš negativní emoce. S národ-

dělají. Jenže my jsme za ně byli potrestaní. Porážkou jsme si

ním mužstvem prohrál posledních pět zápasů, ve kterých se

situaci samozřejmě ztížili,“ povzdechl si po utkání trenér Jaro-

objevil v základní jedenáctce. Smolnou sérii nevylepšil ani v Ko-

slav Šilhavý.

sovu, přestože se významně podílel na gólové akci. „Sám přece

Češi měli sebevědomé, nahecované domácí na lopatě. Ryk

za porážku nemůžu, vinu na ní neseme všichni. Kdybychom při-

fanatických kosovských fanoušků po brance Schicka poklesl,

dali další góly, vyhráli jsme,“ podotkl Bořil, který v Prištině jako

stačilo přidat druhý gól a Kosovo by už nevstalo. Jenže zápas

jeden z mála českých fotbalistů nezklamal. Kromě něj si svoje

nabral opačný scénář. Vynikající útočník istanbulského Fener-

ještě odehráli Jankto s Daridou.

bahce Muriqi do poločasu vyrovnal, domácí za obrovské podpory

Přestože Kosovo není vyhledávanou turistickou destinací,

divokých tribun nakonec po přestávce dílo české zkázy dokonali.

tým přijely povzbudit desítky fanoušků. I přes porážku hráčům

„Nemáme ani bod, ale myslím, že jsme neodehráli špatný zápas.

zatleskali. „Prohráli jsme, ale pobavili jsme se, to je hlavní,“

Za výkon se nemusíme stydět. Bylo to nahoru dolů, měli jsme víc

pronesl zhruba tři hodiny po utkání jeden z příznivců v restau-

vyložených příležitostí než domácí. Bohužel jsme je neproměnili

raci v centru kosovské metropole. V té době už speciál s partou

a soupeř nás potrestal. Inkasované góly byly hloupé, smolné,“

kouče Šilhavého mířil do černohorské Podgorici, kde měl tým tři

pověděl obránce Jan Bořil.

na to, aby se z nečekaného pádu oklepal.
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TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ PROŽIL ZÁPAS PLNÝ EMOCÍ. NA JEHO KONCI PŘEVÁŽILY TY NEGATIVNÍ…
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JE DOBOJOVÁNO A TŘI BODY ZŮSTÁVAJÍ V KOSOVU. I TOMÁŠ ČELŮSTKA VÍ,
ŽE POSTUP NA EURO 2020 SI SE SVÝMI SPOLUHRÁČI POŘÁDNĚ ZKOMPLIKOVALI.
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Klíčem standardní situace

V TÉTO SESTAVĚ VYBĚHLA ČESKÁ REPREZENTACE DO KVALIFIKAČNÍHO MAČE V ČERNÉ HOŘE.
JAKUB JANKTO SE NA VÝHŘE V ČERNÉ HOŘE PODÍLEL DVĚMA GÓLOVÝMI ASISTENCEMI.

Kouč udělal oproti utkání v Kosovu jednu změnu v sestavě,

32

na ne zcela zaplněném stadionu pro 15 tisíc diváků začali aktivněji
a hrozili především ze standardních situací. V 8. minutě Černohorci se štěstím ustáli závar v malém vápně, o tři minuty později se
balon odrazil k Daridovi, který ale nepropálil hráče před sebou.

ČERNÁ HORA - ČESKO 0:3 (0:0)
Branky: 54. T. Souček, 57. Masopust, 90.+5 Darida z penalty. Rozhodčí: Palabiyik - Eyisoy, Olguncan (všichni Turecko). ŽK: Radunovič, Marušič - Jankto, T. Souček.
Černá Hora: Petkovič - Marušič, Lagator, Tomaševič, Radunovič (73. Bečiraj) - Hočko, Vukčevič
(68. Bakič) - Boljevič, Kosovič (73. Savičevič), Vešovič - Mugoša. Trenér: Hadžibegič.

Domácí po 20 minutách přidali a za chvíli měli dvě velké šance.

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Suchý (46. J. Brabec), Bořil - Darida, T. Souček - Masopust
(77. J. Kopic), A. Král, Jankto - Schick (90. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.

Ve 22. po Boljevičově centru vypálil z voleje Hočko a Vaclík ko-

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?

nečky prstů vytáhl míč nad břevno. Za deset minut český gólman

„Samozřejmě jsme všichni šťastní, že jsme to zvládli. Kluci ukázali charakter
po zápase v Kosovu a po té velké kritice, která se na nás snesla. Odvedli skvělý
výkon a zaslouženě jsme vyhráli. V prvním poločase jsme měli jednu špatnou pasáž,
kdy jsme mohli prohrávat, naštěstí Tomáš Vaclík byl na místě a vše jsme vyřešili.
Jinak si myslím, že jsme celý zápas odehráli velmi dobře, pozorně takticky, s nasazením a nakonec i s gólovým vyjádřením.“

vyrazil Mugošův pokus z úhlu a další dvě černohorské střely v poslední chvíli zblokovala obrana.
Češi měli dál šance po standardních situacích. V 38. však
hlavičkoval po rohovém kopu osamocený Souček hodně vedle.
Domácí brankář Petkovič pak vyrazil Janktovu skrytou střelu
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Čeští fotbalisté zvítězili v pátém z osmi utkání kvalifikace EURO 2020 v Podgorici nad Černou Horou 3:0. Brzy po přestávce se po centrech Jankta trefili
slávisté Souček s Masopustem a v závěru nastavení proměnil penaltu Vladimír Darida. Národní tým tak zopakoval výhru 3:0 z červnového vzájemného
duelu v Olomouci. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se dočkali prvních
venkovních kvalifikačních bodů a částečně odčinili sobotní porážku 1:2 v Kosovu. Reprezentanti se vrátili na postupové druhé místo ve skupině a mají
jednobodový náskok na třetí Kosovo, které prohrálo v Anglii 3:5.

když Coufal na pravém kraji obrany nahradil Kadeřábka. Hosté

34
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a z následného rohu se Souček opět neprosadil. Těsně před pře-

li podruhé. Na konci 57. po dalším Janktově centru, tentokrát

stávkou Darida trefil dalekonosnou střelou břevno.

z rohu, prošel míč na kraj vápna až k Masopustovi a jeho pří-

Do druhé půle nahradil Brabec na stoperu zraněného kapi-

zemní střela k tyči zapadla do sítě. Slávistický záložník dal svoji

tána Suchého. V 54. zahrávali hosté přímý kop a další standard-

první reprezentační branku. Hosté pak bez větších problémů

ku už proměnili. Na Janktův centr si naskočil Souček a hlavou

drželi náskok a přidali ještě třetí gól. Darida nejprve z přímého

vstřelil první soutěžní branku v reprezentačním „áčku“. Čer-

kopu Petkoviče nepřekonal, ale v nastavení proměnil penaltu

nohorce obdržený gól zaskočil a za další tři minuty inkasova-

po faulu na Krále.
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Triumf v Černé Hoře

aneb Šilhavý dobrým prorokem

BRANKÁŘ TOMÁŠ VACLÍK PODRŽEL V PODGORICI SVÉ SPOLUHRÁČE ZA BEZBRANKOVÉHO STAVU SKVĚLÝMI ZÁKROKY.

Než opustili trávník stadionu v Podgorici, vychutnali si děkovačku s desítkami českých fanoušků, kteří za nimi na úterní duel evropské kvalifikace
dorazili. Fotbaloví reprezentanti se na půdě Černé Hory vrátili na vítěznou
vlnu, jasnou výhru 3:0 jim přivál vynikající druhý poločas, v němž se trefili
Tomáš Souček, Lukáš Masopust a z penalty Vladimír Darida. I díky očekávané porážce Kosova v Anglii (3:5) se Češi vrátili na druhou postupovou příčku!
34
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ČEŠTÍ FOTBALISTÉ SE V PODGORICI RADOVALI ZE TŘÍ VSTŘELENÝCH BRANEK.
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„Jsem šťastný, že jsme se vrátili do hry. Chci poděkovat hlavně klukům, ukázali charakter po těžké po kritice, která se na nás
snesla po porážce v Kosovu. Cítili, že je v Černé Hoře nutné vyhrát. Povedlo se, jsme spokojení,“ zářil trenér Jaroslav Šilhavý.

REPREZENTACE

pionát by byl v ohrožení. Takhle zase v ruce drží všechny trumfy.
„Po Kosovu mi bylo samozřejmě blbě. Porážka nešla vrátit,
stále dokola jsme ji analyzovali, noci byly krátké. O to úterní výhra
těší víc. Snad nás fanoušci zase vezmou na milost,“ přál si Šilhavý,

dole, ale my se dáme zase dohromady. O to se nebojím,“ prohlá-

jenž narážel vlnu kritiky napříč sociálními sítěmi, která se na Če-

sil po nedělním obědě v luxusním komplexu Verde na okraji Pod-

chy po Kosovu snesla. Fanoušci jim vyčítali malé nadšení, které

gorici, který bývá tradičním azylem reprezentačních výběrů, jež

naopak prýštilo z výběru Kosova.

nebo házenkářských.

„Všichni jsme na sociálních sítích, vidíme, co kde kdo napíše. Skepse ale není na místě. V červnu jsme dva zápasy vyhráli

Nemýlil se. V úterý večer proměnil jeho celek druhý poločas

a panovala nálada, že je všechno super i když nebylo. Teď naopak

v jednoznačnou záležitost. „Po přestávce jsme byli aktivní, měli

nesmíme propadat panice, že je všechno špatně. V Černé Hoře

jsme víc šancí, než soupeř. Celkově jsme byli i fotbalovější,“ po-

to zvládneme,“ pronesl před duelem v Podgorici brankář Tomáš

chvaloval si kouč.

Vaclík. Také on se nemýlil. Češi můžou po úterní výhře dál snít

Jeho mužstvo nemělo už kam uhnout. Rýsující se příznivý scénář rozmetal pád v Kosovu, který reprezentanty přitiskl ke zdi.

37

Pokud by v Podgorici naplno nezabrali, postup na evropský šam-

Ukázal se být dobrým prorokem. „Po Kosovu měli kluci hlavy

do metropole Černé Hory zavítají. Fotbalových, basketbalových
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o EURO 2020. „Věřím, že teď už to nepustíme,“ prohlásil záložník
Lukáš Masopust, který se v reprezentaci trefil poprvé.

VLADIMÍR DARIDA STŘÍLÍ Z POKUTOVÉHO KOPU TŘETÍ GÓL DO SÍTĚ ČERNOHORCŮ.

OPROTI UTKÁNÍ V KOSOVU UDĚLAL KOUČ
JAROSLAV ŠILHAVÝ JEDINOU ZMĚNU
V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ, KDYŽ PAVLA KADEŘÁBKA
NAHRADIL VLADIMÍR COUFAL.
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VÝHROU V ČERNÉ HOŘE SE ČEŠTÍ REPREZENTANTI VRÁTILI NA DRUHÉ POSTUPOVÉ MÍSTO TABULKY KVALIFIKAČNÍ SKUPINY A.
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KVALIFIKACE ME 2020
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SKUPINA A

SKUPINA B

SKUPINA C

SKUPINA D

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

22.3.2019 18:00

Bulharsko - Černá Hora 1:1

22.3.2019 20:45

Lucembursko - Litva 2:1

21.3.2019 20:45

Nizozemsko - Bělorusko 4:0

23.3.2019 15:00

Gruzie - Švýcarsko 0:2

22.3.2019 20:45

Anglie - ČESKO 5:0

22.3.2019 20:45

Portugalsko - Ukrajina 0:0

21.3.2019 20:45

Severní Irsko - Estonsko 2:0

23.3.2019 15:00

Gibraltar - Irsko 0:1

25.3.2019 20:45

Černá Hora - Anglie 1:5

25.3.2019 20:45

Lucembursko - Ukrajina 1:2

24.3.2019 20:45

Nizozemsko - Německo 2:3

26.3.2019 20:45

Irsko - Gruzie 1:0

25.3.2019 20:45

Kosovo - Bulharsko 1:1

25.3.2019 20:45

Portugalsko - Srbsko 1:1

24.3.2019 20:45

Severní Irsko - Bělorusko 2:1

26.3.2019 20:45

Švýcarsko - Dánsko 3:3

7.6.2019 20:45

ČESKO - Bulharsko 2:1

7.6.2019 20:45

Ukrajina - Srbsko 5:0

8.6.2019 18:00

Estonsko - Severní Irsko 1:2

7.6.2019 18:00

Gruzie - Gibraltar 3:0

7.6.2019 20:45

Černá Hora - Kosovo 1:1

7.6.2019 20:45

Litva - Lucembursko 1:1

8.6.2019 18:00

Bělorusko - Německo 0:2

7.6.2019 18:00

Dánsko - Irsko 1:1

10.6.2019 20:45

ČESKO - Černá Hora 3:0

10.6.2019 20:45

Ukrajina - Lucembursko 1:0

11.6.2019 20:45

Německo - Estonsko 8:0

10.6.2019 20:45

Dánsko - Gruzie 5:1

10.6.2019 20:45

Bulharsko - Kosovo 2:3

10.6.2019 20:45

Srbsko - Litva 4:1

11.6.2019 20:45

Bělorusko - Severní Irsko 0:1

10.6.2019 20:45

Irsko - Gibraltar 2:0

7.9.2019 15:00

Anglie - Bulharsko 4:0

7.9.2019 15:00

Srbsko - Portugalsko 2:4

6.9.2019 20:45

Estonsko - Bělorusko 1:2

5.9.2019 20:45

Gibraltar - Dánsko 0:6

7.9.2019 15:00

Kosovo - ČESKO 2:1

7.9.2019 15:00

Litva - Ukrajina 0:3

6.9.2019 20:45

Německo - Nizozemsko 2:4

5.9.2019 20:45

Irsko - Švýcarsko 1:1

10.9.2019 20:45

Litva - Portugalsko 1:5

9.9.2019 20:45

Estonsko - Nizozemsko 0:4

8.9.2019 18:00

Gruzie - Dánsko 0:0

V OFENZIVNÍ PŘESTŘELCE VYHRÁLI NIZOZEMCI V NĚMECKU 4:2.
JEDNÍM GÓLEM JIM K TOMU POMOHL FRENKIE DE JONG.

10.9.2019 20:45

Černá Hora - ČESKO 0:3

10.9.2019 20:45

Anglie - Kosovo 5:3

10.9.2019 20:45

Lucembursko - Srbsko 1:3

9.9.2019 20:45

Severní Irsko - Německo 0:2

8.9.2019 18:00

Švýcarsko - Gibraltar 4:0

11.10.2019 20:45

Černá Hora - Bulharsko ?:?

11.10.2019 20:45

Ukrajina - Litva ?:?

10.10.2019 20:45

Bělorusko - Estonsko ?:?

12.10.2019 20:45

Gruzie - Irsko ?:?

11.10.2019 20:45

ČESKO - Anglie ?:?

11.10.2019 20:45

Portugalsko - Lucembursko ?:?

10.10.2019 20:45

Nizozemsko - Severní Irsko ?:?

12.10.2019 20:45

Dánsko - Švýcarsko ?:?

14.10.2019 20:45

Bulharsko - Anglie ?:?

14.10.2019 20:45

Litva - Srbsko ?:?

13.10.2019 20:45

Bělorusko - Nizozemsko ?:?

15.10.2019 20:45

Gibraltar - Gruzie ?:?

14.10.2019 20:45

Kosovo - Černá Hora ?:?

14.10.2019 20:45

Ukrajina - Portugalsko ?:?

13.10.2019 20:45

Estonsko - Německo ?:?

15.10.2019 20:45

Švýcarsko - Irsko ?:?

14.11.2019 20:45

ČESKO - Kosovo ?:?

14.11.2019 20:45

Srbsko - Lucembursko ?:?

16.11.2019 20:45

Německo - Bělorusko ?:?

15.11.2019 20:45

Dánsko - Gibraltar ?:?

14.11.2019 20:45

Anglie - Černá Hora ?:?

14.11.2019 20:45

Portugalsko - Litva ?:?

16.11.2019 20:45

Severní Irsko - Nizozemsko ?:?

15.11.2019 20:45

Švýcarsko - Gruzie ?:?

17.11.2019 18:00

Kosovo - Anglie ?:?

17.11.2019 15:00

Srbsko - Ukrajina ?:?

19.11.2019 20:45

Německo - Severní Irsko ?:?

18.11.2019 20:45

Gibraltar - Švýcarsko ?:?

17.11.2019 18:00

Bulharsko - ČESKO ?:?

17.11.2019 15:00

Lucembursko - Portugalsko ?:?

19.11.2019 20:45

Nizozemsko - Estonsko ?:?

18.11.2019 20:45

Irsko - Dánsko ?:?

MUŽSTVO

Z V R P

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

1.

Anglie

4 4 0 0 19:4 12

1.

Ukrajina

5 4 1 0

11:1

13

1.

Německo

5 4 0 1 17:6 12

1.

Irsko

5 3 2 0

6:2

11

2.

ČESKO

5 3 0 2

9

2.

Portugalsko

4 2 2 0 10:4

8

2.

Severní Irsko

5 4 0 1

7:4

12

2.

Dánsko

5 2 3 0 15:5

9

3.

Kosovo

5 2 2 1 10:10 8

3.

Srbsko

5 2 1 2 10:12 7

3.

Nizozemsko

4 3 0 1 14:5

9

3.

Švýcarsko

4 2 2 0 10:4

8

4.

Černá Hora

5 0 2 3 3:13

2

4.

Lucembursko

5 1 1 3

5:8

4

4.

Bělorusko

5 1 0 4 3:10

3

4.

Gruzie

5 1 1 3

4:8

4

5.

Bulharsko

5 0 2 3 5:11

2

5.

Litva

5 0 1 4 4:15

1

5.

Estonsko

5 0 0 5 2:18

0

5.

Gibraltar

5 0 0 5 0:16

0

S

9:8

Z KOSOVA SI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ ODVEZLI NEPŘÍJEMNOU PORÁŽKU 1:2.

40

41

S

inzerce

inzerce

#
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SKUPINA E

SKUPINA F

SKUPINA G

SKUPINA H

SKUPINA I

SKUPINA J

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

ZÁPASY SKUPINY

21.3.2019 20:45

Chorvatsko - Ázerbájdžán 2:1

23.3.2019 18:00

Malta - Faerské ost. 2:1

21.3.2019 20:45

Rakousko - Polsko 0:1

22.3.2019 20:45

21.3.2019 20:45

Slovensko - Maďarsko 2:0

23.3.2019 18:00

Švédsko - Rumunsko 2:1

21.3.2019 20:45

Makedonie - Lotyšsko 3:1

23.3.2019 18:00

Španělsko - Norsko 2:1

21.3.2019 20:45

Izrael - Slovinsko 1:1

24.3.2019 15:00

Wales - Slovensko 1:0

26.3.2019 20:45

Malta - Španělsko 0:2

24.3.2019 18:00

26.3.2019 20:45

Norsko - Švédsko 3:3

24.3.2019 18:00

24.3.2019 15:00

Maďarsko - Chorvatsko 2:1

26.3.2019 20:45

Rumunsko - Faerské ost. 4:1

24.3.2019 18:00

Slovinsko - Makedonie 1:1

7.6.2019 20:45

Faerské ost. - Španělsko 1:4

7.6.2019 20:45

Rakousko - Slovinsko 1:0

7.6.2019 20:45

Norsko - Rumunsko 2:2

7.6.2019 20:45

7.6.2019 20:45

Švédsko - Malta 3:0

7.6.2019 20:45

Lotyšsko - Izrael 0:3

10.6.2019 20:45

Faerské ost. - Norsko 0:2

10.6.2019 20:45

10.6.2019 20:45

Malta - Rumunsko 0:4

10.6.2019 20:45

Španělsko - Švédsko 3:0

5.9.2019 20:45
5.9.2019 20:45

8.6.2019 15:00

Chorvatsko - Wales 2:1

8.6.2019 15:00

Ázerbájdžán - Maďarsko 1:3

11.6.2019 18:00

Ázerbájdžán - Slovensko 1:5

Albánie - Turecko 0:2

21.3.2019 20:45

Kazachstán - Skotsko 3:0

23.3.2019 20:45

22.3.2019 20:45

Andorra - Island 0:2

22.3.2019 20:45

Moldavsko - Francie 1:4

Izrael - Rakousko 4:2

25.3.2019 18:00

Turecko - Moldavsko 4:0

Polsko - Lotyšsko 2:0

25.3.2019 18:00

Andorra - Albánie 0:3

25.3.2019 18:00

Francie - Island 4:0

8.6.2019 15:00

Island - Albánie 1:0

21.3.2019 20:45

Belgie - Rusko 3:1

23.3.2019 20:45

Itálie - Finsko 2:?

21.3.2019 20:45

Kypr - San Marino 5:0

23.3.2019 20:45

Lichtenštejnsko - Řecko ?:2

24.3.2019 15:00

Kazachstán - Rusko 0:4

26.3.2019 20:45

Arménie - Finsko 0:2

24.3.2019 15:00

San Marino - Skotsko 0:2

26.3.2019 20:45

Bosna - Řecko 2:2

24.3.2019 15:00

Kypr - Belgie 0:2

26.3.2019 20:45

Itálie - Lichtenštejnsko 6:0

8.6.2019 18:00

Rusko - San Marino 9:0

8.6.2019 18:00

Arménie - Lichtenštejnsko 3:0

8.6.2019 15:00
8.6.2019 15:00

Moldavsko - Andorra 1:0

8.6.2019 18:00

Belgie - Kazachstán 3:0

8.6.2019 18:00

Finsko - Bosna a Hercegovina 2:0

Turecko - Francie 2:0

8.6.2019 18:00

Skotsko - Kypr 2:1

8.6.2019 18:00

Řecko - Itálie 0:3

Severní Makedonie - Rakousko 1:4

11.6.2019 20:45

Albánie - Moldavsko 2:0

11.6.2019 16:00

Kazachstán - San Marino 4:0

11.6.2019 20:45

Řecko - Arménie 2:3

10.6.2019 20:45
10.6.2019 20:45

Lotyšsko - Slovinsko 0:5

11.6.2019 20:45

Andorra - Francie 0:4

11.6.2019 16:00

Belgie - Skotsko 3:0

11.6.2019 20:45

Itálie - Bosna 2:1

Polsko - Izrael 4:0

11.6.2019 20:45

Island - Turecko 2:1

11.6.2019 16:00

Rusko - Kypr 1:0

11.6.2019 20:45

Lichtenštejnsko - Finsko 0:2

Norsko - Malta 2:0
Rumunsko - Španělsko 1:2

5.9.2019 20:45

Izrael - Severní Makedonie 1:1

7.9.2019 18:00

Island - Moldavsko 3:0

6.9.2019 20:45

Kypr - Kazachstán 1:1

5.9.2019 20:45

Arménie - Itálie 1:3

5.9.2019 20:45

Rakousko - Lotyšsko 6:0

7.9.2019 18:00

Francie - Albánie 4:1

6.9.2019 20:45

San Marino - Belgie 0:4

5.9.2019 20:45

Bosna - Lichtenštejnsko 5:0

Severní Makedonie - Polsko 0:1

Bosna - Arménie 2:1

11.6.2019 18:00

Maďarsko - Wales 1:0

6.9.2019 20:45

Slovensko - Chorvatsko 0:4

6.9.2019 20:45

Wales - Ázerbájdžán 2:1

5.9.2019 20:45

Faerské ost. - Švédsko 0:4

5.9.2019 20:45

Slovinsko - Polsko 2:0

7.9.2019 18:00

Turecko - Andorra 1:0

6.9.2019 20:45

Skotsko - Rusko 1:2

5.9.2019 20:45

Finsko - Řecko 1:0

9.9.2019 18:00

Ázerbájdžán - Chorvatsko 1:1

8.9.2019 15:00

Španělsko - Faerské ost. 4:0

9.9.2019 20:45

Lotyšsko - Severní Makedonie 0:2

10.9.2019 20:45

Albánie - Island 4:2

9.9.2019 20:45

Rusko - Kazachstán 1:0

8.9.2019 18:00

Arménie - Bosna 4:2

8.9.2019 15:00

Rumunsko - Malta 1:0

9.9.2019 20:45

Polsko - Rakousko 0:0

10.9.2019 20:45

Francie - Andorra 3:0

9.9.2019 20:45

San Marino - Kypr 0:4

8.9.2019 18:00

Finsko - Itálie 1:2

8.9.2019 15:00

Švédsko - Norsko 1:1

9.9.2019 20:45

Slovinsko - Izrael 3:2

10.9.2019 20:45

Moldavsko - Turecko 0:4

9.9.2019 20:45

Skotsko - Belgie 0:4

8.9.2019 18:00

Řecko - Lichtenštejnsko 1:1

12.10.2019 18:00

Faerské ost. - Rumunsko ?:?

10.10.2019 20:45

Rakousko - Izrael ?:?

11.10.2019 20:45

Andorra - Moldavsko ?:?

10.10.2019 16:00

Kazachstán - Kypr ?:?

12.10.2019 18:00

Bosna - Finsko ?:?

12.10.2019 18:00

Malta - Švédsko ?:?

10.10.2019 20:45

Severní Makedonie - Slovinsko ?:?

11.10.2019 20:45

Island - Francie ?:?

10.10.2019 16:00

Belgie - San Marino ?:?

12.10.2019 18:00

Itálie - Řecko ?:?

9.9.2019 18:00

Maďarsko - Slovensko 1:2

10.10.2019 20:45

Chorvatsko - Maďarsko ?:?

10.10.2019 20:45

Slovensko - Wales ?:?

13.10.2019 18:00

Maďarsko - Ázerbájdžán ?:?

13.10.2019 18:00

Wales - Chorvatsko ?:?

16.11.2019 18:00

Ázerbájdžán - Wales ?:?

16.11.2019 18:00

Chorvatsko - Slovensko ?:?

19.11.2019 20:45

Slovensko - Ázerbájdžán ?:?

19.11.2019 20:45

Wales - Maďarsko ?:?

Norsko - Španělsko ?:?

10.10.2019 20:45

Lotyšsko - Polsko ?:?

11.10.2019 20:45

Turecko - Albánie ?:?

10.10.2019 16:00

Rusko - Skotsko ?:?

12.10.2019 18:00

Lichtenštejnsko - Arménie ?:?

Faerské ost. - Malta ?:?

13.10.2019 20:45

Polsko - Severní Makedonie ?:?

14.10.2019 20:45

Francie - Turecko ?:?

13.10.2019 15:00

Kazachstán - Belgie ?:?

15.10.2019 20:45

Finsko - Arménie ?:?

15.10.2019 20:45

Rumunsko - Norsko ?:?

13.10.2019 20:45

Slovinsko - Rakousko ?:?

14.10.2019 20:45

Island - Andorra ?:?

13.10.2019 15:00

Kypr - Rusko ?:?

15.10.2019 20:45

Řecko - Bosna ?:?

15.10.2019 20:45

Švédsko - Španělsko ?:?

13.10.2019 20:45

Izrael - Lotyšsko ?:?

14.10.2019 20:45

Moldavsko - Albánie ?:?

13.10.2019 15:00

Skotsko - San Marino ?:?

15.10.2019 20:45

Lichtenštejnsko - Itálie ?:?

15.11.2019 20:45

Norsko - Faerské ost. ?:?

16.11.2019 18:00

Slovinsko - Lotyšsko ?:?

14.11.2019 20:45

Turecko - Island ?:?

16.11.2019 15:00

Kypr - Skotsko ?:?

15.11.2019 18:00

Arménie - Řecko ?:?

15.11.2019 20:45

Rumunsko - Švédsko ?:?

16.11.2019 18:00

Rakousko - Severní Makedonie ?:?

14.11.2019 20:45

Albánie - Andorra ?:?

16.11.2019 18:00

Rusko - Belgie ?:?

15.11.2019 18:00

Finsko - Lichtenštejnsko ?:?

15.11.2019 20:45

Španělsko - Malta ?:?

16.11.2019 18:00

Izrael - Polsko ?:?

14.11.2019 20:45

Francie - Moldavsko ?:?

16.11.2019 18:00

San Marino - Kazachstán ?:?

15.11.2019 18:00

Bosna - Itálie ?:?

18.11.2019 20:45

Malta - Norsko ?:?

19.11.2019 20:45

Severní Makedonie - Izrael ?:?

17.11.2019 20:45

Albánie - Francie ?:?

19.11.2019 20:45

Belgie - Kypr ?:?

18.11.2019 20:45

Řecko - Finsko ?:?

18.11.2019 20:45

Španělsko - Rumunsko ?:?

19.11.2019 20:45

Lotyšsko - Rakousko ?:?

17.11.2019 20:45

Andorra - Turecko ?:?

19.11.2019 20:45

San Marino - Rusko ?:?

18.11.2019 20:45

Itálie - Arménie ?:?

18.11.2019 20:45

Švédsko - Faerské ost. ?:?

19.11.2019 20:45

Polsko - Slovinsko ?:?

17.11.2019 20:45

Moldavsko - Island ?:?

19.11.2019 20:45

Skotsko - Kazachstán ?:?

18.11.2019 20:45

Lichtenštejnsko - Bosna ?:?

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

S

B

#

MUŽSTVO

Z V R P

B

1.

Španělsko

6 6 0 0 17:3 18

1.

Polsko

6

4

1

1

8:2

13

1.

Turecko

6 5 0 1 14:2 15

1.

Belgie

6 6 0 0 19:1 18

1.

Itálie

6 6 0 0 18:3 18

1.

Chorvatsko

5 3 1 1 10:5 10

2.

Švédsko

6 3 2 1 13:8 11

2.

Slovinsko

6

3

2

1

12:5

11

2.

Francie

6 5 0 1 19:4 15

2.

Rusko

6 5 0 1 18:4 15

2.

Finsko

6 4 0 2

2.

Slovensko

5 3 0 2

9:7

9

3.

Rumunsko

6 3 1 2 13:7 10

3.

Rakousko

6

3

1

2

13:6

10

3.

Island

6 4 0 2 10:9 12

3.

Kazachstán

6 2 1 3

8:9

7

3.

Arménie

6 3 0 3 12:11 9

3.

Maďarsko

5 3 0 2

7:6

9

4.

Norsko

6 2 3 1 11:8

9

4.

Sev. Makedonie

6

2

2

2

8:8

8

4.

Albánie

6 3 0 3 10:9

9

4.

Kypr

6 2 1 3 11:6

7

4.

Bosna a Herceg. 6 2 1 3 12:11 7

4.

Wales

4 2 0 2

4:4

6

5.

Malta

6 1 0 5 2:13

3

5.

Izrael

6

2

2

2

11:11

8

5.

Moldavsko

6 1 0 5 2:17

3

5.

Skotsko

6 2 0 4 5:13

6

5.

Řecko

6 1 2 3 7:10

5

5.

Ázerbájdžán

5 0 1 4 5:13

1

6.

Faerské ostrovy 6 0 0 6 3:20

0

6.

Lotyšsko

6

0

0

6

1:21

0

6.

Andorra

6 0 0 6 0:14

0

6.

San Marino

6 0 0 6 0:28

0

6.

Lichtenštejnsko

6 0 1 5 1:19

1

42
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8:4

12

inzerce

inzerce

S

12.10.2019 18:00
15.10.2019 20:45
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Vítězné vykročení „Lvíčat“

TÝM „LVÍČAT“ PŘED UTKÁNÍM S LITVOU.

První šanci si v 8. minutě vypracovali Litevci. Šešplaukisova

Dalšími soupeři českých mladíků v kvalifikaci jsou Skotsko,

střela z hranice vápna protáhla gólmana Jedličku. V 16. šla „Lví-

Chorvatsko, Řecko a San Marino. Přímý postup na šampionát,

čata“ do vedení. Matoušek se prodral do vápna a přihrál Sadílkovi,

který se uskuteční v Maďarsku a Slovinsku, si zajistí vítězové sku-

který se netrefil ideálně, ale míč doputoval k volnému Vaníčkovi

pin a nejlepší celek z druhých míst bez zápasů s šestým týmem

a útočník Bohemians 1905 otevřel skóre. Hosté mohli vyrovnat

skupiny. Zbylých osm mužstev na druhých místech si zahraje ba-

z přímého kopu, Jedlička si však s Utkusovým pokusem poradil.

ráž a vítězové zkompletují 16 účastníků mistrovství Evropy 2021.

Ve 40. minutě se podobná standardní příležitost naskytla i Čechům, jenže i Matouška vychytal litevský brankář Krapikas.
Po hodině hry trefil Vaníček po Sadílkově centru hlavou tyč.
O šest minut později fauloval Šatkus ve vápně Šašinku a belgický
sudí Laforge nařídil pokutový kop. K němu se postavil sám faulovaný hráč, který nezaváhal a přidal uklidňující druhou branku.

ČESKO U21 - LITVA U21 2:0 (1:0)

TAKÉ ZÁLOŽNÍK ADAM HLOŽEK SE V DUELU S LITVOU PODÍLEL
NA VÍTĚZNÉM KVALIFIKAČNÍM VSTUPU ČESKÉ REPREZENTACE U21.

Branky: 16. Vaníček, 68. O. Šašinka z penalty. Rozhodčí: Laforge - Monteny, Cremers (všichni
Belgie). ŽK: Vaníček, Matoušek, Granečný, M. Sadílek - Milašius, Uzéla. Diváci: 3823.

46

Litva: Krapikas - Antanavičius (82. Ramanauskas), Šatkus, Armalas, Levšin - Stočkunas (62. Vareika), Utkus (46. Kloniunas), Megelaitis (75. Uzéla), Šešplaukis, Milašius - Jankauskas (75. Dolžnikov). Trenér: Vencevičius.

47

V pondělním přípravném zápase v Troyes poslal český tým do vedení po půl hodině
hry Patrik Žitný, ale domácí Francouzi stihli rychle vyrovnat, v druhé půli dokonali obrat
skóre a zvítězili. Trenér Karel Krejčí udělal v základní sestavě změny, jak avizoval po kvalifikační výhře nad Litvou. V základní sestavě nastoupil v brance Matouš Trmal, v záložní
řadě dostali příležitost od úvodní minuty Janošek, Havelka a Žitný. Úspěšný střelec proti
Litvě Antonín Vaníček začal mezi náhradníky, stejně jako Adam Hložek. Oba se dostali
do hry v závěru zápasu, ale na nepříznivém skóre se již nic nezměnilo.

FRANCIE U21 – ČESKO U21 3:1 (1:1)
Branky: 39. Edouard, 55. Mbeumo, 64. Edouard - 36. Žitný. ŽK: Zagadou – Janošek, Chaluš, Sadílek.
Rozhodčí: Hennessy – Carey, Keegan.
Francie: Bertaud – Dagba (73. Adou), Konate (c), Ndicka (78. Zagadou), Ati Nouri, Bernede (62. Kamara), Reine-Adelaide (72. Cozza), Makengo (62. Soumaré), Diaby, Mbeumo, Edouard (73. Gouiri).
Česko: Trmal – Holík, Plechatý, Chaluš (c), Souček (85. Douděra) – Sadílek, Janošek (60. Bucha) –
Matoušek (75. Hložek), Havelka (86. Krejčí), Žitný (85. Vaníček) – Šašinka (76. Graiciar).

inzerce

inzerce

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili vítězně do kvalifikace o postup
na mistrovství Evropy 2021. V Českých Budějovicích porazili Litvu 2:0.
Zasloužili se o to Antonín Vaníček a gólem z penalty Ondřej Šašinka.

Česko: Jedlička - Libor Holík, Chaluš, Plechatý, Granečný - L. Krejčí II, M. Sadílek - Matoušek
(89. Graiciar), Hložek (83. Havelka), Vaníček (74. Žitný) - O. Šašinka. Trenér: K. Krejčí.

NADĚJNÉ VEDENÍ, POTÉ OBRAT SKÓRE

Nejdražší obránce
světa Maguire

Ďábelská
jízda
začíná!
Má na sobě vypálený cejch. Aby ne, HARRY MAGUIRE (26) se stal v létě
nejdražším obráncem planety, když Manchester United za něj vyplatil
astronomické 2,3 miliardy korun! Hned se dostal pod drobnohled celého fotbalového světa. Je opravdu tak dobrý?

50
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Splnil si sen. Tento poctivec ze Sheffieldu, který nevynechá žád-
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JAKO RIO A VIRGIL

ný souboj a k smrti nerad prohrává, si vysloužil angažmá ve vel-

Ano, ďábelská jízda může začít! A Harry začal pěkně zostra -

koklubu. Sice lehce strádajícím, ale který kluk z Anglie kdy nesnil

první ligový zápas, demolice Chelsea 4:0 a zvolení hvězdou zápa-

o Manchesteru United? „Určitě je to splněný sen. Neuvěřitelné,

su. Fanoušci byli u vytržení, experti také. „Myslím, že se nám sem

jsem tak strašně hrdý! Když si znovu a znovu uvědomím, že Old

docela hodí, co?“ smál se i legendární manažer klubu Alex Fer-

Trafford je teď můj domov, to je prostě síla,“ smál se krátce poté,

guson. „Už když jsem ho poprvé viděl hrát za Leicester, říkal jsem

co pózoval s vyžehleným dresem Rudých ďáblů.

si: Tento kluk je zrozen pro Manchester United, ničeho se nebojí,“

MAGUIRE PŘI PODPISU REKORDNÍ SMLOUVY PÓZUJE
S TRENÉREM RUDÝCH ĎÁBLŮ OLE GUNNAREM SOLKSJAEREM.

tvrdil slavný dánský gólman Peter Schmeichel. „Má neuvěřitelnou

cenu pro nejlepšího hráče zápasu. V následujících třech letech

schopnost vyvézt míč z obrany, do defenzívy vnáší stabilitu a klid.“

jej v klubu pokaždé zvolili nejlepším hráčem sezony a bylo jas-

Přesně tyhle schopnosti našel Liverpool v osobě lídra Virgi-

né, že musí výš.

la van Dijka, jehož právě Maguire sesadil z pomyslného trůnu
nejdražšího beka světa. Nizozemec přišel na Anfield loni v létě,
stal se okamžitě lídrem, nejlepším hráčem Premier League
a klub dovedl k triumfu v Lize mistrů. Je jasné, že Harry je s Van
Dijkem neustále srovnáván, i když mnozí v něm spíš vidí nového

Nesdílí všeobecné nadšení na Old Traffordu, nevěří mu. Legendu Man-

oni je to hromotluk, nesmlouvavý v soubojích, zarputilý buldok.

chesteru United Roye Keanea defenzivní kvality Maguireho zase tak úplně

A přestože se zdá, že Virgil i Rio měli k ruce přece jen kvalitnější

nepřesvědčily. „Jasně, obranu United určitě pozvedl, hraje dobře, těžko mu

parťáky, než má aktuálně Maguire, fanoušci United nepochybu-

něco vyčítat. Je dobrý na míči, ve vzduchu, ale defenzivně... zkrátka pořád

jí, že slavné časy jejich milovaného klubu se vracejí!

tam vidím jeden dva otazníky,“ varovala irská ikona.

Maguire prošel v rodném Sheffieldu mládežnickým systézářil. Při debutu naskočil do hry až o poločase a hned dostal

51

Copak se tedy Keaneovi nelíbí? „Vždycky trnu ohledně jeho rychlosti, když
se otáčí. Všiml jsem si, že nedělá základní věc - pokrývat prostor za druhým
středním obráncem, když je v potížích. Poslouchejte, je mu přece 26 let a to už
vážně pochybujete, zda tyto věci je schopen do sebe absorbovat,“ řekl Keane.

inzerce

inzerce

mem tamních United, v osmnácti jej přeřadili do áčka a hned

50

POŘÁD VIDÍM OTAZNÍKY...

Ria Ferdinanda, někdejšího kapitána Manchesteru. Stejně jako

VŠUDE HRÁČ ROKU
V LIGOVÉ PREMIÉŘE POMOHL HARRY MAGUIRE MANCHESTERU UNITED K VÝHŘE
NAD CHELSEA 4:0. V DALŠÍCH TŘECH ZÁPASECH UŽ ALE UNITED NEZVÍTĚZILI.

LEGENDA KEANE O HARRYM POCHYBUJE:
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DRESY S PODOBIZNOU
NOVÉ POSILY OKAMŽITĚ
ZAPLAVILY STÁNKY
SE SUVENÝRY
MANCHESTERU.
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Pohádka totiž pokračovala. V říjnu 2017 si odbyl premiéru v reprezentačním dresu Albionu, hned po první sezoně jej v klubu zvolili, jako už tradičně, hráčem roku. Aby ne, na hřišti nechyběl ani
minutu, předváděl stabilní výkony, držel celou defenzívu.

„ZABRAŇUJI GÓLŮM,
OSTATNÍ JE BONUS!“
Je celý natěšený předvést v Manchesteru své hlavní zbraně. A Harry
Maguire moc dobře ví, které to jsou.
Jak jste se v United adaptoval?
Do Premier League si jej vytáhl Hull, ale poslal jej na hosto-

„Myslím, že výborně. Tvrdě jsem pracoval, přišel jsem ve skvělé kondici,

vání do Wiganu. Když se Harry vrátil, našel klub rovněž ve druhé

což je pro moji hru klíčová věc. Věděl jsem, že přicházím dobře připraven.“

lize. Pomohl vybojovat rychlý návrat mezi elitu a po dalším roce,

Co vám řekl nový kouč? Jaké má na vás požadavky?

ve kterém jej vybrali za hráče roku, už balil kufry do Leicesteru.

„Máme mladý tým, který má do budoucna velké ambice. Myslím, že tento

Ten za něj musel zaplatit už úctyhodných 345 milionů Kč. Vedení Lišek ale sotva tušilo, že za pouhé dva roky na něm vydělá
sedmkrát tolik...

HARRY MAGUIRE JE PEVNOU SOUČÁSTÍ OBRANY ANGLICKÉ REPREZENTACE,
S NÍŽ NA MS V ROCE 2018 V RUSKU SKONČIL NA ČTVRTÉ PŘÍČCE.

klub zase začne vyhrávat trofeje a chci pomoci přinést vítěznou mentalitu,

MY JSME UNITED

aby se mladí kluci měli o koho opřít. Je vzrušující být součástí toho všeho.“

Nicméně ukazuje se, že zase tak snadné to nebude. Po zmiňo-

O United se traduje, že to je srdcem rodinný klub, je to jeho

vaném úvodním výprasku Chelsea začal tým manažera Solskjae-

DNA. Pocítil jste to?

ra chřadnout, a to výrazně - dvě plichty na hřištích ligových trpas-

„Jasně, je to báječný klub. Vždy jsem United sledoval, jako kluk sníte

líků, dokonce domácí prohra s Crystal Palace. United na osmé

o tom, že vcházíte na Wembley nebo Old Trafford, dva nejúžasnější stadióny

příčce ztrácejí po pouhých čtyřech kolech na lídry z Liverpoolu už

v zemi. Atmosféra je tu báječná. Když jsem přišel, každý mě od srdce vítal,

sedm bodů!

bylo to kouzelné.“

„Jenže všechny ty zápasy jsme si zasloužili vyhrát, měli jsme

Jak jste za poslední roky vyrostl jako hráč?

je pod kontrolou, ale nechali si je uplavat,“ povzdechla si nová

„Cítím se mnohem zkušenější, po všech těch odehraných zápasech

hvězda obrany, která nechtěla žehrat jen na smůlu. „Jistě, pro-

v Premier League jsem sebevědomější. Jako mladý kluk se pořád učíte,

storu ke zlepšení máme pořád hodně, chybí nám trochu víc sebe-

moc mi pomohla léta v League One i Championship. Dělal jsem postupné

vědomí. Jsme přece Manchester United a soupeři to musí pocítit!“

krůčky, zvykal si, rostl.“

Přesně takového chlapíka na Old Traffordu potřebovali. Projeví

Jsou to velké nervy jít v novém klubu poprvé na tréninkové

se to na výsledcích už v tomto ročníku? Dost možná ještě ne, kaž-

hřiště?

dopádně vsaďte si na to, že jej, jako vždy, v klubu vyhlásí nejlepším

„Měl jsem štěstí, že už jsem spoustu kluků znal z reprezentace, tak to

hráčem sezony...

bylo snadnější. Navíc s nervozitou se dokážu vypořádat dobře.“
Jaké jsou vaše silné stránky?
„Předně dávám všechno ve prospěch týmu, jsem týmový hráč. Snažím
se ostatní zklidňovat, ale hlavní věc je vždy výhra.“

PREMIER LEAGUE SI HARRY MAGUIRE
POPRVÉ VYZKOUŠEL V DRESU HULLU.

Co vám vlastně coby střednímu obránci udělá největší radost? Zabránit gólu? Vstřelit branku? Odzbrojit útočníka?
„Určitě zabránit gólu. Sebe vidím v prvé řadě jako dobrého obránce, to je
moje práce. A v týmu jsem proto, abych gólům zabraňoval a pomohl udržet
čisté konto. Všechno další je bonus.“

chesteru, ale z přestupu nakonec sešlo. Respektive odložil se
pouze o rok. Na Old Trafford zamířil za rekordní částku až před
dvěma měsíci. Všeobecná euforie mohla začít.
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Národnost: Anglie * Narozen: 5. březen 1993 v Sheffieldu * Výška: 184cm * Kluby: Sheffield United (1998-2014), Hull City (20142015), Wigan Athletic (2015), Hull City (2015-2017), Leicester City
(2017-2019), Manchester United (2019-?) * Pozice: obránce * Reprezentace: 22 zápasů/1 gól * Úspěchy: 3. místo v Lize národů
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DO SVĚTA PROFESIONÁLNÍHO FOTBALU
NAKOUKL MLADÝ OBRÁNCE V SHEFFIELDU.

Už tehdy se začaly rodit spekulace o megatransferu do Man-

Harry Maguire
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VE WIGANU HRAJÍCÍMU CHAMPIONSHIP PROŽIL MAGUIRE PŘI HOSTOVÁNÍ Z HULLU JARO 2015.

NA OLD TRAFFORD BY MĚLA ANGLICKÁ DEFENZIVNÍ HVĚZDA DLE SMLOUVY KOPAT AŽ DO 30. ČERVNA 2025.
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ZA LEICESTER ODKOPAL HARRY MAGUIRE DVĚ SEZONY, NEŽ JEJ ODSUD
ODKOUPIL MANCHESTER UNITED ZA REKORDNÍ ČÁSTKU 2,3 MILIARDY KORUN!

www.GOL.cz
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
17. 9. 2019

TEPLICE PŘEKVAPILY CHRUDIM. NA JEJÍ PALUBOVCE VYHRÁLY 5:1.
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Mistr na úvod za tři body.
Teplice překvapily Chrudim...

SLÁVISTÉ ZVLÁDLI DOMÁCÍ DUEL S VYSOKÝM MÝTEM. VYHRÁLI 5:3.

Chrudimský kouč byl z prohry pochopitelně rozladěný. „Náš
soupeř hrál skvěle a využil vypracovaných příležitostí. Nám se zápas nepovedl, musíme dále pracovat na našem zlepšení,“ zdůraznil Felipe Conde. Hrdinou zápasu se stal mladý teplický brankář
Michal Hůla, který předvedl skvělý výkon a Chrudimské doslova
vychytal. „Utkání rozhodlo proměňování šancí a hlavně poslední
minuta prvního poločasu,“ připomněl teplický gólman a pokračoval: „V tu chvíli se nám povedlo vstřelit dvě branky a zlomit zápas
na naši stranu.“
SPARTA VSTOUPILA DO SEZONY V ROLI OBHÁJCE TITULU. ČESKÉ BUDĚJOVICE PORAZILA 10:2.

PROGRAM 2. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

VARTA futsal liga začala. A překvapení je na světě! První dva zápasy
1. kola se předehrávaly ve čtvrtek a Chrudim doma zažila vstup do sezony, jaký ani nepamatuje. ERA-PACK totiž padl s Teplicemi 1:5.

Pátek 13. září ve 20 hodin: Chrudim - Helas Brno, Plzeň - Slavia Praha,
Teplice - Vysoké Mýto, Česká Lípa - Mělník (20:30).
Neděle 15. září v 19 hodin: České Budějovice - Hodonín,
Liberec - Sparta Praha (19:30).

www.futsal.cz www.futsalliga.cz
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Obhájce titulu vykročil do sezony pravou nohou. Sparta splnila
roli favorita a porazila nováčka z Českých Budějovic 10:2. Trenér

FUTSAL

VÝSLEDKY 1. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Pražanů Beni Simitči pochválil i soupeře: „Jsem rád, že nepřijel

FK ERA-PACK CHRUDIM - SVAROG FC TEPLICE 1:5 (1:3)

do Prahy se složenými zbraněmi. Hráli sympaticky, snažili se celý

Branky: 12. Éverton (Max) - 6. Claudinho (Litvinov), 19. vlastní D. Drozd,
20. Tato, 34. Tato, 37. Ossorio.

zápas a byli odměněni dvěma góly. Za naši stranu můžu říct, že
jsme splnili cíl, což byla výhra.“

63

SOUBOJ CHRUDIMI S TEPLICEMI VIDĚLI I DIVÁCI NA ČT SPORT.

AC SPARTA PRAHA - DYNAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE 10:2 (7:0)
Branky: 1. Drahovský, 2. Drahovský (Seidler), 7. Drahovský (Rick), 10. Novak, 13. Kocić,
14. Seidler (Drahovský), 17. Seidler (Drahovský), 28. Seidler, 32. Jasanský, 37. Kocić 24. Jasanský, 31. Radouch.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
1.

Sparta Praha

1

1

0

0

10:2

3

2.

Plzeň

1

1

0

0

9:2

3

3.

Teplice

1

1

0

0

5:1

3

4.

Slavia Praha

1

1

0

0

5:3

3

5.

Liberec

1

1

0

0

6:5

3

6.

Česká Lípa

1

0

1

0

2:2

1

7.

Helas Brno

1

0

1

0

2:2

1

8.

Mělník

1

0

0

1

5:6

0

9.

Vysoké Mýto

1

0

0

1

3:5

0

10.

Chrudim

1

0

0

1

1:5

0

11.

Hodonín

1

0

0

1

2:9

0

12.

České Budějovice

1

0

0

1

2:10

0

HELAS BRNO - FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA 2:2 (1:1)
Branky: 8. Lidmila (Šarközy), 27. Mužík (Kubíček) - 4. Abrham (Zapletal), 27. Hanzlík (Zapletal).

SK SLAVIA PRAHA - NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 5:3 (1:1)
Branky: 9. vlastní Rosůlek, 25. Homola (Záruba), 34. Záruba (Leovski), 35. Brychta (Záruba), 36.
Brychta (Směřička) - 19. Vágner, 22. Jiráský (Fejl), 27. Semerád (Špinar).

SK OLYMPIK MĚLNÍK - FTZS LIBEREC 5:6 (4:2)
Branky: 4. Gabčo, 8. vlastní Baláž, 9. Gabčo (Mažári), 14. Vokoun, 28. Žampa (Zdržálek) 1. Henzl (Vogt), 5. Kazda (Henzl), 32. Baláž (Daněk), 34. Janáček (Bína),
40. Henzl (Bína), 40. Vrabec (Kazda).

FC TANGO HODONÍN - SK INTEROBAL PLZEŇ 2:9 (1:4)
Branky: 14. vlastní Zajíček, 29. Jakubíček (Buc) - 3. Vnuk (Holý), 7. Vnuk,
9. Rešetár (Vnuk), 16. Kovács (Holý), 22. Rešetár (Vnuk), 23. Vnuk (Rešetár),
32. Holý (Vnuk), 33. Holý (Vnuk), 39. Vnuk.

www.futsalliga.cz

www.futsalliga.cz
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Hodně dramatický průběh nabídl páteční zápas v Mělníku. Do-

„Poslední minuty utkání jsme naprosto vypadli z role a soupeř nás

mácí vedli 5:2, ale v poslední minutě inkasovali od Liberce dva

za to potrestal. Abychom ale v lize vyhrávali, tak musíme řešit

góly, což znamenalo výhru hostí 6:5! „Upřímně, málo lidí věřilo

vlastní výkon a nedělat chyby v obraně, s čímž se potýkáme celou

v to, že bychom mohli ještě ze středu Čech nějaký bod odvézt, ale

přípravu. I v tomto zápase to bylo rozhodující.“

povedlo se. Velice si cením přístupu všech, kteří do zápasu dali

Remíza se zrodila v Brně, kde Démoni vydolovali bod po vý-

maximum a v obrat věřili. Ukázal se týmový duch, na kterém mů-

sledku 2:2. Nováček z Tanga Hodonín padl s Plzní, která si z jihu

žeme do budoucna rozhodně stavět,“ liboval si liberecký kapitán

Moravy odvezla vítězství 9:2. Tři body má i Slavia, v Edenu zvládla

Pavel Bína. Za to v Mělníku zavládl velký smutek! „Ztratili jsme

přetahovanou s Vysokým Mýtem. Zápas dvěma góly rozhodl seší-

jednoznačně vyhraný zápas,“ litoval trenér Jakub Němec a dodal:

vaný Martin Brychta mladší, syn vysokomýtského kouče.

www.futsal.cz www.futsalliga.cz
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Partneři Svazu futsalu ČR
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.futsalliga.cz
www.futsal.cz

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Hold Olomouci
a Karlu Brücknerovi
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Foto: Petr Pelíšek

Foto: Petr Pelíšek

AKTÉŘI ZÁPASU K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SIGMY OLOMOUC.

„Myslím, že to bavilo nás i lidi, kterých na nás důchodce přišlo
celkem dost. Chtěl bych za to divákům hrozně moc poděkovat,“

Foto: Petr Pelíšek

říká držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy, který
ukončil kariéru v roce 2009 a poté začal pracovat ve vedení turínské „Staré dámy“. „S Juventusem už netrénuji, to je na nás moc
rychlé. Údržba kondice je náročná. Na hřiště se skoro vůbec nedostanu, je tam jen nějaký ten běh,“ dodává sedmačtyřicetiletý
bývalý reprezentační kapitán, který se svými parťáky z českého
národního týmu na Andrově stadionu výmluvně ukázal, že fotbal
se s věkem nezapomíná.
Pavel Nedvěd si opět zahrál pod vedením trenéra Karla Brücknera, který v listopadu oslaví kulaté osmdesáté narozeniny.
„Naše generace si sedla, rozumíme si lidsky. Vy třeba vnímáte
Karla Brücknera jako kliďase, ale často po nás házel vše, co mu
přišlo pod ruku a také jsme několikrát o poločase zažili pořádný

NA EXHIBICI V OLOMOUCI NECHYBĚL ANI DRŽITEL ZLATÉHO MÍČE PRO NEJLEPŠÍHO FOTBALISTU EVROPY PAVEL NEDVĚD.

kartáč,“ zavzpomínal s úsměvem na legendárního kouče, který

Exhibiční zápas k 100. výročí založení Sigmy Olomouc vyhráli hráči z úspěšné éry české reprezentace pod vedením trenéra Karla Brücknera. Výběr

tým pochopitelně vedl i tentokrát. „Ale hráli jsme pod ním hrozně rádi, protože jsme věděli, že když budeme hrát přesně to, co
po nás chtěl, tak budeme hrát dobrý fotbal. Pan Brückner udělal historii českého fotbalu a právem si všechno tohle zaslouží,“
přidal poklonu na adresu kouče, který si vysloužil na hrací ploše

z bývalých hráčů hanáckého klubu, který vedl Petr Uličný, poradil 9:2.

mouckém stadionu nově ponese jeho jméno.

po skončení duelu ovace fanoušků ve stoje a jedna z tribun na olo-
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v čele s někdejší hvězdou Juventusu Pavlem Nedvědem si s týmem složeným
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DOJATÝ KOUČ KAREL BRÜCKNER
SKLIDIL APLAUS NADŠENÝCH FANOUŠKŮ.
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HRÁT A GRATULOVAT PŘIJEL I OLOMOUCKÝ ODCHOVANEC
A ČLEN VÝJIMEČNÉ REPREZENTAČNÍ GENERACE
TOMÁŠ UJFALUŠI, KTERÉHO V DRESU
„MATEŘSKÉ“ SIGMY BRÁNÍ JEHO
REPREZENTAČNÍ KOLEGA RADOSLAV LÁTAL.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Foto: Petr Pelíšek
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Pavel Horváth: „Český
fotbal vesnice potřebuje!“
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Fotbal je jeho život. Droga, bez které nedokáže být. Po úspěšné hráčské kariéře se PAVEL HORVÁTH vrhnul na trenérskou dráhu. Kromě
toho se tuzemské kopané snaží všemožně pomáhat. Někdejší lídr plzeňské Viktorie se nyní stal tváří projektu „Kopeme za fotbal“, který
podporuje amatérský fotbal.
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ROBERT NEUMANN PRAHA

Proč jste se do projektu aktivně zapojil?

AKTUÁLNĚ

áčko nebo béčko, scénář je vždycky stejný. Děti jsou na trávníku
tři hodiny před výkopem a dvě po zápase, než tátové utkání roze-

jak důležitá je vesnice nebo malé město pro český fotbal. Spousta

berou v kantýně. Takový časový prostor, během kterého jsou s mí-

talentů a bývalých nebo současných hvězd vyrůstalo právě mimo

čem, nejde normálními tréninky dohnat. Nemám strach, že by-

velká města. Kluků, kteří prošli od mládeže až do ligy v jednom

chom měli málo dětí, kteří jsou do fotbalu zapálené. Ale spíš o to,

klubu, je minimum. Do ligových klubů zamířili většinou z vesnice

jak naložit s tím, aby u fotbalu zůstaly i po příchodu do města.“

klubech. Pro ně je projekt také vzpomínkou, jak dříve vesnické
kluby fungovaly.“
Spousta amatérských klubů v Česku zaniká. Máte obavy,
že tento trend bude pokračovat?

73

hlavou, že takhle jsem to tehdy prožíval i já. Je jedno, jestli hraje

„Myslím, že v dnešní době je strašně důležité poukazovat na to,

v pozdějším věku. Nebo začínali v menších divizních, třetiligových
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Jaký máte vztah k vesnickému fotbalu?
„Jelikož už nehraju ligu, stíhám objíždět vesnické zápasy. Ať formou takzvaných srandamačů, exhibic, nebo se koukám na kamarády, kteří v těchto soutěžích působí. I já jsem se nechal přemluvit.“
Který klub vás zlanařil?

„Vesnice objíždím, vidím spousty nadšených dětí, které lítají

„Chystám se hrát 1.A třídu za Žichovice, vesničku u Strakonic.

po hřištích s balonem u nohy. Když na ně koukám, probleskne mi

Doufám, že mi to brzy vyjde. Budou tam se mnou čtyři kluci z di-

vize z Klatov, kteří to oběhají. A také tiskový mluvčí Viktorie Plzeň,

dělám. Jsem prostě trenér a potřebuju tu licenci. Nebo když se

který mě k angažmá ukecal.“

mi někdo ze svěřenců v béčku Plzně na něco zeptá, odpovím, že

Loni na jaře jste si párkrát kopnul za divizní Březovou
u Sokolova. Na takovou úroveň už byste si netroufl?
„Nevím, jestli divize na mě byla až moc, nicméně jsem musel
podstupovat souboje. V první třídě budu pochopitelně muset taky,
ale agresivita v divizi a v této soutěži je přece jenom nižší.“
S jakým týmem objíždíte obce?

nemám licenci. I oni mají seriál jako bibli. Slíbil jsem jim, že jestli
z prvních pěti zápasů uděláme deset bodů, přivedu jim na trénink
Ondru Vetchého. Ondra o tom tedy ještě neví. Postavy z Přeboru
jsou prostě démoni.“
Která vám byla nejbližší?
„Postavou asi Jarda Kužel. Ale co se týká hereckého nasazení

„Občas s Real Topem, teď mám i svoje mužstvo. Zatím se nijak

a role, tak Ondra Vetchý. Určitě nejsem vetejináj.“

nejmenujeme, máme už ale za sebou první zápas. Samozřejmě

Udělal seriál hodně pro vesnický fotbal?

vítězný. Hrají v něm hokejisté Martin Straka, Tomáš Vlasák a další
moji kamarádi. Máme hezký dresy a velký trenky.“
Řešili jste v kabině Viktorie kultovní seriál Okresní pře-

„Propagace amatérského fotbalu je to jednoznačně skvělá. Byl
ale spíš cílený pro ty, kteří fotbal alespoň zažili na nějaké úrovni.
Každý z nich se v něm našel.“

bor?
„Jasně. Myslím, že neexistuje nikdo, kdo je aspoň trochu líznutý
fotbalem, že by Okresní přebor neřešil. A neparodoval hlášky, kte-

72

73

www.fotbal.cz
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ré jsou kultovní. Například teď u mě jede trenérská licence, kterou
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Startuje nový ročník
Ondrášovka Cupu 2019/2020

Do 8. ročníku soutěže pro fotbalisty ve věku 8 až 13 let je při-

roveň dalším ambasadorem projektu známý fotbalový komentá-

hlášeno více jak 800 týmů. Ty odehrají v sezoně 2019/2020 na 187

tor Pavel Čapek. „Jsem rád, že moje spolupráce s Ondrášovka

turnajů. Organizátoři počítají i letos s početnou účastí zajímavých

Cupem bude pokračovat. Televizní diváci by se měli dozvědět,

S koncem prázdnin a se začátkem školního roku je spojen start 8. ročníku

hostů z řad fotbalových legend přímo na stadiónech včetně repre-

jak širokou a kvalitní mládežnickou základnu má český fotbal.

Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR. Odstartuje tak maratón

zentačního trenéra A týmu ČR Jaroslava Šilhavého. Celkově by

Ondrášovka Cup je projekt, který má svůj veřejnoprávní přesah,“

před jejich zraky mělo předvést své schopnosti a dovednosti přes

vysvětluje Čapek.

LETOŠNÍHO ROČNÍKU ONDRÁŠOVKA CUPU SE ZÚČASTNÍ VÍCE NEŽ 800 TÝMŮ.

stovek zápasů, který vyvrcholí šesti finálovými turnaji na jaře příštího roku.
Ambasadorem Ondrášovka Cupu bude opět všem dobře známý herec, režisér,

16 000 nadějí českého fotbalu. Letos podruhé odvysílá Ondrášov-

Oficiální tváří Ondrášovka Cupu 2019/2020 se pro tento ročník

ka Cup také Česká televize. I tentokrát bude moderátorem a zá-

stal Matěj Chaluš ze Slovanu Liberec, který je zároveň i kapitánem české reprezentační jednadvacítky. „Nabídku stát se tváří

všeuměl a hlavně sportovec Jakub Kohák. Tváří prestižního poháru se stal ka-

www.ondrasovkacup.cz
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nu. Je to skvělý projekt, který umožňuje mladým talentům zjistit,
jak jsou na tom ve srovnání se svými vrstevníky z celé republiky,“
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pitán reprezentace do 21 let a stoper Slovanu Liberec Matěj Chaluš.

Ondrášovka Cupu jsem okamžitě přijal, neváhal jsem ani vteři-
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řekl Matěj Chaluš, talentovaný obránce, který vyrostl ve Spartě

když jsme hráli nějaký turnaj, tak jsme z toho měli radost a uží-

a na ligové úrovni hrál už v sedmnácti letech také za Příbram,

vali si to,“ vzpomíná na své žákovské fotbalové roky Matěj Chaluš

Slavii a Mladou Boleslav. Matěj Chaluš ve své roli navazuje na své

a současně dává návod mladým fotbalistům. „Kolem fotbalu je

předchůdce Václava Černého, Martina Haška nebo Jana Matouš-

hodně nástrah. Je důležité se fotbalu držet, nechytnout se něja-

ka. „Na období, kdy jsem hrál fotbal ještě jako žák, moc rád vzpo-

ké party kamarádů třeba ze školy a pořád chtít. A taky je potřeba

mínám. My jsme takové turnaje jako Ondrášovka Cup neměli. Ale

fotbal milovat.“
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VÍTĚZI LOŇSKÉHO ROČNÍKU ONDRÁŠOVKA CUPU SE STALI MLADÍ SPARŤANÉ.

Od roku 2013 se k projektu přihlásilo mnoho osobností, které

předání trofeje pro vítěze o přestávce ligového utkání AC Sparta

se staly jeho ambasadory. Patří sem mimo jiné Jaroslav Hřebík

Praha - Sigma Olomouc, které se hrálo v Generali Areně na Letné

(sportovní ředitel AC Sparta Praha), Josef Hušbauer (reprezentant

v neděli 1. září.

ČR, hráč SK Slavia Praha), Tomáš Hübschman (bývalý reprezen-

„Na další ročník Ondrášovka Cupu se velmi těším. Je skvělé, že

tant ČR a hráč FK Jablonec), Stanislav Vlček (bývalý reprezentant

se nám daří ho stále rozvíjet. Vidíme v této práci velký smysl a cítí-

ČR a legenda pražské Slavie) nebo Jakub Kohák (herec, režisér

me velice pozitivní odezvu jak od mladých hráčů, tak jejich rodičů

a velký fotbalový fanda a „odborník“). To, jaký význam představuje

a fotbalových legend,“ uzavírá za generálního partnera turnaje,

Ondrášovka Cup v mládežnickém fotbale, potvrdili svými návště-

společnost ONDRÁŠOVKA a.s., generální ředitel Libor Duba.

vami jednotlivých turnajů mimo jiné Tomáš Ujfaluši, Jaromír Blažek, Jiří Kotrba, Karel Poborský, Petr Kouba, Radek Bejbl, Luboš

Bližší informace najdete na stránkách www.ondrasovkacup.cz
a na facebookových stránkách turnaje.

Kozel, Karel Krejčí, Verner Lička, Marek Kulič, Marek Heinz, Pavel
Hapal, Milan Baroš a mnoho dalších.
Celkové prvenství obhajuje pražská Sparta, která ovládla poslední tři ročníky Ondrášovka Cupu. Mladí sparťani se dočkali
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www.ondrasovkacup.cz
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PATRONEM 8. ROČNÍKU JE KAPITÁN REPREZENTACE
DO 21 LET A STOPER SLOVANU LIBEREC MATĚJ CHALUŠ.
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Začal volný prodej balíčků
na Anglii a Severní Irsko

ČEŠTÍ FANOUŠCI VYTVOŘILI VE WEMBLEY SKVĚLOU ATMOSFÉRU. NÁRODNÍ TÝM
BUDE POTŘEBOVAT JEJICH VELKOU PODPORU I NA SINOBO STADIUM V PRAŽSKÉM EDENU.

Národní tým nastoupí 11. října v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy proti Anglii (Sinobo Stadium, domácí stadion Slavie)
a tři dny nato v přípravě proti Severnímu Irsku (Generali Arena,
domácí stadion Sparty).
Lístky na obě utkání je možné zakoupit na internetové stránce
www.vstupenkyfotbal.cz, a to v několika fázích (vždy od 8 hodin

slevy u partnerů, účast na vybraných akcích reprezentace a podobně). Každý platící člen má nárok na dvě vstupenky.
Lístky jsou rozdělené do tří cenových kategorií:
• proti Anglii: 900, 1900 a 2900,- Kč
• proti Severnímu Irsku: 200, 400 a 600,- Kč

ráno):
• od 26. srpna 2019: členové Fanklubu české reprezentace
(Anglie i Severní Irsko samostatně)

22. března 2019

Anglie - Česko (5:0)

26. března 2019

Česko - Brazílie (1:3)

7. června 2019

Česko - Bulharsko (2:1)

(balíčky Anglie + Severní Irsko)

10. června 2019

Česko - Černá Hora (3:0)

• od 13. září 2019: volný prodej

7. září 2019

Kosovo - Česko (2:1)

(Anglie i Severní Irsko samostatně)

10. září 2019

Černá Hora - Česko (0:3)

Největší šanci dostat se ke vstupenkám na zápas proti Anglii

11. října 2019

Česko - Anglie

tedy mají členové Fanklubu, pro které je vyhrazených dva tisíce

14. října 2019

Česko - Severní Irsko

14. listopadu 2019

Česko - Kosovo

17. listopadu 2019

Bulharsko - Česko

• od 2. září 2019: volný prodej
(pouze Severní Irsko)
• od 9. září 2019: volný prodej

JAK ZVLÁDNE ČESKÝ TÝM ODVETU ZA BŘEZNOVOU ÚVODNÍ KVALIFIKAČNÍ PORÁŽKU V LONDÝNĚ? UVIDÍ SE 11. ŘÍJNA VEČER.
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lístků. Do Fanklubu se na internetové adrese www.fanklubrepre.
cz může přihlásit každý, a tím navíc získat výhody i do budoucna
(předkupní právo na vstupenky, slevy na lístky, soutěže o ceny,

79
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V pondělí 26. srpna v 8 hodin ráno začal předprodej vstupenek na říjnové zápasy proti Anglii a Severnímu Irsku. V první vlně se k lístkům
na atraktivní utkání se dostali členové oficiálního Fanklubu fotbalové
reprezentace. V pondělí 9. září začal volný prodej balíčků na oba zápasy.

PROGRAM ČESKÉ REPREZENTACE V ROCE 2019
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„Věřím, že jsme se trefili do takové cenové hladiny, která

v březnu v Londýně. „Budeme moc rádi, když proti Anglii bude

odpovídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým po-

na stadionu co nejvíc českých fanoušků. Jejich podporu bu-

sledního mistrovství světa a na soupisce má spoustu oprav-

deme v tak těžkém zápase potřebovat. Dorazí určitě i hodně

du hvězdných jmen. Průměrná cena vstupenek je navíc nižší,

Angličanů, takže atmosféra na tribunách bude pěkná, a my se

než byla v březnu na přípravný duel proti Brazílii. Proto věřím,

na to už teď těšíme. A co nejvíc příznivců na stadionu bychom

že jsme našli rozumný kompromis mezi hodnotou exkluzivity

si přáli i proti Severnímu Irsku. Bude to sice přípravné utkání,

utkání a snahou učinit ho dostupným co největšímu počtu na-

ale i v něm uděláme všechno pro to, abychom uspěli,“ prohlásil

šich fanoušků,“ uvedl Martin Malík, předseda Fotbalové asoci-

trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

ace České republiky.
Především na zápas proti Anglii se chystá velké množství
hostujících fanoušků. Už teď má soupeř navýšenou kvótu pro
své příznivce, tak jako ji recipročně měla česká reprezentace

www.vstupenkyfotbal.cz

inzerce

PO VÝHŘE V ČERNÉ HOŘE SI FOTBALOVÍ REPREZENTANTI ZAPSALI
DO KVALIFIKAČNÍ TABULKY EURO 2020 DEVĚT BODŮ.
KOLIK JICH PŘIDAJÍ VE ZBÝVAJÍCÍCH TŘECH UTKÁNÍCH?
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Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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