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 PAVEL 

 NEDVĚD 

„Od trenéra cítím důvěru. 
Proti Galatasaray jsem 
hrál první ostrý a hned 
celý zápas po deseti 
týdnech, “ říká uzdravený 
záložník Kasimpasy.

 DAVID PAVELKA

Filip 
Rada

Velmistrovský
tah CR7

  „Výhra znamená obrovskou úlevu!“  



3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 18.9.2018
38/2018

Můj týden    David Pavelka: „Snad se všechno v dobré obrací!“  ...............  4
Aktuálně    Kormidla se ujme Šilhavý  .....................................................  8

Rozhovor    Pavel Nedvěd:  
Velmistrovský tah CR7  ...........................................  12

FORTUNA:LIGA    Rozhovor    Filip Rada:  
„Výhra znamená obrovskou úlevu!“  ...................................................... 26
FORTUNA:LIGA    Fotostory    Jak v Praze (ne)rozdávali body  ................ 34

Seriál 50 let Gólu     
Gólové (půl)století československého fotbalu  ......................  38
Premier League    Özilova gólová premiéra  ........................................... 48
Bundesliga    Bayern počítá ztráty  ........................................................  49
La Liga    Barca otáčí, Madrid ztrácí  ...................................................... 50
Serie A    Ronaldo už pálí!  .....................................................................  51
Futsal    Dvě překvapení!  
Mělník zaskočil Plzeň a Litoměřice prohloubily krizi… ............................ 56
Fotbal žen    WU17: v přípravě dvě výhry v Irsku  ................................... 64
Aktuálně    80 profesionálních trenérů FAČR pomůže malým klubům  ..... 68
Reprezentace - mládež     
Vysoká výhra „devatenáctky“ , „dvacítka“ padla  .................................. 72
Aktuálně    Do MOL Cupu nastupuje i „evropská“ pětice  ........................ 75

OBSAH
Vážení čtenáři!

O víkendu rozhodl Cristiano Ronaldo o výhře 

2:1 Juventusu nad Sassuolem, když zaznamenal 

první dvě branky v novém působišti. Na přestu-

pu portugalské megastar do Turína se výrazně 

podílel viceprezident Juve Pavel Nedvěd, který je 

hlavním respondentem tohoto Gólu. O nejsledova-

nějším transferu poslední doby se od držitele Zla-

tého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 

2003 dozvíte mnoho zajímavých podrobností. Mlu-

vil i o ústupu ze slávy italského reprezentačního 

celku, který se stejně jako ten český neprobojoval 

na letošní světový šampionát do Ruska. Do národ-

ního týmu, který po odvolaném Karlu Jarolímovi 

přebírá kouč Jaroslav Šilhavý, by se rád vrátil Da-

vid Pavelka. Záložník Kasimpasy, jenž reprezen-

toval naposledy na podzim 2016, se zotavil z ne-

příjemného zranění - natrženého svalu na noze, 

a hned se objevil v základní sestavě tureckého 

týmu, který se nečekaně pohybuje ve špici tamní 

Super ligy. Víc se dozvíte v rubrice Můj týden. Ra-

dosti se konečně dočkal zkušený brankář Dukly 

Filip Rada. Pražané si totiž v 8. kole za vítězství nad 

Libercem připsali první body v nejvyšší soutěži. 

Syn kouče Jablonce v Gólu vypráví, jak k ukonče-

ní tristní série došlo a jaký na něm má podíl nový 

trenér Roman Skuhravý, který na Julisku právě 

z Jablonce dojíždí…

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„VSTUP DO LIGY JE ÚŽASNÝ“
„Upřímně, konečný výsledek zkresluje. Byli jsme zklamaní, průběh utkání debaklu 

nenapovídal. Co jsem v Kasimpase, byl to náš nejpovedenější zápas proti Galatasarayi. 

Bohužel se potvrdila slova našeho trenéra před utkáním. A sice, že Galatasaray je straš-

ně nebezpečný vepředu. Dostali jsme dva góly ze standardky, jeden nádherný z dálky. 

Pak se s výsledkem těžko něco dělá. Navíc jejich gólman chytal výborně. Očekávali jsme, 

že Galatasaray výsledkově potrápíme víc. Nepovedlo se, ale vstup do ligy je na poměry 

Kasimpasy úchvatný. Ztratili jsme poprvé.

„DIAGNÓZU MI SDĚLIL PAN KOLÁŘ“
Věřím, že se všechno v dobré obrací. Lehčí problémy se svalem jsem měl koncem 

uplynulé sezony, nezdálo se však, by se z nich měl vyklubat větší průšvih. Jenže hned 

zkraje přípravy se potíže vrátily. Byl jsem nešťastný, bezmocný. Nevěděl jsem, kudy 

kam. Ale snažil jsem se trénovat dál. Došlo to do stavu, že jsem si natrhl sval. Diagnó-

zu mi sdělil až vyhlášený fyzioterapeut Pavel Kolář, za kterým jsem vyrazil do Prahy. 

Trhlinu odhalil hned. Vzápětí jsem začal s rehabilitací, díky návštěvě pana Koláře jsem 

na marodce nestrávil delší čas. Naplno trénuju čtrnáct dnů.

 DESET TÝDNŮ MUSEL KVŮLI ZRANĚNÍ ČEKAT ČESKÝ ZÁLOŽNÍK NA DALŠÍ SOUTĚŽNÍ ZÁPAS. 

Fotbalový týden Davida Pavelky

„Snad se všechno 
v dobré obrací!“

Smolné období je snad pryč. Deset dnů před 
vstupem do podzimu si záložník DAVID PAVEL-
KA natrhl sval, zmeškal několik zápasů. Krátce 
poté, co se zapojil do plného tréninku, se obje-
vil v základní sestavě Kasimpasy, odehrál celé 
utkání s Galatasaray (prohra 1:4).

 OFICIÁLNÍ FOTO DAVIDA PAVELKY 
 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KASIMPASY. 

  Čech bude na lavičce 
při Evropské lize
Český reprezentační rekordman brankář Petr 
Čech zatím v anglické Premier svého mladého 
konkurenta Bernda Lena, který v létě přestou-
pil do Arsenalu za 25 milionů eur z bundesligo-
vého Bayeru Leverkusen, mezi tyče nepustil. 
Trenér Unai Emery naznačil, že nechá šestat-
řicetiletého kapitána „Kanonýrů“ odpočívat 
ve čtvrtečním úvodním utkání skupinové fáze 
Evropské ligy doma s ukrajinským týmem 
Vorskla Poltava, kdy by měl první soutěžní 
zápas chytat právě německý gólman.  

  Plzeň si zahraje 
v Lužnikách
Fotbalisté Plzně se mohou těšit, že si zahrají 
na stadionu, který letos hostil finále mistrov-
ství světa. Jejich soupeř v základní skupině 
Ligy mistrů CSKA Moskva se totiž rozhodl pře-
sunout své zápasy v elitní soutěži na stadion 
Lužniki s kapacitou 81 tisíc míst. Moskevský 
klub běžně hraje v nedávno postavené třice-
titisícové VEB Areně.  Hráči CSKA už v Lužni-
kách několikrát hostovali. Využívali i stadion 
v Chimki, kde mimo jiné v roce 2010 přivítali 
Spartu, v roce 2013 dokonce odehráli skupinu 
Ligy mistrů včetně duelu s Plzní v Petrohradu. 
V roce 2016 však ruský velkoklub dobudoval 
novou arénu pro 30 tisíc lidí, jejíž dominantou 
je 140 metrů vysoký mrakodrap v jednom 
z rohů. V Lužnikách CSKA přivítá 2. října Real 
Madrid, 7. listopadu AS Řím a 27. listopadu 
Viktorii Plzeň.  Lužniki patří k největším sta-
dionům v Evropě. Hostily už olympijské hry 
(1980), finále Ligy mistrů (2008) i finále MS 
(2018), což lze říct už jen o římském Olympij-
ském stadionu, londýnském Wembley a aré-
nách v Berlíně a Mnichově. Mezi lety 2013 až 
2017 prošly kompletní rekonstrukcí za 350 
milionů eur (asi 8,9 miliardy korun).

  Ondrášek pomohl 
Wisle do čela
Český útočník Zdeněk Ondrášek pomohl 
Wisle Krakov v polské lize jedním gólem k ví-
tězství 5:2 nad Gdaňskem. Devětadvacetiletý 
fotbalista dal šestou branku v posledních pěti 
zápasech. Celkem jich má v dosavadních osmi 
kolech na kontě sedm a je nejlepším střelcem 
soutěže. Nejlepší hráč Ekstraklasy za měsíc 
srpen vyrovnal v 18. minutě na 1:1. Gdaňsk 
se poté ještě jednou ujal vedení, ale domácí 
do přestávky opět srovnali. Po pauze přidali 
další tři góly a v závěru navíc zahodili poku-
tový kop. Wisla se díky vítězství na Gdaňsk 
bodově dotáhla a zásluhou lepšího skóre ho 
sesadila z prvního místa tabulky. O bod zpět 
jsou Bialystok a Gliwice, kterým zajistil vý-
hru 1:0 doma nad Gdyní v 62. minutě český 
forvard Michal Papadopulos.

  Petrákovi sebralo 
gól video
Český záložník Ondřej Petrák, který byl pre-
miérově povolán do reprezentačního „áčka“ 
k utkáním s Ukrajinou a Ruskem, překonal 
v 59. minutě bundesligového utkání Brémy 
- Norimberk svého někdejšího parťáka z „lví-
čat“ domácího brankáře Pavlenku. Vyrov-
návací gól šestadvacetiletého defenzivního 
středopolaře na 1:1 však po zásahu rozhodčí-
ho u videa nakonec neplatil kvůli ofsajdové-
mu postavení jednoho ze spoluhráčů.  

Foto: www.kasimpasa.com

Foto: www.kasimpasa.com

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

 MIROSLAV GAJDŮŠEK 

kolem sebe nabaleno příliš lidí, kteří na něj mají značný vliv. V závěrečné fázi přestupu 

začaly být z jejich strany tlaky, namlouvali mu, že Slavia pro něj není dobrá volba. Pro 

český fotbal je to škoda, teď toho lituje i Trézéguet. Na konci přestupového období se 

snažil kontakt se Slavií obnovit, ale bylo už pozdě.

„O REPREZENTACI BYCH RÁD ZABOJOVAL“
Jsou to už skoro dva roky, co jsem si naposledy zahrál za českou reprezentaci. Jestli 

po změně trenéra věřím v návrat? Věřím, nevěřím. Pokud bych v Kasimpase stabilně hrál 

a byl zdravý, šance by mohla přijít. Rád bych o ni zabojoval, mojí prioritou je ale být zdravý. 

Viděl jsem zápas s Ukrajinou v Lize národů, po které přišla velká kritika. Objevily se názory, 

že s českým fotbalem je zle. Nevidím to tak černě. Nicméně je potřeba si říct, že asi teď 

takovou kvalitu nemáme. Ale s pojetím, které nás zdobilo, tedy týmovost a chytrost, šance 

na dobré výsledky je. Je otázka času, kdy by se to mohlo zvednout. Ale nebude to hned.“ 

„OD TRENÉRA CÍTÍM DŮVĚRU“
Vzhledem k hernímu výpadku jsem se proti Galatasarayi logicky chvíli rozkoukával. 

Byl to pro mě první ostrý zápas po deseti týdnech, navíc proti takovému soupeři. Fyzicky 

jsem se ale cítil velice dobře. Nečekal jsem, že mě trenér nechá na hřišti celé utkání. 

Spíš jsem myslel, že mě ve druhém poločase vystřídá. Asi byl se mnou celkově spo-

kojený. Je pro mě pozitivní zpráva, že jsem naskočil už do předchozího duelu se Sivas-

sporem, jen dva dny po uzdravení. Od trenéra cítím důvěru. V záloze jsme hodně posílili, 

očekával jsem, že bude chvíli trvat, než se do sestavy zase probojuju.

„SLAVII SI TRÉZÉGUET ZKAZIL TROCHU SÁM“
V létě se do Kasimpasy vrátil z hostování Trézéguet. Následně měl namířeno do Sla-

vie, ptal se mě na ni, hodně jsem s ním komunikoval. Když byly nějaké nejasnosti, přetlu-

močil jsem mu je. Transfer nakonec padl. Zkazil si ho trochu sám. Je to mladý kluk, má 

DAVID PAVELKA * Narozen: 18. května 1991 * Výška: 185 cm * Váha: 75 kg * Stav: ženatý, 
manželka Lída, syn David (4), dcera Rozárka (2,5) * Fotbalový post: záložník
Reprezentace: 14 zápasů, žádný gól * Hráčská kariéra: ABC Braník (1997-2000), Sparta 
Praha (2000-2011), 1. FC Slovácko (2011-2012), Sparta Praha (2012-2013), Slovan Libe-
rec (2013-2016), Kasimpasa (Turecko, 2016-?) * Největší úspěchy: postup na EURO 2016, 
2 starty na EURO 2016, vítěz Poháru FAČR (2015), účast v jarním play-off Evropské ligy 
(2013), postup do skupinové fáze Evropské ligy (2015)

 DAVID PAVELKA V UTKÁNÍ NA GALATASARAYI, V NĚMŽ JEHO CELEK PADL 1:4. 

STALO SE...

 V LISTOPADU 2016 SI DAVID PAVELKA PŘIPSAL 
 ZATÍM POSLEDNÍ REPREZENTAČNÍ ZÁPAS. MĚL ČÍSLO 14. 

  Džafič odešel 
hostovat do „Bolky“
Bosenský fotbalista Adnan Džafič změnil dres 
v rámci nejvyšší soutěže. Ze Zlína se osma-
dvacetiletý ofenzivní záložník přestěhoval 
na půlroční hostování do Mladé Boleslavi. 
V českém fotbale pohybuje už od roku 2010, 
kdy získal angažmá v tehdy druholigové 
Čáslavi. Poté působil v Táborsku, než loni 
přestoupil do Zlína. Za „Ševce“ nastoupil 
do 32 prvoligových utkání a dal dva góly. 
Zahrál si i Evropskou ligu. V této sezoně pra-
videlně nastupoval, třikrát byl v základní se-
stavě a čtyřikrát střídal. Za „Bolku“ si odbyl 
vítěznou premiéru v nedělním utkání v Jab-
lonci, když vystřídal v 64. minutě Ladru.

  Hearts se Zlámalem 
vládnou Skotsku
I bez trenéra vládnou fotbalisté Heart of Mid- 
lothian s brankářem Zdeňkem Zlámalem 
skotské lize. Český gólman, který při-
šel do edinburského klubu v létě ze Zlína, 
udržel při sobotním vítězství 1:0 na hřišti 
Motherwellu potřetí v soutěži čisté konto. 
Hearts vyhráli i pátý zápas a v čele tabulky 
mají se skóre 11:2 náskok pěti bodů na slav-
ný Celtic i třetí Livingston. Trenér ligového 
lídra Craig Levein skončil před třemi týdny 
v nemocnici kvůli potížím se srdcem. Třiapa-
desátiletý kouč už se sice vrátil ke své práci, 
ale sobotní zápas ještě sledoval raději z lóže. 
„Cítil jsem se dobře, možná proto, že jsme 
vyhráli. Doufám, že mi teď takhle bude týden 
co týden,“ přeje si. Jeho svěřenci mu dělají 
radost. Obzvlášť útočník Steven Naismith, 
který zápas proti Motherwellu rozhodl jedi-
ným gólem v 28. minutě a s pěti trefami vede 
tabulku střelců skotské ligy.

inzerce

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

18. ZÁŘÍ

1981 David Lafata 2006-2016 41/9

19. ZÁŘÍ

1931 Václav Hovorka 1958 4/2

1947 Jozef Móder 1972-1977 17/3

1977 Adam Petrouš 2002-2003 4/0

20. ZÁŘÍ

1895 Karel „Káďa“ Pešek 1920-1931 44/1

1951 Miroslav Gajdůšek 1971-1980 48/4

21. ZÁŘÍ

1892 Antonín Janda „Očko“ 1920-1923 10/12

1914 Karel Kolský 1937-1948 15/0

1939 Vladimír Weiss st. 1964-1965 3/0

22. ZÁŘÍ

1923 Václav Kokštejn 1947-1952 12/1

1964 Vladimír Weiss ml. 1988-1990 19/1

23. ZÁŘÍ

1881 Jindřich Baumruk 1906 1/1

1969 Jan Suchopárek 1991-2000 61/4

Foto: www.kasimpasa.com

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Kormidla se ujme Šilhavý

Pokud se nestane nic zásadního či převratného, tak 
v úterý před polednem bude ve strahovském sídle 
FAČR oficiálně představen nový trenér české repre-
zentace místo Karla Jarolíma, který byl odvolán před 
týdnem při zpátečním letu z Rostova na Donu po těžké 
porážce 1:5 s Ruskem. Jméno není překvapivé, osiře-
lého kormidla se ve velmi složité situaci po vstupní 
domácí porážce s Ukrajinou ujme Jaroslav Šilhavý, 
který má na kontě dva mistrovské tituly - s Libercem 
v roce 2012 a vloni se Slavií, i několikaleté předchozí 
zkušenosti v roli reprezentačního asistenta.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

A ještě jeden pádný důvod pro šestapadesátiletého kouče 

hovoří - je volný, takže se může hned pustit do práce, aby oživil 

národní tým před říjnovým venkovním dvojzápasem ve skupině 

Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině.

Na nejprestižnější, nejsledovanější i nejrizikovější trenér-

ský post nastupuje v podobné pozici jako jeho předchůdce před 

dvěma lety - je v časové tísni, která mu dopředu svazuje ruce 

k případným radikálnějším řezům do kádru, základní sestavy či 

do herního systému. Může však navázat na pozitivní zkušenos-

ti, které stále má z Edenu včetně vztahových vazeb na hráče. 

Další případný benefit je už ve hvězdách, jestli se alespoň čás-

tečně podaří vyprázdnit marodku a dostat z ní zpátky do nomi-

nace i na hřiště především záložníky Daridu, Dočkala a Baráka. 

Na postu stopera, kterého Jaroslav Šilhavý coby rekordman 

v počtu ligových startů po celou kariéru hrával, však bude muset 

nejspíš „vařit“ z toho, co měl k dispozici i Karel Jarolím.

Ten po loňském neúspěchu v kvalifikaci o postup na mis-

trovství světa 2018 dostal nůž na krk - vyhrát svoji skupinu 

nové evropské soutěže Ligy národů. To se po zářijových zá-

pasech zdá už utopickou vizí, takže nejspíš dostane do vínku 

od vedení FAČR upravenou verzi cíle: aby skončil s národním 

týmem alespoň druhý ze tří účastníků a vyhnul se sestupu 

do výkonnostního koše C, což by způsobilo i velkou komplikaci 

při nadcházejícím losu skupin kvalifikace EURO 2020, která se 

bude hrát v příštím roce. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Pokutové kolo štěstí

V minulosti vedl také Stuttgart, Hannover, Schal-
ke či Hoffenheim. Tentokrát se však jedná o dočasné 
řešení, než se před startem příští sezony ujme žezla 
Julian Nagelsmann, mladý kouč Hoffenheimu, o kte-
rého byl zájem jak v Německu, tak i v celé Evropě.    

Rozmanitých dvanáct úkolů na kole štěstí podle 
šedesátiletého trenéra fotbalisty potrestá víc než 
klasické sankce, zejména finanční. „Tradiční poku-
ty jsou jen málokdy k něčemu. Mnohem více hráče 
bolí, když přijdou o část svého času,“ zdůrazňuje. 
Fotbalisté za porušení pravidel totiž musejí napří-
klad odpracovat tři hodiny ve fanshopu, obsluhovat 
a uklízet stoly v klubové kantýně, dělat průvodce 
při prohlídce stadionu, pomáhat kustodovi nebo se 
angažovat u některého z týmů akademie. Nebo také 
nakládat věci do autobusu při venkovních zápasech, 
trénovat v kostýmu primabaleríny či obstarat dárky 
pro personál klubu, který čítá 60 lidí. Některé tresty 
jsou odbyté za chvilku, jiné mohou trvat klidně celý 
týden. I samotný Rangnick už si svůj trest vytočil, 
když si vzal do jídelny telefon, což není povoleno, 
a zapomněl ho na stole. Za to musí týden připravovat 
celému mančaftu nápoje na tréninky. 

 RALF RANGNICK 

 PO ANGAŽMÁ V PRAŽSKÉ SLAVII ČEKÁ NA JAROSLAVA ŠILHAVÉHO 
 NEJPRESTIŽNĚJŠÍ POST TRENÉRA ČESKÉ REPREZENTACE. 

 MISE KARLA JAROLÍMA U NÁRODNÍHO TÝMU SKONČILA PO ZÁŘIJOVÉM VÝPRASKU 1:5 V RUSKU. 

AKTUÁLNĚ

V kabině bundesligových fotbalistů 
Lipska se za porušení klubových pravidel 
určují tresty velmi netradičním způsobem. 
Trenér Ralf Rangnick zavedl kolo štěstí, 
na němž si každý hříšník vytočí svůj úkol. 
Do role hlavního kouče se vrátil v Lipsku le-
tos v létě, do té doby byl sportovním ředite-
lem. A před šesti lety s týmem slavil postup 
do nejvyšší soutěže. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jaroslav Šilhavý bude v úterý dopoledne oficiálně 

představen na Strahově jako nový trenér české re-

prezentace i se svým realizačním týmem.

KRESBA TÝDNE

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


Do Prahy dorazil ve velmi dobré náladě, kterou mu nezkazily ani předcho-
zí „zaručené zprávy“, že se jeho křeslo viceprezidenta Juventusu povážli-
vě kýve… Když nejlepší fotbalista Evropy za rok 2003 PAVEL NEDVĚD líčil 
konkrétní podrobnosti, jak se rodil letní megapřestup Cristiana Ronalda 
z madridského Realu do turínského velkoklubu, bylo snad i těm největším 
škarohlídům jasné, že zůstane pravou rukou prezidenta „Juve“ Agnelliho 
ještě dlouhá léta. V blízkém časovém horizontu je však spojuje jeden cíl, 
jehož splnění se stále rok, co rok odkládá - vítězství v Lize mistrů!  

Pavel Nedvěd

Velmistrovský 

tah CR7

Pavel Nedvěd

Velmistrovský 

tah CR7



1514

1414 15

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 18.9.2018
38/2018

Úterý 18.9.2018
38/2018 ROZHOVORROZHOVOR

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

	 Za pár dnů začíná nový ročník Ligy mistrů. Nepřál jste 

si při nedávném slavnostním galavečeru v Monte Carlu dostat 

do skupiny Viktorii Plzeň?

„Když se losovaly týmy ze čtvrtého koše, tak jsem si říkal, že by 

bylo nádherné zahrát si s Juventusem v Plzni, kde jsem s velkým 

fotbalem začínal. Jenže místo Viktorky jsme dostali švýcarský Young 

Boys Bern. Ale skupinu mají Plzeňáci parádní, dva evropské top-

-kluby Real Madrid s AS Řím a jednoho hratelného soupeře CSKA 

Moskva, přes kterého by mohli projít do jarního play off evropské 

ligy, což se jim už přes tenhle ruský tým před pár lety podařilo.“

	 Juventus se asi na sílu konkrétních soupeřů moc ohlížet 

nemusí, protože má každoročně ty nejvyšší cíle!

„To je sice pravda, dopředu si sice můžete na začátku sezony 

naplánovat, že chcete vyhrát Ligu mistrů, ale ta je tak dlouhá, že 

stačí třeba jeden nepovedený poločas ve vyřazovací fázi a vypad-

nete z ní. A o stále větší konkurenci špičkových týmů ani nemluvě.“

	 Narazíte na Manchester United, ze kterého se Cristiano 

Ronaldo odrazil ke své hvězdné kariéře. Pár dnů po losu se ob-

jevily zprávy, že ho prý José Mourinho v létě do týmu „Rudých 

ďáblů“ za stejné peníze nechtěl…

„To samozřejmě nevím, jestli chtěl, nebo nechtěl. Ale když 

děláte přestup Cristiana Ronalda, tak musíte trefit ten správný 

moment a nám se to podařilo. Každopádně to budou dva velmi 

atraktivní zápasy, protože v Manchesteru pořád na jeho někdejší 

úspěšnou éru vzpomínají a má zde i stále velkou enklávu fanouš-

ků. Vždycky se těším na září, kdy se rozjede Champions League, 

asi jako většina chlapů, kteří mají rádi fotbal. Naopak manželky ty 

úterky a středy, kdy se hraje, moc nemilují…“

 V SÍNI SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU V SÍDLE FAČR UKAZUJE PAVEL NA SVOU FOTOGRAFII V HORNÍ ŘADĚ. 

„Při losu skupin 
Ligy mistrů jsem si přál 

dostat Plzeň!“

	 Máte s Cristianem Ronaldem větší šanci nejprestižněj-

ší evropskou klubovou soutěž vyhrát? I proto jste asi jeho letní 

senzační přestup z Realu dělali…

„Samozřejmě, že s ním jsme jako tým ještě silnější, přišli i dal-

ší kvalitní hráči. Ale to automaticky neznamená, že v Champions 

League zvítězíme, i když bychom si to všichni moc přáli, abychom 

zase nezůstali těsně pod vrcholem. Ale máme i další priority - vy-

hrát opět Serii A a také Italský pohár.“

	 Když CR7 bezprostředně po třetím vítězství Realu v Lize 

mistrů v řadě naznačoval, že by se mohla jeho madridská fot-

balová kapitola uzavřít, nebrala se jeho slova příliš vážně. Jak 

vlastně námluvy s ním začaly?

„Poprvé jsme nad touto myšlenkou seděli se sportovním ředi-

telem. Potom jsme se sešli u nás doma i s prezidentem Juventu-

su, který řekl, že si musí vše pořádně rozmyslet, jestli to vůbec 

můžeme ekonomicky utáhnout. Andrea Agnelli je ctižádostivý 
 PŘED PÁR DNY SE PAVEL NEDVĚD PŘEDSTAVIL COBY HOST MLÁDEŽNICKÉHO TURNAJE KOPANÉ NA PRAŽSKÉM KARLÍNĚ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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a chce pro klub jen to nejlepší. Po pár dnech nám řekl, že do toho-

to transferu půjdeme.“

	 Pomohla i sportovní reakce fanoušků „Juve“, kteří v do-

mácím zápase Ligy mistrů spontánním potleskem ocenili Ronal-

dův parádní gól nůžkami, i když znamenal vlastně vyřazení?

„Když děláte takhle velký přestup, tak se vám musí v jednu 

chvíli sejít řada věcí, které následně pomohou s jeho realizací. To-

hle mohlo částečně ovlivnit jen Cristiana Ronalda, pro nás ale bylo 

rozhodující, že do Juventusu chce z Realu odejít. Pak už jsme se 

jen společně domlouvali na konkrétních číslech. Jeho angažová-

ní je skvělou vizitkou i ohromnou vzpruhou jak pro Juventus, tak 

i pro celý italský fotbal. Entuziasmus fotbalových fanoušků je ob-

rovský, těšili se na něj z celého světa.“

	 Zvedlo to těm italským náladu a sebevědomí, když se 

po padesáti letech neprobojovala „squadra azzurra“ na mis-

trovství světa do Ruska?

 S JUVENTUSEM SPOJIL PAVEL NEDVĚD SVOJI KARIÉRU NEJPRVE JAKO HRÁČ…  … A POTÉ I JAKO FUNKCIONÁŘ, NYNÍ NA POSTU VICEPREZIDENTA KLUBU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Kdy naposledy přišla do Serie A taková fotbalová me-

gastar?

„Těžko říct konkrétní jméno, ale v roce 2003 hrály tři italské klu-

by - Juventus, AC Milán a Inter semifinále Ligy mistrů. Myslím si, 

že se Serie A opět stává konkurenceschopnou evropskou soutěží.“

	 To se ale neobejde bez velkých finančních investic…

„Juventus má od roku 2001 na všech svých domácích zápasech 

vyprodáno. A to se nezměnilo, ani když jsme v roce 2011 otevřeli 

náš nový, kapacitně podstatně větší stadion. Na angažování Cris-

tiana Ronalda jsme se museli dopředu i finančně připravit. Jsou to 

s fotbalem prostě spojité nádoby, takže do našeho sponzorského 

poolu přišli noví partneři.“

ROZHOVORROZHOVOR

„Pro Italy to byla velká rána, že nepřešli v baráži přes Švédy, ale 

současný národní tým není tak špatný, jak se o něm občas píše. 

Prostě po silné generaci, která v roce 2006 vyhrála v Německu 

mistrovství světa, dorostla další o něco slabší. Tak to prostě chodí 

a i v českém fotbale jsme tuhle generační výměnu stráží v minu-

lých letech zažili. Ale už se objevují talentovaní mladí fotbalisté 

a nový trenér reprezentace Mancini je natolik zkušený, že z nich 

brzy určitě poskládá zase silný tým.“

	 V létě „Starou dámu“ naopak opustili brankář Gianlugi 

Buffon a záložník Marchisio, kteří k Juventusu neodmyslitelně 

patřili, stejně jako forvard Higuaín, na něhož bylo v koncovce 

vždycky spolehnutí…

„S „Gigim“ (Buffonem) jsme se rozloučili hned po sezoně, 

kdy ještě nevěděl, co s ním dál fotbalově bude. Paris Saint 

Germain je pro něj výbornou štací, snad s ním konečně nevy-

hraje Ligu mistrů… Myslím si, že až skončí s aktivní kariérou, 

tak se objeví zpátky v nějaké funkci buď v Juve, nebo u italské 

reprezentace. Srdcař Marchisio by se v současné konkurenci 

na hřiště nejspíš už nedostal, proto jsme souhlasili s jeho od-

chodem. S Higuaínem bylo asi nejtěžší loučení, protože za dvě 

sezony odvedl pro Juventus neskutečné služby, ale pro kano-

nýra jeho formátu je těžké sedět na lavičce. Pro AC Milán bude 

velkou posilou, stejně jako byl předtím v Neapoli, odkud jsme 

ho do Juventusu získali.“

 S MÍČEM TO PAVEL NEDVĚD STÁLE UMÍ. 

 TAKTO SI PAVLA NEDVĚDA FANOUŠCI STÁLE PAMATUJÍ: S BALONEM U NOHY PŘECHÁZÍ PŘES PROTIHRÁČE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Jak se odrazilo angažování Cristiana Ronalda na klubo-

vém merchendaisingu? Ve fanshopu Juventusu, který jsme ne-

dávno v Turíně navštívili, pochopitelně dresy CR7 ve všech veli-

kostech dominovaly…

„Za první den se po celém světě prodalo sto tisíc jeho dresů Ju-

ventusu…“

	 Předpokládám, že vás nechává v klidu, že se zatím jeho 

očekávaný brankostroj nerozjel!

„No jasně, sám jsem zažil po přestupu z Lazia do Juventusu, 

jak je těžké se fotbalově adaptovat v novém prostředí. Je to jen 

otázka času i štěstí, které k tomu potřebujete. Cristiano Ronaldo 

bude spolehlivě dávat góly jak v Serii A, tak v Lize mistrů!“ 

„Za první den 
se prodalo sto tisíc dresů 

Cristiana Ronalda…“  REPLIKY DRESU CRISTIANA RONALDA, 
 NA JEHOŽ PŘÍCHODU SE PAVEL NEDVĚD VÝRAZNĚ PODÍLEL, 
 JDOU VE FANSHOPU JUVENTUSU SKVĚLE NA ODBYT. 

 ZA ROK 2003 OBDRŽEL PAVEL NEDVĚD ZLATÝ MÍČ PRO NEJLEPŠÍHO FOTBALISTU EVROPY.  PAVEL NEDVĚD SE S ČESKOU REPREZENTACÍ ROZLOUČIL 16. SRPNA 2006 V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ SE SRBSKEM. 

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Fotbalisté pražské Dukly se konečně dočkali. Po do-
mácí výhře 2:0 nad Libercem si připsali první bodový 
zápis do tabulky. Vykročili pod vedením nového kouče 
Romana Skuhravého na cestu z posledního místa?

První liga 
2018/19 
První liga 
2018/19 

 8. KOLO 

Odstřihli 

nulu! 
Odstřihli 

nulu! 
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Konečně. Brankář FILIP RADA si se spoluhráči 
z Dukly mohl poprvé po ligovém utkání radost-
ně zapumpovat. Pražané po sedmi porážkách 
pod novým koučem Skuhravým zabrali, v neděli 
na Julisce porazili Liberec (2:0). Rada k triumfu 
výrazně pomohl skvělými zákroky.

Filip Rada: „Výhra znamená 

obrovskou úlevu!“

 FILIP RADA SE DOČKAL VÍTĚZSTVÍ DUKLY AŽ V 8. KOLE. 

 Jaká byla cesta k prvním bodům?

„První poločas jsme si představovali jinak. Liberec měl několik šancí, naštěstí je ne-

proměnil. O přestávce jsme si řekli, co bylo v naší hře špatně, co musíme zlepšit. Druhá 

půle už byla mnohem povedenější, byli jsme lepším týmem. Slovan, až na jednu situaci, už 

nezahrozil. Zaplaťpánbůh, že jsme dali gól, před koncem pak druhý, který znamenal klid. 

Jsou to pro nás strašně moc důležité tři body.“

 V prvním poločase jste soupeři zlikvidoval několik příležitostí. Který zákrok byl 

pro vás nejtěžší?

„Dvě střely byly zblízka. Jednou dorážel Kerbr, stihl jsem mu dát do rány ruku, kterou 

trefil. Při druhé velké šanci jsme střelu vyrazil nahoru, míč se stáčel do brány, spoluhráč 

míč vyhlavičkoval.“

 Cítíte velkou úlevu po sedmi prohrách?

„Samozřejmě, mít po sedmi kolech nula bodů je nepříjemné. Vytvořili jsme nelichotivý 

rekord, po prvních sedmi zápasech ještě žádný klub nebyl bez bodu. Pro nás je to obrovská 

úleva. Musíme makat dál, bodový zisk je potřeba rozšířit. Ale pochopitelně výhra je pro 

další utkání hodně povzbuzující.“

 PROTI LIBERCI PODAL FILIP RADA SKVĚLÝ VÝKON, 
 A TO ZEJMÉNA V PRVNÍ PŮLI PŘI TŘECH VELKÝCH ŠANCÍCH SLOVANU. 

ECHO 8. KOLA

  Vedoucí duo nezaváhalo
Se shodnou bilancí sedmi výher a jedné 
porážky se slávisté a Plzeňané i nadále drží 
v čele tabulky. V sobotu udolali Západočeši 
Hrošovského gólem z 87. minuty z penalty 
nařízené až po zásahu videorozhodčího od-
bojnou Opavu, v neděli pak Pražané bez pro-
blémů vyloupili Slovácko 3:1 a díky výrazně 
lepšímu skóre jsou první.

  Zlín stále válí
V duelu chudém na šance dokázali svěřen-
ci kouče Michala Bílka zvítězit počtvrté 
v řadě, tentokrát 1:0 v Ďolíčku nad Bo-
hemians. A protože se jednalo o páteční 
předehrávku, poskočili dokonce na jeden 
den na samotnou ligovou špici. Sedmým 
„klokanům“ se zatím doma nedaří, ze čtyř 
zápasů mají bilanci 1:1:2 a bídné skóre 3:4.

  Skuhravého Dukla 
zabrala
Po nečekaném konci trenéra Romana 
Skuhravého v Opavě a ještě více překvapi-
vém okamžitém příchodu na lavičku Dukly 
se dosud bezbodoví Pražané zmátořili a zdo-
lali 2:0 nevyzpytatelný Liberec. Na spodku 
tabulky se tak srovnali s Olomoucí, která si 
v Příbrami připsala sedmou ligovou porážku.

  Ostravská bitva 
pro sparťany
Šlágr kola, v němž šlo o třetí příčku tabulky, 
vyzněl pro hosty z Prahy. Duel plný tvrdých 
soubojů a emocí rozhodl v 77. minutě útoč-
ník Benjamin Tetteh, který Letenské posu-
nul za vedoucí duo Slavia - Plzeň na rozdíl 
jediného bodu.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 8 7 0 1 21:4 21

2. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21

3. Sparta Praha 8 6 2 0 15:4 20

4. Zlín 8 6 1 1 15:5 19

5. Ostrava 8 5 1 2 12:4 16

6. Příbram 8 3 2 3 13:14 11

7. Bohemians 1905 8 3 2 3 10:11 11

8. Jablonec 8 3 1 4 11:10 10

9. Liberec 8 2 4 2 8:8 10

10. Mladá Boleslav 8 3 1 4 17:19 10

11. Teplice 8 2 3 3 11:15 9

12. Slovácko 8 3 0 5 10:15 9

13. Karviná 8 2 0 6 10:18 6

14. Opava 8 1 1 6 7:18 4

15. Sigma Olomouc 8 1 0 7 8:18 3

16. Dukla Praha 8 1 0 7 6:19 3

PROGRAM 9. KOLA
21.09. 18:00 Zlín - Ostrava

22.09. 15:00 Sigma Olomouc - Dukla Praha

22.09. 17:00 Karviná - Příbram

22.09. 17:00 Mladá Boleslav - Slovácko

22.09. 17:00 Opava - Teplice

22.09. 19:00 Sparta Praha - Liberec

23.09. 18:00 Slavia Praha - Bohemians 1905

24.09. 18:00 Jablonec - Plzeň

VÝSLEDKY 8. KOLA
Slovácko - Slavia Praha 1:3

Dukla Praha - Liberec 2:0

Jablonec - Mladá Boleslav 0:3

Teplice - Karviná 2:1

Plzeň - Opava 1:0

Příbram - Sigma Olomouc 1:0

Bohemians 1905 - Zlín 0:1

Ostrava - Sparta Praha 0:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STATISTIKA 8. KOLA

 SMUTEK BRANKÁŘE. V PROBÍHAJÍCÍM 
 ROČNÍKU INKASOVAL FILIP 19 BRANEK. 

 Měl jste před sebou dva nové stopery Ďuricu a Raspopo-

viče. Jak mezi vámi fungovala komunikace?

„Oba jsou zkušenými hráči. O Ďuricovi se ani nemusím vyjadřo-

vat, za něj mluví statistiky, kluby, kterými prošel. Kluci přišli před 

týdnem, ale zápas zvládli skvěle. Obrovská spokojenost. Plno 

míčů uhráli v soubojích, sehranost byla dobrá. Myslím, že zápas 

od zápasu to půjde líp a líp.“

 Příští kolo nastoupíte v Olomouci, která má také tři body. 

Berete duel jako možný psychologický moment odpoutat se 

ze dna tabulky?

„Sigma má stejně bodů jako my, nebude na tom také psychic-

ky dobře. My jsme ale teď vyhráli, psychika by měla být na naší 

straně. Je pro nás příznivější jet do Olomouce nyní, než v uplynulé 

sezoně, kdy Sigma hrála nahoře. Jedem na Hanou s čistou hlavou, 

body se určitě dají odvézt.“ 

 Ležela už na týmu velká psychická deka?

„Každý z hráčů měl v hlavě, že jsme byli bez bodu. A že doma 

už konečně musíme zabrat. Všichni jsme cítili, že situace není vů-

bec dobrá. Kdybychom na to ale mysleli přehnaně, asi by nám to 

nepomohlo.“

 K mužstvu přišel nový kouč Roman Skuhravý. Změnil 

něco zásadního v herním stylu Dukly?

„Každý trenér má svůj styl, pohled na fotbal. Pan Skuhravý 

nám nastínil, co od nás očekává. Co chce, abychom plnili. Není to 

otázka dvou, tří dnů, ale myslím, že nějaký progres byl vidět.“

 Skuhravý razí kombinační fotbal, do kterého je výrazně 

zapojený také gólman. Přivítal jste to?

„Jde o jednu z věcí, kterou nám vtlouká do hlavy. Chce roze-

hrávku odzadu, žádné odkopávání. Vyhovuje mi to, nemám s tím 

problém.“

 Pod trenérem Lubošem Kozlem jste hrávali podobně.

„Každý trenér by měl vědět, v čem je síla týmu. Od brankáře 

po útočníka. Kouč Skuhravý chce logicky využít dovedností, které 

nám jsou vlastní. Za mě je to správné, v této hře se cítím nejlépe.“

 ZKUŠENÝ GÓLMAN NASTUPUJE V 1. KOLE TÉTO SEZONY DO UTKÁNÍ S PLZNÍ. PRAŽANÉ V NĚM FAVORITOVI PODLEHLI 1:3. 

FILIP RADA * Narozen: 5. září 1984 * Výška: 186 cm * Váha: 78 kg 

* Stav: ženatý, manželka Kristýna * Fotbalový post: brankář * 

Hráčská kariéra: AC Sparta Praha (1990-2004), Xaverov (2004-

2005), Bohemians Praha 1905 (2005), Dragoun Břevnov (2005-

2006), FK Chmel Blšany (2006-2007), FK Dukla Praha (2007-?) * 

Česká liga: 194 zápasů * Největší úspěchy: postup do první ligy 

(2011) * Zajímavost: otec je bývalý československý reprezentant 

a současný trenér Jablonce Petr Rada

 Slovácko - Slavia  1:3 (0:2)
Branky: 82. V. Daníček (penalta) - 26. Kúdela (Stoch), 30. Coufal (Zmrhal), 57. Tecl (Hušbauer). Roz-
hodčí: Zelinka - J. Paták, Caletka. ŽK: Kubala, V. Daníček, Hofmann - Bořil. Diváci: 5627.
Slovácko: M. Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek (71. Reinberk) - V. Daníček, Janošek - Ka-
labiška (65. L. Sadílek), Havlík, Petr (55. Jakub Rezek) - Kubala. Trenér: Kordula.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela (83. Frydrych), Bořil - Traoré, T. Souček - Stoch, Hušbauer 
(72. Baluta), Zmrhal - Tecl (76. Matoušek). Trenér: Trpišovský.
    

 Teplice - Karviná  2:1 (2:0)
Branky: 31. Žitný (odražený míč), 38. Vaněček (Vondrášek) - 79. Ramírez (Panák). Rozhodčí: Ginzel 
- Mokrusch, Hrabovský. ŽK: A. Král - Ramírez, Ba Loua, Panák. Diváci: 2628.
Teplice: Jakub Diviš - A. Král, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič (82. Hyčka), T. Kučera - Vondrá-
šek, Hora (80. Jindráček), Žitný (75. Moulis) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.
Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Jan Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak (46. Ba Loua), 
Lingr (61. Ramírez), Letič (73. Guba) - Wágner. Trenér: R. Nádvorník.

 Jablonec - Mladá Boleslav  0:3 (0:2)
Branky: 28. Přikryl (odražený míč), 34. Komličenko (Konaté), 67. Takács (Přikryl). Rozhodčí: Julínek 
- M. Podaný, Kubr. ŽK: Holeš, Doležal - Konaté, Ladra, P. Mareš. Diváci: 3011.
Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Matěj Hanousek - Hübschman (65. Ikaunieks) - Maso-
pust (75. Acosta), Považanec, Trávník, Jovovič (46. Chramosta) - Doležal. Trenér: P. Rada.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, P. Mareš (85. Hubínek) - Ladra 
(64. Džafič), Přikryl (89. Jaroslav Diviš), Konaté - Komličenko. Trenér: J. Weber.

 Dukla - Liberec  2:0 (0:0)
Branky: 62. Djuranovič (Miloševič), 88. Schranz (penalta). Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Melichar. ŽK: 
Potočný (Liberec). Diváci: 2376.
Dukla: F. Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra (64. Brandner), Doumbia (83. Marek 
Hanousek), Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič (72. Schranz). Trenér: R. Skuhravý.
Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite, Ševčík - Malinský (67. Oršula), Potoč-
ný, Aarons (58. Mashike Sukisa) - Pázler (46. Nešický). Trenér: Hornyák.

 Plzeň - Opava  1:0 (0:0)
Branka: 87. Hrošovský (penalta). Rozhodčí: Berka - Vlček, Vitner. ŽK: Hořava - Puškáč, Juřena. 
Diváci: 9636.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hejda, Limberský - Hořava (85. Chorý), Hrošovský - Ekpai (71. J. 
Kovařík), A. Čermák (60. D. Kolář), J. Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.
Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina (78. Janetzký) - Schaffartzik, Zavadil - Jursa (88. Jurečka), 
Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (74. Juřena), Smola. Trenér: Kopecký.
    

 Příbram - Olomouc  1:0 (0:0)
Branka: 58. Slepička (Antwi). Rozhodčí: Matějček - Pelikán, Antoníček. ŽK: Slepička, Mingazov, 
Tregler - Zahradníček, Kalvach, Jemelka. Diváci: 4825.
Příbram: Švenger - Soldát, Nitrianský, Tregler, Skácel - Květ (68. Kilián), Průcha - Hlúpik, Fantiš 
(59. Mingazov), Antwi - Slepička (79. Voltr). Trenér: Csaplár.
Olomouc: M. Buchta - Sladký (68. P. Dvořák), Kotouč, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, 
Plšek (79. Yunis), Houska, Falta (59. Hála) - Nešpor. Trenér: V. Jílek.  
   

 Bohemians 1905 - Zlín  0:1 (0:0)
Branka: 74. Hronek (Poznar). Rozhodčí: Proske - Kotík, Černý. ŽK: Šmíd - Bartošák. Diváci: 4732.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter, M. Hašek ml., Bederka (84. Vaní-
ček), Záviška - F. Hašek (67. Nečas), Hilál (73. Vodháněl). Trenér: M. Hašek st.
Zlín: S. Dostál - Bačo, P. Buchta, Gajič - Matejov, Lukáš Holík (67. Hronek), Podio, Jiráček, Bartošák 
- Beauguel (90. Jakubov), Poznar (81. Železník). Trenér: M. Bílek.

 Ostrava - Sparta  0:1 (0:0)
Branka: 77. Tetteh (M. Frýdek). Rozhodčí: Královec - K. Hájek, Flimmel. ŽK: Diop, Fillo, Pazdera, 
J. Šašinka - Josef Šural, Tetteh, M. Frýdek, V. Vukadinovič. Diváci: 14.212.
Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo (88. Granečný), A. Jánoš (81. O. Ša-
šinka), R. Hrubý, Holzer - Baroš (78. J. Šašinka), Diop. Trenér: Páník.
Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Sáček (73. V. Vukadinovič), Stanciu, M. Frýdek, 
Plavšič (81. Čivič) - Josef Šural, Tetteh (86. Mebrahtu). Trenér: Z. Ščasný.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VÝHROU NA BOHEMIANS NATÁHLI ZLÍŇANÉ VÍTĚZNOU ŠŇŮRU 
 UŽ NA ČÍSLO ČTYŘI. PRODLOUŽÍ JI V PŘÍŠTÍM KOLE DOMA PROTI BANÍKU? 

BORIS KOČÍ

ZAUJALO MĚ „Musím smeknout před Michalem Bílkem, jak velký kus práce odvedl za poměrně 
krátkou dobu ve Zlíně! Hra týmu je vyvážená směrem dozadu i dopředu, dobře se na ni 
i pěkně kouká. Platilo to také o pátečním zápase ve vršovickém „Ďolíčku“ s Bohemkou, 
který rozhodla vyšší kvalita hostujících útočníků. Výsledky „Ševců“ nejsou náhodné, 
po této výhře se krátce ocitli i v čele tabulky a myslím si, že v této sezoně mohou být 
štikou ligy. Ukazuje se, že když trenér najde správnou cestu k hráčům, tak se to násled-
ně pozitivně projeví i na trávníku. A Michal dokazuje, že se mu to ve Zlíně podařilo.

Mistrovská Plzeň se doma hodně nadřela na nejtěsnější výhru nad nováčkem z Opa-
vy. Její vítězství bylo zasloužené, gól Krmenčíka byl zřejmě regulérní, nakonec hosté 
inkasovali v závěru až z penalty. Viktoriánům však schází dřívější lehkost v kombina-
cích, někdy je jejich hra statická a bez nápadu, také z křídelních prostorů, odkud bý-
vali vždy velmi nebezpeční, se zatím nedokáží efektivně prosazovat. Naopak Slavia 
na Slovácku potvrdila, že tým, do kterého na poslední chvíli přišli ještě další dva kva-
litní hráči Traoré s mladým Matouškem, šlape podle představ trenéra Trpišovského. 
V Uherském Hradišti to byla více méně jen otázka skóre i nejbližšího programu čer-
venobílých, jestli se nebudou už trochu také šetřit na úvodní utkání skupiny Evropské 
ligy, které se hraje ve čtvrtek večer v Edenu s Girondins Bordeaux.“  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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Po reprezentační přestávce 
fotbaloví fanoušci na prvoligo-
vých stadionech brankové hody 
z předchozí kol neviděli, nejvýraz-
něji se prosadili, a ještě k tomu 
venku, slávisté v Uherském Hra-
dišti proti Slovácku a fotbalisté 
Mladé Boleslavi v Jablonci, když 
shodně nastříleli po třech gólech. 
Konečně se také zvedla poslední 
Dukla, která k pouhým čtyřem 
zásahům do černého přidala nyní 
dva Liberci.

1. Slavia 21 2,625
2. Ml. Boleslav 17 2,125
3.-4. Sparta 15 1,875
3.-4. Zlín 15 1,875
5. Plzeň 14 1,750
6. Příbram 13 1,625
7. Ostrava 12 1,500
8.-9. Jablonec 11 1,375
8.-9. Teplice 11 1,375
10.-12. Bohemians 1905 10 1,250
10.-12. Slovácko 10 1,250
10.-12. Karviná 10 1,250
13.-14. Liberec 8 1,000
13.-14. Olomouc 8 1,000
15. Opava 7 0,875
16. Dukla 6 0,750

 I DÍKY TŘEM GÓLŮM DO SÍTĚ SLOVÁCKA 
 VLÁDNOU SLÁVISTÉ GÓLOVÉ JÍZDĚ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Střelcům pauza 

nesvědčila

VYCHYTANÉ NULY

5
Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň), 
Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta)

4 - Stanislav Dostál (Zlín) * 2 - Václav Hladký (Liberec), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Milan Švenger 
(Příbram)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

8
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

7 - Michael Krmenčík (Plzeň) * 5 - David Vaněček (Teplice) * 4 - Jean-David Beauguel (Zlín), Dame 
Diop (Ostrava), Martin Doležal (Jablonec), Guélor Kanga (Sparta), Jan Matoušek (Příbram), Miro-
slav Slepička (Příbram) * 3 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), Josef Hušbauer (Slavia), 
Tomáš Poznar (Zlín), Ivan Schranz (Dukla), Milan Škoda (Slavia), Josef Šural (Sparta), Ladislav 
Takács (Ml. Boleslav), Stanislav Tecl (Slavia), Benjamin Tetteh (Sparta), Tomáš Wágner (Karviná) 
* 2 - Lukáš Bartošák (Zlín), Lukáš Budínský (Karviná), Vladimír Coufal (Slavia), Vlastimil Daníček 
(Slovácko), Jusuf Hilál (Bohemians 1905), Stanislav Hofmann (Slovácko), Jakub Hora (Teplice), 
David Houska (Olomouc), Ondřej Kúdela (Slavia), Nemanja Kuzmanovič (Opava), Roman Květ (Pří-
bram), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav), Róbert Matejov (Zlín), Martin Nešpor (Olomouc), Jan Pázler 
(Liberec), Jakub Plšek (Olomouc), Roman Potočný (Liberec), David Puškáč (Opava), Eric Ramirez 
(Karviná), Jakub Řezníček (Plzeň), Tomáš Souček (Slavia), Miroslav Stoch (Slavia), Ondřej Šašinka 
(Ostrava), Patrik Žitný (Teplice)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

19
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 8 + 2)

14
Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 0)

12,5
Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3)

12 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 4) * 11,5 - David Vaněček (Teplice, 5 + 1) * 10 - Lukáš Budínský 
(Karviná, 2 + 4) * 9,5 - Jean-David Beauguel (Zlín, 4 + 1), Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Martin Doležal 
(Jablonec, 4 + 1), Guélor Kanga (Sparta, 4 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1) * 9 - Stanislav 
Tecl (Slavia, 3 + 2), Tomáš Wágner (Karviná, 3 + 2) * 8 - Michal Trávník (Jablonec, 1 + 4), Petr Ševčík 
(Liberec, 1 + 4) * 7,5 - Milan Baroš (Ostrava, 3 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 1), Ladislav Takács (Ml. 
Boleslav, 3 + 1) * 7 - Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 2 + 2), Róbert Matejov (Zlín, 2 + 2), Roman Potočný 
(Liberec, 2 + 2) * 6,5 - Nikolaj Stanciu (Sparta, 1 + 3), Jaromír Zmrhal (Slavia, 1 + 3) * 6 - Ivan Schranz 
(Dukla, 3 + 0), Milan Škoda (Slavia, 3 + 0), Josef Šural (Sparta, 3 + 0), Benjamin Tetteh (Sparta, 3 + 
0) * 5,5 - Vladimír Coufal (Slavia, 2 + 1), Jakub Hora (Teplice, 2 + 1), David Houska (Olomouc, 2 + 
1), Roman Květ (Příbram, 2 + 1), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav, 2 + 1), Jakub Řezníček (Plzeň, 2 + 1), 
Tomáš Souček (Slavia, 2 + 1), Miroslav Stoch (Slavia, 2 + 1) * 5 - Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 2), Jan 
Chramosta (Jablonec, 1 + 2), Tiémoko Konaté (Ml. Boleslav, 1 + 2), Lukáš Sadílek (Slovácko, 1 + 2) 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak v Praze (ne)rozdávali body
  Bohemians - Zlín   0:1 (0:0)

  Dukla - Liberec   2:0 (0:0)

Ve vršovickém Ďolíčku se domácí fotbalisté jen smutně dívali, 

když se hosté ze Zlína radovali v 74. minutě z vedoucího gólu Pet-

ra Hronka, který byl v té době na trávníku jen sedm minut… (1)  

Záložník „Klokanů“ Martin Hašek (2) mohl krátce poté vyrovnat, 

ale penaltu mu brankář Stanislav Dostál kryl. Michal Bílek se tak 

na jeden den stal trenérem vedoucího mužstva tabulky (3). 

1)

2)

3)
6)

5)

4) To Roman Skuhravý se na  lavičce posledního týmu soutěže 

Dukly představil poprvé (4). Svému celku naordinoval vítěznou 

taktiku, i když plejeři z Liberce měli dost šancí na skórování, jako 

ve 36. minutě Jan Pázler (5). Domácí začali zlobit až po přestáv-

ce, kdy vstřelili dvě branky. Tu druhou z pokutového kopu Ivan 

Schranz dvě minuty před koncem (6). Dukla se dočkala prvních 

bodů v sezoně!



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

ROK 1954

KRUTÁ DAŇ 
ZA LÉTA ZMARU  

Liga se rozjela až v druhém březnovém víkendu. A hned prv-

ní kolo nabídlo fanouškům obrovskou senzaci: obhájci titulu 

z Ústředního domu armády, v kterém bylo z vyšší moci sou-

středěno jádro reprezentace pro světový šampionát ve Švýcar-

sku, nastoupili na Spartě proti loni osmé Slavii jako jasní favo-

rité - a prohráli 0:3! Co způsobilo bouřlivě aplaudovaný triumf 

týmu, který se věru netěšil přízni poúnorových vládců země? 

Nezměrné oduševnění outsiderů, na prvním místě však osob-

nost jejich hrajícího trenéra, kterému už táhlo na jedenačty-

řicátý rok. Josef Bican stanovil bezchybnou taktiku a přímo 

na trávníku dirigoval její důsledné uplatnění. Dvě z nepříliš 

častých, ale vždy nebezpečných protiztečí zakončil chytrými 

góly. Třetí přidal František Ipser z penalty až poté, co hrdina 

dne sám sebe vystřídal. Jinak by z toho určitě byl další z mnoha 

Bicanových hattricků.

Ačkoli už rok předtím musela zcela zmizet slavná klubová 

jména pražských „S“, diváci samozřejmě dál skandovali Slavia, 

Slavia, Sparta, Sparta.  A borci v červenobílých i rudých dre-

sech v těch chvílích v sobě vždy znovu objevovali zbytky zdánli-

vě vyčerpaných sil. Památné sešívané dresy nechyběly ani při 

triumfu nad vojáky, jen doprostřed hvězdy povinně přibyl znak 

Dynama. Ale snad že si sešívaní té neděle dovolili moc, po pár 

dnech dorazili do Edenu soudruzi, kteří (čert ví, proč?) nařídili 

zabalit všechny tradiční dresy a rovnou si je odvezli. Správci in-

ventáře se podařilo zachránit jedinou kolekci a pečlivě ji uscho-

vat pro lepší časy...

Pod Bicanovou taktovkou slávisté dál porazili Kladno 1:0 

a Bohemku (tehdy pod absurdním názvem Spartak Stalingrad) 

2:1. Po 3. kole vedli bez ztráty bodu ligový peloton. Všechny tři 

góly si v obou zápasech připsal… Hádejte kdo, smíte jednou! 

Pouhých pár hodin před letenským mačem s Klokany Bicana 

před zděšeným rozšířeným vedením tělovýchovy mnoha ne-

vybíravými slovy napadl všemocný Gottwaldův zeť Čepička. 

Na hřišti si pak Pepi z té bouřky zdánlivě nic nedělal. A když 

chvilku před koncem chladnokrevně proměnil pokutový kop 

ve vítězný gól, diváci si říkali: ten chlap snad ani nemá nervy! 

Všechno ale bylo jinak: Bican o zavilém útoku zatím neměl tu-

šení. Když si pak projev přečetl v úterních novinách (v pondělí 

v té době smělo vycházet jen Rudé právo, a to rozhodně neby-

la jeho oblíbená četba), bylo mu všelijak. Vždyť to byla hotová 

poprava! V těch časech stačilo i daleko méně, aby člověk spadl 

až po krk do maléru... Zvažoval, zda má příští neděli nastoupit 

proti Spartě, ale chtě nechtě musel. Čepička mu poslal vzkaz: 

prý musel přiostřit kvůli mnohým „nezdravým jevům“ v našem 

sportu. Spíš než omluva to však byla výhrůžka: o případné Bi-

canově absenci nemůže být ani řeč, „zákeřná reakce“ by oka-

mžitě začala šířit pomluvu, že skončil ve vězení!

Vůbec to bylo zvláštní derby. Slavia nastoupila v třešňově 

červených dresech, Sparta od hlav až k patám v modrém! 

SERIÁL

Středními útočníky obou rivalů byli hrající trenéři. Z jejich 

souboje vyšel vítězně o osm let mladší sparťan Antonín Rýgr, 

rovněž osvědčený ligový kanonýr. Skóre sice otevřela Slavia, 

ale nakonec podlehla 1:5.  Bican toho dne poprvé neskóroval, 

zato kouč vítězů dal jejich první a pak i poslední gól. Sparta 

sestřelila Slavii z čela tabulky, ale sama se do něj vyšvihla 

až po 8. kole. 

Po 9. kole se liga odmlčela, nadešel čas skládání účtů 

na světové scéně. Kam se poděla euforie z úspěšných výsled-

ků v kvalifikaci z předcházející sezony? Během jara absolvovali 

vybraní reprezentanti řadu povětšinou bezcenných přípravných 

zápasů (třeba s juniory tehdejšího Pražského kraje, vybranými 

z náhradníků Tankisty a dále z Vlašimi, Berouna, Kralup a Če-

lákovic).  Jedinou opravdu náročnou zkouškou bylo střetnutí 

v Brně s vídeňským Rapidem.  Jeden z tehdy nejlepších klu-

bových týmů Evropy přijel na vyprodaný stadion za Lužánkami 

s kompletní jedenáctkou z širšího kádru pro mistrovství světa. 

Naši na něj ve všem všudy neměli a podlehli mu 1:3.        

Odborníci a fanoušci kroutili hlavou i nad výběrem hlavní-

ho trenéra a některých hráčů. Karol Borhy, při vší úctě k jeho 

schopnostem, léta působil v slovenské Opatové (předměstí 

Lučence) a měl za sebou teprve rok v roli prvoligového kou-

če. A základ týmu, mužstvo ÚDA, se po Slavii neprosadilo 

ani v měření sil s dalšími pražskými civilními mužstvy, která 

o podmínkách na úrovni armádního týmu mohla jen snít: s Bo-

hemkou hrálo 2:2, se Spartou prohrálo 1:3. 

Na světovém šampionátu se pak ukázalo, jak důvodné byly 

rostoucí rozpaky i obavy. Uruguaycům podlehl náš soubor 0:2, 

když sice po sedmdesát minut úspěšně bránil čisté konto, ale 

jinak se na nic nezmohl, od Rakušanů byl po rychlých úderech 

na počátku hry bit 0:5. Pravda, šlo o pozdější čtvrtý a třetí 

tým mistrovství, ale prohry to byly opravdu pokořující a rozdíl 

v úrovni do očí bijící. 

To už i samozvaným totalitním diktátorům našeho sportu za-

čalo být jasné, že tak jako od „vítězného“ února 1948 až k těm 

hořkým koncům, v kotrmelcích nepřetržitých diletantských 

a zbrklých reforem a reorganizací, s pronikavým omezením 

mezinárodního styku, pod vedením lidí, kteří nemají tušení, co 

že to vlastně řídí, se ani fotbal dělat nedá. Nezbývalo, než začít 

z docela jiného konce... Miloslav Jenšík 

 ANI TENTOKRÁT NÁM JEŠTĚ URUGUAYCI GÓL NEDALI, ALE PO CELÝ ČAS LAVINOVITÝCH NÁJEZDŮ SOUPEŘE VISEL 
 VE VZDUCHU A NAKONEC JSME DOSTALI DVA. SKVĚLÝ JUAN ALBERTO SCHIAFFINO, JIŘÍ TRNKA A BRANKÁŘ THEODOR REIMANN 
 ČEKAJÍ NA VYSOKÝ CENTR, NA SNÍMKU JSOU JEŠTĚ JAN HERTL (14), JIŘÍ HLEDÍK A Z JIHOAMERIČANŮ BORGEZ. 
 NAŠE HRA, SOUSTŘEDĚNÁ NA USTRAŠENOU OBRANU, NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU ZCELA PROPADLA…   

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ROK 2004

EVROPSKÝ BRONZ 
MOC NEHŘÁL…

Trenér Karel Brückner na rozdíl od svých reprezentačních 

předchůdců Dušana Uhrina a Jozefa Chovance výrazně zeští-

hlil početní převis hráčů, kteří by se mu nevešli do závěrečné 

nominace na EURO 2004 v Portugalsku. Povolal totiž na sou-

středění do rakouského Seefeldu 24 fotbalistů, takže jen jeden 

z nich nakonec zůstal doma. Verdikt měl padnout po utkání 

s Bulharskem na Letné. Nebylo žádným tajemstvím, že se 

rozhodne mezi Jaroslavem Plašilem, dvaadvacetiletým zá-

ložníkem ve službách čerstvého finalisty Ligy mistrů Monaka, 

a ostravským rychlíkem Miroslavem Matušovičem, jedním 

z ofenzivních tahounů Baníku na cestě za mistrovským titu-

lem. Postával jsem tehdy před vchodem do letenských kabin, 

když z nich vyšel právě „Maty“ a bez dlouhých řečí se mě přímo 

zeptal: „Myslíš si, že z nominace vypadnu?“ Mockrát jsme se 

předtím nepotkali, taky mi nikdy netykal, ale tohle byla přece 

jen výjimečná situace. Svoji odpovědí jsem mu očividně nervóz-

ní náladu příliš nezvedl a nebyl v ní východočeský patriotismus 

i to, že jsem proti Plašilovu otci Janovi hrával. „Jo, řekl bych, 

že pojede „Pláša“… Měl jsem pravdu. Matušovič, který o pár 

let později přestoupil právě na Letnou, zůstal doma, a dokonce 

si ani jednou za národní tým nezahrál. Jaroslav Plašil měl v té 

době na kontě jen dva reprezentační starty, proti Bulharům se 

blýskl krásnou premiérovou brankou, takže trenéru Brückne-

rovi potvrdil správnost nominační volby. Do června 2016, kdy se 

po vypadnutí na mistrovství Evropy ve svém druhém domově 

Francii rozloučil, jich přidal dalších 101 a stal se čtvrtým „stov-

kařem“ v historii českého fotbalu. 

„Byla to moje první velká akce, které jsem s národním týmem 

zúčastnil a byl jsem moc rád, že jsem se trenéru Brücknerovi 

do konečné nominace vešel. Počítal jsem s tím, že mistrovství 

Evropy budu sledovat z lavičky náhradníků, protože konkurence 

v reprezentační záloze byla obrovská - „Poborák“ (Karel Pobor-

ský), „Galas“ (Tomáš Galásek), „Rosa“ (Tomáš Rosický), „Méďa“ 

(Pavel Nedvěd), „Šmíca“ (Vladimír Šmicer). Všichni měli spoustu 

zkušeností a hrávali ve špičkových evropských klubech. Nakonec 

jsem si zahrál sedmdesát minut proti Německu v posledním utká-

SERIÁL SERIÁL

 BENJAMÍNEK ČESKÉHO TÝMU JAROSLAV PLAŠIL SI ZAHRÁL NA ŠAMPIONÁTU SEDMDESÁT MINUT PROTI NĚMECKU. 

STALO SE...

  Sparta, která měla na mistrovství světa jen pozdějšího krále střel-
ců Jiřího Peška a náhradníka Zdeňka Procházku, nakonec ligu vyhrála 
o dva body před Baníkem Ostrava, který tam neměl nikoho. ÚDA s osmi 
z dvaceti dvou reprezentantů skončil čtvrtý. Slavia byla sedmá.  Pozo-
ruhodným rysem ročníku byla náhlá móda hrajících trenérů. Mělo je pět 
z dvanácti účastníků soutěže - kromě obou pražských „S“ i Baník v Jaro-
slavu Šimonkovi, devátý slovenský Prešov v Jozefu Karlovi a Bohemka 
v Jiřím Rubášovi.

  Charakteristický obrázek z kloubů vymknuté doby: ve II. lize směl 
tehdy každý kraj mít jednoho zástupce, proto musela sedmá karlínská 
Čechie (Spartak Dukla) sehrát baráž s vítězem městského přeboru Sla-
vojem Praha (bývalý Nuselský SK). Neobstála a putovala o poschodí níže. 
Pokud by z I. ligy sestoupily dva pražské týmy, předposlední by musel 
postavení v II. lize obhájit v baráži se Slavojem - a poslední by se propadl 
až do „města“. Osud Bohemky byl už před posledním zvoněním neod-
vratný. Naproti tomu Tankista se mohl ještě zachránit lepším skóre před 
dalším armádním týmem Křídel vlasti, pokud by Klokany ve vzájemném 
souboji porazil alespoň o pět gólů. Tak se zrodila neuvěřitelná komedie: 
Vršovičtí se ze všech sil snažili utržit pořádná nářez! Povedlo se jim to 
poměrem 1:6 a záchranou tankistů si zajistili právo na baráž. V sestupu 
„jen“ do II. ligy jim teď stál v cestě jen Slavoj a s ním už si poradili. Fot-
balové ústředí se k tomu stavělo jako mrtvý brouk.  Co také mohlo dělat 
jiného? Trestat někoho za to, že úmyslně vysoko prohrál - ale naprosto 
jednoznačně ve vlastním zájmu? Nekompetentní funkcionáři mohli leda 
potrestat sami sebe za nesmyslnou soutěžní reguli. To od nich ovšem 
nemohl nikdo očekávat. A tak ji alespoň v tichosti zrušili. 

  Nedlouho po neslavném návratu ze světového šampionátu bylo vedení 
národního mužstva svěřeno Antonínu Rýgrovi a ten hned nabídl dresy 
s lvíčkem řadě až do té doby nepochopitelně přehlížených hráčů, jako 
byli třeba sparťané brankář André Houška starší nebo univerzální zadák 
Oldřich Menclík, ostravský centrforvard Jiří Křižák a z mladších ročníků 
zejména Josef Masopust z ÚDA. Zvolna, po jednom, se do vrcholných or-
gánů i do klubů začali vracet osvědčení funkcionáři. A rozpačitě se začaly 
odstraňovat nejhorší následky organizačních hokus - pokusů předcho-
zích šesti let. V budapešťském utkání s Maďary, finalisty mistrovství 
světa 1954, nicméně v té době nepochybně nejlepším reprezentačním 
mužstvem naší planety, se to ještě projevit nemohlo, prohráli jsme hlad-
ce 2:4. Ale už začalo svítat… 

 NEJLEPŠÍ STŘELEC EURO 2004 MILAN BAROŠ V TVRDÉM 
 SOUBOJI S NIZOZEMSKÝM STOPEREM JAAPEM STAMEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ní ve skupině,“ vrací se Jaroslav Plašil na úplný začátek své dlou-

hé a úspěšné reprezentační kariéry.

Česká výprava si zvolila za svůj hlavní stan v Portugalsku lu-

xusní hotel Penha Longa v Sintře, nedaleko od automobilového 

okruhu v Estorillu. Karel Brückner si ho na zimní inspekční cestě 

vybral jako nejvhodnější variantu, aby měli hráči během evrop-

ského šampionátu nerušený klid na přípravu i relaxaci. Svazové 

vedení to akceptovalo, i když se nejednalo o zrovna nejlacinější 

řešení. Manželky anglických fotbalistů, které bydlely včetně Vic-

torie Beckhamové v jiném hotelovém křídle, to také výmluvně po-

tvrzovaly. Ale trenérovo přání bylo v té době téměř rozkazem, nad 

kterým se nediskutovalo, navíc se vzhledem ke kvalitě týmu zdála 

reálná návratnost této ubytovací investice… 

Stejně jako na předchozích dvou evropských šampionátech 

dostali čeští fotbalisté do skupiny dva velmi těžké soupeře - Ni-

zozemce, se kterými se téměř pravidelně potkávali už v kvalifi-

kaci, a Němce, vicemistry světa z roku 2002, pro něž to byla ge-

nerálka na domácí mistrovství světa 2006. Z tohoto úhlu pohledu 

vypadalo Lotyšsko jako protivník jen na rozcvičku před těžkými 

bitvami. Jenže pobaltský senzační přemožitel Turků v baráži se 

v Aveiru držel nadmíru statečně a když těsně před odchodem 

do šaten potrestal Verpakovskis vydařeným sólem a vedou-

cím gólem špatnou rozehrávku Čechů, optimistické prognózy 

ze snadného vstupu vzaly definitivně za své, zvlášť když bran-

kář s „českým“ jménem Kolinko mezi tyčemi čaroval. Svěřenci 

Karla Brücknera, který si po hektickém duelu pochvaloval, že si 

pořádně zakoučoval, zlomili nepříznivý výsledek až v závěrečné 

dvacetiminutovce. Nejprve Baroš prostřelil lotyšského gólmana 

a pět minut před koncem vstřelil úlevný vítězný gól střídající Ma-

rek Heinz, který chvíli předtím neméně povedenou střelou ora-

zítkoval jen břevno.

Pokud byl zápas s Lotyši označován za infarktový, tak ten dal-

ší s „oranjes“ už vůbec nebyl pro slabší nátury, hlavně jeho úvod. 

V 19. minutě totiž Nedvěd a spol. už prohrávali 0:2! Bělovlasý stra-

tég okamžitě poslal rozcvičovat Vladimíra Šmicera a ještě než ho 

stačil poslat na hřiště místo pravého obránce Zdeňka Grygera, 

z jehož strany padly obě branky, vystihl napadající Baroš špat-

nou rozehrávku Nizozemců a jeho dvoumetrový parťák Koller 

zařídil důležitý kontaktní gól. Od té doby až do konce se přelévaly 

šance před oběma brankami a kouč Brückner nijak nepřeháněl, 

když prohlásil, že výsledek mohl být klidně 7:6… Nejen proto se 

na všechny jeho aktéry snesla vlna zasloužených superlativů ze 

všech světových stran. S jedinou výjimkou - nizozemského kou-

če Dicka Advocaata naopak strhala mediální kritika hlavně jeho 

krajanů, že po hodině hry za stavu 2:1 nelogicky stáhl Arjena Rob-

bena, který táhl většinu ofenzívních akcí. Češi totiž znovu zvládli 

závěrečnou pasáž zápasu - v 71. minutě Baroš bombou z hranice 

šestnáctky vyrovnal a v 86. doklepl Šmicer zblízka geniální při-

hrávku Poborského, který mu ji nezištně naservíroval jako na po-

věstném zlatém podnose.

Třetí zápas ve skupině s Německem už nemohl nic změnit 

na jistotě českého postupu, a tak trenér Brückner poslal do hry 

všechny náhradníky. Zloba Nizozemců, že se tím usnadní Něm-

cům postup právě na jejich úkor, vydržela jen půl hodiny, kdy vy-

rovnal parádní ranou z trestného kopu Heinz. Střídající Baroš pak 

třetí trefou na šampionátu poslal vicemistry světa potupně před-

časně domů, kterým asi dlouho zněl v uších sborový zpěv českých 

fanoušků „Auf Wiedersehen, Deustschland!“

SERIÁL SERIÁL

 PO VÍTĚZNÝCH ZÁPASECH NEŠETŘIL TRENÉR KAREL BRÜCKNER ÚSMĚVY A DÁLKOVÝMI POZDRAVY FANOUŠKŮM. 

 PĚT MINUT PŘED PŘESTÁVKOU SEMIFINÁLOVÉHO DUELU S ŘECKEM PŘIŠEL ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM O SVÉHO LÍDRA - ZRANĚNÉHO PAVLA NEDVĚDA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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České medailové akcie po stoprocentní bilanci ve skupině vyle-

těly ještě víc vzhůru, i když už před šampionátem oscilovaly hodně 

vysoko. A jednoznačná výhra 3:0 ve čtvrtfinále nad Dánskem ještě 

zvedla jejich bonitu. Milan Baroš si v něm navíc dvěma brankami 

vystřelil primát nejlepšího kanonýra. Od mladého forvarda Liver-

poolu to byl neuvěřitelný comeback, protože dvě třetiny sezony 

promarodil se zlomeninou kotníku! „Docela nás potěšilo, že Řekové 

ve čtvrtfinále vyřadili Francouze, kteří obhajovali evropský titul,“ 

vybavuje si náladu v národním týmu, který měl v tu dobu už jistý mi-

nimálně kontinentální bronz, protože poražení semifinalisté o něj 

už nehrají. Ale to neměla být konečná kompaktního Brücknerova 

souboru. Všeobecně se předpokládalo, že ve finále nastoupí proti 

domácím Portugalcům a že si to na férovku rozdají o zlato.

Jenže podceňované Řecko mělo na lavičce rovněž těžkými zá-

pasy ostříleného německého kouče. Otto Rehhagel dokázal naor-

dinovat temperamentním hráčům z jihu Evropy herní disciplínu 

především v defenzívě, kterou beze zbytku dodržovali i v Portu-

galsku. A slavili s ní úspěšné výsledky, protože k nim často stačila 

jen jediná vstřelená branka. Semifinále s Českem v Portu se od-

víjelo podle stejného scénáře. „Asi kdyby „Rosa“ (Tomáš Rosický) 

netrefil v úvodu břevno a byl z toho gól, zápas by pak vypadal úpl-

ně jinak, protože Řekové by museli hru otevřít,“ smutně připomíná 

Milan Baroš, který tentokrát vyšel střelecky poprvé na šampioná-

tu naprázdno… Ještě větší rána postihla národní tým v závěru prv-

ního poločasu, kdy se nezaviněně zranil jeho neúnavný motor, nej-

lepší fotbalista Evropy za předchozí rok Pavel Nedvěd. „Kopl jsem 

si do řeckého protihráče. Naštípl jsem si češku v koleně, a i kdyby 

kluci postoupili do finále, tak by bylo zase beze mne,“ říká v naráž-

ce na svoji „žlutou“ neúčast ve finále Ligy mistrů 2003 s Juventu-

sem proti AC Milán a dodává: „Dal jsem se zdravotně dohromady 

jakž takž až na začátku podzimu, kdy mě trenér Capello přemluvil, 

abych nastoupil v Lize mistrů proti Djurgardenu…“

Absence neúnavného lídra byla znát, ale bezbrankový stav vydr-

žel až do konce normální hrací doby i téměř po celou dobu prvního 

patnáctiminutového prodloužení. U postranní čáry se už protaho-

val tradiční „žolík“ Marek Heinz, jenže po akci Baroše na útočné 

polovině se ještě hrálo dál a nakopnutý míč Ujfaluši na dlouhou 

nohu jen prodloužil na rohový kop. „Vypadalo to, že Řekové roze-

hrají roh nakrátko, proto se „Šmíca“ (Vladimír Šmicer) o pár kroků 

posunul, aby případně na ně vyrazil. Jenže místo toho letěl cen-

tr na malé vápno, kam se vrátil o zlomek později. Nikdy předtím 

jsme za trenéra Brücknera neinkasovali gól ze standardní situace 

až nyní, když už s tím bohužel nešlo nic udělat…“, připomíná Jan 

Koller zlomový moment a nově uplatňované diskutabilní pravidlo 

„stříbrného gólu“, které platilo jen na EURO 2004 v Portugalsku…

Šok a frustrace českých hráčů i fanoušků z předčasného kon-

ce trvaly na portském stadionu „Dragao“ dlouhé minuty, jako by 

tomu pořád nechtěli uvěřit. „Trenér Brückner tvrdil, že vrchol 

tohoto týmu přijde až na mistrovství světa 2006 v Německu, kde 

už nás ale poznamenala řada zranění kluků ze základní sesta-

vy. Myslím si, že nejlepší fotbal, který jsme pod ním měli zažitý, 

jsme hráli o dva roky dřív v Portugalsku. Byl jsem přesvědčený, 

že šampionát vyhrajeme,“ suše konstatuje Pavel Nedvěd, který už 

tehdy uvažoval o konci kariéry v národním týmu, do něhož se pak 

po přesvědčovací akci Karla Brücknera ještě právě kvůli premié-

rovému startu na mistrovství světa vrátil. O deset let mladší Ja-

roslav Plašil se v reprezentaci naopak teprve rozkoukával, přesto 

vidí EURO 2004 stejnou optikou. „Byl to nejlepší tým, v jakém jsem 

kdy hrál. Proč? Tvořili ho výborní fotbalisté, kteří drželi pohroma-

dě i jako parta a vedl nás skvělý trenér,“ vypočítává hlavní pilíře 

tehdejšího českého team-worku.

Nikdo se proto nemůže divit, že evropský bronz z Portugalska 

2004 asi nikoho příliš nehřál… Václav Tichý

SERIÁL SERIÁL

 ROZPAKY A SMUTEK PO SEMIFINÁLE S ŘECKEM - UPROSTŘED ZRANĚNÝ PAVEL NEDVĚD, VPRAVO JAN KOLLER. 

STALO SE...

  Po dlouhých 23 letech, které uplynuly od éry trenéra Evžena Hadam-
czika, se slavil na ostravských Bazalech opět mistrovský titul. Baník 
k němu dovedl kouč František Komňacký, kterému asistoval Pavel Vrba. 
Oba se o pár let později dočkali i angažmá u českého národního týmu, ale 
v opačných rolích. Komňacký byl asistentem Michala Bílka, Vrba převzal 
reprezentaci po úspěšné éře v Plzni. Také primát ligového kanonýra zů-
stal v Ostravě zásluhou Marka Heinze, který nastřílel 19 branek.

  Česká „lvíčata“ nenavázala na stříbro a zlato z předchozích dvou ev-
ropských šampionátů hráčů do 21 let a ani se na závěrečný turnaj v roce 
2004 neprobojovala, i když k postupu měla v kvalifikaci se Švýcarskem 
hodně blízko. V prvním utkání v Basileji totiž svěřenci trenéra Vernera 
Ličky zvítězili brankami Svěrkoše a Koubského 2:1, takže jim v odvetě 
na Bazalech stačila i remíza. Stoper Koubský v 68. minutě dokonce za-
jistil domácím vedení, ale pak v závěru dvakrát inkasovali, když vlastní 
gól Koubského poslal zápas do prodloužení i penaltového rozstřelu. 
Obhájci evropského titulu, za které nastoupili například Laštůvka, 
Hübschman, Plašil, Polák, Svěrkoš, Rezek či Lafata, v něm prohráli 3:4.

  V českém fotbale vypukla nejrozsáhlejší korupční aféra v novodobé 
historii. Disciplinární komise ČMFS pod vedením dlouholetého předse-
dy JUDr. Alexandera Károlyiho potrestala zákazem činnosti ve fotbale 
a peněžitými tresty 19 rozhodčích, 6 delegátů a 9 devět klubových funk-
cionářů. Udělila také tvrdé tresty bodových odpočtů v příštím soutěžním 
ročníku a finanční pokuty pěti ligovým klubům - 1. FC Synot a Viktoria 
Žižkov (12 bodů, 500 tisíc korun), FC Vítkovice (9 bodů a 300 tisíc korun), 
Slezský FC Opava a Slovan Liberec (6 bodů a 500 tisíc korun).

 MILAN BAROŠ JAKOBY NEVĚŘIL, ŽE PRO NĚJ 
 TAK ÚSPĚŠNÉ EURO V PORTUGALSKU KRUTĚ SKONČILO... 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Özilova gólová premiéra

Ač červenobílý dres Kanonýrů obléká od roku 2013 a v Premier Lea-
gue tak letos načal už šestou sezonu, na hřišti Newcastlu si až do uply-
nulé soboty nezahrál. Opožděnou premiéru v St. James Parku si Mesut 
Özil ale užil, jednou trefou přispěl k triumfu Arsenalu 2:1. 

Německý záložník často bývá terčem kritiky pro své malé zaujetí pro hru či nedostatky 

v defenzívě, tentokrát si ale od fanoušků vyslechl chválu, když v 58. minutě z hranice váp-

na rozhodl o vítězství Gunners. Petr Čech opět nastoupil jako kapitán Arsenalu a dlouho 

živil naději na premiérové čisté konto sezony, v první minutě nastavení jej ale hlavou pře-

konal Clark… Kanonýři se po třetí výhře v řadě bodově dotáhli na rivaly z Tottenhamu, kteří 

ve šlágru kola nestačili na rozjetý Liverpool. Reds si z Wembley odvezli cenný triumf 2:1, 

který jim vystříleli Wijnaldum s Firminhem, a udrželi si stoprocentní bilanci. Stejně válcuje 

konkurenci také londýnská Chelsea, páté vítězství v novém ročníku ukořistila proti nováč-

kovi z Cardiffu. Ačkoliv se hosté na Stamford Bridge překvapivě ujali vedení, Eden Hazard 

se hattrickem postaral o obrat. Na konečných 4:1 upravil sedm minut před koncem Willian.       

Everton bývá štědrý k trenérům soupeřů, kteří slaví narozeniny. Loni v závěru října ob-

daroval třemi body lodivoda Arsenalu Arsene Wengera, nyní si v neděli tříbodový dárek 

z Goodison Parku odvezl kouč West Hamu Manuel Pellegrini. Kladiváři díky dvěma zása-

hům Jarmolenka a trefě Arnautoviče zvítězili 3:1 a po čtyřech prohrách tak v nové sezoně 

poprvé bodovali. Na poslední místo kleslo Burnley, jež sice v úvodním kole plichtilo v Sou-

thamptonu, od té doby však nebodovalo. Porážce 0:1 na půdě Wolves nezabránil ani český 

forvard Matěj Vydra, jenž ze střídačky naskočil do hry v 56. minutě. 

 MESUT ÖZIL STŘÍLÍ VÍTĚZNOU BRANKU ARSENALU V ST. JAMES PARKU DO SÍTĚ NEWCASTLU. 

Bayern počítá ztráty

Bundesligový suverén posledních sezon vykročil za další obhajobou 
německého titulu bez bodového zakolísání, ale mnohem citelnější ztráty 
počítají v mnichovské kabině v kolonce zraněných hráčů. Hned v domácí 
premiéře s Hoffenheimem přišel Bayern o mladého francouzského útoč-
níka Kingsleye Comana, který si přetrhl vaz v kotníku, s nímž předtím ma-
rodil několik měsíců a přišel tak o nominaci na mistrovství světa v Rusku. 

Další utkání v Allianz Areně s Leverkusenem nedohráli jeho krajan záložník Corentin To-

lisso a brazilský obránce Rafinha. Francouzský mistr světa, který v 10. minutě vyrovnával 

na 1:1, se v závěru prvního poločasu srazil s útočníkem Bayeru Kevinem Vollandem a zůstal 

ležet na trávníku. Obavy z vážného zranění potvrdila diagnóza z následného vyšetření - pře-

tržený přední zkřížený vaz v pravém koleně a natržený meniskus. Čtyřiadvacetiletý středo-

polař se už podrobil operaci a vynechá většinu této sezony, která teprve nedávno začala… 

Třiatřicetiletého Jihoameričana v závěru zápasu hrubě fauloval Karim Bellarabi a po jeho 

nešetrném zákroku, za který byl vyloučený, má stejně jako Coman natržený vaz v kotníku…

Naopak nečekaně rychle se uzdravil po otřesu mozku z utkání ve Frankfurtu český 

brankář Jiří Pavlenka, který se v závěru reprezentační přestávky stihl vrátit do tréninkové-

ho procesu a v neděli i mezi tyče Werderu v domácím duelu s nováčkem z Norimberku. Už 

to vypadalo, že udrží další čisté v bundeslize a Brémy budou slavit výhru 1:0, jenže ve druhé 

minutě nastavení si jejich obrana nepohlídala dlouhý nákop na Vuru, který vyrovnal. Ještě 

trpčí koncovku zažili fotbalisté berlínské Herthy stále bez českého motoru Vladimíra Dari-

dy na hřišti Wolfsburgu, kde inkasovali vyrovnávací branku v 87. minutě z penalty. V první 

nastavené minutě vrátil slovenský záložník Ondrej Duda hostům zpátky vedení, ale o dal-

ší dvě minuty později srovnal Mehmedi na konečných 2:2. A protože to byla první bodová 

ztráta týmu z hlavního města, Bayern se tak osamostatnil na čele tabulky. 

 FRANCOUZ CORENTIN TOLISSO SICE SVÝM GÓLEM PROTI LEVERKUSENU 
 NASTARTOVAL BAYERN K VÝHŘE, ALE VE 41. MINUTĚ MUSEL KVŮLI ZRANĚNÍ 
 Z UTKÁNÍ ODSTOUPIT A ČEKÁ HO DLOUHÁ PAUZA OD FOTBALU… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Bayern 3 3 0 0 9:2 9
2. Dortmund 3 2 1 0 7:2 7
3. Wolfsburg 3 2 1 0 7:4 7
4. Hertha 3 2 1 0 5:2 7
5. M ǵladbach 3 2 1 0 5:2 7
6. Mohuč 3 2 1 0 4:2 7
7. Brémy 3 1 2 0 4:3 5
8. Dusseldorf 3 1 1 1 4:4 4
9. Augsburg 3 1 1 1 4:4 4

10. RB Lipsko 3 1 1 1 5:7 4
11. Hoffenheim 3 1 0 2 5:6 3
12. Frankfurt 3 1 0 2 4:5 3
13. Hannover 3 0 2 1 3:4 2
14. Norimberk 3 0 2 1 2:3 2
15. Freiburg 3 0 1 2 4:8 1
16. Stuttgart 3 0 1 2 3:7 1
17. Schalke 3 0 0 3 2:6 0
18. Leverkusen 3 0 0 3 2:8 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 5 5 0 0 14:4 15

2. Liverpool 5 5 0 0 11:2 15

3. Manchester City 5 4 1 0 14:3 13

4. Watford 5 4 0 1 10:5 12

5. Bournemouth 5 3 1 1 10:7 10

6. Tottenham 5 3 0 2 10:6 9

7. Arsenal 5 3 0 2 10:9 9

8. Manchester Utd. 5 3 0 2 8:8 9

9. Wolves 5 2 2 1 5:5 8

10. Everton 5 1 3 1 8:9 6

11. Leicester 5 2 0 3 8:9 6

12. Crystal Palace 5 2 0 3 4:6 6

13. Southampton 4 1 1 2 4:4 4

14. Brighton 4 1 1 2 5:7 4

15. Fulham 5 1 1 3 7:12 4

16. West Ham 5 1 0 4 5:11 3

17. Cardiff 5 0 2 3 3:9 2

18. Huddersfield 5 0 2 3 2:11 2

19. Newcastle 5 0 1 4 4:8 1

20. Burnley 5 0 1 4 3:10 1

PROGRAM
4. KOLO

21.9. Stuttgart - Dusseldorf
22.9. Augsburg - Brémy, Hertha - Mönchengladbach,

Hoffenheim - Dortmund, Norimberk - Hannover,
Wolfsburg - Freiburg, Schalke - Bayern

23.9. Leverkusen - Mohuč, Frankfurt - RB Lipsko

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Hazard E. Chelsea 5 2

2. Lukaku R. Manchester Utd. 4 0

2. Mane S. Liverpool 4 0

2. Mitrovič A. Fulham 4 0

5. Aguero S. Manchester City 3 2

5. Fraser R. Bournemouth 3 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Duda O. Hertha 3 0
1. Haller S. Frankfurt 3 1
1. Szalai A. Hoffenheim 3 0
4. Augustin J. RB Lipsko 2 0
4. Gomez M. Stuttgart 2 0
4. Gondorf J. Freiburg 2 0
4. Lewandowski R. Bayern 2 1
4. Muller T. Bayern 2 2
4. Robben A. Bayern 2 0
4. Ujah A. Mohuč 2 0
4. Werner T. RB Lipsko 2 0

PROGRAM
6. KOLO

22.9. Fulham - Watford, Burnley - Bournemouth,
Cardiff - Manchester City, Crystal Palace - Newcastle,

Leicester - Huddersfield, Liverpool - Southampton,
Manchester Utd. - Wolves, Brighton - Tottenham

23.9. West Ham - Chelsea, Arsenal - Everton

VÝSLEDKY
5. KOLO

Everton - West Ham 1:3 * Wolves - Burnley 1:0
Watford - Man. Utd. 1:2 * Bournemouth - Leicester 4:2

Huddersfield - Crystal Palace 0:1 * Chelsea - Cardiff 4:1
Manchester City - Fulham 3:0 * Newcastle - Arsenal 1:2

Tottenham - Liverpool 1:2 * Southampton - Brighton (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
3. KOLO

Mönchengladbach - Schalke 2:1
Freiburg - Stuttgart 3:3 * Brémy - Norimberk 1:1

Bayern - Leverkusen 3:1 * Dusseldorf - Hoffenheim 2:1
Mohuč - Augsburg 2:1 * RB Lipsko - Hannover 3:2

Wolfsburg - Hertha 2:2 * Dortmund - Frankfurt 3:1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Barca otáčí, Madrid ztrácí

Už se jim utrhli! Zatímco obhájci titulu z Barcelony zůstávají i po čtvr-
tém kole stoprocentní, jejich rivalové z Realu poprvé zaváhali. A dokon-
ce už potřetí ztratili body fotbalisté dalšího madridského klubu Atlétika!

Messi a spol. zatím ukazují psychickou odolnost. V San Sebastianu zase prohrávali, 

ale opět se jim podařilo výsledek otočit - po hodině hry se během tří minut trefili Suárez 

s Dembélém. „Tohle jsou přesně ty typy zápasů, které nakonec rozhodují o titulu. Důležitá 

výhra pro naše sebevědomí!“ jásal střelec Suárez.

Do Baskicka cestoval i Real, ovšem v Bilbau z toho byla jen plichta 1:1, kterou zachra-

ňoval střídající Isco. Tomu na gól stačily pouhé tři minutky. „Uspět na tomto hřišti je vždy 

těžká lopota, domácí úporně presují, je to pokaždé boj muže proti muži. Pokud si s tím 

neporadíte, je pak nesmírně složité vyhrát,“ povzdychl si kouč Lopetegui.

Atlético doma proti Eibaru sice mělo převahu, ale přesto nebylo daleko od prohry - hos-

té šli minutu před koncem do vedení, domácí srovnali až v nastavení. Mizerná bilance 1-2-

1 a pouhých pět bodů znamená, že Los Rojiblancos zažívají nejděsivější start do sezóny 

od roku 2002! A to byli po triumfu v Superpoháru plni optimismu, že letos to bude jejich 

rok... „Měl bych obavy, pokud bychom si nevytvořili žádné šance, ale my jich měli spoustu. 

Tým pracoval dobře a skvěle jsme zareagovali i na inkasovaný gól,“ chválil přesto své svě-

řence trenér Simeone.

Na první výhru stále čeká Valencia, která k jedné porážce přidala už třetí letošní remízu 

- tentokrát doma s Betisem. „Je to pro nás těžký start, občas fotbal nejde cestou, jakou 

byste si představovali. Ale naše touha po výhrách je neutuchající a tento tým má obrov-

skou touhu vše napravit,“ ujišťoval fanoušky brankář Domenech s tím, že vítězství přijdou. 

Překvapivě strádá i silná Sevilla, která padla podruhé v řadě, dokonce doma 0:2 s Getafe. 

Za celý zápas vyslala na hostující bránu jedinou střelu! 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 4 4 0 0 14:3 12

2. Real Madrid 4 3 1 0 11:3 10

3. Celta Vigo 3 2 1 0 5:2 7

4. Espanyol 4 2 1 1 5:3 7

5. Getafe 4 2 1 1 4:2 7

6. Alaves 4 2 1 1 3:4 7

7. Ath. Bilbao 3 1 2 0 5:4 5

8. Atl. Madrid 4 1 2 1 3:4 5

9. Betis 4 1 2 1 1:3 5

10. Levante 4 1 1 2 6:5 4

11. Sevilla 4 1 1 2 4:4 4

12. Real Sociedad 4 1 1 2 6:7 4

13. Villarreal 4 1 1 2 2:3 4

14. Eibar 4 1 1 2 4:6 4

15. Girona 3 1 1 1 2:4 4

16. Huesca 4 1 1 2 6:12 4

17. Valencia 4 0 3 1 3:5 3

18. Vallecano 3 1 0 2 2:5 3

19. Valladolid 4 0 2 2 0:2 2

20. Leganes 4 0 1 3 4:9 1

 LUIS SUÁREZ SROVNAL V SAN SEBASTIANU V 63. MINUTĚ NÁSKOK DOMÁCÍCH, 
 TŘI MINUTY POTÉ ZAŘÍDIL OUSMANE DEMBELE BARCELONSKOU VÝHRU 2:1. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Benzema K. Real Madrid 4 0

1. Messi L. Barcelona 4 2

SERIE A

Ronaldo už pálí!

Tři zápasy gólově mlčel, dráždil tím miliony fanoušků, ale to už stačilo! 
Cristiano Ronaldo se v barvách Juventusu poprvé trefil v ostrém zápase, 
a to hned dvakrát. Díky němu obhájci titulu nadále vládnou Serii A.

Střelecké trápení je pryč! Portugalská superstar nejprve po rohu doťukla míč do prázd-

né brány, poté se po brejku levačkou trefila přímo k tyči. Turínští porazili Sassuolo 2:1. „Moc 

jsem chtěl konečně dát gól a jsem strašně rád, že se mi to povedlo. Všichni pořád mluvili 

o tom, že jsem se od přestupu ještě netrefil, takže jsem na sobě cítil dost velký tlak. Ale 

děkuji spoluhráčům, že mi pomohli. Tvrdě jsem pracoval a věděl, že je jen otázkou času, 

než se prosadím,“ smál se Ronaldo. Domácí v závěru přišli o vyloučeného brazilského zá-

ložníka Costu, kterého za plivnutí do soupeřova obličeje nejspíš čeká exemplární trest.

Druhá Neapol potvrdila, že loňská ofenzivní lehkost je tatam. Hubenou výhru 1:0 nad 

Fiorentinou zařídil až v závěru Insigne. Zato římské AS potřetí v řadě nevyhrálo, když s Chi-

evem doma plichtilo 2:2, přestože v poločase o dva góly vedlo! Římané tak mají na kontě jen 

pět bodíků, Patrik Schick zápas proseděl na lavičce. „Měli jsme je dorazit, protože v ital-

ském fotbale nikdy není konec. Každý soupeř je schopný se probrat, pokud mu dáte šanci,“ 

povzdychl si útočník El Shaarawy.

Ještě o bod méně má Inter, který doma senzačně prohrál s nováčkem z Parmy. Rozča-

rovaní tifosi na San Siru sice viděli drtivou střeleckou převahu domácích v poměru 22:6, 

jenže vše k ničemu. Nerazzurri vyšli naprázdno. „Celý zápas jsme útočili, ale musíme toho 

víc ukázat před bránou. Nutně potřebujeme se nakopnout, zapálit v sobě oheň,“ burcoval 

slovinský brankář Handanovič. Parma po dvou prohrách a jedné remíze poprvé vyhrála. 

Tři roky po bankrotu klubu! „Neuvěřitelný pocit!“ jásal střelec jediné branky Dimarco. 

 RONALDO ZAŘÍDIL PRVNÍMI DVĚMA GÓLY V DRESU JUVENTUSU VÝHRU 2:1 NAD SASSUOLEM. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 4 4 0 0 9:4 12

2. Neapol 4 3 0 1 6:6 9

3. Sassuolo 4 2 1 1 9:7 7

4. Sampdoria 3 2 0 1 8:1 6

5. Fiorentina 3 2 0 1 7:2 6

6. Spal 3 2 0 1 2:1 6

7. FC Janov 3 2 0 1 6:6 6

8. Lazio 4 2 0 2 3:4 6

9. AS Řím 4 1 2 1 7:7 5

10. Udinese 4 1 2 1 4:4 5

11. Turín FC 4 1 2 1 4:4 5

12. Cagliari 4 1 2 1 4:5 5

13. Atalanta 3 1 1 1 7:4 4

14. Inter 4 1 1 2 5:4 4

15. AC Milán 3 1 1 1 5:5 4

16. Empoli 4 1 1 2 3:3 4

17. Parma 4 1 1 2 4:5 4

18. Bologna 4 0 1 3 0:5 1

19. Frosinone 4 0 1 3 0:10 1

20. Chievo 4 0 2 2 5:11 -1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Defrel G. Sampdoria 4 0
1. Piatek K. FC Janov 4 0
3. Benassi M. Fiorentina 3 0
3. De Paul R. Udinese 3 0

PROGRAM
5. KOLO

21.9. Huesca - Real Sociedad
22.9. Vallecano - Alaves, Celta Vigo - Valladolid,

Eibar - Leganes, Getafe - Atl. Madrid, 
Real Madrid - Espanyol

23.9. Levante - Sevilla, Villarreal - Valencia,
Betis - Ath. Bilbao, Barcelona - Girona

PROGRAM
DOHRÁVKA 1. KOLA

19.9. Sampdoria - Fiorentina 

5. KOLO

21.9. Sassuolo - Empoli
22.9. Parma - Cagliari, Fiorentina - Spal, Sampdoria - Inter

23.9. Turín FC - Neapol, Bologna - AS Řím,
Chievo - Udinese, Lazio - FC Janov,

AC Milán - Atalanta, Frosinone - Juventus

VÝSLEDKY
4. KOLO

Sevilla - Getafe 0:2 * Valladolid - Alaves 0:1
Espanyol - Levante 1:0 * Leganes - Villarreal 0:1

Ath. Bilbao - Real Madrid 1:1 * Valencia - Betis 0:0
Real Sociedad - Barcelona 1:2 * Atl. Madrid - Eibar 1:1
Huesca - Vallecano 0:1 * Girona - Celta Vigo (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
4. KOLO

Cagliari - AC Milán 1:1 * Empoli - Lazio 0:1
FC Janov - Bologna 1:0 * Juventus - Sassuolo 2:1

Udinese - Turín FC 1:1 * AS Řím - Chievo 2:2
Frosinone - Sampdoria 0:5 * Neapol - Fiorentina 1:0

Inter - Parma 0:1 * Spal - Atalanta (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PLZEŇ PŘEKVAPIVĚ PROHRÁLA NA PALUBOVCE MĚLNÍKA 2:4. 
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DVĚ PŘEKVAPENÍ!
Mělník zaskočil Plzeň a Litoměřice prohloubily krizi…

Druhé kolo VARTA futsal ligy mělo v pátek na programu jen tři zápa-
sy a ve dvou z nich došlo na pořádné překvapení.

 KAPITÁN MĚLNÍKA JIŘÍ VOKOUN (VPRAVO) VSTŘELIL ZÁPADOČECHŮM DVA GÓLY. 

Mělník doma vyzval Plzeň a nikdo nečekal, že hosté ztratí body, 

jenže Olympik vyhrál 4:2. „Mělník hrál přesně to, na co jsme hráče 

připravili před utkáním. Příčinou prohry je jednoznačně nedůraz 

a neochota podstoupit osobní souboje před bránou soupeře,“ zlo-

bil se plzeňský trenér David Frič. Výhra Mělníka dokonale zapadla 

do oslav městského vinobraní. „Jsem na kluky hrdý, dnes na hřiš-

ti nechali úplně všechno. Vítězství nad Plzní je pro nás obrovsky 

cenné, moc týmů je o body obírat nebude,“ uvědomoval si domácí 

kouč Jakub Němec.

Druhé překvapení se zrodilo v Uherském Hradišti, kde domácí 

Bazooka porazil Litoměřice 4:2. Ve své domácí premiéře tak bo-

dovala naplno a po dvou kolech má tento nováček plný počet bodů. 

Přitom Litoměřice vedly brzy 1:0. „Důležité bylo, že jsme ještě 

do přestávky dvěma trefami Lukáše Křivánka výsledek otočili,“ 

zdůraznil trenér Bazooky Jaroslav Hastík a pokračoval: „Celému 

týmu za obětavý a bojovný výkon děkuji a k důležitému vítězství 

nad favorizovaným protivníkem gratuluji.“

 CHRUDIM SI PORADILA S OSTRAVSKÝMI VYSOKOŠKOLÁKY. 
 NASÁZELA JIM JEDENÁCT BRANEK. 

Foto: Ivana Hošková
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Litoměřický manažer Lukáš Vobecký měl po zápase těžkou 

hlavu: „Analyzujeme, rozebíráme a stále ztrácíme! Je potřeba vy-

čistit hlavy a připravit se na úterní televizní utkání proti Chrudimi.“

A právě Chrudim si doma bez problémů poradila s nováčkem 

soutěže VŠB-TU Ostrava vysoko 11:2. V neděli se pokračovalo 

v Liberci, kde domácí poprvé v historii bodovali v české nejvyšší 

soutěži. V severočeském derby porazili Českou Lípu vysoko 7:3. 

 BAZOOKA SENZAČNĚ ZDOLALA LITOMĚŘICE A MÁ PO DVOU KOLECH ŠEST BODŮ. 

w
w

w
.futsalliga.czw

w
w

.fu
ts

al
lig

a.
cz

VÝSLEDKY 2. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Chrudim - VŠB Ostrava 11:2 (1. Slováček, 3. a 13. Bagatini, 11., 12. a 39. Doša, 16., 17. a 23. P. Drozd, 
20. R. Mareš, 28. Koudelka - 10. a  30. Chromečka), Uherské Hradiště - Litoměřice 4:2 (15. 
a 16. Křivánek, 35. M. Janečka, 39. Čtvrtníček - 6. Krok, 32. Hrubý), Mělník - Plzeň 4:2 (9. Caba-
daj, 13. Zdržálek, 36. a 39. Vokoun - 29. Holý, 39. Abrham), Liberec - Česká Lípa 7:3 (10. Žoček, 17. 
a 36. Jiří Šisler, 18. Krasnický, 19. Benek, 23. Bernát, 26. M. Soukup - 7. Havrda, 15. Rott, 40. Kubelka).

PROGRAM 3. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

Úterý 18. září 18.10 h.: Litoměřice - Chrudim (v Lovosicích, živě ČT Sport)

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Chrudim 2 2 0 0 19:6 6

2. Uherské Hradiště 2 2 0 0 7:3 6

3. Sparta Praha 1 1 0 0 13:1 3

4. Slavia Praha 1 1 0 0 7:3 3

5. Teplice 1 1 0 0 6:2 3

6. Mělník 2 1 0 1 6:8 3

7. Liberec 2 1 0 1 8:16 3

8. Litoměřice 2 0 1 1 4:6 1

9. Česká Lípa 2 0 1 1 5:9 1

10. Helas Brno 1 0 0 1 3:7 0

11. Plzeň 2 0 0 2 6:12 0

12. VŠB-TU Ostrava 2 0 0 2 3:14 0

http://efutsal.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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 TRENÉR MILAN MATEJKA MOHL BÝT PO PRVNÍM ZÁPASE V IRSKU SPOKOJENÝ S HROU I S VÝSLEDKEM. 

WU17: v přípravě dvě výhry v Irsku

Reprezentace žen do 17 let odehrála dvě přípravná utkání proti Irsku. 
Češky v obou uspěly, první vyhrály 1:0, druhý 2:0.

První přípravný duel v irském Waterfordu rozhodla jediná 

branka, kterou vstřelila čtvrt hodiny před koncem Jennifer Hil-

bertová, a Češky tak oslavily těsnou výhru. „Všem hráčkám patří 

pochvala za přístup k utkání. Přestože naši snahu o kombinaci 

brzdí individuální technické nedostatky, byli jsme po celou dobu 

lepším týmem. Dominovali jsme v držení míče a škoda, že jsme 

dokázali proměnit pouze jednu šanci. Soupeř hrozil ze standard-

ních situací a rychlých protiútoků, které následovaly po dlou-

hých nákopech. Naše obrana si s tím však vždy poradila,“ uvedl 

po prvním přípravném utkání v Irsku trenér Milan Matejka.

VÝHRA V IRSKU I PODRUHÉ
Český tým zvládl i odvetu přípravného utkání v Irsku. Po so-

botní výhře 1:0 mladé Češky v pondělí zvítězily 2:0. 

Svěřenkyně trenéra Matejky se dokázaly prosadit v závěru 

obou poločasů. Před přestávkou otevřela brankový účet Polca-

rová, deset minut před koncem přidala druhou branku Marcin-

ková. Generálka na kvalifikaci ME tedy svěřenkyním trenéra Mi-

lana Matejky vyšla, v polovině října je v Dánsku čekají postupně 

duely s Faerskými ostrovy, Ukrajinou a domácím výběrem.

„Do odvety jsme vstoupili opět aktivně, se snahou vytvo-

řit si kombinací po zemi brankové příležitosti. S jejich počtem 

jsem stále nespokojen, i když ke zlepšení určitě došlo a před 

přestávkou jsme po jedné z nich šli do vedení. Druhý poločas 

se kvůli silnému větru, který foukal soupeři do zad, změnil 

na souboje ve středu hřiště. Soupeř hru vyrovnal a hrozil ze 

standardních situací. Byla to ale Marcinková, která po rohovém 

kopu potvrdila vítězství,“ konstatoval po vítězné odvetě v Irsku 

trenér Milan Matejka. 

 ČESKÁ REPREZENTACE DO 17 LET PŘED VÍTĚZNÝM ZÁPASEM V IRSKU. 

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ ŽEN DO 17 LET

IRSKO - ČR 0:1 (0:0)

Branka: 74. Hilbertová. ŽK: 81. Jelínková. Sestava ČR: Bidlová - Junková, Kadlecová, Jelínková, 
Sováková A. - Neradová, Sováková N., Holá - Ajazi (46. Růžičková, 84. Furiková), Hilbertová (88. 
Polcarová), Marcinková (75. Polášková)

IRSKO - ČR 0:2 (0:1)

Branky: 38. Polcarová, 80. Marcinková. Sestava ČR: Bidlová (46. Fojtíková) - Buryánová (65. Aja-
zi), Kadlecová, Jelínková, Sováková A. - Neradová, Sováková N., Polcarová (60. Holá) - Polášková 
(46. Paulenová, 65. Junková), Hilbertová (86. Furiková), Marcinková.

http://www.fotbal.cz
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 LIBERECKÝ TÝM SLAVÍ GÓL, KTERÝ MU PŘINESL PRVNÍ VÝHRU V NOVÉ SEZONĚ. 

1. LIGA ŽEN: Liberec veze tři body z Dukly, 

Plzeň porazila Lokomotivu

Fotbalistky Slovanu Liberec oslavily ve 4. kole 1. ligy žen první výhru se-
zony, Severočešky zvítězily na Dukle díky brance Liškové. Divokou pře-
střelku Plzně s Lokomotivou Brno zvládly lépe domácí Západočešky. Kolo 
pokračuje v úterý, na programu je derby Slavia - Sparta.

Liberecký Slovan se představil počtvrté za sebou na venkov-

ním hřišti a na Dukle byl od úvodu nebezpečnějším celkem. První 

větší příležitost měla po dvaceti minutách hry hostující Lišková, 

svoji střelu ale poslala nad branku. Na druhé straně nebezpeč-

ně z úhlu procházela Kantarská, kterou nakonec obrana v čele 

s brankářkou Horáčkovou zastavila.

Severočešky neotevřely skóre ani ve 32. minutě, když si zakon-

čující Čiperová vylámala zuby na brankářce Dolejšové. Stav se 

neměnil ani těsně před přestávkou, po centru Černé hlavičkovala 

hostující Lišková opět nad branku.

I po změně stran se více do zakončení dostával Liberec, Šušo-

lová po rozehraném trestném kopu opět přestřelila. V 69. minu-

tě se již Slovaňačky dočkaly, Černá z pravé strany posadila centr 

na hlavu Liškové a ta poslal míč do sítě. Čtvrt hodiny před koncem 

se Dukla dožadovala pokutového kopu, střet Necidové s Hrobskou 

však jako nedovolený posouzen nebyl. 

V závěrečných minutách ještě předvedla skvělé zákroky domácí 

brankářka Dolejšová, kterou nepřekonala jak Hrtánková, tak Ko-

márková, a tak utkání skončilo těsnou výhrou Slovanu Liberec 1:0. 

„Dnes to hodnotím kladně, podařilo se nám dát gól a vyhrály jsme, 

tedy je na naší straně spokojenost. První vítězství v sezoně nás ur-

čitě povzbudí do dalších kol, musíme ale dále pracovat, aby se nám 

dařilo i v dalších zápasech. Výhru nijak slavit nebudeme, jdeme 

od zápasu k zápasu, a pak to případně oslavíme na konci sezony,“ 

uvedla s úsměvem střelkyně jediné branky utkání Lucie Lišková.

Osm branek viděli diváci v Dobřanech, kde plzeňská Viktorka 

přivítala Lokomotivu Brno. Domácí hráčky šly do vedení již v páté 

minutě, ovšem Moravačky do přestávky otočily vývoj na svoji 

stranu. Po změně stran nejdříve Plzeň vyrovnala, ale Lokomo-

tiva šla opět do vedení. Závěr však patřil Západočeškám, které 

nakonec utkání zvládly v poměru 5:3 a potvrdily svoji třetí příčku 

v tabulce. 

 LIBERCI STAČIL K VÍTĚZSTVÍ NA DUKLE JEDINÝ GÓL, VSTŘELILA HO LUCIE LIŠKOVÁ. 

zeny.fotbal.cz

TABULKA
1. SK Slavia Praha 3 3 0 0 32:0 9

2. AC Sparta Praha 3 3 0 0 25:0 9

3. FC Viktoria Plzeň 4 3 0 1 11:14 9

4. FC Slovan Liberec 4 1 1 2 3:11 4

5. Lokomotiva Brno H. H. 4 1 1 2 4:13 4

6. 1. FC Slovácko 3 1 0 2 4:13 3

7. FK Dukla Praha 4 1 0 3 3:14 3

8. FC Hradec Králové 3 0 0 3 2:19 0

FK DUKLA PRAHA - FC SLOVAN LIBEREC 0:1 (0:0)

Branka: 69. Lišková.

FC VIKTORIA PLZEŇ - LOKOMOTIVA BRNO H.H. 5:3 (1:2)

Branky: 5. Mikešová, 51. Karasová, 72. Markelová, 76. Tauberová (pen.), 90.+2 Radová A. - 
25. Pušková A., 36. Kovaliková, 56. Abarca.

1. LIGA ŽEN - PROGRAM 4. KOLA:

18.09. 18:30 SK Slavia Praha - AC Sparta Praha (Vladivostocká)
 17.10. 18:00 FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko (Všesportovní stadion UMT)

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE BUDOU NYNÍ PŮSOBIT TAKÉ NA ÚROVNI OKRESNÍHO FOTBALU. 

80 profesionálních trenérů FAČR 

pomůže malým klubům

FAČR reaguje na nepříznivý vývoj především v okresním fotbale, který 
zasáhl celoevropský trend úbytku týmů i hráčů. V jejich řadách začíná pů-
sobit 80 Grassroots trenérů mládeže (GTM), kteří budou s pomocí k dispo-
zici především klubům na vesnicích a v malých městech.

„Fotbalová asociace má jasný směr, kterým by se chtěla ubírat. 

Je třeba vnímat fotbal jako celek, zjednodušeně řečeno, pokud 

nebude fungovat okresní fotbal, nemůže nám fungovat ani repre-

zentace. Asociace aktuálně zaměstnává velké množství lidí, blí-

žíme se k číslu 200, kteří mají za úkol dělat fotbal v souvislostech 

a provázat regionální fotbal s tím profesionálním. Naším soupe-

řem musí být Belgie, Švýcarsko nebo Rakousko, nesmíme bojovat 

mezi sebou, ale musíme jít všichni jedním směrem,“ představil 

strategii FAČR technický ředitel Michal Prokeš.

V každém ze 76 okresů a 4x v Praze se tak nově objeví trenér 

zodpovědný především za mládežnický a neprofesionální fotbal, 

který bude klubům k dispozici s řešením jejich aktuálních pro-

blémů, budou hledat cesty, jak zvýšit a následně udržet členskou 

základnu klubů, důležitou součástí jejich práce pak bude i vzdě-

lávání a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů. 

Výrazně tak doplní a podpoří činnost již dlouhá léta fungujících 

14 krajských trenérů mládeže FAČR.

„Okresní trenéři mládeže jsou součástí strategického plánu 

FAČR, působit jich v ČR bude 80 a doplnili tak všechny projekty 

a myšlenky, které jsme za poslední roky realizovali. Jejich náplní 

práce bude komplexní servis pro kluby v jejich okrese tak, aby-

chom společnými silami dokázali být nápomocni v základních pa-

trech fotbalu. Abychom zajistili jednotný přenos myšlenek do klu-

bů, s těmito trenéry jsme opakovaně absolvovali interní školení, 

a to jak teoretické, tak i praktické,“ doplnil Otakar Mestek, vedoucí 

Grassroots oddělení FAČR.

Kluby se mnohou na tyto krajské a okresní GTM kdykoli obrátit 

pro radu, inspiraci i pomoc, a to na kontaktech uvedených níže. 

 PROFESIONÁLNÍ TRENÉŘI FAČR V PRŮBĚHU ŠKOLENÍ. 
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 TAKTICKOU A TEORETICKOU PŘÍPRAVU ABSOLVOVALI TRENÉŘI I V PRŮBĚHU SOUSTŘEDĚNÍ VE SPORTOVNÍM CENTRU V NYMBURKU. 

STŘEDOČESKÝ KFS
Bodnár Miroslav kouc@bodydam.cz OFS Příbram
Mráz Lukáš lukasmraz@seznam.cz OFS Praha - západ

Myška Roman romanmyska@seznam.cz OFS Nymburk
Paták Miroslav mirapatak@centrum.cz OFS Kutná Hora
Pikner Jan pikner71@seznam.cz OFS Kolín
Šonský Dominik Dominik.sonsky@seznam.cz OFS Mělník
Voráček Matěj matej.voracek@seznam.cz OFS Benešov
v jednání - OFS Mladá Boleslav, OFS Beroun, OFS Rakovník, OFS Kladno, OFS Praha - východ

ÚSTECKÝ KFS
Cankářová Barbora cankarova.b@seznam.cz OFS Litoměřice

Kubiska Zdeněk Kubiska.Zdenek@seznam.cz OFS Louny
Nezbeda Marek ada.mann@seznam.cz OFS Chomutov
Rameš Ladislav L.Rama@seznam.cz OFS Most
Salák Rostsilav SalakRostislav@seznam.cz OFS Teplice
Seidl Milan milan.seidl@email.cz OFS Ústí nad Labem

Zdražil Miroslav zdrazil.miroslav@email.cz OFS Děčín

JIHOMORAVSKÝ KFS
Brtníček Daniel daniel.brtnicek@seznam.cz OFS Vyškov
Foltýn Josef josef.foltyn@tiscali.cz OFS Hodonín

Soustružník Petr soustruznik.gtmofs@post.cz OFS Brno - venkov
Vorlický Jiří jvl16@email.cz OFS Blansko
Zlámal Luděk ludekzlamal@seznam.cz OFS Břeclav

v jednání - OFS Znojmo, OFS Brno - město

MORAVSKOSLEZSKÝ KFS
Dresler Radim fotbal.ofsnj@seznam.cz OFS Nový Jičín
Furik Kamil kamil.furik@email.cz OFS Bruntál

Hanzel Ondřej ondra.hanzel@seznam.cz OFS Karviná
Steffek David steffo7@seznam.cz OFS Opava

v jednání - OFS Frýdek - Místek, OFS Ostrava - město

OLOMOUCKÝ KFS
Bartoň Lukáš fullic@seznam.cz OFS Olomouc
Kroča Jan Kroca.fotbal@seznam.cz OFS Přerov

Malysa Jan jmalysa@seznam.cz OFS Jeseník
v jednání - OFS Šumperk, OFS Prostějov

KFS VYSOČINA
Moravec Martin Mmory@email.cz OFS Pelhřimov
Pacholík Michal michalpacholik@seznam.cz OFS Třebíč

Savi Vlastimil savi.vlastimil@gmail.com OFS Jihlava
Tůma Tomáš tuma7@seznam.cz OFS Havlíčkův Brod
Veselý Zdeněk zdenal.vesely@seznam.cz OFS Žďár nad Sázavou

ZLÍNSKÝ KFS
Budín Radovan budinradovan@seznam.cz OFS Kroměříž

Machala Ondřej o.machala@seznam.cz OFS Uherské Hradiště
Zapletal Petr zapletalpetr94@gmail.com OFS Zlín

v jednání - OFS Vsetín

GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE OFS

JIHOČESKÝ KFS
Florián Richard florian.richard@seznam.cz OFS Tábor

Houdek Petr phoudas@centrum.cz OFS Písek

Kostka Tomáš costa.tomas@seznam.cz OFS Strakonice

Krtek Michal michalkrtek@seznam.cz OFS Jindřichův Hradec

Mazanec Richard richardmazanec@seznam.cz OFS Český Krumlov

Nový Karel novy.kar@seznam.cz OFS Prachatice

Starý Jan jan.st.vl@seznam.cz OFS České Budějovice

KARLOVARSKÝ KFS
Jankovský Lukáš jankys@email.cz OFS Karlovy Vary

Munka Miloš milosmunka@gmail.com OFS Sokolov

Vosyka Jiří vosykajiri@seznam.cz OFS Cheb

KRÁLOVÉHRADECKÝ KFS
Havlík Petr benjamin34@seznam.cz OFS Náchod

Kaplan Kamil kaplank@seznam.cz OFS Rychnov n. K.

Pankrác Martin m.pankrac@seznam.cz OFS Jičín

Pleva Jaroslav pleva@zsskolnivr.cz OFS Trutnov

Rejfek Otakar o.rejfek@seznam.cz OFS Hradec Králové 

LIBERECKÝ KFS
Kucr Tomáš mladez.lipa@seznam.cz OFS Česká Lípa

Špiroch Jan j.spiroch@atlas.cz OFS Jablonec nad Nisou

Štol Jiří jiri_stol@volny.cz OFS Liberec 

Šulc Jiří sulcjiri@email.cz OFS Semily

PARDUBICKÝ KFS
Cincibuch Patrik patrikcincibuch@seznam.cz OFS Pardubice

Komoň Martin M.Komon@seznam.cz OFS Svitavy

Uhlíř Jan uhlir13@seznam.cz OFS Chrudim

Veselý Jaroslav vesely0964@seznam.cz OFS Ústí nad Orlicí

PLZEŇSKÝ KFS
Gajdušek David dgajdy@seznam.cz OFS Klatovy

Janda Miroslav miroslavjanda@centrum.cz OFS Plzeň - jih

Kunesch Jan kuneschjan@seznam.cz OFS Plzeň - sever

Sladký Václav sladky.fotbal@gmail.com OFS Domažlice

Spěváček Matěj spevacekmatej@gmail.com OFS Rokycany

v jednání - OFS Plzeň - město, OFS Tachov

PRAŽSKÝ FS
Litera Otmar otmar.litera@gmail.com Pražský FS

Perl David davitperl@seznam.cz Pražský FS

v jednání - Pražský FS, Pražský FS

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FOTBALISTÉ U20 PROTI PORTUGALCŮM NEZKLAMALI, I KDYŽ PADLI 2:4. 

Vysoká výhra „devatenáctky“ , 

„dvacítka“ padla 

Reprezentanty do 19 let čekali v přípravném duelu domácí Švýcaři, kteří 
byli k českému výběru skutečně pohostinní - dovolili jim radovat se z vy-
soké výhry 5:0. V Příbrami přivítal tým do 20 let v rámci Elite Tournament 
Portugalce, kteří si domů odvezli vítězství 4:2.

K vysoké výhře „devatenáctky“ přispěl hattrickem Tomáš 

Kepl. „Dnešním výkonem jsme odčinili náš nevydařený zápas 

v Nizozemsku. Až na úvod střetnutí, kdy měl soupeř dvě velké 

šance, jsme hráli s nasazením, získávali jsme dobrým pohybem 

hodně míčů na útočné polovině a po zisku jsme byli nebezpeční. 

Hráči byli koncentrovaní, výborně napadali soupeře a v obran-

né fázi se zlepšily organizace a dohráváni herních situací. Od-

měnou pak byly krásné branky v síti domácích. Odehráli jsme 

prostě výborné utkání,“ komentoval úspěch spokojený trenér 

týmu Jan Suchopárek. 

Naopak kouč reprezentace do 20 let Karel Krejčí musel 

v utkání v rámci Elite Tournament proti Portugalsku skousnout 

 ČESKÝ VÝBĚR DO 19 LET SE VE ŠVÝCARSKU MOHL PO GÓLECH RADOVAT PĚTKRÁT. 

ŠVÝCARSKO U19 - ČESKO U19 0:5 (0:3)

Branky: 25., 46. a 72. Kepl, 35. Píchal, 45.+5 Slaměna. Sestava ČR: Viklický - Fukala (79. Valenta), 
Míka, Zima (79. Finěk), Šnajdr - Kušej (68. Kohút), Macháček (79. Hušek), Pachlopník (63. Štursa), 
Slaměna, Píchal (63. Ostrák) - Kepl (79. Provazník). Trenér: Suchopárek.

ČESKO U20 - PORTUGALSKO U20 2:4 (1:2)

Branky: 36. Žitný, 49. Havelka - 8. a 56. Correira, 4. Santos, 50. Neto. Sestava ČR: Šiška - Holík 
(76. Klíma), Sadílek (63. Janošek), Bucha (76. Frýdek), Havelka, Šašinka (63. Douděra), Král (80. Ple-
chatý), Žitný (63. Jandera), Granečný (63. Rychnovský), Chaluš (63. Růsek), Pfeifer. Trenér: Krejčí.

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


7574

74 75

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 18.9.2018

38/2018
Úterý 18.9.2018
38/2018

 TRENÉR KAREL KREJČÍ VIDĚL PŘÍČINY PORÁŽKY VE VYŠŠÍ 
 PRODUKTIVITĚ A VĚTŠÍM DŮRAZU PORTUGALCŮ V POKUTOVÉM ÚZEMÍ. 

 VE 3. KOLE MOL CUPU SE SPARŤANÉ PŘEDSTAVÍ V POLNÉ, FOTBALISTÉ PŘÍBRAMI PŘIVÍTAJÍ VLAŠIM. 

porážku. „Měli jsme možnost nastoupit proti loňským mistrům 

Evropy U19 z Portugalska. Na našich hráčích byl v začátku znát 

přílišný respekt ze soupeře, který byl umocněn dvěma bran-

kami hostů v rozmezí čtyř minut. Postupem času jsme získá-

vali půdu pod nohama. Portugalci byli velice jistí v kombinaci, 

ale pokud naši hráči napadali, tak i oni měli problémy. Z jed-

noho takového presinku vstřelil kontaktní branku Žitný. Ještě 

veselejší to bylo těsně po pauze, když se po přehrávce Pfeife-

ra trefil střelou pod břevno Havelka. Podobně povedenou akcí 

se minutu na to prezentovali Portugalci a znovu to bylo o gól. 

I nadále se hrál výborný fotbal. Portugalci šli do dvoubranko-

vého vedení po perfektní kolmici a samostatném nájezdu. I přes 

prohru však musíme naše hráče pochválit za předvedenou hru. 

Pozitivní je i fakt, že řada kluků se mohla rovnat v technických 

dovednostech s Portugalci. Zápas rozhodla produktivita a větší 

důraz soupeře v pokutovém území.“  

 JAN SUCHOPÁREK SLEDOVAL VÝBORNÝ VÝKON SVÝCH SVĚŘENCŮ. 

Do MOL Cupu nastupuje i „evropská“ pětice

Losu 3. kola Mol Cupu se letos premiérově účastnila i pětice českých zástupců 
v evropských pohárech. Pražská Sparta se představí v Polné, Viktorii Plzeň čeká 
pouť do Vyškova, Slavia přivítá tým druhé nejvyšší soutěže Ústí nad Labem. Násle-
dující kolo také nabídne hornické derby Baníků z Ostravy a ze Sokolova nebo malé 
pražské derby Viktorie Žižkov s Duklou. Úředním hracím termínem je 26. září.

FK Loko Vltavín - FK Teplice * Slavoj Polná - AC Sparta Praha * FC TVD Slavičín - FC Fastav Zlín * MFK Vyškov - FC Viktoria Plzeň * Olympia Radotín - 1. FC Slovácko

FK Baník Sokolov - FC Baník Ostrava * SFC Opava - FC Vysočina Jihlava * 1.FK Příbram - FC Sellier & Bellot Vlašim * MFK Karviná - FC MAS Táborsko

Bohemians Praha 1905 - SK Dynamo České Budějovice * MFK Chrudim - FK Mladá Boleslav * FC Zbrojovka Brno - FC Slovan Liberec

SK Slavia Praha - FK Ústí nad Labem * SK Sigma Olomouc - FK Fotbal Třinec * FK Pardubice - FK Jablonec * FK Viktoria Žižkov - FK Dukla Praha

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.
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