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„Na podzim jsem získal 
nenahraditelné zkušenosti, 
které se mnou půjdou do další 
kariéry, nikde jinde je nenaberete, “ 
říká kouč Slovácka.
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Vážení čtenáři!

Fotbal se na konci roku přestěhoval do Kataru� 

A po počátečních rozpacích z netradičního ter-

mínu a z „nefotbalové“ hostitelské země se do po-

předí čím dál více dostává dění na zeleném pažitu� 

Základní skupiny přinesly řadu překvapení, o čemž 

by mohli vyprávět třeba v sousedním Německu, 

jehož reprezentanti už mohou dění na světovém 

šampionátu sledovat pouze v televizi, stejně jako 

rozhádaní Belgičané a třeba i čeští reprezentanti, 

kteří se do Kataru vůbec neprobojovali� Zda trá-

ví čas u fotbalových přenosů jejich kapitán Tomáš 

Souček, se dozvíte ve velkém rozhovoru pro tento 

Gól� Povídání se samozřejmě točí i okolo působení 

Tomáše v londýnském West Hamu� Klub i český zá-

ložník neprožili právě vydařený podzim� „Nasadil 

jsem si v první sezoně gólovou laťku až příliš vysoko 

a všichni po mně tady chtějí, abych to opakoval�“  

Vysoko si nastavil laťku také trenér Martin Svě-

dík� Slovácko dostal mezi elitu české kopané, v mi-

nulém ročníku provinční klub dokonce vyhrál MOL 

Cup a na podzim se probojoval do Konferenční ligy! 

„V Evropě jsem získal nenahraditelné zkušenosti, 

které se mnou půjdou do další kariéry, nikde jinde je 

nenaberete,“ svěřil se našemu časopisu�

Ale pojďme zpět do Kataru, kam se vypravili dva 

emisaři Gólu� Václav Tichý a Jaroslav Kolář se s vámi 

podělí o své zážitky, které se v mnohém liší od těch 

často šířených v různých médiích� Možná budete 

překvapeni!

Takže krásné gólové nejen „katarské“ počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

 JAROSLAV KOLÁŘ  DAUHÁ/PRAHA 

„Píši tyto řádky s plným vědomím, že se najde řada lidí, kteří se mnou nebudou souhlasit, bu-

dou mě obviňovat ze zaujatosti nebo dokonce z podplacení� Každý může mít svůj názor a záleží 

jen na tom, na základě čeho si ho vytvoří� Zda věnuje pozornost nekončícímu veletoku zpráv 

na sociálních sítích, mnohdy vycházejících z několika málo informací, na které se nabalují další 

a další zaručené zprávy, nebo se řídí selským rozumem, životními zkušenostmi a hodnotí to, co 

vidí, tímto úhlem pohledu�

Mám štěstí, že patřím do té druhé skupiny� Od roku 1990 jsem byl na pěti mistrovstvích svě-

ta� Jako novinář jsem zažil to vzepětí československých fanoušků, mířících v několika stovkách 

rozkodrcaných autobusů Karosa a v tisících škodovek do Florencie na zápasy s USA a s Ra-

kouskem� S novinářskou akreditací na krku jsem objel v roce 1994 USA od zahajovacího zápasu 

v Chicagu až po finále v Pasadeně� Pak, jako mluvčí fotbalového svazu, jsem viděl mnohé zápasy 

MS 1998 ve Francii� O turnaj v Japonsku a Jižní Koreji nás připravila baráž a Belgie, jinak bych si 

ho užil jako mluvčí reprezentace� O čtyři roky později, v roce 2006 jsem s novinářskou akredi-

tací byl účastníkem MS v sousedním Německu� Do Jižní Afriky ani do Brazílie jsem se nedostal, 

ale do Ruska v roce 2018 ano� Mohu tedy srovnávat, mám i věk na to, abych dokázal utřídit, co 

je pro největší fotbalový turnaj světa důležité a podstatné� 

Proto jsem sáhl do svých úspor, požádal za GÓL o akreditaci a s kolegou Václavem Tichým 

jsme na kontroverzní turnaj odletěli� Začali jsme až druhými zápasy ve skupinách a během osmi 

dnů jsme naživo shlédli čtrnáct utkání a poznali s výjimkou stánku Al Bayt všech zbývajících 

sedm stadionů� 

Při nástupu do letadla jsem nevěděl, co očekávat� Jedna negativní informace následovala 

druhou, média se předbíhala v tom, kdo najde větší problém a kdo co nejvíce zkritizuje Katar 

a turnaj o zlatý pohár�

 KAŽDÉMU UTKÁNÍ PŘEDCHÁZÍ 
 PŮSOBIVÝ CEREMONIÁL. 

Fotbalový týden Jaroslava Koláře

„Světový šampionát
jako z jiné galaxie!“

„Fotbalové mistrovství světa má za sebou více 

než polovinu co do počtu dní a osmdesát procent 

odehraných zápasů. A už nyní se dá říci, že jsme, po-

kud se nestane něco zcela mimořádného, třeba pád 

meteoritu na katarskou metropoli Dauhá, svědky 

nejlepšího mistrovství světa ve fotbale v historii. 

Říkám to s plným vědomím toho, kolik informací 

a více či méně ověřených zpráv se na různých mís-

tech a fórech kolem šampionátu objevilo.“

 REDAKTOŘI GÓLU JAROSLAV KOLÁŘ (VLEVO) 
 A VÁCLAV TICHÝ NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU. 

  Schick trénuje 
individuálně
Reprezentant Patrik Schick má opět 
potíže s tříslem a podle magazínu Kic-
ker možná bude muset na další operaci� 
Chirurgický zákrok absolvoval útočník 
Leverkusenu už v květnu� Německý tým 
zahájil v pátek přípravu na jarní část 
sezony, ale český hráč může trénovat 
jen individuálně� „Je to škoda, protože 
bychom si přáli, aby byl s námi� Potře-
bujeme ho� Ale jeho stav není ideální� 
Necítí se na to, aby mohl trénovat� Uvi-
díme, jaké rozhodnutí nakonec padne,“ 
řekl trenér Bayeru Xabi Alonso inter-
netovému vydání Kickeru� Jeho svě-
řenci vstoupí do bundesligového jara 
22� ledna zápasem v Mönchengladba-
chu� Jestli u toho bude i druhý nejlepší 
střelec minulého ročníku Schick, není 
jasné� „Uvidíme, doufejme� Ale nejsem 
doktor,“ prohlašuje španělský kouč� 
Šestadvacetiletého českého forvarda 
čekají tento týden s levým tříslem dal-
ší vyšetření� „Musíme zjistit, co bude 
pro Patrika nejlepší� Uděláme všechno 
pro to, aby v Mönchengladbachu mohl 
hrát,“ zdůrazňuje sportovní ředitel Le-
verkusenu Simon Rolfes� „Schickymu“ 
se na podzim nedařilo zdaleka tolik jako 
před rokem, kdy nastřílel v německé 
bundeslize 24 gólů a pomohl Leverku-
senu k třetímu místu� V tomto ročníku 
soutěže odehrál zatím 11 zápasů a skó-
roval dvakrát� Leverkusen je v tabulce 
dvanáctý s 18 body z 15 utkání�

  Vrba 
záchranářem ve Zlíně!
Trenér Pavel Vrba po říjnovém konci 

v Ostravě nově povede fotbalisty před-

posledního Zlína, i když nedávno prohla-

šoval, že si potřebuje od fotbalu odpoči-

nout a na žádné angažmá se v dohledné 

době nechystá… „Jsem moc rád, že jsme 

se s Pavlem Vrbou domluvili� Potřebu-

jeme zkušeného trenéra s autoritou, 

který pozvedne naše mužstvo v tabulce 

výš� Nikoho lepšího, kdo by byl volný, ne-

vidíme� Věřím, že vzájemná spolupráce 

bude fungovat a dosáhneme na kýženou 

záchranu,“ přeje si majitel klubu Zdeněk 

Červenka, který měl původně v hledáč-

ku jiného ostříleného kouče, rovněž 

s reprezentační minulostí, Petra Radu� 

Toho ale neuvolnila druholigová pražská 

Dukla, kde působí od nové sezony� „Šev-

ci“ vyhráli jen dva z 16 ligových zápasů 

podzimní části a od posledních Pardu-

bic je dělí pouze dva body� Proto u týmu 

skončil kouč Jan Jelínek� Zlín následně 

vypadl v osmifinále domácího poháru 

s druholigovým Vyškovem� Osmapa-

desátiletý Vrba letos v květnu skončil 

na lavičce Sparty a krátce poté se ujal 

Baníku� Ve slezském klubu ale vydržel 

jen 11 kol, než se s ním vedení Ostravanů 

kvůli neuspokojivým výsledkům dohodlo 

na předčasném ukončení spolupráce�

  Češi stříleli 
v dohrávkách
V dohrávaných podzimních zápasech 

slovenské ligy se gólově prosadili čeští 

fotbalisté� Reprezentační záložník brati-

slavského Slovanu Jaromír Zmrhal, který 

nastoupil v nedávných utkáních národní-

ho týmu v Olomouci s Faerskými ostrovy 

a v Turecku, přispěl k vítězství „belasých“ 

4:1 doma nad týmem Zlaté Moravce-

-Vráble� Stejným výsledkem skončil i do-

mácí zápas Spartaku Trnava s Michalov-

cemi, k němuž výrazně napomohl útočník 

Erik Daniel, autor dvou branek, který 

v minulosti hrával za Slovan�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���
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„NEJLEVNĚJŠÍ VSTUPENKA ZA 320 KORUN“
Osobně jsem byl hodně překvapen téměř deseti tisíci fanoušky z dalekého Ekvádoru, země, 

která má HDP v přepočtu na obyvatele čtyřikrát menší než Česko… Rozhodně tedy neplatí, že 

by byl turnaj jen pro bohaté příznivce� Pro ilustraci - apartmán 3+1 pro čtyři osoby se dvěma 

ložnicemi, obývákem, koupelnou a zařízenou kuchyní se dal pořídit i za 350 dolarů na noc� Mimo-

chodem nejlevnější vstupenka na zápasy ve skupině stála 50 rijálů, tedy asi 320 korun� Nejlevnější 

na semifinále byla k mání za 500 rijálů, na finále pak za 750 rijálů� 

A kupodivu, šlo to i bez tolik připomínaného piva� V hledištích naprosto žádné výtržnosti, žádné 

rvačky před stadiony� Desítky tisíc lidí si užívaly fotbal, krásně fandily a bok po boku se rozcházely 

do metra nebo sledovaly zápasy ve fanzónách� Zažil jsem zápas Anglie - Wales� Fandové pěli chorá-

ly, povzbuzovali, ale nervali se� Nevypadali, že by jim k tomu pivo chybělo� Mimochodem nedovedu si 

představit, jak by to vypadalo, kdyby někteří ve třicetistupňovém horku do sebe lili pivo…

„PŘIJEL JSEM DO JINÉHO SVĚTA…“
Od prvního okamžiku vše klapalo výborně� Krásné stadiony, dokonalý systém značení, při 

kterém by zabloudil snad jen slepý, ale pro tyto případy byli na každém kroku dobrovolníci při-

pravení s úsměvem poradit a pomoci� Milionová metropole Dauhá má tři supermoderní linky 

metra, denně bylo potřeba na čtyři zápasy dopravit tam a zpět téměř čtvrt milionu fanouš-

ků, další desetitisíce do fanouškovských zón� Ten, kdo organizoval logistiku, zaslouží metál! 

Vstupy do metra, výstupy z něj a na stanice autobusů s lehkostí pohlcovaly proudící dav� Sou-

pravy metra odjíždějící ve dvouminutových intervalech plynule rozvážely fanoušky, za hodinu 

bylo po všem� Kdoví, zda bych za stejnou dobu dorazil ze zaplněného pražského Edenu třeba 

na Smíchov nebo z Letné do Hostivaře… 

Pořadatelé tak ve velké plus obrátili to, co mnozí před turnajem kritizovali a považovali za bláz-

novství� Fakt, že na ploše velikosti Středočeského kraje lze uspořádat mistrovství světa� Jde to 

a je to záležitost, kterou s největší pravděpodobností už žádný následující šampionát nezopakuje� 

Fanoušci ze všech dvaatřiceti zemí tak měli jedinečnou možnost se den co den potkávat, zpívat 

a někdy i tančit� K vidění byly celé rodiny, i s malými dětmi v kočárku� 

Stejnou výhodu ale měly i reprezentační týmy� Vybraly si ubytování, tréninkové zázemí a o nic 

více se nemusely po celou dobu pobytu starat, Žádné přelety k zápasům� Kritizovaný termín 

na konci roku se ukazuje také výhodou, ze které těží hráči� Podobnou už možná jindy nedosta-

nou� Poprvé se díky tomu představují na největším turnaji světa plně rozehraní, v plné formě, ne 

v červnu po konci únavné a vyčerpávající sezony, což kvituje řada odborníků z řad trenérů�

 FANOUŠCI U STADIONŮ SI DOKÁŽÍ ATMOSFÉRU UŽÍT. 

 STADION 974, MIMOCHODEM ČÍLO JE MEZINÁRODNÍ 
 VOLAČKA KATARU, JE POSTAVEN Z KONTEJNERŮ. 

  Lídra z Příbrami 
povede Uhrin
Novým trenérem fotbalistů Příbrami 

se stal Dušan Uhrin mladší� Pětapade-

sátiletý kouč nahradil na lavičce lídra 

druholigové tabulky dvojici Marek Nikl, 

Tomáš Zápotočný, kteří po podzimní 

části sezony zamířili do prvoligových 

Českých Budějovic� „Oproti ostatním 

konkurentům máme nevýhodu, že jsme 

momentálně ve složité finanční situa-

ci� Dušan Uhrin je ale kvalitní a zkušený 

trenér, proto věřím, že nám pomůže 

splnit cíl a postoupit do ligy,“ přeje si 

prezident klubu Jaroslav Starka� Uhrin 

se vrací do českého fotbalu po takřka 

pěti letech� Naposledy vedl Mladou Bo-

leslav, ve které působil během kariéry 

opakovaně� Trénoval také Plzeň, Slavii 

a vyzkoušel si několik angažmá v rumun-

ské lize� Jediný titul získal v Gruzii s Di-

namem Tbilisi� Syn trenéra stříbrných 

medailistů z EURO 1996 v Anglii napo-

sledy působil v kyperské Karmiotisse, 

kde ale vydržel jen dva zápasy� Příbram 

je po 16 kolech první o dva body před 

Vyškovem� Jarní část sezony začne 

3� března utkáním v Karviné�

  Pekhart ukončil 
smlouvu v Gaziantepu
Reprezentační útočník Tomáš Pekhart 

skončil po necelých čtyřech měsících 

v tureckém Gaziantepu� Třiatřicetiletý 

fotbalista se dohodl s klubem na ukon-

čení smlouvy� Desátý celek turecké 

Super ligy zahájil soustředění v Anta-

lyi i s českým obráncem Matějem Ha-

nouskem, Pekhart už ale v kádru chybí� 

Vytáhlý útočník přitom přišel do Gazi-

antepu teprve v srpnu z Legie Varšava� 

Za klub nastoupil k 12 ligovým zápasům, 

ve kterých dal jeden gól� V reprezenta-

ci odehrál 26 utkání s bilancí dvou bra-

nek� Naposledy byl v sestavě před třemi 

týdny při porážce 1:2 s Tureckem právě 

na stadionu v Gaziantepu�  LUDĚK MIKLOŠKO 

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

PROSINEC
6. PROSINCE

1933 Jiří Tichý 1957-1964 19/0

1957 Petr Zajaroš 1984 1/0

1963 Pavel Vrba - - - - - - - -

7. PROSINCE

1935 Jiří Čadek 1957-1958 3/0

1943 František Veselý 1965-1977 34/3

1946 Rostislav Václavíček - - - - - - - -

9. PROSINCE

1925 Karel Novák 1952 2/0

1961 Luděk Mikloško 1982-1997 42/0

13. PROSINCE

1984 Michal Kadlec 2007-2016 67/8

14. PROSINCE

1928 Vladimír Mirka - - - - - - - -

1978 Zdeněk Pospěch 2005-2011 31/2

16. PROSINCE

1948 Jaroslav Hřebík - - - - - - - -

17. PROSINCE

1908 Štefan Čambal 1932-1935 22/0

18. PROSINCE

1947 Karol Dobiaš 1967-1980 67/6

19. PROSINCE

1897 Rudolf Sloup „Štapl“ 1922-1924 8/8

1897 Josef Sloup „Štaplík“ 1924-1930 16/0 PO ŠAMPIONÁTU BUDE STADION 974 
 ROZEBRÁN A ODVEZEN DO ZEMĚ, 
 KTERÁ TAKOVOU STAVBU POTŘEBUJE... 
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Po prvním zápase byla velice kritizována návštěvnost, místní houfně 

opouštěli po přestávce stadion a hned jsme měli zaručené informace, 

že o turnaj nebude zájem� Omyl, zápasy jsou prakticky vyprodané, těch 

několik volných stovek míst do zaplněné kapacity je běžných vždy, pro-

tože ne všichni majitelé, zejména z řad partnerů, dorazí� 

Jen těžko lze vyvracet zprávy, že Katar si od představitelů FIFA 

právo pořádat šampionát koupil� Nebyl by prvním, kdo byl z něčeho 

podobného obviněn� Ještě nedávno řešil soud ve Švýcarsku předsta-

vitele německého fotbalu za MS 2006, obdobně se hovořilo například 

i o Rusku� Do svědomí ať si sáhnou funkcionáři FIFA, ale obyčejného fa-

nouška by tyto pletky nemusely zajímat� 

MĚLO BY SE MĚŘIT JEDNÍM METREM!
Jedno je jasné� Katar měl vizi, jak udělat šampionát mimořádný a ne-

zapomenutelný� Přátelský a pohodlný pro fanouška, neváhal pro jeho 

pohodlí vybavit klimatizací všechny stadiony, zajistit bezvadnou infra-

strukturu, včetně nádherného velkokapacitního metra s obrovskými 

stanicemi, nabídl i množství zábavy ve městě, hostícím statisíce zahra-

ničních diváků� Je potřeba si přiznat, že Katar na všechny ty obrovsky 

náročné projekty má téměř neomezené finanční prostředky� A mnozí 

mu to pochopitelně závidí� Je dobré pro fotbal jako celek i pro jednotli-

vého fanouška, že je Katar neváhal investovat v jejich prospěch� 

Pochopitelně první turnaj pořádaný v arabském světě přináší fakt, 

že je potřeba přijmout místní zákony� Ti, kteří v Kataru žijí déle, tvr-

dí, že se v tomto ohledu Katar velice proměnil, a i díky šampionátu se 

více otevřel, stal se vstřícnějším vůči západnímu světu� Mnohé prý 

bylo vykonáno i na poli pracovních práv� Čísla uvedená dříve britským 

The Guardian, který tvrdil, že za deset let v souvislosti s MS zemřelo 

6500 zahraničních dělníků, byla často opakována, později byla přijata 

jiná, o řád nižší� Žádné statistiky už ale nesrovnávají, jaká jsou čísla 

při budování tak obrovských projektů v tak obtížných klimatických 

podmínkách v okolních zemích� Zajímavé je, že se tyto otázky řešily 

v souvislosti s tímto mistrovstvím světa� Když na stejných katar-

ských stadionech vyhrál Bayern Mnichov v únoru 2021 mistrovství 

světa klubů, otázka, že jsou vybudovány z „krve“ dělníků, se tehdy ješ-

tě v západních televizích neobjevila�  

Tím přecházíme na tenký led, týkající se dalšího hojně kritizova-

ného tématu� Boje za lidská práva, konkrétně například žen v Iránu, 

či komunity LGBT+� Rozhodně je potřeba se tímto zabývat, podpo-

rovat a hájit� Dovolím si ale kacířský názor, že vše by mělo být zasa-

zeno do určitého kontextu� Nemělo by se stát, že tahanice a diskuse 

o tom, zda může být duhová páska na paži kapitánů, zastíní samotný 

fakt, proč se turnaj hraje� Dlouhá léta platilo, že se politika do spor-

tu nemá vměšovat� A ještě nedávno byly kluby nebo reprezentace 

za toto porušení přísně trestány� Měřilo se jedním metrem� V ne-

dávných letech se toto pravidlo začalo drolit� Najednou se rozlišo-

valo, co je přijatelné propagovat na sportovních stadionech a co už 

ne� Objevila se skulinka, nejrůznější hnutí se snaží ji využít a nyní tak 

třeba řešíme, zda například duhové pásky ano, nebo ne� Ale fotba-

lový šampionát by neměl být kolbištěm, na kterém půjde více než 

o smysl, proč je soutěž pořádána, o to, jak kdo bude koho prezen-

tovat a proč! 

Katar svět štve� Malý trpaslík s velkým vlivem a obrovskými pro-

středky� Mnohé si může koupit a mnohé také kupuje, investuje všude 

po celém světě� Nedávno jsem četl, že má sedmnáctiprocentní podíl 

v koncernu Volkswagen, tedy i v každé škodovce, která sjede z pásu� 

Velký Paris Saint-Germain s Kylianem Mbappem je jen viditelnou 

třešinkou na dortu� 

Za to, že uspořádal široko daleko nejlepší světový šampionát 

ve fotbale, by měl být chválen a ne odsuzován� Třeba písničkářem, kte-

rý rádoby vtipným textem o tom, jak tam nekoupíte párek z vepřové-

ho, pivo, zato ženě můžete dát „přes ústa“, získává levné body u široké 

veřejnosti� Nebo výroky různých moderátorů a zástupců médií, kteří 

šíří své představy, bez ohledu na skutečnost� Aniž by jejich zaměst-

navatelé uznali za vhodné je vyslat do dějiště šampionátu� Možná by 

pomohlo, kdyby všichni kritici i z řad fanoušků sáhli do úspor, vyrazili 

na místo a na vlastní oči se přesvědčili, jaké jsou mýty a jaká je skuteč-

nost� A teprve pak podle svých poznatků soudili…“ 

 DOPRAVA V DOHA DOKONALE FUNGUJE I DÍKY ŠIROKÝM 
 BULVÁRŮM, NA KTERÝCH PRAKTICKY NEDOCHÁZÍ K ZÁCPÁM. 

 PARADOXNĚ NEJVĚTŠÍ FRONTY SE TVOŘÍ 
 VE STÁNCÍCH S OFICIÁLNÍMI SUVENÝRY TURNAJE. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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 CELÉ MĚSTO JE VYZDOBENO SYMBOLY 
 ŠAMPIONÁTU, PODOBNĚ JAKO TYTO MRAKODRAPY. 

 METRO V DOHA JE JAKO Z JINÉHO SVĚTA, OBROVSKÉ STANICE, NÁSTUPIŠTĚ  V NĚKOLIKA 
 ÚROVNÍCH POD SEBOU A VLAKY JEZDÍCÍ V INTERVALU DVĚ MINUTY NA KAŽDÉ LINCE. 

 PRAKTICKY KAŽDÝ ZÁPAS JE VYPRODANÝ, 
 STEJNĚ JAKO TENTO SENEGAL - URUGUAY. 



12 AKTUÁLNĚ

 MÍSTNÍ REPORTÉR SI CHYSTÁ ROZHOVOR U STADIONU 
 KHALIFA SE ŠPANĚLSKÝMI FANOUŠKY PŘED UTKÁNÍM S TUNISKEM. 

 NA NÁMĚSTÍ U STANICE METRA DECC STOJÍ KAŽDÝ DEN FRONTA 
 ZÁJEMCŮ O ZBYLÉ VSTUPENKY DANÉ NA POSLENÍ CHVÍLI DO PRODEJE. 

http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
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  Hromada prodloužil do léta 2025
Pražská Slavia prodloužila smlouvu se slovenským záložníkem Ja-
kubem Hromadou do léta 2025� Šestadvacetiletý středopolař pů-
sobí v Edenu od roku 2017, kdy přišel ze Sampdorie Janov� S červe-
nobílými získal tři mistrovské tituly a vyhrál národní pohár� „Kuba 
si prodloužení smlouvy jednoznačně zaslouží� Pro naše řady je to 
zejména z pohledu defenzivy neskutečně užitečný hráč� Neustále 
sleduje okolní hru a dokáže odbourávat útoky soupeře� Jsme moc 
rádi, že s námi bude pokračovat i nadále,“ říká sportovní ředitel 
Slavie Jiří Bílek� Před příchodem do vršovického celku si zahrál 
českou ligu během hostování v Plzní, předloni hostoval v Liberci� 
V nejvyšší soutěži odehrál 102 utkání a dal pět branek� Svými vý-
kony si vysloužil i nominaci do slovenské reprezentace, za kterou 
dosud nastoupil v pěti zápasech�

  Evropský kongres bude v Praze
Ligová fotbalová asociace (LFA) uspořádá příští rok v Praze kon-
gres organizace European Leagues, která sdružuje 40 evropských 
soutěží� Zasedání se uskuteční 19� až 21� dubna� Vrcholní předsta-
vitelé všech členských soutěží se na kongresu setkávají dvakrát 
ročně, LFA je členem organizace od podzimu 2018� Na kongresu se 
budou mimo jiné řešit změny formátu evropských pohárů a jejich 
dopad na národní ligy, jednat se bude také o solidárnějším rozdělení 
příjmů mezi jednotlivé pohárové soutěže nebo o podobě postupo-
vého klíče� „Vážíme si důvěry European Leagues, která nám přidělila 
pořadatelství 46� kongresu� Budeme se snažit v Praze uspořádat 
nezapomenutelné setkání� Z pohledu mezinárodní fotbalové diplo-
macie to považuji za úspěch,“ říká předseda LFA Dušan Svoboda�

 JAKUB HROMADA 

STALO SE���

 LUKÁŠ ČMELÍK 

AKTUÁLNĚ

  Změny ve vedení Slavie
Fotbalová Slavia rozšířila management� V představenstvu praž-
ského klubu budou působit Liou Jen-sung a Martin Říha, v dozor-
čí radě Marek Beitl a Číňanka Li Meng� Brankář Přemysl Kovář se 
od nového roku stane manažerem A-týmu� Liou Jen-sung, Li Meng 
a Beitl působí ve vedení společnosti CITIC Europe Holdings, která 
je majoritním vlastníkem Slavie� Říha ve vršovickém klubu pracoval 
jako generální sekretář� „Doplnění představenstva umožní částeč-
né přerozdělení kompetencí mezi jednotlivými členy� Liou Jen-sung 
bude mít na starosti zejména vztahy s majoritním akcionářem� 
Martin Říha ke své stávající pravomoci generálního sekretáře bude 
nově odpovědný za klíčové projekty a dlouhodobý rozvoj Slavie,“ 
uvedl klub� Cílem Slavie v příštím roce je vyhrát ligový titul nebo 
domácí pohár a postoupit do předkol Ligy mistrů či Evropské ligy� 
Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v nejvyšší soutěži ztrá-
cejí po podzimní části sezony dva body na lídra tabulky a úřadují-
cího mistra z Plzně� V MOL Cupu slávisté postoupili do čtvrtfinále� 
„Jsem si vědom toho, že je to velmi ambiciózní cíl v těžké konku-
renci našich soupeřů a posílit proto musíme nejen v rámci A-týmu, 
ale také v rámci managementu SKS,“ řekl předseda představenstva 
Slavie Jaroslav Tvrdík� Sedmatřicetiletý Kovář dosud plnil roli bran-
kářské trojky� Do posledního soutěžního utkání zasáhl v dubnu, kdy 
proti Zlínu v lize odchytal tři minuty� V Edenu působí od roku 2017�

  Dynamo uplatnilo opci
Slovenský fotbalista Lukáš Čmelík bude působit v Českých Budějo-
vicích minimálně do června roku 2025� Šestadvacetiletý ofenzivní 
hráč přišel v létě z Karviné na hostování s opcí, kterou se Dynamo 
rozhodlo uplatnit a podepsalo s ním dlouhodobou smlouvu� Za Čes-
ké Budějovice odehrál v lize 15 zápasů a dal tři góly� V týmu Dynama 
je nejlepším střelcem spolu s Lukášem Havlem� Celkem má v české 
nejvyšší soutěži na kontě 54 utkání a sedm branek� V minulosti pů-
sobil v Žilině, Sionu, Gliwicích a Dunajské Stredě�

https://www.chcipiskat.cz/
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Unikátní šampionát
na vlastní oči

Česká neúčast na mistrovství světa se pro-
táhne minimálně na dvě dekády, pokud se ná-
rodnímu týmu povede postoupit na příští šam-
pionát, který bude mít ještě víc účastníků (48) 
a bude se v roce 2026 hrát poprvé ve třech 
zemích - Spojených státech, Kanadě a Mexiku, 
tedy po celém severoamerickém kontinentu. 
Oproti tomu současnému v Kataru to znamená 
nebetyčný rozdíl, neboť ten je naopak rovněž 
premiérově situován do jednoho města.

 VÁCLAV TICHÝ  DAUHÁ 

V metropoli Dauhá a jejím blízkém okolí s výjimkou Al Bayt sto-

jí všech ostatních sedm stadionů, což skýtá ohromnou výhodu jak 

pro zúčastněné týmy, tak desetitisíce fanoušků, kteří je doprovázejí� 

A pochopitelně také pro ty, kteří sem právě proto přijeli vidět unikát-

ní šampionát na vlastní oči� Do této kategorie fotbalových neutrálů 

jsme patřili i my�

Navštívit během osmi dnů patnáct zápasů je pořádná porce, kterou 

by nebylo možné spořádat, kdyby vás nepřeváželo metro nebo spe- 

ciální autobusy� I tak to byla někdy honička, protože vstupní identifi-

kační procedury byly v několika vlnách, ale brzy si na ně člověk prostě 

zvykl, že k měsíčnímu svátku fotbalu s ohledem jeho bezpečný průběh 

prostě patří a v dnešní neklidné době obzvlášť�

Některé momenty se vám vryjí do paměti víc, některé se z ní po-

stupně vypaří nebo je překryjí čerstvější vjemy� Do výkopu zápasu 

s Brazílií zbývala necelé půlhodinka, když z šatnového tunelu vystou-

pil švýcarský kouč Murat Yakin, ale neměl v plánu kontrolovat, jak se 

jeho svěřenci rozcvičují na nadcházející konfrontaci s „kanárky“� Vydal 

se podél hřiště a pak přes celou šíři za brankou, aby pozdravil svoje 

krajany v sektoru v jejich fanouškovském sektoru� Že je patřičně svým 

výletem rozpumpoval, snad nemusím nijak zdůrazňovat, takže si pak 

nezadali co do temperamentního povzbuzování s Jihoameričany� Při 

zpáteční cestě ještě stihl stisknout ruku televizním reportérům a ka-

meramanům, chystajícím se na živé předzápasové vstupy ze Stadionu 

974� Po vítězném obratu v zápase pravdy se Srbskem, znamenajícím 

třetí švýcarský postup v řadě do play off prohlásil: „Jsem hrdý na celý 

tým, odvedl vynikající výkon� A jsem šťastný za celý národ!“ Po před-

chozím expozé mu věříte, že jsou to slova od srdce, a protože se jedná 

o kosmopolitní Švýcarsko, tak ještě dvojnásob�

Na Mezinárodní stadionu Chalífa, který byl postavený už v roce 

1976 a renovovaný pět let před světovým šampionátem, se hrálo utkání 

Ekvádor-Senegal� Vzhledem k tomu, že kolem trávníku se vine atletický 

ovál, byť zeleně přikrytý, máte to z tribuny logicky dál� Jenže když nad 

vámi senegalští bubeníci vytrvale, hlučně i monotónně buší do svých 

nástrojů, tak se hůř koncentrujete na dění pod sebou� A když mladý 

žurnalista z africké země, vzezřením i úsměvem připomínající ame-

rického herce Eddieho Murphyho, se začal o pár míst vedle do rytmu 

vsedě pohupovat, bylo to s pozorností ještě horší� Po dvou vstřelených 

gólech úřadujících mistrů Afriky pak vystřihl oslavné taneční figury…

V německém sebemrskačství po překvapivém vypadnutí jednoho 

z největších favoritů už ve skupině, což se mistrům světa z Brazílie 

2014 přihodilo poprvé v historii podruhé v řadě, téměř zapadlo, že zá-

pas Kostarikou premiérově pískal trojlístek ženských rozhodčích� Jako 

hlavní Francouzka Stéphanie Frappartová, které s praporky asistovaly 

Neuza Backová z Brazílie a Karen Diázová-Medinaová z Mexika� A pou-

ze statistici připomněli, že brankář Manuel Neuer si připsal devate-

náctý start na mistrovství světa, čímž se oddělil na špici historického 

pořadí od svého krajana Seppa Maiera a brazilského gólmana Cláudia 

Taffarela, kteří odchytali o jeden zápas na šampionátech méně�

Katarští organizátoři mají vize, jak naloží s některými stadiony 

po skončení mistrovství světa� „974“, která je vytvořena z obřích kon-

tejnerů (!), bude demontována a následně převezena jako dar do ně-

které ze zemí, nedisponujících podobným fotbalovým stánkem� Má ka-

pacitu 40 tisíc diváků, tak by se mezi zájemce postavit do fronty třeba 

i Česko, proklamativně stavící Národní stadion hezkou řádku let, což se 

ve většině středoevropských států mezitím povedlo realizovat� Mohli 

bychom aspoň tedy převzít název z Kataru, jehož mezinárodní volačka 

je právě 974, a připravit projekt Stadion 420… 

Messiho
tisícovka

Sedminásobný držitel Zlatého míče 

devátou trefou na světových šampioná-

tech předčil legendárního krajana Diega 

Maradonu, víc branek má z Argentinců 

na kontě už pouze Gabriel Batistu-

ta (10)� Z tisícovky soutěžních zápasů 

od října 2004 odehrál 169 za argentin-

skou reprezentaci, 778 za Barcelonu 

a 53 za současný tým Paris St� Germain� 

Během této doby zaznamenal 789 gólů 

proti 129 různým soupeřům� K tomu 

přidal i 338 asistencí�  

 LIONEL MESSI SE RADUJE 
 Z GÓLU DO SÍTĚ AUSTRÁLIE. 

 FRANCOUZSKÁ ROZHODČÍ STÉPHANIE FRAPPARTOVÁ 
 VSTOUPILA DO FOTBALOVÉ HISTORIE. 

Stylově oslavil 1000. utkání v pro-

fesionální kariéře Lionel Messi, když 

v osmifinále proti Austrálii poslal 

Argentince ve 35. minutě do vede-

ní. Pětatřicetiletý hvězdný útočník 

a argentinský kapitán ve vyřazovací 

fázi MS skóroval poprvé a na katar-

ském turnaji potřetí.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

 VE KTERÉ ZEMÍ SKONČÍ JAKO DAR TENTO 
 STADION „974“ VYTVOŘENÝ Z OBŘÍCH KONTEJNERŮ? 

 ŠVÝCARSKÝ KOUČ MURAT YAKIN SE ZDRAVÍ S DIVÁKY MS. 
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Lionel Messi odehrál v osmifinále proti Austrálii na MS 

v Kataru jubilejní 1000� zápas ve své kariéře a oslavil 

ho nejen postupem Argentiny, ale i vstřeleným gólem� 

V tisícovce utkání jich v dresu reprezentace, Barcelo-

ny a Paris Saint Germain nastřílel 789!

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Radši si zkrátil listopadovou dovolenou, kterou dostal v londýn-
ském West Hamu, než aby se omluvil z nominace na listopadový dvoj-
zápas českého národního týmu. Jako kapitán mu TOMÁŠ SOUČEK 
na plný úvazek šéfuje od loňského EURO 2021. Na světový šampio-
nát v Kataru se však sedmadvacetiletý středopolař dívá pouze v te-
levizi a v prosincové tvrdé přípravě na povánoční restart Premier  
League vidí šanci, jak výkonnostně, ale hlavně výsledkově zvednout 
tým i sebe ve zbytku sezony.   

Tomáš Souček: 

„Věřím,
že na Poláky
máme!“

Tomáš Souček: 

„Věřím,
že na Poláky
máme!“
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 To hrajete londýnské derby na Arsenalu, který je lídrem 

Premier League!

„Bude to den po Vánocích a všichni věříme, že do přerušené Pre-

mier League dobře vstoupíme�“ 

 Anglická nejvyšší soutěž na tak dlouhou přestávku není 

zvyklá…

„Pro mě to nebyl nezvyk, v Česku bývají po podzimní sezoně do-

volené většinou v prosinci, ale zdejší kluci dostali volno úplně poprvé 

a všichni to uvítali� Na druhou stranu musí být znovu příprava, pro-

tože zápasy jdou brzy po sobě� Máme během ní i tři přátelské zápasy 

- na rozjezd nás čeká Cambridge, pak letíme do italského Udine a ge-

nerálku sehrajeme s Fulhamem�“  

 Kolik hráčů z klubu bylo nebo stále ještě je na šampionátu?

„Pět� Areola jako brankářská dvojka Francie, Brazilec Paqueta, 

Declan Rice, německý bek Thilo Kehrer a marocký stoper Aguerd�“

 Jak budou naskakovat do přípravy West Hamu?

„Podle toho, v jaké fázi jejich národní tým na šampionátu skončí, 

tak se zapojí do přípravy v klubu� Nějakou dovolenou mít budou, ale ti, 

co by došli až do finále, by podle mě dostali jen tři čtyři dny volna, aby 

hned stihli první povánoční kolo�“

 TOMÁŠ SOUČEK STÁLE PATŘÍ MEZI KLÍČOVÉ HRÁČE WEST HAMU, 
 ZA KTERÝ LETOS V PREMIER LEAGUE ODEHRÁL 15 Z 16 UTKÁNÍ. 

 DRES KLADIVÁŘŮ OBLÉKÁ TOMÁŠ SOUČEK JIŽ TÉMĚŘ TŘI ROKY, 
 BĚHEM NICHŽ NASTOUPIL DO 125 ZÁPASŮ, V KTERÝCH VSTŘELIL 21 BRANEK. 

 VÁCLAV TICHÝ  LONDÝN/PRAHA 

 Jak vypadala listopadová dovolená „Kladivářů“?

„Měla být dva a půl týdne� Trenér Moyes nám dal vybrat, jestli 

chceme jet na nároďák, nebo ne, protože to v listopadovém termí-

nu nebylo povinné� Vybrali jsme si s „Cufem“ (Vladimírem Coufalem) 

nároďák, který nám volna trochu sebral, takže nám zbyl týden a půl 

dovolené� Prožil jsem ji v Česku� Druhé dceři byly tři týdny, tak ji ro-

dina aspoň poprvé viděla� Prvního prosince nám začínala příprava, 

tak jsme se vrátili zpátky do Londýna� Hned jsme měli dvoufázový 

trénink, takže jsme do toho vlítli po hlavě� Budeme pohromadě až 

do prvního zápasu 26� prosince�“

„Nasadil jsem si 
gólovou laťku až příliš 

vysoko…“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: whufc�com

Foto: whufc�com
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 Polsko čeká jako soupeř už v březnu v kvalifikaci o postup 

na EURO 2024 v Německu…

„Postoupilo ze skupiny, což je velký úspěch� Ale věřím, že s tím, jak 

jsme hráli proti velkým týmům, se budeme prezentovat i v zápasech 

proti Polsku� Bude to hodně vyrovnané, v prvním utkání je zapotřebí 

uspět, musíme se na Poláky pořádně připravit� Věřím, že na ně máme! 

Je to důležitý krok, vykopnout kvalifikaci prvním úspěšným dvojzápa-

sem a pak postupně přidávat další body�“

 Co říkáte výkonům Angličanů? Vyšlápnou si ve čtvrtfinále 

na mistry světa a velké rivaly Francouze?

„Ve skupině to zvládli, i osmifinále se Senegalem� Těším se na je-

jich čtvrtfinále s Francií, to ukáže, jak na tom doopravdy jsou� Musím 

vyzvednout Bellinghama s Kanem, kteří hodně anglický tým táhnou, 

klobouk dolů před jejich výkony� V sobotu se ukáže, jestli si zaslouží 

bojovat o medaile�“

 Kteří hráči vás ještě zaujali?

 TOMÁŠ SOUČEK S RODINOU NA STADIONU LONDÝNSKÉHO 
 MANČAFTU, S NÍMŽ JEJ POJÍ SMLOUVA DO ČERVNA 2024. 

 Jak pečlivě sledujete MS?

„Docela jo, ale nekoukal jsem se na čtyři zápasy denně… Většinou 

jsem se díval na jeden odpoledne a jeden večer� V play off se snažím vi-

dět všechna utkání, je to mistrovství světa, svátek fotbalu�“ 

 Hodně to bolí, že se díváte jen na televizi?

„Člověk by tam samozřejmě radši chtěl hrát, než sedět doma u tele-

vize� Pro národní týmy je mistrovství světa jako pro kluby Liga mistrů�“

 Jsou tam týmy, se kterými reprezentace nedávno hrávala - 

Wales, Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko…

„Myslím si, že mistrovství světa není o tolik těžší než EURO, některé 

zápasy jsou i lehčí� Ale nejtěžší je se na něj dostat, v tom je největší roz-

díl� Z Evropy na něj postoupí jen pár zemí, což jsme v kvalifikaci bohužel 

nezvládli� Věřím, že dostaneme šanci ještě za čtyři roky, a ještě víc se 

o mistrovství světa porveme�“

 Zaregistroval jste, že Nizozemci naposledy prohráli loni 

v červnu na EURO 2020 s Českem v Budapešti a od té doby v de-

vatenácti utkáních neprohráli?

„Slyšel jsem o tom, na tenhle úspěch nezapomenu� Byl to možná 

nejlepší zápas, co jsme za poslední dobu v nároďáku odehráli� „Ora-

njes“ najeli na úspěšnou éru a drží se na této vlně� Uvidíme, jak budou 

pokračovat v play off� Vždycky to porovnávám s tím, jak jsme s nimi 

hráli v minulosti my�“ 

 Co považujete zatím za největší překvapení turnaje?

„Asi když Saúdská Arábie porazila Argentinu, ale zbývající zápasy 

ve skupině už nezvládla� Korejci postoupili ze skupiny díky tomu, že 

nakonec porazili Portugalce, Japonsko dokonce prorazilo ze skupiny 

s Německem a Španělskem, když oba tyto silné týmy zdolalo� To bylo 

také úžasné�“

 PO SKONČENÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA SE SOUČEK A SPOL. VRHNOU NA VYLEPŠENÍ NELICHOTIVÉ 
 ŠESTNÁCTÉ POZICE, NA KTERÉ SE WEST HAM PO NEPOVEDENÉM PODZIMU V ANGLICKÉ LIZE NACHÁZÍ. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: whufc�com

Foto: whufc�com
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míči, přihrávkami i góly, když to půjde� Pořád budu chtít hrát jako ty 

dva uplynulé roky, snad ten měsíc přípravy pomůže týmu i mně, že si 

formu z Evropské konferenční ligy přeneseme i do Premier League� 

I s respektem k ostatním týmům, na které jsme narazili ve skupině, je 

Premier League kvalitativně výš�“

 Největším hromosvodem je trenér David Moyes, dokonce 

se spekulovalo i o jeho odvolání!

„Sám nám říkal, že to, co jsme tady odvedli, je neuvěřitelné� Že na to 

bude vzpomínat on, celý West Ham ještě mnoho let a že je vděčný, že 

u toho vzestupu mohl být� Jsme jedna skupina, na kterou se kritika valí, 

musíme držet při sobě� Po covidové pauze, kdy se asi dva měsíce nehrá-

lo, jsme to také otočili, protože jsme se v ní dobře připravili� Teď máme 

znovu šanci obrat zopakovat� Jako parta zažíváme nejen úspěchy, kdy 

nás všichni opěvují, tak i horší období, kdy jsme naopak kritizovaní�“ 

 K ANGAŽMÁ V ANGLII SE TOMÁŠ SOUČEK ODRAZIL SKVĚLÝMI VÝKONY V PRAŽSKÉ 
 SLAVII, S NÍŽ ZÍSKAL TŘI MISTROVSKÉ TITULY A DVA TRIUMFY V TUZEMSKÉM POHÁRU. 

„Rozhodně Mbappé s Giroudem, ten se mi líbí jako klasická devítka, 

která balon udrží nahoře� Mbappé i v Kataru potvrzuje, že patří k nej-

lepším hráčům světa, jak z pohledu statistik, tak také jak hraje�“ 

 Koho tipujete jako nového světového šampiona?

„Tipuji jako vítěze Brazilce, přijde mi, že mají tým dobře poskládaný 

vzadu, v záloze i vpředu� Brazílie se mi líbí jako celek, jaký fotbal hraje� 

Ale je to o jednom zápase� Nechám se sám překvapit, kdo to nakonec 

nejlíp zvládne�“ 

 West Ham zažívá rozporuplnou sezonu. V Premier League 

se mu nedaří, naopak v Evropské konferenční lize je stoprocentní. 

Čím si to vysvětlujete?

„V Premier League se nám dvě sezony vydařily nad plán� Chtěli jsme 

v tom pokračovat, ale nechytili jsme začátek� Měli jsme také hodně 

změn v kádru, přišla řada nových hráčů, což předtím nebývalo zvykem 

a asi jsme se ještě tolik nesehráli� Také týmový duch nebyl úplně takový 

jako v posledních dvou letech� Teď máme měsíc na to, abychom se dali 

do kupy a tahali zase za jeden provaz� Neproměňovali jsme také vylože-

né šance, naopak jsme dost často inkasovali po individuálních chybách, 

to všechno se pak promítlo ve výsledcích� Máme na čem pracovat, aby-

chom se zlepšili�“

 Váš parťák Vladimír Coufal vypadl z ligové sestavy a nastu-

puje v Evropské konferenční lize, na vás se také během podzimu va-

lila kritika… Jak to snášíte?

„Jak už jsem říkal, začátek sezony nevyšel jak týmově, tak mně in-

dividuálně� Na mě se snášela kritika kvůli gólům, že je nedávám jako 

dřív� Nasadil jsem si v první sezoně gólovou laťku až příliš vysoko 

a všichni po mně tady chtějí, abych to opakoval� Snažím se týmu po-

moci, jak můžu, i když se nejedná o vstřelené branky� Vybojovanými 

 K LISTOPADOVÉMU TRIUMFU 5:0 NAD FAERSKÝMI 
 OSTROVY PŘISPĚL TOMÁŠ SOUČEK JEDNOU ASISTENCÍ. 

Tomáš Souček
Narozen: 27� února 1995 * Výška: 192 cm * Váha: 86 kg * Stav: 

ženatý, manželka Natálie, dcery Tereza (4) a Karolína (6 týdnů) * 

Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Slovan Havlíčkův 

Brod (2000-2005), Slavia Praha (2005-2014), Viktoria Žižkov 

(2015), Slavia Praha (2015-2017), Slovan Liberec (2017), Slavia 

Praha (2017-2020), West Ham United (Anglie, 2020-?) * Repre-

zentace: 56 zápasů, 9 gólů * Největší úspěchy: postup do čtvrt-

finále EURO 2020, účast na EURO hráčů do 21 let (Polsko 2017), 

český mistr (2017, 2019� 2020), vítěz MOL Cupu (2018, 2019), ví-

těz ankety Fotbalista roku (2019� 2020)

ROZHOVORROZHOVOR
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 V POSLEDNÍM REPREZENTAČNÍM UTKÁNÍ LETOŠNÍHO ROKU 
 NESTAČILA PARTA OKOLO KAPITÁNA TOMÁŠE SOUČKA NA TURECKO (1:2). 

 Kalendářní rok 2022 se pomalu blíží ke konci, jak ho hod-

notíte fotbalově z pohledu West Hamu, české reprezentace 

i svého osobního?

„Dvaadvacítku mám rád, nosil jsem ji ve Slavii, mám ji v nároďá-

ku� Z rodinného pohledu to byl úžasný rok, narodila se nám v něm 

druhá dcera Karolínka, kterou jsme v něm jak počali, tak porodili� 

Z fotbalového hlediska byl první půlrok velmi úspěšný, skončili jsme 

v Premier League na sedmém místě, což byl obrovský úspěch� Po-

stoupili jsme až do semifinále Evropské ligy, kde jsme vypadli s poz-

dějším vítězem Frankfurtem, což nás dlouho mrzelo� Ale úspěch 

to byl taky� Dal jsem za sezonu šest gólů, s tím jsem byl spokojený� 

Druhá polovina roku, jak jsme se už bavili, nedopadla individuál- 

ně podle představ včetně jen dvou vstřelených branek, s ní moc 

spokojený nejsem� Proto se musíme jako tým i já zlepšit, abychom 

dostali West Ham tam, kam patří, tedy nahoru� Co se týče nároďá-

ku, tak se to sice blbě říká, ale v Lize národů i v březnovém play off 

se Švédskem to bylo herně docela dobré, akorát prostě výsledky 

nepřišly� Výjimkou byl nepovedený domácí zápas s Portugalskem� 

Nepostoupili jsme na mistrovství světa do Kataru a vypadli jsme 

z „áčka“ Ligy národů� O to víc chceme v roce 2023 udržet kvalitu 

hry a zároveň zlepšit výsledky� Náš cíl je jednoznačně postoupit 

na EURO 2024, chceme si to hned od začátku rozdat s Poláky a zno-

vu si zahrát na evropském šampionátu jako v roce 2021� Chceme 

navázat na hráče, kteří rozjeli sérii pravidelných českých účastí 

na závěrečném turnaji� Navíc se hraje v sousedním Německu, kde 

to bude na krásných bundesligových stadionech se skvělou atmo-

sférou jak pro hráče, tak pro fanoušky�“ 

„Angličany 
táhnou v Kataru 

Bellingham a Kane!“

 ZA NÁRODNÍ TÝM ODEHRÁL RODÁK Z HAVLÍČKOVA BRODU 56 UTKÁNÍ, V NICHŽ VSTŘELIL 9 GÓLŮ. 

ROZHOVORROZHOVOR



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://sidelinesports.com/cs/?


Dosáhl na všechny možné individuální i klubové trofeje, ale jedna mu 
k nesmrtelnosti chybí. Na cestě za vytouženým pohárem pro mistra 
světa dovedl Lionel Messi svou Argentinu už do čtvrtfinále. Udělá 
ještě poslední tři nejtěžší kroky, nebo klopýtne na nejbližší překážce 
v podobě Nizozemců?

Dokončí Messi
titulovou misi? 
Dokončí Messi
titulovou misi? 
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PROGRAM MS 2022 V KATARU 

OSMIFINÁLE
3� prosince: 16:00 Nizozemsko - USA 3:1 (Dauhá, Chalífův mezinárodní),

3� prosince: 20:00 Argentina - Austrálie 2:1 (Rajján),
4� prosince: 16:00 Francie - Polsko 3:1 (Dauhá, Sumáma),

4� prosince: 20:00 Anglie - Senegal 3:0 (Chúr),
5� prosince: 16:00 Japonsko - Chorvatsko 1:2 (Vakra),

5� prosince: 20:00 Brazílie - Korea 4:1 (Dauhá, 974),
6� prosince: 16:00 Maroko - Španělsko (Dauhá, Education City),

6� prosince: 20:00 Portugalsko - Švýcarsko (Lusail)�

ČTVRTFINÁLE
9� prosince: 16:00 1� čtvrtfinále: vítěz 5OF - vítěz 6OF (Dauhá, Education City),

9� prosince: 20:00 Nizozemsko - Argentina (Lusail),
10� prosince: 16:00 Francie - Anglie (Dauhá, Sumáma),

10� prosince: 20:00 4� čtvrtfinále: vítěz 3OF - vítěz 4 OF (Chúr)�

SEMIFINÁLE
13� prosince: 20:00 vítěz 1ČF - vítěz 2ČF (Lusail),
14� prosince: 20:00 vítěz 3ČF - vítěz 4ČF (Chúr)�

O 3. MÍSTO
17� prosince: 16:00 (Dauhá, Chalífův mezinárodní)�

FINÁLE
18� prosince: 16:00 (Lusail)�

Časy jsou v SEČ�

PROGRAM MS 2022 V KATARU 

SKUPINA A
20� listopadu: 17:00 Katar - Ekvádor 0:2 (Chúr),

21� listopadu: 17:00 Senegal - Nizozemsko 0:2 (Dauhá, stadion Sumáma),
25� listopadu: 14:00 Katar - Senegal 1:3 (Dauhá, Sumáma),

25� listopadu: 17:00 Nizozemsko - Ekvádor 1:1 (Dauhá, Chalífův mezinárodní),
29� listopadu: 16:00 Nizozemsko - Katar 2:0 (Chúr),

29� listopadu: 16:00 Ekvádor - Senegal 1:2 (Dauhá, Chalífův mezinárodní)�

SKUPINA B
21� listopadu: 14:00 Anglie - Írán 6:2 (Dauhá, Chalífův mezinárodní),

21� listopadu: 20:00 USA - Wales 1:1 (Rajján),
25� listopadu: 11:00 Wales - Írán 0:2 (Rajján),
25� listopadu: 20:00 Anglie - USA 0:0 (Chúr),

29� listopadu: 20:00 Wales - Anglie 0:3 (Rajján),
29� listopadu: 20:00 Írán - USA 0:1 (Dauhá, Sumáma)�

SKUPINA C
22� listopadu: 11:00 Argentina - Saúdská Arábie 1:2 (Lusail),

22� listopadu: 17:00 Mexiko - Polsko 0:0 (Dauhá, 974),
26� listopadu: 14:00 Polsko - Saúdská Arábie 2:0 (Dauhá, Education City),

26� listopadu: 20:00 Argentina - Mexiko 2:0 (Lusail),
30� listopadu: 20:00 Polsko - Argentina 0:2 (Dauhá, 974),
30� listopadu: 20:00 Saúdská Arábie - Mexiko 1:2 (Lusail)�

SKUPINA D
22� listopadu: 14:00 Dánsko - Tunisko 0:0 (Dauhá, Education City),

22� listopadu: 20:00 Francie - Austrálie 4:1 (Vakra),
26� listopadu: 11:00 Tunisko - Austrálie 0:1 (Vakra),

26� listopadu: 17:00 Francie - Dánsko 2:1 (Dauhá, 974),
30� listopadu: 16:00 Tunisko - Francie 1:0 (Dauhá, Education City),

30� listopadu: 16:00 Austrálie - Dánsko 1:0 (Vakra)�

SKUPINA E
23� listopadu: 14:00 Německo - Japonsko 1:2 (Dauhá, Chalífův mezinárodní),

23� listopadu: 17:00 Španělsko - Kostarika 7:0 (Dauhá, Sumáma),
27� listopadu: 11:00 Japonsko - Kostarika 0:1 (Rajján),
27� listopadu: 20:00 Španělsko - Německo 1:1 (Chúr),

1� prosince: 20:00 Japonsko - Španělsko 2:1 (Dauhá, Chalífův mezinárodní),
1� prosince: 20:00 Kostarika - Německo 2:4 (Chúr)�

SKUPINA F
23� listopadu: 11:00 Maroko - Chorvatsko 0:0 (Chúr),

23� listopadu: 20:00 Belgie - Kanada 1:0 (Rajján),
27� listopadu: 14:00 Belgie - Maroko 0:2 (Dauhá, Sumáma),

27� listopadu: 17:00 Chorvatsko - Kanada 4:1 (Dauhá, Chalífův mezinárodní),
1� prosince: 16:00 Chorvatsko - Belgie 0:0 (Rajján),

1� prosince: 16:00 Kanada - Maroko 1:2 (Dauhá, Sumáma)�

SKUPINA G
24� listopadu: 11:00 Švýcarsko - Kamerun 1:0 (Vakra),

24� listopadu: 20:00 Brazílie - Srbsko 2:0 (Lusail),
28� listopadu: 11:00 Kamerun - Srbsko 3:3 (Vakra),

28� listopadu: 17:00 Brazílie - Švýcarsko 1:0 (Dauhá, 974),
2� prosince: 20:00 Kamerun - Brazílie 1:0 (Lusail),

2� prosince: 20:00 Srbsko - Švýcarsko 2:3 (Dauhá, 974)�

SKUPINA H
24� listopadu: 14:00 Uruguay - Korea 0:0 (Dauhá, Education City),

24� listopadu: 17:00 Portugalsko - Ghana 3:2 (Dauhá, 974),
28� listopadu: 14:00 Korea - Ghana 2:3 (Dauhá, Education City),

28� listopadu: 20:00 Portugalsko - Uruguay 2:0 (Lusail),
2� prosince: 16:00 Korea - Portugalsko 2:1 (Dauhá, Education City),

2� prosince: 16:00 Ghana - Uruguay 0:2 (Vakra)�

MS 2022 - ZÁKLADNÍ SKUPINY

SKUPINA A

1� Nizozemsko 3 2 1 0 5:1 7

2� Senegal 3 2 0 1 5:4 6

3� Ekvádor 3 1 1 1 4:3 4

4� Katar 3 0 0 3 1:7 0

SKUPINA B

1� Anglie 3 2 1 0 9:2 7

2� USA 3 1 2 0 2:1 5

3� Írán 3 1 0 2 4:7 3

4� Wales 3 0 1 2 1:6 1

SKUPINA C

1� Argentina 3 2 0 1 5:2 6

2� Polsko 3 1 1 1 2:2 4

3� Mexiko 3 1 1 1 2:3 4

4� Saúdská Arábie 3 1 0 2 3:5 3

SKUPINA D

1� Francie 3 2 0 1 6:3 6

2� Austrálie 3 2 0 1 3:4 6

3� Tunisko 3 1 1 1 1:1 4

4� Dánsko 3 0 1 2 1:3 1

SKUPINA E

1� Japonsko 3 2 0 1 4:3 6

2� Španělsko 3 1 1 1 9:3 4

3� Německo 3 1 1 1 6:5 4

4� Kostarika 3 1 0 2 3:11 3

SKUPINA F

1� Maroko 3 2 1 0 4:1 7

2� Chorvatsko 3 1 2 0 4:1 5

3� Belgie 3 1 1 1 1:2 4

4� Kanada 3 0 0 3 2:7 0

SKUPINA G

1� Brazílie 3 2 0 1 3:1 6

2� Švýcarsko 3 2 0 1 4:3 6

3� Kamerun 3 1 1 1 4:4 4

4� Srbsko 3 0 1 2 5:8 1

SKUPINA H

1� Portugalsko 3 2 0 1 6:4 6

2� Jižní Korea 3 1 1 1 4:4 4

3� Uruguay 3 1 1 1 2:2 4

4� Ghana 3 1 0 2 5:7 3

MS V KATARUMS V KATARU

NA MS NADEŠEL ČAS 
NESMLOUVAVÉHO PLAY OFF!

Základní skupiny jsou minulostí, v Kataru už jde do tuhého� Klopýt-

nutí se neodpouští, následuje nekompromisní cesta domů�  Na ni se 

již po základních skupinách nečekaně vypravili i někteří větší či menší 

favorité na cenné umístění� Platí to především o Němcích, kteří si tak 

zopakovali stejné klopýtnutí na minulém světovém šampionátu v Rus-

ku� Na něm skončili bronzoví plejeři Belgie, kteří se však rozhádaní lou-

čili s Katarem, když nezvládli „hratelnou“ skupinu s Kanadou, Chorvat-

skem a Marokem� Také výpadek Dánska nebo Uruguaye byl nečekaný�

Svou sílu naopak ukazuji - pomiňme duel s náhradníky v sestavě pro-

ti Tunisku - obhájci titulu z Francie� S hvězdným střelcem Mbappém 

prolétli do čtvrtfinále, v němž je čeká superprestižní mač s Angličany, 

jejichž sestava je prošpikovaná mladými talenty v čele s Bellinghamem� 

Ambice neskrývá ani Messiho Argentina, která se po rozpačitém 

startu dostává do skvělé formy� Čtvrtfinálovou stopku jí chce vysta-

vit tradičně ofenzivně naladěná nizozemská letka� A ve hře stále jsou 

snad největší favorité na zisk titulu Brazilci� O vítězi bude definitivně 

jasno příští neděli� 

 FOTBALISTÉ NĚMECKA SICE V POSLEDNÍM UTKÁNÍ VE SKUPINĚ 
 ZDOLALI KOSTARIKU 4:2, ALE K POSTUPU JIM TO NEPOMOHLO. 

 ANGLIČANÉ JSOU JIŽ VE ČTVRTFINÁLE, 
 V NĚMŽ SI TO ROZDAJÍ S FRANCOUZI. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Mbappé K� (Francie) 5 gólů / 2 asistence

Messi L� (Argentina) 3 / 1, Morata A� (Španělsko) 3 / 1

Gakpo C� (Nizozemsko) 3 / 0, Giroud O� (Francie) 3 / 0
Rashford M� (Anglie) 3 / 0, Saka B� (Anglie) 3 / 0, Valencia E� (Ekvádor) 3 / 0

 FRANCII TÁHNOU KANONÝŘI KYLIAN MBAPPÉ 
 (VPRAVO, 5 GÓLŮ) A TŘÍGÓLOVÝ OLIVIER GIROUD. 
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Martin Svědík: „Podzim? 
Skvělá zkušenost ve všem!“

V nové situaci načerpal neocenitelné zkušenosti. Trenér MARTIN SVĚDÍK 
vedl Slovácko celý podzim na třech frontách. V lize, domácím poháru a Kon-
ferenční lize. „Pro mě to byla skvělá zkušenost ve všem,“ bilancuje Svědík, 
který nemohl s mužstvem odjet po sezoně na soustředění do Dubaje, kam 
hráči vzali i své rodiny. Kouč podstoupil plánovanou operaci kolena. 

 MARTIN SVĚDÍK MÁ ZA SEBOU VELMI NÁROČNÝ PODZIMNÍ PROGRAM. 

 MARTIN SVĚDÍK KOUČUJE SVÉ SVĚŘENCE VE SLOVÁCKU UŽ OD LISTOPADU 2018. 

 Mrzí vás, že jste nemohl být s týmem v Dubaji, kde hráči byli 

i s rodinami za odměnu po podzimní části? A jak probíhala komuni-

kace s vašimi asistenty?

„Každá neúčast s týmem pro mě není veselá� Kdybych si teď mohl 

vybrat mezi nemocnicí a Dubají, určitě bych si vybral Dubaj� Bohužel 

můj zdravotní stav byl takový, že operace byla v podstatě nevyhnutel-

ná� V kontaktu jsem se všemi trenéry, odjel tam i Honza Baránek (nový 

asistent)� Hráči plnili dopoledne tréninkový plán, ale taky si vyčistili hla-

vy� Proto tam jeli i s rodinami, kterým se po tréninku věnovali�“

 Majitel pan Zdeněk Zemek splnil slib a mužstvo vyslal 

do Dubaje za postup do základní skupiny Konferenční ligy. Přivítal 

jste to?

„Jednoznačně, kluci si tohle zasloužili� Vyhráli pro klub trofej, po-

stoupili do základní skupiny Konferenční ligy� Musím říct, že celou 

minulou sezonu a celý podzim jeli na maximum� Jsem i rád, že to pro-

běhlo touto netradiční formou, zvlášť když se takhle brzo skončilo� 

Navíc máme skvělou partu, tohle ji pomůže utužit� A je dobře, že tam 

mohly být i rodiny, vždyť i ty jsou důležitou součástí fotbalového ži-

vota a odpočinek s klukama si zaslouží�“

ROZHOVORROZHOVOR

 KOUČ V OBJETÍ S LIGOVÝM REKORDMANEM, 
 DEVĚTATŘICETILETÝM ZÁLOŽNÍKEM MILANEM PETRŽELOU. 

Foto: fcslovacko�cz

Foto: fcslovacko�cz

Foto: fcslovacko�cz
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 Jak hodnotíte uplynulý podzim? Poprvé jste hráli v základní 

skupině evropského poháru, v lize jste na osmém místě.

„Podzim byl především náročný vzhledem k programu� Poprvé 

jsme zažívali takhle nabitý sled zápasů� V evropských pohárech jsme 

měli deset velmi kvalitních utkání navíc� Myslím, že jsme je i zvládli� 

Ano, třeba v Turecku proti Fenerbahce jsme mohli podat určitě lep-

ší výkon, ale soupeř měl velkou kvalitu� S AIK jsme si poradili velice 

dobře, hlavně doma jsme hráli skvělý fotbal se skvělým výsledkem� 

A myslím, že ve skupině jsme ani jednou nepropadli, i když horší pasá-

že jsme měli� Ale myslím, že převažovala kladná část�“

 Proč se nepovedlo postoupit?

„Myslím, že o ještě větším úspěchu rozhodovaly domácí zápasy� 

Bohužel jsme ani jednoho soupeře v domácím prostředí neporazili� 

Bylo vidět, že nás zlobí produktivita� Myslím, že v obranné činnosti 

jsme hráli velice dobře�“

 A liga?

„Začátek nebyl úplně špatný, ale postupem času přicházela únava 

z cestování a z celého programu� Myslím, že pak bylo vidět, že muž-

stvo máme trochu starší� Nasčítalo se to� Ale pozor, nechceme se 

vymlouvat� Jsme rádi, že jsme se do skupiny dostali a že jsme tohle 

všechno mohli zažít� Kdybych hledal příčiny, proč nemáme v lize tolik 

bodů, jsou to zase jednoznačně domácí zápasy� Nezvládli jsme utkání 

s Libercem, Bohemians a Jabloncem� Třeba s Jabloncem jsem viděl, že 

nemáme šťávu� Zklamali jsme v Plzni nebo na Spartě� Další věc je, že 

jsme museli v létě měnit klíčové hráče�“ 

 Odešli záložník Lukáš Sadílek a útočníci Václav Jurečka 

a Rigino Cicilia.

„Tři klíčoví hráči, kteří dali dohromady přes pětadvacet gólů� Jed-

noznačně mužstvu chybí a noví hráči neměli čas na adaptaci� Museli 

jsme sestavou točit, někdy nebyla naše kvalita taková, abychom do-

kázali zápas dotáhnout do vítězného konce� Ale ukázalo se, že kondič-

ně jsme byli připraveni dobře� Jsem také rád, že jsme zvládli závěr, zís-

kali devět bodů ze čtyř zápasů, udrželi se na dostřel čtvrtého místa 

a postupujeme v domácím poháru�“

 Jaká to pro vás byla na podzim trenérská zkušenost? Co 

se vám během něj ukázalo?

„Pro mě to byla skvělá zkušenost ve všem� Sledoval jsem reakce 

mužstva, pracoval s hráči, různě je musel nasazovat� Jsou to nenahra-

ditelné zkušenosti, které se mnou půjdou do další kariéry, nikde jinde 

je nenaberete� Měli jsme i trošku nevýhodu, že se hrálo mistrovství 

světa v Kataru, protože za normálních okolností by byl program víc 

roztříštěný� Teď se jelo nonstop� Tréninková činnost je jiná� Každo-

pádně se nám ukázalo, že náš tréninkový proces je v pořádku� Měli 

jsme vynikající přípravu, protože mužstvo vydrželo fyziologicky� 

V tomhle náročném programu jsme měli minimum zranění�“

 Což musíte kvitovat, zvlášť když jste viděl, jak se s absen-

cemi perou jiné týmy. 

„Je to nějaká zkušenost a ověřili jsme si, že naše cesta z hlediska 

přípravy mužstva je správná a dobrá� Je sice náročná, ale je potřeba� 

Nemáme tak široký kádr jako Plzeň nebo Slavia, kdyby nám vypadli 

klíčoví hráči, byli bychom na tom mnohem hůř� Nikdo nám nevypadl 

dlouhodobě, jsem rád, že kluci vydrželi� Musím hráče pochválit, jaký 

mají charakter� Když jde do tuhého, dokáže se tým semknout a vítěz-

ství doslova vydřít�“

 Jaké máte cíle pro jaro?

„Cíle jsou jasné� V poháru se chceme dostat co nejdál a v lize být co 

nejvýš� Chceme proniknout do šestky a v MOL Cupu je každý zápas 

důležitý� Jsme ve čtvrtfinále, bude záležet na losu, ale je to jako na mis-

trovstvsí světa� Pokud chcete vyhrát, musíte porazit všechny�“ 

 MARTIN SVĚDÍK SI VYZKOUŠEL I POST 
 TRENÉRA ČESKÉ REPREZENTACE DO 20 LET. 

 MARTIN SVĚDÍK BĚHEM DUELU KONFERENČNÍ LIGY S PARTIZANEM BĚLEHRAD. 

ROZHOVORROZHOVOR

Martin Svědík
Narozen: 27� června 1974 * Hráčská kariéra: Baník Ostrava 

(1993-1994), Sigma Olomouc (1995), Příbram (1995-1996), Láz-

ně Bohdaneč (1996-1998) * Největší úspěchy: člen reprezen-

tačního výběru do 21 let * Trenérská kariéra: FK Pardubice 

(2008-2013), Baník Ostrava (2013), Baník Ostrava (asistent, 

2013-2014), Dinamo Minsk (Bělorusko, asistent, 2014-2015), 

česká reprezentace do 20 let (2015-2016), FK Mladá Boleslav 

(2016-2017), Vysočina Jihlava (2018), 1� FC Slovácko (2018-?) * 

Největší úspěchy: vítězství v českém poháru (2022), základ-

ní skupina Konferenční ligy (2022), 4� místo v první lize (2021, 

2022), postup do druhé ligy (2012)

Foto: fcslovacko�cz
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  Senzor kontakt CR7 nezaznamenal
Oficiální dodavatel míčů pro mistrovství světa Adidas ukončil váš-
nivé spory fanoušků o autorství prvního gólu Portugalska v utkání 
s Uruguayí� Senzor v míči Al Rihla, navrženém pro finálový turnaj, 
nezaznamenal podle výrobce žádný kontakt s hlavou Cristiana Ro-
nalda, který se snažil tečovat střílený centr Bruna Fernandese, tak-
že branka byla správně připsána záložníkovi Manchesteru United� 
Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče úvodní branku 
zápasu na hřišti mohutně oslavoval� Nakonec se ale devátého zápi-
su do střeleckých statistik na turnajích MS nedočkal a jako autor 
branky byl označen centrující Bruno Fernandes� Jako střelce ho 
oficiálně potvrdila i FIFA�

  Queiroz se rozloučil
Trenér Carlos Queiroz podle očekávání nebude po konci na mis-
trovství světa pokračovat u fotbalistů Íránu� Devětašedesátile-
tý Portugalec, který měl smlouvu do konce šampionátu, se den 
po porážce 0:1 se Spojenými státy rozloučil vzkazem na sociálních 
sítích�  Írán převzal dva měsíce před mistrovstvím světa v Kataru� 
Asijský celek ve skupině B porazil Wales a skončil na třetím místě� 
Výraznou stopu u íránské reprezentace zanechal hlavně při prvním  
angažmá mezi lety 2011 až 2019� Národní týmy trénoval i v Kolum-
bii, v Egyptě a v Portugalsku�

  Bale má stále chuť
Kapitán velšské reprezentace Gareth Bale po porážce 0:3 s Anglií 
a konci na světovém šampionátu v Kataru prohlásil, že má nadále 
chuť hrát za národní tým� Hvězdný útočník, který ostrovní derby 
kvůli svalovému zranění nedohrál, už vyhlíží další kvalifikační cyk-
lus na EURO 2024� „Za reprezentaci budu hrát tak dlouho, jak jen 
budu moct� A dokud mě tu budou chtít,“ řekl v rozhovoru pro BBC� 
Třiatřicetiletý kanonýr je se 111 zápasy a 41 brankami rekordma-
nem velšské reprezentace� „Drakům“ pomohl na MS po 64 letech 
a v roce 2016 byl i ústřední postavou při historickém postupu 
do semifinále EURO ve Francii�

 GUARDIOLA ZŮSTANE U CITY. 

 BALE V REPREZENTACI NEKONČÍ. 

  Guardiola má nový kontrakt
Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola prodloužil s klu-
bem smlouvu o další dva roky� Španělský kouč tak bude u úřadují-
cích anglických mistrů vázán do léta 2025, dosavadní kontrakt by 
mu vypršel po sezoně� Od svého příchodu v roce 2016 dovedl man-
chesterský tým k 11 trofejím� „Citizens“ pod jednapadesátiletým 
trenérem, který předtím sklízel úspěchy s Barcelonou a s Bayernem, 
čtyřikrát vyhráli Premier League, čtyřikrát Ligový pohár, jednou  
Anglický pohár a dvakrát anglický Superpohár� Na kýžený triumf 
v Lize mistrů ale dál čekají, v loňském finále nestačili na Chelsea�

  Martínez po vyřazení rezignoval
Trenér Roberto Martínez po vyřazení obhájce bronzu Belgie 
na fotbalovém mistrovství světa v Kataru oznámil rezignaci� Re-
prezentaci vedl od roku 2016� „Rudí ďáblové“ skončili na turnaji 
po bezbrankové remíze s finalisty minulého světového šampioná-
tu Chorvaty a výhře Maroka 2:1 nad Kanadou� Devětačtyřicetiletý 
španělský kouč měl smlouvu do konce roku� Rozhodnutí už učinil 
před začátkem turnaje v Kataru� „Po třetím místě na mistrovství 
světa 2018 jsem měl spoustu nabídek, ale chtěl jsem zůstat loa-
jální a dodržet kontrakt� Teď naše cesta skončila� Mé rozhodnutí 
ale nemá nic společného s vyřazením,“ zdůrazňuje� Před čtyřmi 
lety v Rusku dovedl Belgii k premiérové medaili na mistrovství 
světa� Na loňském evropském šampionátu jeho svěřenci vypadli 
ve čtvrtfinále s pozdějšími vítězi Italy�

  Beale se vrací do Rangers
Novým trenérem fotbalistů Glasgow Rangers byl jmenován Michael 
Beale� Dvaačtyřicetiletý Angličan podepsal smlouvu do konce roku 
2026 a na lavičce skotského celku nahradil Giovanniho van Bronc-
khorsta� Už v minulosti v Rangers pracoval jako asistent, ve stejné 
funkci působil také v Sao Paulu� Jako hlavní trenér dosud vedl pouze 
Queens Park, kam přišel letos v červnu� 

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

https://www.chcipiskat.cz/
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  Advocaat opět přerušil důchod
Pětasedmdesátiletý Dick Advocaat se už po několikáté vrací z tre-
nérského důchodu a do konce sezony povede druholigový tým ADO 
Den Haag� Na jeho lavičce nahradí bývalého útočníka Liverpoolu 
Dirka Kuijta, který byl minulý týden propuštěn� Velezkušený kouč, 
jehož rekordní počet 37 vítězství u nizozemské reprezentace pře-
konal na probíhajícím mistrovství světa v Kataru Louis van Gaal, 
v rodném Haagu začal v 60� letech hráčskou kariéru, ale nikdy tým 
netrénoval� Své nejnovější angažmá potvrdil v nizozemské televizi� 
Den Haag před dvěma lety sestoupil do druhé ligy a návrat mezi 
elitu mu v minulé sezoně těsně unikl po porážce v penaltovém roz-
střelu v play off�  Advocaat trénuje více než 40 let� Třikrát působil 
na lavičce nizozemské reprezentace, vedl také národní týmy Spoje-
ných arabských emirátů, Koreje, Belgie, Ruska, Srbska a Iráku, kde 
skončil loni v listopadu� Na klubové úrovni seděl na lavičce Eindho-
venu, Glasgow Rangers, Mönchengladbachu či Sunderlandu�

  Opustí PSG Park princů?
Fotbalisty Paris St� Germain možná čeká stěhování� Prezident fran-
couzského velkoklubu Násir Chelajfí v rozhovoru pro španělský list 
Marca uvedl, že desetinásobní ligoví šampioni už nejsou v Parku 
princů vítaní� Na stadionu, který vlastní město, hraje PSG od roku 
1974� „Tlačí na nás, abychom odešli� Hrají si s námi a už nás to unavu-
je� Mám Park princů rád, jeho historii, chovám k němu velkou úctu� 
Zůstat tady pro nás byla vždy priorita, ale nechtějí nás tu,“ pro-
hlašuje a zdůrazňuje: „Investovali jsme do stadionu 80 milionů eur 
(téměř dvě miliardy korun), přitom není náš� Kdo by něco takové-
ho udělal?“ V minulých dnech si stěžoval, že město odmítá stadion 
s kapacitou 48 tisíc míst prodat katarskému investičnímu fondu 
QSI, který vlastní PSG od roku 2011� Klub má Park princů v třiceti-
letém nájmu� „Nemáme v úmyslu Park princů prodat, je to dědictví 
města a Pařížanů,“ lakonicky konstatuje zástupce pařížské radnice 
Emmanuel Gregoire z odboru rozvoje�

 KOUČ ADVOCAAT SE VRACÍ K TRÉNOVÁNÍ. 

 FOTBALISTÉ PSG SE MOŽNÁ BUDOU STĚHOVAT. 

  Na debakl 
s Československem nezapomněl
Zatímco mezi fotbalisty je rekordem v počtu účastí pět mistrovství 
světa, mezi novináři je to více než třikrát tolik� Pro argentinského 
komentátora Enriqueho Macayu je šampionát v Kataru už sedmnác-
tým, což je podle FIFA unikát� Od roku 1958 nechyběl ani na jednom 
závěrečném turnaji, letos v den svých 88� narozenin komentoval 
úvodní zápas mezi Katarem a Ekvádorem� V rozhlase začínal už jako 
patnáctiletý, k milovanému fotbalu se poprvé dostal díky záskoku 
za nepřítomného kolegu� Později působil jako komentátor i v tele-
vizi, kde v 90� letech uváděl vlastní pořad� Psal rovněž sloupky pro 
přední argentinské deníky Clarín a La Nación� Na svůj premiérový 
šampionát ve Švédsku tehdy třiadvacetiletý Macaya nezapomněl� 
„Mysleli jsme si, že jsme nejlepší na světě, ale tahle iluze padla, když 
nám Československo vstřelilo šest gólů� Nemohl jsem tomu uvěřit, 
bylo to nepochopitelné� Jak nám mohl dát šest gólů tým, o kterém 
jsem nikdy neslyšel? Nemohl jsem se s tím vyrovnat, a tak jsem začal 
znovu kouřit, i když jsem tři roky předtím přestal,“ vzpomíná slavný 
komentátor na porážku 1:6 s Československem�

  Final Four bude v Nizozemsku
Hostitelem Final Four třetího ročníku Ligy národů bude v červ-
nu příštího roku Nizozemsko� Zápasy se uskuteční v Rotterdamu 
a v Enschede� Rozhodl o tom výkonný výbor UEFA� Semifinále se 
uskuteční 14� a 15� června, souboj o třetí místo a finále bude na pro-
gramu 18� června� Vedle Nizozemska si účast mezi elitní čtyřkou 
vybojovali Chorvatsko, Itálie a finalisté posledního ročníku Španělé� 
Složení semifinálových dvojic určí lednový los v Nyonu� UEFA zalo-
žením Ligy národů v roce 2018 nahradila přípravné zápasy� První 
ročník ovládlo v červnu 2019 domácí Portugalsko, loni v říjnu v Itálii 
se z trofeje radovali mistři světa Francouzi�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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  Martino ohlásil konec
Trenér Gerardo „Tata“ Martino oznámil, že skončí u mexické fotbalo-
vé reprezentace� Argentinský kouč po výhře 2:1 nad Saúdskou Arábií, 
která jeho týmu těsně nestačila k postupu do osmifinále, cítil obrov-
skou frustraci a smutek� Za neúspěch na turnaji v Kataru přijal plnou 
odpovědnost� „Moje smlouva skončila v okamžiku, kdy rozhodčí od-
pískal konec zápasu� Nic jiného mi nezbývá,“ konstatuje šedesátiletý 
trenér, jehož svěřenci na světových šampionátech vypadli ve skupině 
po sedmi účastech v osmifinále za sebou� Mexičané v Kataru doplatili 
na špatnou produktivitu� Naprázdno vyšli proti Polákům i Argentin-
cům (0:2)�  Bývalý trenér Argentiny, Paraguaye nebo Barcelony pře-
vzal mexickou reprezentaci v lednu 2019 poté, co s Atlantou United 
získal titul v zámořské MLS� Jednou vyhrál Zlatý pohár, jinak byl spíše 
kritizován� I za to, že na letošní světový šampionát nevzal útočníka 
a historicky nejlepšího střelce Javiera Hernándeze�

 MEXIČANY UŽ TRENÉR MARTINO NEPOVEDE. 

  River Plate trumfne Maracaná
Stadion fotbalistů River Plate bude po rekonstrukci největší v Jižní 
Americe� Argentinský klub oznámil, že Mas Monumentall nově poj-
me 84�567 diváků� Podle agentury Reuters tak překoná stadion Mo-
numental v Limě s kapacitou 80�093 míst i proslulé Maracaná v Riu 
de Janeiro, kam se vejde 78�838 fanoušků� Klub z Buenos Aires, kte-
rý má v držení rekordních 37 argentinských titulů, se chystá pře-
stavěnou arénu otevřít v polovině roku 2024� Během rekonstrukce 
se vedení River Plate rozhodlo umožnit fanouškům získat památku 
na starý stadion a dalo do prodeje přes 40�000 dřevěných sedaček� 
„Přednost budou mít ti, kteří měli to štěstí a zažili na sedadlech 
spoustu krásných chvil, takže budou mít suvenýr a budou moct 
vyprávět vnoučatům, čeho byli svědky,“ říká šéf klubu Jorge Brito� 
Mas Monumental hostil v roce 1978 finále mistrovství světa, v němž 
Argentinci porazili Nizozemsko 3:1 po prodloužení�

  Valencia se zapsal do historie
Navzdory pohmožděnému kolenu z úvodního duelu proti domácí-
mu Kataru, v němž vstřelil obě branky, pomohl Enner Valencia fot-
balistům Ekvádoru gólem k remíze s Nizozemskem 1:1� Třiatřice-
tiletý útočník istanbulského Fenerbahce dal posledních šest gólů 
Ekvádoru na mistrovství světa� Tím se zapsal do historie, jelikož 
dát šest branek své země na MS za sebou se před ním povedlo jen 
Portugalci Eusébiovi (1966), Italovi Paolu Rossimu (1982) a Rusovi 
Olegu Salenkovi (1994)�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

  Už „kanárkům“ nepomůžou…
Brazilským fotbalistům už na mistrovství světa nepomůžou útoč-
ník Gabriel Jesus a obránce Alex Telles� Oba si v pátečním zápase 
s Kamerunem na závěr skupinové fáze poranili koleno a lékaři po vy-
šetření magnetickou rezonancí jejich další start vyloučili� Krajní bek 
Sevilly musel střídat proti Kamerunu v 55� minutě, forvard z Arse-
nalu o pár minut později� 

 TRENÉR STOJKOVIČ POKRAČUJE U SRBŮ. 

  Stojkovič zůstane u kormidla
Po vyřazení z mistrovství světa po skupinové fázi zůstane Dragan 
Stojkovič trenérem srbských fotbalistů� Tým sedmapadesátileté-
ho někdejšího slavného záložníka v Kataru získal ze tří zápasů je-
diný bod po remíze s Kamerunem a skončil poslední ve skupině G� 
„Od turnaje jsme si samozřejmě slibovali více, ale měli jsme spoustu 
zraněných klíčových hráčů a bylo těžké se s tím vyrovnat� Nemů-
žete hrát úspěšné mistrovství světa, když vaši lídři nejsou fit,“ řekl 
po závěrečné porážce 2:3 se Švýcary� Jeden z nejlepších jugosláv-
ských a později srbských fotbalistů má smlouvu do konce kvalifi-
kace o EURO 2024� „V březnu začínáme kvalifikaci na EURO a máme 
velký cíl: po 24 letech se zase na něj probojovat� Jen doufám, že 
všichni hráči budou zdraví a v dobré kondici,“ výmluvně dodává�

  První kouč z Austrálie
Francouzský klub ES Troyes má jako první tým z elitních pěti evrop-
ských lig trenéra z Austrálie� Třinácté mužstvo tabulky převzal jed-
načtyřicetiletý Patrick Kisnorbo, jenž nahradil odvolaného Bruna 
Irlese� Osmnáctinásobný australský reprezentant dosud trénoval 
jen v klubu Melbourne City, který loni dovedl k mistrovskému titu-
lu a letos s ním byl v domácí soutěži druhý� Bývalý hráč Leicesteru 
a Leedsu bude mít za úkol Troyes zachránit v nejvyšší soutěži� Klub 
dělí od pásma sestupu pouhý bod�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

 FORVARD JESUS V KATARU DOHRÁL. 

 ENNER VALENCIA SE ZAŘADIL MEZI LEGENDY. 



Ambice mají vždy vysoké, přesto „Oranje“ v prognózách odborní-
ků před začátkem MS nepatřili mezi největší favority na zlato. Zá-
kladní skupinu A však hladce ovládli, v osmifinále sfoukli Američany 
a nadále sní o úspěchu. Rozjetou oranžovou mašinu v ofenzívě táhne 
třígólový CODY GAKPO (23), na jehož gólový apetit Nizozemci bu-
dou i v nadcházejících bojích spoléhat.

Cody Gakpo

Tulipánům
v Kataru
rozkvetl

klenot 

Cody Gakpo

Tulipánům
v Kataru
rozkvetl

klenot 
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Na beton zapomeňte, nizozemský fotbal je už drahně let pověstný 

svým důrazem na kreativitu a útočnou hru a pro světovou kopanou 

produkuje spoustu ofenzivního talentu� Ten nepostrádá ani výběr 

kouče Van Gaala, který se na probíhajícím mistrovství světa v Kataru 

stal vůbec prvním postupujícím do čtvrtfinále, když si poradil s USA 

(3:1)� Disponuje však dostatečnými kvalitami na to, aby nizozemským 

fanouškům přivezl vysněné zlato? To ukáže až blízká budoucnost, na-

šlápnuto však má solidně� A nejvěrnější příznivci „Tulipánů“ věří, že by 

se parta okolo kapitána Van Dijka mohla zapsat do historie� Ani samot-

ným hráčům nechybí sebevědomí: „Našim cílem je stát se světovými 

šampiony� To je věc, které se snažíme dosáhnout,“ prohlásil Cody Gak-

po, jeden z objevů mistrovství a tahoun nizozemské ofenzívy� Ačkoliv 

Nizozemci dlouhodobě produkují líbivý fotbal, na vrchol se ještě nikdy 

nevyšplhali� A to navzdory tomu, že se na světovém šampionátu již tři-

krát dokázali probojovat do finále…    

MEZI LEGENDAMI
Na úspěšném nizozemském tažení světovým šampionátem se vý-

raznou měrou podílí borec, od něhož se to příliš nečekalo a jenž měl 

hrát spíše podpůrnou roli pro hvězdného forvarda Memphise De-

paye� Borec, jenž na loňském evropském šampionátu pouze z lavičky 

sledoval, jak jeho spoluhráči v osmifinále nestačí na českou reprezen-

taci, která po vítězství 2:0 Nizozemce předčasně poslala z turnaje 

domů, a na celém EURO naskočil do hry na pouhých 11 minut v závě-

rečném utkání skupiny C proti Severní Makedonii (3:0), což byl mi-

mochodem jeho debut v národním týmu� O rok a půl později je však 

z Codyho Gakpa jeden z klíčových mužů sestavy trenéra Van Gaala, 

jenž se trefil v každém utkání ve skupině A a zapsal se tak do histo-

rie nizozemského fotbalu - stal se prvním hráčem „Oranje“, který se 

gólově prosadil ve svých prvních třech duelech na mistrovství světa� 

Třikrát v řadě skórovat na světovém šampionátu z Nizozemců před 

 VE ČTYŘECH DUELECH NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU 
 SE CODY GAKPO GÓLOVĚ PROSADIL HNED TŘIKRÁT. 

 VYTÁHLÝ FORVARD SE RADUJE Z TREFY, KTEROU ROZHODL O VÝHŘE 
 NIZOZEMSKA NAD SENEGALEM V ÚVODNÍM DUELU „ORANJE“ NA MS. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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Gakpem zvládli pouze tři legendy - Johan Neeskens (1974), Dennis 

Bergkamp (1998) a Wesley Sneijder (2010)� To je opravdu vybraná 

společnost, do které se nová kometa světového fotbalu zařadila� 

OFENZIVNÍ UNIVERZÁL  
Mladý forvard se díky svým výkonům na MS okamžitě stal objek-

tivem zájmu médií� „Nejsem překvapený,“ odrážel Gakpo poznámky 

o tom, že se mu o takovém raketovém startu ani nemohlo snít� „Vím, 

čeho jsem schopen, ale vždy je to výzva dosáhnout své nejvyšší úrov-

ně� To se mi ještě nepodařilo, myslím, že se ještě mohu zlepšit v mnoha 

věcech,“ uvedl Gakpo� Svými dosavadními výkony na MS Gakpo uká-

zal, že je v ofenzívě všestranným borcem� Poprvé se gólově prosadil 

v úvodním duelu Nizozemců na MS proti Senegalu, v němž se    favorit 

dlouho herně trápil� Šest minut před koncem však „Tulipány“ spasil 

právě Gakpo, který si skvěle naběhl na centr Frenkie de Jonga, hlavou 

překonal gólmana Mendyho a nasměroval Nizozemce k vítězství 2:0� 

V následujícím utkání s Ekvádorem (1:1) již v 6� minutě propálil gólma-

na Galindeze levačkou dělovkou z hranice vápna a proti Kataru z po-

dobné vzdálenosti pro změnu skóroval pravačkou a potřetí v řadě 

svou trefou otevřel skóre utkání� 

NÁSTUPCE RONALDA?
V osmifinále proti USA se už mezi střelce nezapsal, nicméně na prv-

ních dvou trefách svého týmu se výrazně podílel během kombinací, 

které předcházely jejich vstřelení, a ukázal, že není jen kanonýrem, ale 

komplexním forvardem, který branky nejen střílí, ale zároveň i pro své 

spoluhráče připravuje� To ostatně pravidelně předvádí v nizozemské 

lize, kterou si v aktuální sezoně naprosto podmanil - s devíti góly je 

jejím nejlepším střelcem a s dvanácti asistencemi suverénně nejlep-

ším nahrávačem! Už v loňské sezoně se 193 cm vysoký forvard, který 

na svou výšku disponuje skvělou technikou a vysokou rychlostí, vypra-

coval v tahouna svého mateřského klubu (21 gólů a 15 asistencí v 47 

zápasech), po kterém mocně toužily Southampton a Leeds� V létě byl 

Gakpo, jenž nejčastěji nastupuje na levém křídle, odkud si často navá-

dí míč ke střele do středu hřiště, blízko přestupu z Eindhovenu na Old 

Trafford, jehož trenér Ten Hag jej velmi dobře zná z nizozemské ligy� 

Tehdy vzájemné námluvy neskončily úspěchem, v nadcházejícím zimním 

přestupovém období se ale očekává, že budou pokračovat� Red devils 

po vynuceném odchodu Cristiana Ronalda potřebují posílit ofenzívu 

a Gakpo bude žhavým kandidátem na zaplnění mezery po portugalské 

hvězdě� Bude brzy své ofenzivní kousky předvádět v „Divadle snů“? 

 TŘIADVACETILETÝ KŘÍDELNÍK JE TAHOUNEM 
 MATEŘSKÉHO PSV, V NĚMŽ NOSÍ KAPITÁNSKOU PÁSKU. 

 PO VYDAŘENÉM MS BUDE O ŠIKOVNÉHO 
 ÚTOČNÍKA VELKÝ ZÁJEM. UDRŽÍ PSV SVOU OPORU? 

Cody Gakpo
Celé jméno: Cody Mathès Gakpo * Narozen: 7� května 1999, Eind- 

hoven * Výška: 193 cm * Pozice: křídlo * Klub: PSV * Číslo dresu: 

11 * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly, asistence): 2018-? PSV Eind- 

hoven 159 / 55 / 50; 2021-? reprezentace Nizozemsko 13 / 6 / 2

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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Mezi čtvrtfinalisty 
zamířil i Liberec

Fotbalisté Liberce v dohrávce osmifinále MOL Cupu porazili Olomouc 
hladce 4:1 a stali se předposledním čtvrtfinalistou. Hattrickem se blýskl 
nejlepší střelec Slovanu v podzimní části ligové sezony, nizozemský útoč-
ník Mick van Buren. Oba týmy se potkaly v poháru po dvou letech, předlo-
ni v semifinále zvítězil Liberec v Olomouci 2:1. Souboj devátého týmu ligo-
vé tabulky po podzimní části se čtvrtým nabídl až nečekaně ofenzivní hru, 
pět branek padlo ve vzájemném duelu poprvé od března 2012.

 V LIBERCI SI TO O POSTUP DO ČTVRTFINÁLE MOL CUPU ROZDALI DOMÁCÍ PLEJEŘI S OLOMOUCÍ. 

 NA VÝHŘE SLOVANU 4:1 SE HATTRICKEM PODÍLEL NIZOZEMSKÝ SNAJPR MICK VAN BUREN. 

Hanáci v lize s Olomoucí čtyřikrát za sebou neprohráli, ale tento-

krát měl od úvodu navrch soupeř� K vedení částečně pomohl Slovanu 

gólman Trefil, který v 11� minutě propustil nepříliš umístěnou střelu 

do středu branky pod břevno od Višinského� Hned za dvě minuty navíc 

Severočeši zvýšili, poté co kombinaci zblízka zakončil van Buren� Olo-

moučtí přidali a ve 38� minutě snížili� Po centru od Navrátila se prosadil 

hlavou k tyči nabíhající stoper Beneš�

Po změně stran už ale znovu kralovali domácí� V 63� minutě rozhodčí 

Nehasil k velké nevoli Hanáků nařídil po pádu Červa ve vápně penaltu 

pro Slovan a van Buren nezaváhal� Za dalších pět minut třicetiletý Nizo-

zemec v úniku jemně dloubl míč přes Trefila a navázal na srpnový hat-

trick z ligové soutěže, v níž má po podzimu na kontě devět gólů�

Už v minulém týdnu si postup do jarního čtvrtfinále zajistili obhájci 

trofeje ze Slovácka, finalista z předchozí sezony Sparta, Slavia a další 

pražský tým Bohemians 1905, Brno a druholigový Vyškov�

Zápas mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové byl kvůli sně-

žení odložen a odehraje se až v novém roce� Přesný termín dosud nebyl 

určen�  Foto: fcslovanliberec - Jaroslav Appeltauer

www.fotbal.cz

 ROZRADOSTNĚNÝ TRENÉR DOMÁCÍCH LUBOŠ KOZEL. 

VÝSLEDKY OSMIFINÁLE MOL CUPU

Čtvrtek 17. listopadu:
Zlín - Vyškov 0:1, Teplice - Zbrojovka Brno 2:3 po prodloužení

Pátek 18. listopadu:
Slovácko - Mladá Boleslav 1:0, Karviná - Slavia Praha 0:2

Sobota 19. listopadu:
Ostrava - Sparta Praha 2:3, Bohemians Praha 1905 - Hlučín 3:0, 

České Budějovice - Hradec Králové - odloženo

Sobota 26. listopadu:
Liberec - Olomouc 4:1

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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„Lvíčata“ vysoko 
prohrála s Norskem 

Reprezentace do jedenadvaceti let v přípravném utkání ve Španělsku 
proti Norsku neuspěla, když inkasovala v obou poločasech dvě bran-
ky a prohrála vysoko 0:4. Do posledního zápasu v tomto kalendářním 
roce nastoupila „Lvíčata“ s dvěma nováčky v základní sestavě. V brance 
od úvodní minuty nastoupil Antonín Kinský ml. Druhým debutantem byl 
záložník Ondřej Pachlopník.

 NORSKÝM REPREZENTANTŮM PODLEHLA „LVÍČATA“ 0:4. 

 DUEL S NORSKEM BYL PRO HRÁČE „JEDENADVACÍTKY“ POSLEDNÍM 
 V ROCE 2022. DALŠÍ PŘÍPRAVNÍ ZÁPASY JE ČEKAJÍ V BŘEZNU. 

Na hrotu útoku společně s Václavem Sejkem nastoupil od úvodní 

minuty Vasil Kušej, který si premiéru v dresu „Lvíčat“ připsal minu-

lý týden v Portugalsku� Český tým měl v úvodních pětadvaceti mi-

nutách zápasu více ze hry a byl nebezpečnější� Nejprve se ale týmu 

nepodařilo doklepnout míč do sítě z hranice malého vápna po akci ve-

dené po pravé straně� Následně se neprosadil ani Jakub Kolář po ro-

hovém kopu, kdy zakončoval na zadní tyči�

Češi se dostali do slibné šance díky rohovému kopu po dvaceti mi-

nutách hry, ale soupeř se ubránil� Brankář Klaesson následně zlikvido-

val také přímý kop Filipa Součka�

Po půl hodině hry se nakonec dvakrát během krátké chvíle prosadil 

soupeř, který skóroval hned z první střely na branku� V jedenačtyři-

cáté minutě střílel z vápna Adam Gabriel, ale branku netrefil a těsně 

před poločasem musel Antonín Kinský vyrazit nebezpečnou střelu 

zblízka v podání Ceide Konradsena�

Do druhého poločasu Petr Pudhorocký nahradil Ondřeje Pachlop-

níka a právě Pudhorocký byl blízko ke snížení skóre, když k němu v 57� 

minutě odvrátil obránce centr Gabriela, ale kapitán sparťanského 

béčka zakončil vedle branky� Češi dál měli více ze hry v průběhu dru-

hého poločasu, ale do střeleckých příležitostí se nedokázali dostat� 

Většina akci končila na úrovni pokutového území nebo brankář centr 

ze strany chytil�

Čtvrt hodiny před koncem se potřetí v zápase prosadili Norové, 

když byl ve vápně faulován Mikkelsen a Kristian Fredrik Malt Arnstad 

následně proměnil pokutový kop� V 78� minutě se dokázali Norové pro-

sadit počtvrté, když si na přetažený centr z rohového kopu počkal 

střídající Robin Dahl Østrøm a poslal míč přesným volejem pod břevno�

„Zápas rozhodly dvě minuty, kdy jsme obdrželi „slepené“ branky 

kolem třicáté minuty� Naši poměrně slušnou hru a dobrý vstup do zá-

pasu to úplně devalvovalo� Hráči soupeře se pak začali dostávat více 

do hry, ale do šancí prakticky ne - až na dvě výjimky, které nezname-

naly větší ohrožení naší branky� Ale efektivita, výběr místa či práce 

MEZINÁRODNÍ PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

NORSKO U21 - ČESKO U21 4:0 (2:0)

Branky: 30� Sahraoui, 33� Christensen, 76� Arnstad z pen�, 78� Østrøm� ŽK: Žam-
bůrek - Jatta�

Norsko: Klaesson (72� Sjoeng)- Sebulonsen (60� Ostrom), Heggheim, Oppegard, 
Olsen, Hove, Sahraoui (46� Jatta), Christensen (60� Kjolo), Kitolano (72� Arnstad), 
Konradsen Ceide (46� Mikkelsen), Botheim (72� Holm)�

Česko: Kinský - Vlček (76� Heidenreich), Hranáč, Kolář (76� Icha) - Gabriel (76� El-
bel), Žambůrek, Souček, Pachlopník (46� Pudhorocký), Pech - Kušej (60� Vecheta), 
Sejk (76� Zlatohlávek)�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 KOUČ JAN SUCHOPÁREK POVAŽUJE PORÁŽKY 
 S PORTUGALSKEM A S NORSKEM ZA MEMENTO PŘED FINÁLOVÝM 
 TURNAJEM ME, NA KTERÉM SE JEHO SVĚŘENCI PŘEDSTAVÍ PŘÍŠTÍ ROK. 

s míčem, to vše rozhodlo zápas ve prospěch soupeře� Ve druhém 

poločase to bylo podobné, kdy jsme navíc inkasovali gól z penalty 

po hloupém faulu a následně lacinou branku po standardní situaci� 

Devět inkasovaných branek ve dvou zápasech je opravdu velký díl, 

na který nejsme zvyklí� Rozloučení s kalendářním rokem se určitě ne-

povedlo� Jako kaňku to nepovažuji, spíš jako určité memento� Hlavně 

směrem k evropskému šampionátu v příštím roce,“ uvedl trenér čes-

ké jedenadvacítky Jan Suchopárek� 

Český tým by se měl v březnu opět vydat do fotbalového centra Pi-

natar, kde odehraje dva přípravné zápasy� Mistrovství Evropy se koná 

příští rok od 21� června do 8� července a titul na něm obhajuje Němec-

ko� Češi se ve skupině C utkají s Anglií, Německem a Izraelem� 

www.fotbal.cz

Prezident UEFA Čeferin 
na návštěvě v Praze 

Setkání s předsedou Vlády ČR Petrem Fialou bylo součástí listopadové 

návštěvy prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina v Praze, které se usku-

tečnilo na pozvání předsedy FAČR Petra Fouska. Česko je předsednickou 

zemí EU od července do prosince a šéf evropského fotbalu přijel poděkovat 

za podporu sportovně-společenského modelu, který UEFA představuje.

 PREZIDENT UEFA ALEKSANDER ČEFERIN 
 BĚHEM POBYTU V ČESKÉ REPUBLICE. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 NA PROGRAMU PRAŽSKÉ NÁVŠTĚVY ALEKSANDERA ČEFERINA BYLO I JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU 
 ČESKÉ VLÁDY PETREM FIALOU, KTERÉMU PETR FOUSEK PŘEDAL DRES FOTBALOVÉ REPREZENTACE. 

v Bruselu požádal a intenzivně usiloval Petr Fousek a FAČR� „Poděko-

vali jsme za postoj české vlády během červnového slyšení u Evropské-

ho soudního dvora a zorganizování účasti pana Čeferina na blížícím 

se zasedání ministrů sportu� Kromě záležitostí evropského fotbalu 

jsme mluvili s panem premiérem samozřejmě i o záležitostech čes-

kého fotbalu,“ uvedl Fousek, který předal Petru Fialovi dar v podobě 

dresu české reprezentace�

Premiér vysvětlil důvod podpory� „Česká republika podpořila 

ve zmiňovaném sporu UEFA, a to proto, že stávající model je funkční 

nejenom z ekonomického, ale hlavně sportovního a společenského hle-

diska� Navrhovaná změna by znamenala menší podporu amatérských 

a mládežnických fotbalových týmů,” uvedl předseda vlády Petr Fiala� 

Petr Fousek se s prezidentem UEFA setkal už před několika dny 

v Kataru, a ještě před návštěvou u premiéra společně ve strahovském 

sídle asociace debatovali o celé řadě ambiciózních projektů, které 

FAČR realizuje� „Jednali jsme jak o sportovních projektech v čele s fi-

nále Konferenční ligy, tak o eventových záležitostech� UEFA nás pod-

pořila a ocenila spolupráci,“ dodal předseda FAČR� 

 DO PRAHY PŘIJEL ALEKSANDER ČEFERIN 
 NA POZVÁNÍ PŘEDSEDY FAČR PETRA FOUSKA. 

Čeferin a všech 55 členských zemí UEFA včetně FAČR bojují o zacho-

vání současného modelu evropských klubových soutěží a hodlají nepři-

pustit vznik Superligy� 

„Je to jeden z nejbláznivějších nápadů v historii fotbalu� Fotbal by 

hrálo jen několik bohatých a privilegovaných klubů� Ty ostatní by z fot-

balu zmizely� Znamenalo by to konec fotbalu v Evropě v současné po-

době� Jsem vděčný české vládě za jasný postoj, kterým brání evropský 

a v konečném důsledku také český fotbal� Chtěl bych českému premi-

érovi poděkovat za jasné stanovisko, stejně jako předsedovi Fouskovi 

a české asociaci,“ uvedl v Praze prezident UEFA� 

Česká politická reprezentace již dříve podpořila postoj FAČR a ná-

vštěva nejvyššího fotbalového funkcionáře Evropy potvrdila, že stejný 

názor prezentuje v rámci svého předsednictví� 

Sportovně-společenský model sportu přináší možnost vygenero-

vané finanční prostředky z televizních, reklamních a marketingových 

práv UEFA přerozdělit zpět klubům� To zpětně umožňuje investice 

do výchovy mládeže, trenérů, růstu talentů a pokračování modelu� 

Aleksander Čeferin byl českým premiérem ujištěn o podpoře 

a byl přizván i na jednání ministrů sportu členských zemí EU, které se 

uskutečnilo minulý týden v Bruselu� O možnosti vystoupení Čeferina 

http://www.fotbal.cz
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 PALÁC KNIH LUXOR BYL ZAPLNĚN 
 FANOUŠKY LETENSKÉHO TÝMU. 

www.fotbal.cz

Legendy pokřtily knihu
Sparta 130 let

Vzácná sparťanská sešlost se koncem listopadu potkala v Paláci knih 
Luxor na pražském Václavském náměstí. Co by za ni současný kouč Spar-
ty Brian Priske dal, kdyby ji měl v plné síle. Posuďte sami...

 SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY SPARTA 130 LET. 

 KNIHU PŘIŠLY POKŘTÍT SPARŤANSKÉ LEGENDY PETR NOVÁK, 
 JIŘÍ NOVOTNÝ, TOMÁŠ ŘEPKA, AUTOR KNIHY KAREL FELT A DAVID LAFATA. 

Petr Novák, pět mistrovských titulů se Spartou, současník Jana 

Bergra a Jozefa Chovance, výjimečný kanonýr, který při aktivní kariéře 

vystudoval medicínu, a na hrotu útoku dával góly� Jiří Novotný, stoper, 

který je se čtrnácti tituly nepřekonatelným českým rekordmanem, 

všechny má se Spartou� Tomáš Řepka, čtyřnásobný mistr ligy v rudém 

dresu� Tvrdý nesmlouvavý stoper s obrovským sparťanským srdcem� 

A David Lafata, autor rekordních 198 branek v české nejvyšší soutě-

ži, 83 jich dal v rudém dresu, v němž vytvořil i klubový rekord 23 gólů 

v evropských pohárech� Byl posledním sparťanským kapitánem, který 

zvedl nad hlavu trofej pro mistra ligy� V tom sparťanském roce 2014 

k ní přidal i domácí pohár a český Superpohár� Na tituly je z uvedených 

legend nejchudší, má jeden�

Proč se tihle borci sešli? Společně pokřtili knihu, kterou jeden z fa-

noušků nazval klubovou biblí� Její název zní: Sparta 130 let fotbalové 

historie, jejímž autorem je sportovní novinář a publicista deníku Prá-

vo Karel Felt� „Knížka přibližuje v úvodní části historii klubu, který byl 

pokračovatelem toho z Manin, jenž hrál fotbal už v roce 1890 a v roce 

1893 se přejmenoval na Spartu� Nabízí nejen známá fakta, třeba histo-

rii rudých dresů, dovezených z Anglie, ale i příběhy neznámé� Nejtěžší 

bylo vybrat 130 osobností, určitě na víc, než stovce bych se s fanoušky 

shodl, ale na dalších��� Kritériem však nebyly jen získané tituly, ale i pří-

nos pro klub a český fotbal� A závěr tvoří bohaté statistiky, jaké ještě 

nikdy nebyly takto uvedeny,“ představil knížku autor�

Čtyři legendy po polití nápojem vítězů popřáli knize nejen velký 

zájem fanoušků, a Spartě, aby se vrátila tam, kam patří� „Letos to 

asi ještě nevyjde,“ byl mírným pesimistou Novotný� „U hráčů mi chybí 

to pravé sparťanské srdíčko,“ dodal Řepka� „A chce to také víc gólů,“ 

přidal se Lafata� „Tohle všechno je pravda, ale já jsem i teď optimista� 

V našem fotbale je možné všechno,“ pravil s tajemným úsměvem No-

vák� Tak snad���  Foto: Martin Salajka
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