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„V kabině jsem nikoho z hráčů 
neznal, jen z trávníku, zapadl 

jsem ale mezi ně dobře, “ 
pochvaluje si explzeňský útočník 

začátek hostování v Olomouci. 

 JAKUB ŘEZNÍČEK

Philippe 
Coutinho

v Tel Avivu
  Útěk za snem  
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Vážení čtenáři!

Sejde z očí, sejde z mysli. Uvedené pořekadlo 

má obecnou platnost, a tak jsme se v hlavním 

rozhovoru tohoto vydání Gólu rozhodli proti němu 

zabojovat. A v případě Tomáše Sivoka sami uvidíte, 

že se to vyplatilo. Elegantní a přitom ostrý stoper, 

který v české reprezentaci nastřádal úctyhodných 

64 zápasů – poslední v loňském červnu při kvali-

fikační remíze 1:1 v Oslu, přestoupil z tureckého 

Bursasporu do pro české fanoušky neznámého 

až exotického prostředí izraelské ligy. V Maccabi 

Petah Tikva píše čtyřiatřicetiletý plejer další díl 

svého bohatého fotbalového životopisu a i podle 

titulku našeho článku Pohoda v Tel Avivu si nové 

angažmá a život v „nebezpečném“ Izraeli pochva-

luje. I Jakub Řezníček si pochvaluje nový klub. 

V konkurenci Michaela Krmenčíka nedostával 

útočný bijec v Plzni dostatek příležitosti, a proto se 

devětadvacetiletý forvard vydal na hostování mezi 

olomoucké mladíky, se kterými by rád pokračoval 

v jejich skvělé podzimní jízdě a pomohl jim vystřílet 

evropské poháry. A podle jeho slov v rubrice Můj 

týden se zatím na Hané cítí skvěle. V přípravě mu 

to „pálí“, teď aby mu gólový apetit vydržel i v lize. 

A když už jsme u toho pochvalování si nových an-

gažmá – také Philippe Coutinho si libuje po vybo-

jovaném přestupu z Liverpoolu do Barcelony. Více 

už v naší rubrice Profil hvězdy.

Tak příjemné fotbalové počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„KLUCI MĚ VZALI MEZI SEBE“
„Jsem v Sigmě pár dnů, ale mám z klubu pozitivní pocity. Všechno probíhá v pohodě. 

Příprava je klasická, tvrdě makáme, je to náročné. Ale musí se to zvládnout, aby na jaře 

bylo z čeho brát. To je stejné v každém klubu. V kabině jsem nikoho z hráčů neznal, jen 

z trávníku, zapadl jsem ale mezi ně dobře. Jsou to většinou mladší kluci, vzali mě mezi 

sebe. Jako jejich táta se ale necítím. To spíš Buchtič (brankář Miloš Buchta), tomu je os-

matřicet.(směje se)  Jsem až třetí nejstarší, přede mnou je ještě Michal Vepřek.

„TRENÉRA JÍLKA DOBŘE ZNÁM“
Naopak dobře znám trenéra Jílka, potkali jsme se ve Spartě. Apeluje na dobrou práci 

v tréninku, přesně tak jsem ho poznal na Letné. Je to mladý kouč, s velkými ambicemi.

V Sigmě navazuje na práci ve Spartě, klubu se vyplácí. Na podzim jsem občas Olomouc 

sledoval, moc se mi líbilo, jakým způsobem hrála. Tým je delší dobu spolu, spousta kluků 

se zná už od žáků, dohromady to šlape. Věřím, že tento styl mi bude sedět, je totiž trochu 

podobný plzeňskému. Hrajeme po zemi, kombinačně. Pro útočníka je vždycky dobře, když 

do vápna létá spousta centrů. V přípravě jsem dal už tři góly, jen tak dál.

 PŘED LOŇSKÝM PŘÍCHODEM DO PLZNĚ ODEHRÁL 
 DRAVÝ ÚTOČNÍK DVĚ SEZONY V BRNĚNSKÉ ZBROJOVCE. 

Fotbalový týden Jakuba Řezníčka 

„V Sigmě mám
velkou motivaci!“

V Plzni měl útočník JAKUB ŘEZNÍČEK těžkou 
pozici. Reprezentant Krmenčík chytil fazonu, 
střílel pravidelně góly, kouč Vrba neměl důvod 
na hrotu nic měnit. Jarním hostováním v Olo-
mouci dostal novou motivaci. Pokusí se nahradit 
Tomáše Chorého, kterého koupila právě Plzeň. 
Začal výborně, v přípravě už vstřelil tři góly.

 DRES VIKTORIE JE MINULOSTÍ, TEĎ NA JAKUBA ŘEZNÍČKA ČEKÁ OLOMOUCKÁ VÝZVA. 

  Filip Novák přestoupil 
do Trabzonsporu!
Český reprezentant Filip Novák přestoupil 
z dánského Midtjyllandu do Trabzonsporu. Se 
sedmým celkem turecké Super Ligy podepsal 
smlouvu na dva a půl roku. Sedmadvacetiletý 
obránce ve středu večer přiletěl do Istanbulu, 
ve čtvrtek úspěšně absolvoval zdravotní testy 
a už v neděli si odbyl ligovou premiéru na hřišti 
Konysporu (2:2). Stabilní člen českého národ-
ního týmu, za který odehrál dvanáct zápasů 
a vstřelil jednu branku, přestoupil do Midtjyl-
landu v srpnu 2015 z Jablonce. Ihned se zabyd-
lel v základní sestavě a stal se jednou z opor 
týmu, který je aktuálním lídrem dánské ligy. 
O to byl přestup v polovině platného kontraktu 
pro českého beka i klub složitější. V Trabzons-
poru se potkal se čtyřmi slovenskými spolu-
hráči - Tomášem Hubočanem Matúšem Bero, 
Jurajem Kuckou a Jánem Ďuricou.

  Jankto zůstane do léta
Udine neplánuje v lednovém přestupním období 
prodat Jakuba Jankta, o kterého usilují AC Mi-
lán či některé týmy z anglické Premier League. 
Sportovní ředitel Manuel Gerolin prohlásil, že 
český reprezentační záložník zůstane minimál-
ně do léta, než bude mít klub za něj do základní 
sestavy odpovídající náhradu. „Jankto v lednu 
neodejde, říkali jsme to už několikrát. Chceme 
udržet naše hráče do léta, protože jsme v tabul-
ce na zajímavé příčce. A na konci sezony pak 
uvidíme, co bude,“  zdůrazňuje. O Janktově od-
chodu se spekuluje už delší dobu. Středopolař, 
který v pátek oslavil 22. narozeniny, má v Udine 
smlouvu do června 2021. V této sezoně odehrál 
v Serii A 19 utkání, připsal si v nich tři branky 
a pět asistencí. Další dva góly a přihrávku má 
na kontě v Italském poháru. 

  Plašila povede Poyet
Fotbalisty Bordeaux povede uruguayský trenér 
Gus Poyet. U týmu Girondins, v němž působí 
i bývalý reprezentant Jaroslav Plašil, nahra-
dí odvolaného Jocelyna Gourvenneca, který 
na lavičce vydržel pouze půl roku a po sérii 
nezdarů skončil u týmu ve čtvrtek. Bordeaux 
patří ve francouzské lize 12. místo. Pod vede-
ním dočasného kouče Erica Bedoueta v sobotu 
vyhrálo 1:0 v Nantes, šestatřicetiletý český 
středopolař však do zápasu nezasáhl, protože 
stále pyká za vyloučení v duelu Francouzského 
poháru v Granville. Padesátiletý Poyet uzavřel 
s vedením Girondins roční smlouvu. Bývalý zá-
ložník Chelsea v minulosti trénoval například 
Brighton, Sunderland, Betis Sevilla a naposle-
dy Šanghaj Šen-čua.

  Baník zpevňuje 
defenzívu
Další zimní posilou ostravského kádru se stal 
zkušený levý obránce Jiří Fleišman, který 
přestoupil z Mladé Boleslavi. Třiatřicetiletý 
bek podepsal smlouvu na rok a půl s opcí. 
Bývalý hráč Mostu, Blšan a Sokolova strá-
vil většinu ligové kariéry v Liberci, s kterým 
získal mistrovský titul. V roce 2015 zamířil 
do Mladé Boleslavi, kde také nastupoval pra-
videlně. Na podzim odehrál 14 zápasů. Celkem 
má v lize 191 utkání a osm branek. V červnu 
2014 si zahrál za českou reprezentaci přá-
telský zápas proti Rakousku.  „Bolka“ měla 
zájem, aby v klubu zůstal, ale nedohodla se 
s ním na prodloužení smlouvy.  Po podzimu 
předposlední Ostravu posílil v minulých i další 
defenzivní hráč - francouzský obránce Christo-
phe Psyché. Devětadvacetiletý stoper, který 
má za sebou sedm let v norských klubech, si 
na testech vybojoval angažmá v Baníku a po-
depsal smlouvu do 30. června 2020. 

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

 KAREL PITÁK 

My ostatní jsme se občas střídali. Jednou já, jednou Baky (Marek Bakoš). Myslím, že 

když teď přišel do Plzně Tomáš Chorý, je lepší, když jaro odehraju v Sigmě. Nemá cenu, 

abychom tři proseděli jaro na lavičce nebo na tribuně. Pak se mi to znovu otevře. Očeká-

vá se totiž, že Krmi v létě odejde.

„V LÉTĚ SE V PLZNI O MÍSTO ZNOVU POPERU“
O to větší motivaci teď mám. Půl roku jsem toho na hřišti moc nenahýřil, musel jsem se 

nějakým způsobem udržovat. Řešil jsem to zápasy za juniorku. Mladí kluci jsou janci, bylo 

to kolikrát nahoru dolů, ale pořád lepší než trénovat. Pár startů jsem nastřádal v domácím 

poháru, nastoupil jsem i v Evropské lize. Ale v lize nic moc. I proto se na ni strašně moc 

těším. Chci se ukázat jak trenéru Jílkovi, tak kouči Vrbovi. V létě nastoupím do přípravy 

v Plzni, znovu se poperu o místo.“ 

„BYLA BY ŠKODA, KDYBY POHÁRY NEVYŠLY“
Olomouc je po podzimu na špici, má stejně bodů jako druhá Slavia. V médiích se 

mluví o návratu evropských pohárů na Hanou. Pochopitelně postavení v tabulce tomu 

nahrává, v Sigmě se však o pohárech nahlas nemluví. Kluci jsou pokorní. Míč je kula-

tý, může se stát cokoli, nikdo nechce nic zakřiknout. Samozřejmě v koutku duše každý 

doufá, včetně mě, že se to povede. Ruku na srdce: byla by škoda, kdyby to nevyšlo, když 

je to tak skvěle rozehrané.

„PRO VIKTORKU JE JEDNIČKOU KRMI“
Neřekl bych, že mi to v Plzni na podzim nevyšlo. Pro Viktorku je útočníkem číslo jedna 

Krmi (Michael Krmenčík), což je pochopitelné. Od začátku sezony dává pravidelně góly, 

má formu, trenér neměl důvod sestavu měnit. 

JAKUB ŘEZNÍČEK * Narozen: 26. května 1988 * Výška: 182 cm * Váha: 77 kg * Stav: ženatý, 
manželka Michaela, dcera Vanessa (3 roky) * Fotbalový post: útočník
Česká liga: 232 zápasů/ 56 gólů * Hráčská kariéra: 1. FK Příbram (1995-2007), FK Mla-
dá Boleslav (2007-2009), MFK Ružomberok (2009-2010), FK Mladá Boleslav (2010-2012), 
Dynamo České Budějovice (2012-2013), 1. FK Příbram (2013-2015), Sparta Praha (2015), 
Zbrojovka Brno (2015-2017), Viktoria Plzeň (2017-2018), Sigma Olomouc (2018-?)   
Největší úspěchy: postup do základní skupiny Evropské ligy (2017), vítěz Českého poháru 
(2011), člen reprezentačních výběrů do 18, 19 a 21 let

 V PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH V NOVÉM KLUBU SE JAKUB ŘEZNÍČEK GÓLOVĚ 
 PROSADIL I V ZÁPLAVĚ SNĚHU VE VÍTĚZNÉM MAČI PROTI HRADCI KRÁLOVÉ. 

STALO SE...

 VE SVÉ KARIÉŘE OBLÉKL JAKUB ŘEZNÍČEK VEDLE SPARŤANSKÉHO 
 JEŠTĚ DRES DALŠÍCH ŠESTI ČESKÝCH KLUBŮ A JEDNOHO SLOVENSKÉHO. 

  Acosta zpátky do Česka
Fotbalisty Brna by měl brzy posílit uruguayský 
středopolař Rafael Acosta. Sedmadvacetiletý 
krajní záložník by měl ve Zbrojovce hostovat 
z mexického klubu Vera Cruz. Acosta už v čes-
ké lize působil v sezoně 2015/2016 v dresu 
pražských Bohemians 1905, kde jej vedl nyněj-
ší brněnský trenér Roman Pivarník. Ve 25 ligo-
vých zápasech za „Klokany“ vstřelil šest bra-
nek. „O Rafaela jsme hodně stáli a jsem rád, že 
je vše na dobré cestě,“ pochvaluje si v pořadí 
čtvrtou zimní posilu Zbrojovky její kouč.

  Trávník 
prodloužil v Jablonci
Ligový Jablonec si pojistil služby záložníka 
Michala Trávníka. Bývalý kapitán české repre-
zentace do 21 let prodloužil se severočeským 
klubem smlouvu do 30. června 2020. Do Jab-
lonce přestoupil v létě 2015 ze Slovácka. Do-
sud odehrál za severočeský klub 66 ligových 
zápasů a vstřelil v nich tři branky. Celkem má 
v nejvyšší soutěži bilanci 121 utkání a osm 
gólů. Zaujal hlavně svými výkony na loňském 
evropském šampionátu jedenadvacítek v Pol-
sku, kde jako kapitán patřil k nejlepším hrá-
čům českého celku, který nepostoupil ze sku-
piny. V létě se o něj podle zajímaly zahraniční 
kluby, především z Itálie, ale nakonec žádná 
nabídka nebyla „žhavá“.  
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LEDEN
Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

23. LEDNA

1902 Josef Silný 1925-1934 50/28

1915 Josef Zeman 1937-1938 4/2

1929 Jan Hertl 1952-1958 23/1

1933 Zdeněk Pičman 1964 1/0

1941 Rudolf Kučera 1961-1963 7/3

24. LEDNA

1996 Patrik Schick 2016-? 5/1

25. LEDNA

1955 Vladislav Lauda 1985 3/1

1967 Václav Němeček 1988-1996 60/6

26. LEDNA

1895 Karel Steiner 1920-1930 14/3

1931 Jaroslav Borovička 1953-1961 21/2

1984 Luboš Hušek 2009 1/0

27. LEDNA

1983 Michal Ordoš 2012-2013 2/0

28. LEDNA

1940 František Schmucker 1962-1970 2/0

1969 Petr Kouba 1991-1998 40/0

1980 Karel Piták 2006-2007 3/0

1990 Marek Štěch 2014 1/0

29. LEDNA

1898 Jan Dvořáček 1921-1927 12/10

1899 Antonín Perner 1920-1931 28/1

1900 František Kolenatý 1920-1931 28/1

1946 Ivan Kopecký - - - - - - - -

Foto:www.sigmafotbal.cz

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


98

88 9

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 23.1.2018
4/2018

Úterý 23.1.2018
4/2018

Předseda v jednom kole

I když český fotbal aktuálně prožívá zimní ob-
dobí příprav na jaro, jeho předseda Martin Malík 
má od své prosincové inaugurace na mimořádné 
Valné hromadě FAČR sezonu v plném proudu, 
jak na domácí scéně, tak v zahraničí. Těsně před 
vánočními svátky se sešel nově zvolený výkonný 
výbor, který dostal do vínku co nejrychleji upra-
vit Stanovy FAČR, aby již do budoucna nehrozil 
pat při volbě předsedy.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Tento kategorický požadavek opakovaně zazněl na Valné hro-

madě v Nymburce od zástupců FIFA a UEFA, jinak akutně hro-

zí vyslání „normalizační komise“, která by následně převzala 

pravomoci řízení nejpopulárnějšího tuzemského sportu, dokud 

nedojde k požadované nápravě… Představy obou komor české 

a moravské na rozetnutí tohoto gordického fotbalového uzlu se 

však zatím diametrálně rozcházejí, jejich ustanovené vyjedná-

vací týmy se dosud ještě nesešly.  Jenže čas neúprosně běží, 

a protože na konci února se koná v Bratislavě kongres UEFA, její 

ukrajinský místopředseda Hrihorij Surkis se téměř jistě bude 

ptát Martina Malíka, jak výrazný posun nastal. V novém kalen-

dářním roce se předseda FAČR zúčastnil v lichtenštejnském 

Vaduzu Summitu 6 zemí, sdružujících středoevropské národní 

svazy ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Lichtenštejn-

ska a Česka, jako pozorovatel byl přítomen i šéf německého 

svazu Reinhard Grindel. Ve středu bude přítomen v Lausanne 

losu nové soutěže Ligy národů, o den později ho čeká plánované 

setkání a jednání s předsedou UEFA Alexanderem Čeferinem. 

Po návratu chce co nejdřív iniciovat vznik sportovní rady jako po-

radního orgánu a servisu předsedy při řešení aktuálních otázek 

spojených s reprezentací. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Německý reprezentant Leon Goretzka 
se v létě stane hráčem Bayernu Mnichov, 
kam zamíří ze Schalke jako volný hráč. 
Dvaadvacetiletý záložník využil možnosti 
půl roku před koncem smlouvy podepsat 
kontrakt s jiným týmem.

Goretzka v létě
(zadarmo) do Bayernu

„Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, aby-
chom Leona udrželi,“ lakonicky konstatuje spor-
tovní ředitel Christian Heidel. Do Gelsenkirchenu 
přišel v roce 2013 za 4 miliony eur (asi 101 milionů 
korun) z Bochumi. V německé reprezentaci už byl 
v širší nominaci na MS 2014 v Brazílii, ale kvůli 
zranění z ní vypadl. Zahrál si na olympijských hrách 
2016 v Rio de Janeiru, odkud si odvezl stříbrnou 
medaili, loni se zúčastnil Konfederačního poháru 
FIFA v Rusku, který hodně obměněný německý tým 
vyhrál. I když se spekulovalo o zájmu Liverpoolu 
či špičkových italských klubů, nakonec se smál 
Bayern, kterému se dlouhodobě daří získávat volné 
hráče z ostatních bundesligových týmů. V minulos-
ti to byli například Sebastian Rode (Frankfurt), Ro-
bert Lewandowski (Dotmund) nebo Claudio Pizarro 
(Brémy), vloni pak Sebastian Rudy z Hoffenheimu. 
V posledních dnech se bavorský velkoklub vydal 
lovit i do zahraničí, když se zařadil mezi zájemce 
o mladého německého středopolaře Emre Cana, 
který sice před lety v Mnichově hrával, ale výraz-
něji se prosadil v Leverkusenu. V červnu mu vyprší 
smlouva v Liverpoolu… 

 LEON GORETZKA 

 MIROSLAV MALÍK BYL PŘEDSEDOU FAČR ZVOLEN 12. PROSINCE 2017. 

 ZŘEJMĚ NEJTĚŽŠÍM A URČITĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ÚKOLEM NEJBLIŽŠÍ DOBY 
 BUDE PRO MIROSLAVA MALÍKA DOVÉST DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE JEDNÁNÍ O ZMĚNĚ STANOV FOTBALOVÉ ASOCIACE. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Zimní fotbalové přesuny na trase Liberec - Slavia 

nabraly i na hráčské intenzitě, neboť ze Slovanu za-

mířili v minulých dnech do Edenu i brankář Ondřej 

Kolář a obránce Ondřej Kúdela.

KRESBA TÝDNE

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


Po nedělním remízovém zápase doma s Netanyí měl bývalý reprezentační 
kapitán TOMÁŠ SIVOK volno, i když si noc pořádně protáhl sledováním te-
levizního přenosu amerického fotbalu. Ráno jako každý den odvezl obě děti 
v Tel Avivu do školy, vrátil se domů na oběd a odpoledne s manželkou vyra-
zili s dětmi na sportovní kroužky. Do fotbalové „práce“ v izraelském klubu 
Maccabi Petah Tikva nastoupil čtyřiatřicetiletý český stoper až v úterý.   

Tomáš Sivok: 

 TOMÁŠ SIVOK PO SVÉM POSLEDNÍM REPREZENTAČNÍM STARTU LONI V OSLU. 

„Život 
v Tel Avivu 
je pohoda!“

Tomáš Sivok: 

„Život 
v Tel Avivu 
je pohoda!“
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 VÁCLAV TICHÝ  TEL AVIV/PRAHA 

	 Váš letní přestup do Izraele měl dvě fáze. Nejdřív jste na-

bídku odmítl a o pár dnů později s ní souhlasil. Proč?

 „Bylo to trochu jinak. Dohodli jsme se s klubem na podmín-

kách, za kterých do Maccabi Petah Tikva přestoupím. Chtěl jsem 

ale, aby si ještě Tel Aviv a bydlení včetně školy pro děti prohlédla 

manželka. Když jsme tam přijeli, tak některé už domluvené věci 

najednou neplatily! Řekl jsem, že tím pádem moje angažmá padá. 

Udělali jsme si pěknou týdenní dovolenou a po dvou dnech se 

sami kluboví funkcionáři ozvali, že vše, co bylo původně domlu-

vené, akceptují.“

	 Co rozhodlo, že jste si vybral tuhle nepříliš frekventova-

nou fotbalovou destinaci? Čekalo se, že půjdete jinam…

 „Mohl jsem po vypršení smlouvy v Bursasporu dál zůstat v Tu-

recku, ale hrát za jiné kluby, které o mě měly zájem. Pokud bych 

se vracel zpátky do Česka, tak připadala v úvahu jediná varianta 

– Sparta. Ta se mi ale neozvala, takže jsme hledali místo v zahra-

ničí, kde by se nám jako rodině líbilo. Uvažovali jsme o Americe, 

třeba o angažmá v Los Angeles, ale potom se objevila možnost 

hrát a žít v Tel Avivu, který je moderním kosmopolitním městem, 

hodně inspirovaným právě americkým životním stylem.“

	 Na jak dlouho máte kontrakt?

„Na dva roky.“

 OD LÉTA 2017 DŮVĚRNĚ POZNÁVÁ TOMÁŠ SIVOK PROSTŘEDÍ LETIŠTĚ V TEL AVIVU.  DO HISTORIE BESIKTASE SE TOMÁŠ ZAPSAL NESMAZATELNĚ: STRÁVIL V NĚM SEDM SEZON! 

„Reprezentační 
kapitolu jsem uzavřel 

už v létě…“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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	 Vy jste ale i v Bursasporu zažíval velkou obměnu hráč-

ského kádru!

 „To je fakt! Před první sezonou dorazilo dvanáct nebo třináct 

nových kluků, před druhou pak sedm nebo osm a pokaždé si ve-

dení klubu myslelo, že budeme šlapat a vyhrávat hned od prvního 

kola…“

	 V Turecku vám přezdívali „Zlatá hlava“ kvůli gólům, kte-

ré jste tímto způsobem střílel. Funguje to i v Izraeli?

 „Bohužel zatím moc ne, i když se po standardních situacích 

skoro v každém zápase do dobrých příležitostí ke vstřelení branky 

dostanu. Dal jsem jen jedinou a hned vítěznou v minulém kole pro-

ti Sakhninu na jeho hřišti, ale ne hlavou. Zpracoval jsem si balon 

na prsou a vypálil nohou… Kdybych vstřelil do konce sezony ještě 

dva nebo tři góly, tak bych byl se touto bilancí spokojený!“

	 Působí v izraelské lize kromě vás a Tomáše Pekharta 

ještě další čeští krajánci?

 „Jsme tady jen „Peggy“ (Tomáš Pekhart), který od léta hraje 

za mistrovskou Beer Ševu, a já.“

	 Kolik cizinců může nastoupit?

„Pět, šest může být na lavičce.“

	 Na podzim jste se omluvil z reprezentačního srazu, že se 

necítíte být optimálně připravený. Trápily vás zdravotní problémy?

 „Musím to zaklepat na dřevo, až na jeden drobný svalový pro-

blém, kvůli kterému jsem sedm dnů netrénoval a vynechal dva 

zápasy, zdraví drží! Vysvětluji si to také tím, že nyní nejsem v tako-

vém fyzickém zápřahu jako v minulých letech v Turecku, kdy jsem 

také jezdil na reprezentační srazy.“

	 Je pro vás národní tým už uzavřenou kapitolou, i když 

jste oficiálně neskončil?

 „Chtěl jsem to oznámit už v létě, ale manažer reprezentace 

pan Šeterle mě požádal, abych s tím ještě počkal, že to řekneme 

společně během podzimu. Ale nic takového se nestalo, ani jsme se 

od té doby na tohle téma nebavili. To ale nic nemění na mém roz-

hodnutí, že je nároďák pro mě už uzavřenou kapitolou. Je mi čty-

řiatřicet, nehraji top ligu a v nové soutěži Lize národů i navazující 

kvalifikaci na EURO 2020 musejí dostávat prostor už mladší kluci.“

ROZHOVORROZHOVOR

 V TURECKÉ LIZE POKRAČOVAL TOMÁŠ SIVOK I PO ODCHODU Z BESIKTASE BĚHEM DVOULETÉHO ANGAŽMÁ V BURSASPORU. 

	 Jak jste se po devíti letech v Turecku aklimatizoval v dia-

metrálně odlišném prostředí?

 „Šlo to velmi rychle oproti tomu, jak jsem si před lety zvykal v Tu-

recku. Žil jsem v Istanbulu, který je ohromně velkou aglomerací, 

takže prakticky denně jsem zažíval dopravní kolapsy. Také s anglič-

tinou jsem se všude nedomluvil. V Tel Avivu tak mluví drtivá většina 

lidí, a co se týče dopravy, tak jsem z domova za pětadvacet minut 

na stadionu Maccabi Petah Tikva, který sídlí, kdybych to přirovnal 

k Praze, tak v jedné její části. Líbí se mi také zdejší život, vyhovuje 

nám, že k němu patří i aktivní pohyb, spousta lidí mladých i starších 

jezdí na kolech nebo se pravidelně věnuje nějakému sportu.“  

	 Na jakou úroveň byste zařadil izraelskou nejvyšší soutěž?

 „S tureckou Super Ligou se pochopitelně nedá srovnat, odvíjí se 

to především od ročních rozpočtů. V Turecku se i v těch průměrných 

klubech pohybuje mezi dvaceti až třiceti miliony eur, takže si mo-

hou dovolit angažovat kvalitní hráče. V Izraeli se dělá ligový fotbal 

ve skromnějších podmínkách, ale v evropských pohárech se týmy 

dokáží prosadit, což zažily na vlastní kůži i některé české kluby. “

	 Váš nový klub se pohybuje v dolní polovině tabulky. Ne-

dělní remízou doma s Natanyí jste zřejmě o posun do elitní šest-

ky nejspíš přišli…

„V létě přišlo třináct nebo čtrnáct nových hráčů, takže nějaký 

čas logicky potrvá, než si mančaft herně i vnitřně sedne. Chybí 

nám především spolehlivý střelec, který by dal za sezonu alespoň 

patnáct branek. Šancí si sice umíme vytvořit hodně, ale nedoká-

žeme je proměňovat. Naopak dost často dostáváme hloupé laciné 

góly. V neděli jsme si na počet šancí zasloužili vyhrát, i když jsme 

nebyli lepším týmem. Před rozdělením tabulky zbývá ještě šest 

kol, ve kterých bychom potřebovali chytit vítěznou šňůru, jinak se 

nahoru nevydrápeme.“

 Z POZICE KAPITÁNA ČESKÉ REPREZENTACE MUSEL TOMÁŠ NA PŘEDZÁPASOVÝCH TISKOVÝCH KONFERENCÍCH ČELIT NOVINÁŘSKÝM DOTAZŮM. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 VYNIKAJÍCÍ HRA HLAVOU VŽDY PATŘILA K VELKÝM PŘEDNOSTEM 
 TOMÁŠE SIVOKA, COŽ PŘEDVEDL I V REPREZENTAČNÍM DUELU S TURKY. 

	 Pro našince je život v Izraeli velkou neznámou…

 „My jsme z něj ale nadšení! Až na dva horké letní měsíce je 

tady pořád příjemné slunečné počasí, třeba teď tu máme dva-

cet stupňů, takže je to na tričko s krátkým rukávem a lehkou 

mikinu, když začne foukat od moře. Díváme se na něj přímo 

z našeho bytu, ze kterého můžeme jít přímo na pláž. Vyhovuje 

mi i to, že jsou zde lidé ze všech koutů světa, což se také pro-

jevuje i v gastronomii, můžete si zajít do marocké, asijské nebo 

jiné exotické restaurace. Rychle jsem si zvykl také na podstat-

ně odlišný fotbalový režim. Na domácí zápasy se scházíme dvě 

hodiny před začátkem na stadionu, k těm venkovním vyrážíme 

o hodinu dříve, protože všechny soupeře máme v blízkém dojez-

du. Nemáme žádná soustředění na hotelích den před zápasem 

jako v Turecku, kde jsem byl pořád na cestách…“

 V PRVNÍM LIGOVÉM MAČI LETOŠNÍHO ROKU POMOHL ZKUŠENÝ OBRÁNCE JEDNÍM GÓLEM 
 K VÍTĚZSTVÍ 2:0 MACCABI PETAH TIKVA NAD SAKHNINEM A S RADOSTÍ PŘIJÍMAL GRATULACE SPOLUHRÁČŮ. 

Tomáš Sivok 
Narozen: 15. září 1983 * Výška: 185 cm * Váha: 74 kg * Stav: ženatý, 
manželka Michaela, syn André Thomas (8), dcera Megan (7) * Fot-
balový post: stoper * Hráčská kariéra: Kamenice nad Lipou (1986-
1994), SK České Budějovice (1994-2002), AC Sparta Praha (2002-
2003), SK České Budějovice (2003), AC Sparta Praha (2003-2007), 
Udinese Calcio (Itálie, 2007-2008), AC Sparta Praha (2008), Be-
siktas JK (Turecko, 2008-2015), Bursaspor (Turecko, 2015-2017), 
Maccabi Petah Tikva (Izrael, 2017-?) * Reprezentace: 64 zápasů, 
5 gólů * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Pol-
sku a na Ukrajině, účast na EURO 2008 v Rakousku a ve Švýcar-
sku, účast na EURO 2016 ve Francii, finalista EURO hráčů do 16 let  
(Izrael 2000), účast na MS hráčů do 20 let (Spojené arabské emirá-
ty 2003), účast na EURO hráčů do 19 let (Norsko 2002), mistr čes-
ké ligy (2003, 2005), mistr turecké ligy (2009), vítěz Poháru ČMFS 
(2004, 2006), vítěz Tureckého poháru (2009)   

	 Jak tedy vypadá váš běžný den?

 „Ráno odvezu děti do americké školy a jedu na trénink. Tré-

nujeme jen jednou denně, takže odpoledne mám volno. Zajedu 

si domů na oběd nebo si s manželkou na něj zajdeme do někte-

ré z restaurací. Pak se většinou rozdělíme – ona veze dcerku 

na gymnastický kroužek, já syna na tenis a pak se všichni večer 

sejdeme doma. Jsem vlastně napůl taxikářem v Tel Avivu!“

	 Televizní reportáže dost často ukazují ne zrovna bezpeč-

nou realitu!

 „Zvenčí to tak možná vypadá, ale bezpečnost obyvatel je v Izra-

eli největší prioritou. Všichni lidé to respektují, mají prostě disciplí-

nu v krvi. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že mladí kluci narukují 

do armády. Jsou v ní i někteří spoluhráči, kteří chodí na tréninky 

ve vojenských uniformách. V Tel Avivu je mnohem bezpečněji, 

než bylo v Istanbulu, kde hrozily útoky bojovníků Islámského stá-

tu nebo PKK. Tohle riziko je nyní bohužel i v celé Evropě, hlavně 

ve velkých zemích jako je Německo nebo Francie.“  

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 TOMÁŠ SIVOK ODCHÁZÍ Z TRÁVNÍKU PO UTKÁNÍ V NORSKU, KDE 10. ČERVNA 2017 SKONČILA PO 64 UTKÁNÍCH JEHO REPREZENTAČNÍ KARIÉRA. 

	 Sledujete na dálku fotbalové dění v Česku?

 „Mám v televizi české programy, takže jsem docela v obra-

ze, viděl jsem přímo i pár ligových zápasů. V podzimní lize mě 

ohromně zaujala Plzeň, ve které Pavel Vrba potvrdil, že je nároč-

ným a výborným trenérem, proto výsledky viktoriánů nebyly dí-

lem náhody. Jejich náskok před jarem je obrovský, takže o titulu 

je, myslím, rozhodnuto, o druhé místo si to spolu rozdají Slavia, 

Sparta a Olomouc.“

	 Platí pořád, že byste si na závěr kariéry chtěl ještě za-

hrát tuzemskou ligu?

 „V tu dobu mi bude už šestatřicet, tak uvidíme, jestli se nějaký 

zájemce vůbec najde…“

	 Přemýšlíte už o tom, co byste chtěl dělat, až s fotbalem 

definitivně skončíte?

 „V nároďáku jsme dělali trenérskou licenci A a B, scházejí mi 

už poslední zkoušky. Až s fotbalem skončím, chtěl bych si udělat 

i profesionální licenci, absolvovat stáže ve špičkových zahranič-

ních klubech a průběžně se vzdělávat, abych byl na práci trené-

ra dostatečně připravený. Dost dobře si nedovedu představit, 

že bych hned po konci kariéry začal trénovat, musíte si nechat 

nějaký odstup!“ 

„Během dne 
jsem napůl hráčem 
a napůl taxikářem!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalové asociace České republiky
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SK Slavia Liberec:
v Edenu a u Nisy zažívají déjà vu

Trasa Nisa - Eden je po 14 letech znovu vysoce frekventovaná. Napo-
sledy o víkendu potvrdila Slavia příchod libereckého stopera Ondřeje 
Kúdely a v pondělí i přestup brankáře Slovanu Ondřeje Koláře.

 KOUČ JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ SE V ZIMNÍ PŘESTÁVCE SNAŽÍ VYLADIT HRU SLAVIE PODLE OSVĚDČENÝCH LIBERECKÝCH NOT. 

V nadsázce, obhájce titulu by se nyní mohl přejmenovat na Sla-

vii Liberec. Už v závěru uplynulého roku dorazil z pod Ještědu 

trenér Jindřich Trpišovský se svým realizačním týmem. Do Edenu 

ho zlanařil nový sportovní ředitel Jan Nezmar, který se od Nisy 

do Edenu stěhoval krátce před ním.

Nedávno se Slavii upsal stoper Montpelliéru Lukáš Pokor-

ný. Odchovanec Slovanu, který prožil pod Trpišovským půldruhé 

sezony v Liberci. Byl pro něj klíčovým muže defenzívy, lídrem. 

Po odchodu záložníka Davida Pavelky do Turecka tehdy 22letému 

Pokornému svěřil kapitánskou pásku. Nyní si ho kouč vyžádal 

do Slavie. V sobotu si Pokorný odbyl premiéru v sešívaném dresu, 

v přípravě s druholigovým Žižkovem (výhra 5:0) odehrál druhý po-

ločas. „O Lukáše jsme hodně stáli. Už z předchozího společného 

působení jsme si ověřili, že je to vhodný typ do způsobu fotbalu, 

který chceme praktikovat. Po dlouhodobějším vyjednávání se 

nám povedlo ho získat,“ říká Nezmar.

„Je to pro mě jednodušší. Vím, co od trenéra čekat, vím, jakým 

stylem chce hrát. V Liberci mi způsob fotbalu vyhovoval. Je to 

mnohem lepší, než kdybych šel do neznámého prostředí například 

v Belgii a rozkoukával se,“ pochvaluje si Pokorný znalost kouče.

 ŽÁDANÉHO TRENÉRA PŘIVEDL DO EDENU KRÁTCE PO SVÉM PŘÍCHODU 
 ROVNĚŽ OCEŇOVANÝ FOTBALOVÝ ODBORNÍK - SPORTOVNÍ ŘEDITEL JAN NEZMAR. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Čerstvě slávisté u Nisy ulovili obránce Ondřeje Kúdelu a v pon-

dělí dokončili i přestup liberecké brankářské jedničky Koláře. 

Kvůli těžkému zranění Murise Mešanoviče si z hostování v Jablon-

ci předčasně stáhli i útočníka Stanislava Tecla. Trpišovský navíc 

dobře zná záložníka Jana Sýkoru, kterého vedl v Liberci. Stejně 

i Tomáše Součka, jenž byl ve Slovanu na půlročním hostování.

Podobný personální odliv na trase Nisa - Eden se udál 

na konci roku 2003. V zimě odešel do Slavie za již úřadujícím 

exlibereckým sportovním manažerem Josefem Jinochem tre-

nér Josef Csaplár s asistenty Martinem Hřídelem a Milanem 

Veselým, jenž shodou okolností v prosinci ve Slavii skončil 

s hlavním koučem Jaroslavem Šilhavým. Sešívaní tehdy sáhli 

i mezi hráče, koupili hvězdu Václava Kolouška, následně i Mi-

roslava Holeňáka.

„Tehdy jel do Edenu skoro celý autobus. Říkal jsem, aby si vza-

li ještě vrátnou,“ vzpomíná s úsměvem trenér Ladislav Škorpil, 

který v roce 2002 společně s Josefem Csaplárem dovedl Liberec 

k historickému titulu. 

 JAN SÝKORA SI UDĚLAL SKVĚLÉ JMÉNO BĚHEM ANGAŽMÁ NA SEVERU ČECH A SITUACI V PRAŽSKÉM KLUBU UŽ DŮVĚRNĚ ZNÁ. 

 OKLIKOU PŘES FRANCOUZSKÝ MONTPELLIER ZAMÍŘIL 
 ZE SLOVANU DO SLAVIE STOPER LUKÁŠ POKORNÝ. 

 SEŠÍVANÝ DRES OBLÉKNE NA JAŘE 
 NYNÍ UŽ EXLIBERECKÝ OBRÁNCE ONDŘEJ KÚDELA. 

 TAKÉ BRANKÁŘ SLOVANU ONDŘEJ KOLÁŘ 
 ODEŠEL ZA SVÝM TRENÉREM. 

 NÁVRAT DO PRAHY HLÁSÍ STANISLAV TECL. 
 DŮRAZNÝ A RYCHLÝ KANONÝR SE VRACÍ Z HOSTOVÁNÍ 
 TAKÉ ZE SEVERU ČECH, ALE Z JABLONCE… 

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


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

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

Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

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

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

http://www.aaaauto.cz/
http://www.seco-traktory.cz/


Philippe Coutinho 

Útěk 
za snem

Nikdo a nic ho nedokázal udržet. Půl roku ještě „přetrpěl“ na Ostro-
vech, a pak definitivně utekl z Liverpoolu. Ne, nespálil za sebou všech-
ny mosty, šel jen hodně důrazně za svojí životní vizí. A tou pro brazil-
ského šikulu PHILIPPE COUTINHA (25) byla už od dětství Barcelona.

Philippe Coutinho 

Útěk 
za snem

 ŽE NEVYMĚNÍ BRAZILSKÝ DRES ZA JINÝ, JE JISTÉ. ZATO NA KLUBOVÉ ÚROVNI JE COUTINHO JINÝ CESTOVATEL… 
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Sice zrovna marodil se stehnem, přesto pózoval v modro-čer-

vené teplákovce s velkým logem katalánského klubu na srdci, se 

širokým úsměvem a dvěma vztyčenými palci. „Splnil se mi sen! 

Bože, já jsem v Barceloně!“ jásal Coutinho.

V Liverpoolu se ho snažili udržet. „Není na prodej, za žádnou 

cenu!“ hřímal kouč Klopp. V létě se mu to ještě s vypětím všech sil 

povedlo, jenže bylo jasné, že zimní přestávka bude v tomto ohledu 

kritickým momentem. A když si hráč postavil hlavu a Barcelona 

navýšila nabídku se všemi bonusy až na čtyři miliardy korun, ne-

bylo co řešit. Coutinho se stěhoval na Nou Camp!

„Musím přiznat, že Liverpool udělal všechno pro to, aby mě 

udržel, ale nakonec pochopili, že toto je pro mne i moji rodinu 

životní sen. Děkuji všem za krásných pět let,“ vzkázal do města 

Beatles a vysvětlil, proč ještě nevydržel do konce nadějně roz-

jeté sezony. „Někdy prostě už nemusíte dostat druhou takovou 

příležitost, jakou je přestup do Barcelony. Proto jsem se dvakrát 

nerozmýšlel.“ Mimochodem na rodinu je úzce vázaný, nakonec 

i tetováními na obou rukou vzdává čest rodičům, oběma bratrům 

a manželce Aine.

 VE VASCO DA GAMA VYDRŽEL JEN DO OSMNÁCTI LET, A TO UŽ MĚL DVA ROKY V KAPSE KONTRAKT S INTEREM MILÁN. 

 V MILÁNSKÉM VELKOKLUBU VYDRŽEL 
 PHILIPPE COUTINHO AŽ DO LÉTA 2010 DO LEDNA 2013… 

 … S VÝJIMKOU PŮLROČNÍHO HOSTOVÁNÍ V BARCELONSKÉM ESPANYOLU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V LEDNU 2018 ODSTARTOVALA DALŠÍ BARCELONSKÁ ANABÁZE COUTINHA. TENTOKRÁT SE DOČKAL DRESU VYSNĚNÉHO FC BARCELONA. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

HURÁ DO EVROPY
Coby produkt žákovské líhně Vasco da Gama byl už od mládí 

považován za mimořádný talent. Klučina s bleskovými myšlenka-

mi a ještě rychlejšími výpady dokázal řídit zápasy k obrazu svému. 

Hrál za žákovské výběry Brazílie a už v šestnácti letech za něj mi-

lánský Inter zaplatil čtyři miliony eur.

Chlapce musel nechat ještě dva roky hrát doma, kde Vascu po-

mohl k návratu do první ligy, ale sotva dosáhl plnoletosti, už balil 

kufry do Itálie. „Tohle je budoucnost našeho klubu,“ nepochyboval 

šéf Moratti. Aby ne, když se osmnáctiletý klučina už dokázal pro-

cpat do nabitého brazilského nároďáku - v něm se mimochodem 

zrodilo jeho velké přátelství s vrstevníkem Neymarem.

Jenže adaptování v Evropě nebylo snadné a po roce jej z Milána 

poslali na hostování do Espanyolu. Když měl po návratu do Itá-

lie naplno prodat své umění, vstoupil razantně do hry Liverpool. 

V lednu 2013 za něj zaplatil 240 milionů korun (z dnešního pohledu 

jenom!) a šikovný mladík začal hned bavit fanoušky na Ostrovech. 

Driblink, přehled, vitalita. Jeho role v týmu neustále rostla, až se 

stal ve středu pole pravou rukou legendy Gerrarda. 

 JÜRGEN KLOPP CHTĚL BRAZILSKÉHO TECHNIKA V LIVERPOOLU UDRŽET I NADÁLE, JENŽE MARNĚ. 

BUDU LEGENDA LIVERPOOLU, 
SLIBOVAL...

Jak rychle se dokážou měnit názory, alespoň ty prezentované 
do médií... To je i Coutinhův případ. Vždyť ještě před necelým rokem 
sliboval Liverpoolu věrnost až za hrob.

Byla to hodně silná slova. „Od majitele, trenéra i mých spoluhráčů cítím 
to stejné: nic nás nezastaví, abychom soupeřili s těmi nejlepšími kluby v An-
glii i Evropě. Kluby jakými jsou třeba Barcelona. Proč ne?“ povídal v rozho-
voru na začátku roku 2017.

V kapse měl dlouhodobý kontrakt na Anfieldu a nic nenaznačovalo, že by 
měl zaječí úmysly. „Pochopil jsem, co Liverpool znamená. Dalglish, Rush, 
Hansen, Souness, Suárez, Gerrard. To jsou legendy. A můj cíl je, abych byl 
jednoho dne brán jako jeden z nich. K tomu je potřeba loajálnosti a trofejí. 
A já tituly chci!“ hlásil do novin.

Už tehdy se přitom mluvilo o nabídkách z Číny a Španělska. „Čína mě ne-
zajímá. Tady je můj fotbal, zde je moje srdce. Vůbec nemyslím na jiný klub.“ 
Pět měsíců po těchto slovech, když mu hodila lano Barca, už byl kvůli pře-
stupu ochotný v Liverpoolu stávkovat...

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Nakonec na Anfieldu odehrál 202 zápasů, ve kterých nastřílel 

54 gólů. „Byly to skvělé roky, skoro jsme vyhráli titul,“ vzpomenul 

na smolný závěr ročníku 2013-14. V Barceloně jej v tomto směru 

jistě čekají lepší zítřky. „Doufám, že naplním obrovská očekávání,“ 

přál si muž, na něhož si Barca ušetřila peníze právě z megaprode-

je kámoše Neymara...

DESÍTKU? NIKDY!
Sám dosud nic velkého nevyhrál, pomineme-li italský pohár 

a superpohár, ke kterým se v Interu tak nějak jen „přimotal“. „Moc 

chci velké trofeje!“ přiznal. Téměř jistě se nyní bude radovat z mis-

trovského titulu, svého prvního v kariéře. Barca si totiž už před 

jeho příchodem vypracovala v La Lize takřka nedostižný náskok. 

Smůlu má v Champions League, kterou už hrál letos za Reds a má 

tak do zbytku sezony stopku.

Nicméně počítá se s tím, že i tak bude jeho role v týmu téměř 

okamžitě výrazná, časem možná klíčová, jakou tu měl i jeho vel-

ký idol, krajan Ronaldinho. Jako hotová věc se bere, že časem 

nahradí veterána Iniestu. Režisér středu pole, geniální přihrá-

vač, produktivní střelec. To vše už je. Lídr, který byl zvyklý nosit 

na zádech prestižní desítku. Jenže tu má v Barceloně někdo jiný. 

Jistý Messi... A tak hned po přestupu čelil otázce: Budete se sna-

žit mu ji vyfouknout?

„Ne! Ne! Ne!“ smál se Coutinho a spustil ódu na argentinského 

génia. „V Barceloně je jenom jedna desítka, Messi. On je nejlepší 

hráč na světě, jasné číslo deset,“ prozradil. Údajně neměl žádné 

požadavky a vedení klubu sdělil: „Jaké číslo mi dáte, to přijmu. 

Pro mě je už obrovskou ctí nosit váš dres.“ Všeobecně se počítá, 

že nafasuje volnou sedmičku. Každopádně všichni už se těší, až 

doléčí bolavé stehno a naskočí do sestavy. Spolupráce sedmičky 

s desítkou totiž slibuje neskutečné věci! 

Philippe Coutinho 
Národnost: Brazílie * Narozen: 12. června 1992 v Rio de Janeiro * 
Výška: 171 cm * Kluby: Vasco da Gama (1999-2010), Inter Milán 
(2010-2012), Espanyol Barcelona (2012), Inter Milán (2012-2013), 
FC Liverpool (2013-2018), FC Barcelona (2018-) * Pozice: zálož-
ník/útočník * Reprezentace: 31 zápasů/8 gólů * Sbírka trofejí: 
vítěz Italského poháru, vítěz Italského superpoháru

 NEJVĚTŠÍ KAMARÁDI JSOU ZÁROVEŇ DVA NEJDRAŽŠÍ FOTBALISTÉ PLANETY. 
 COUTINHO (PŘES 4 MILIARDY KORUN) SE S NEYMAREM (6,5 MILIARDY KORUN) PŘÁTELÍ OD JUNIORSKÝCH LET.  S MANŽELKOU AINE A DVOULETOU DCERKOU MARÍOU TVOŘÍ SPOKOJENOU RODINKU. 

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


http://www.jutagrass.cz/
http://zastavsikanu.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 významných jubileí.

ROK 1920
OSUDNÁ 38. MINUTA 

Po čtyřleté válce a rozpadu Rakousko-Uherska se poměry 

jen zvolna vracely do mírových kolejí - vždyť ještě roku 1919 se 

ve Slezsku a hlavně na Slovensku bojovalo o definitivní hranice 

mladé Československé republiky! K oficiální mezistátní premi-

éře národního mužstva tak mohlo dojít až v olympijském turna-

ji v Antverpách na přelomu srpna a září 1920.   

Pro olympijskou nominaci byly klíčové dva souboje ve zna-

mení „S“. Květnový mistrovský zápas vyhrála Sparta 2:0, ale 

na váhu padl ještě víc červencový přátelský souboj na počest 

Všesportovních slavností. Mezi jeho diváky byl i prezident T. 

G. Masaryk a rudí se před ním opravdu vytáhli hrou i vítěz-

stvím 4:0. Do Belgie odcestovala jejich kompletní jedenáctka, 

doplněná čtyřmi borci Slavie a třemi z Viktorie Žižkov.  Bylo 

nasnadě svěřit vedení týmu skvělému skotskému trenérovi 

slávistů Johnny Maddenovi - ale kdepak! Horliví vlastencové 

byli proti a svěřili tu roli tělocvikáři jménem Kudela. Mezi fot-

balisty neznámému.  Na starost dostal naštěstí jen kondici. 

Zbývalo vybrat dres. Triumf na Pershingově olympiádě roz-

hodl ve prospěch červenobílého svislého pruhování, jen bílé 

trenýrky byly na základě barev nové státní vlajky nahrazeny 

modrými. Stulpny byly černé jako tehdy v drtivé většině klu-

bových dresů.  

„Dědek“ Madden cestoval do Belgie soukromě a na vlastní 

náklady. A ještě že tak! O sestavě i taktice rozhodoval spolu 

s předsedou Středočeské župy Josefem Fantou s mezinárod-

ním tajemníkem Sparty Ferdinandem Scheinostem a před fi-

nálovým zápasem v rekordním čase vykurýroval zraněného 

Václava Piláta. 

V mezistátní premiéře v sobotu 28. srpna na předměstském 

hřišti v Antverpách před necelými pěti stovkami diváků naši po-

razili Jihoslovany 7:0. První gól do historických statistik zapsal 

v 20. minutě Jan Vaník. K zápasu s Nory se už sešlo na šest 

tisíc zvědavců. Výhra 4:0 znamenala postup do semifinále. 

A v něm jsme před třicetitisícovou návštěvou vyřadili Francou-

ze 4:1.  Teď už byly přinejmenším stříbrné medaile jisté. Nebo 

se alespoň zdály být... 

Doma se ovšem volalo jen a jen po zlatu. V cestě k němu už 

stáli jen Belgičané, které naši rok předtím v Paříži zdolali 3:2. 

Tým hostitelské země teď prošel prvním kolem bez boje, dál 

porazil Španěly 3:1 a Dány 3:0.  A to už všechen belgický tisk 

připravoval půdu pro úspěch ve finále. Atmosféra proti našim 

houstla. Sami tomu nahráli: před žádným z předchozích utkání 

se nenechali fotografovat z pověrčivé obavy, že to nosí smůlu.  

Rozhodčím pro souboj o zlato byl jmenován před válkou 

uznávaný, leč už šestašedesátiletý Angličan John Lewis. 

Na Prahu neměl pěkné vzpomínky. Deset let před tím tu pís-

kal mezinárodní mač Čechy - Anglie (0:4) a jeho verdikty, ze-

SERIÁL

jména nařízení penalty proti našim, nebyly pražskému pub-

liku po chuti. „Po odpískání shrnulo se obecenstvo do hřiště, 

buď aby provolávalo českým a anglickým hráčům pochvalu, 

nebo hanu soudci,“ napsaly tenkrát Lidové noviny. „Přitom 

jistý sextán K. soudce uhodil.“ A Mr. Lewis si to zatraceně 

dobře zapamatoval.

 OLYMPIJSKÝ TÝM ČSR Z ANTVERP PO SEMIFINÁLOVÉ VÝHŘE NAD FRANCIÍ: ZLEVA STOJÍ KOLENATÝ, SEDLÁČEK, VANÍK, JANDA-OČKO, 
 STEINER, SEIFERT, MAZAL A ANTONÍN HOJER, PŘED NIMI JSOU KÁĎA, KLAPKA A PLAČEK, KTERÝ ZASTOUPIL ZRANĚNÉHO PILÁTA. 

STALO SE...

  V I. třídě mistrovství Středočeské župy hrál už tucet mužstev, mezi 
nimi první dvě mimopražská: kladenští rivalové Sparta a SK. Začínala 
éra Železné Sparty, rudí vyhráli mistrovství bez ztráty jediného bodu, se 
sedmibodovým předstihem před Vršovicemi (dnešními Bohemians 1905) 
a Viktorií Žižkov. Slavia prožila těžkou vnitřní krizi s do té doby nejhoršími 
výsledky své historie. Skončila až šestá, ještě za Spartou Kladno a žižkov-
ským Unionem.  Turnaj o mistra republiky, stanovený na říjen, se neusku-
tečnil; zájem byl pramalý, protože nejlepší Pražany a špičky ostatních žup 
stále oddělovala výkonnostní propast. 
  Mistrovský zápas Sparty s Vršovicemi skončil na první pokus 0:0. Jeho 

hrdinou byl teprve šestnáctiletý František Hochman, který v brance ze-
lenobílých dělal zázraky. (Však také rudí od toho dne nedali pokoj, dokud 
kudrnatého gólmana nezískali.) V těch časech se protestovalo napořád. 

I Sparta napadla průběh a výsledek mače a dosáhla jeho opakování. Tak 
důležitý připadal mistrům zisk titulu bez ztráty kytičky! Zda byl protest 
oprávněný, dnes už sotva posoudíme. Na každý pád nový zápas vyhráli 3:0. 
  K prvnímu mezinárodnímu fotbalovému utkání na půdě samostatné 

Československé republiky tak došlo až v sobotu 19. června 1920 na žiž-
kovské Ohradě. Viktoria podlehla mužstvu Kamraterna IF z Malmö 1:3. 
Švédy pak porazil olympijský výběr 4:2, Sparta 3:0 a stejným skóre v od-
vetě i Viktorka.  
  Jan Honejsek, táta vršovické fotbalové omladiny, zbuntoval v srpnu 

dvanáct klubů z Prahy a nejbližšího okolí k vytvoření dorostenecké komi-
se. Stal se jejím sekretářem a pravou rukou předsedy MUDr. J. Stránské-
ho z SK Hlubočepy, který se pak ještě léta staral o pražské dorostence 
jako funkcionář i lékař. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Protest vedení výpravy proti jeho nominaci do finálového 

utkání s Belgičany moudrý nebyl; že bude zamítnut, se dalo 

očekávat. Jen poskytl domácím novinářům záminku ke štvanici 

proti našemu týmu. 

Když se před utkáním znovu nepostavil pro fotoreportéry, 

rozbouřilo se proti němu celé hlediště a bouřit už nepřesta-

lo. Jen se začalo hrát, Lewis nás několikrát výrazně poškodil 

a Belgičané toho využili až až.  

První gól jsme dostali po hrubém faulu na brankáře Rudol-

fa Klapku (který byl i podle osobního svědectví Josef Laufera 

daleko za hranicí rozporu mezi českým a anglickým posouze-

ním nedovoleného atakování brankáře), druhý po nedovoleném 

zákroku na Františka Kolenatého. A když bělovlasý mstitel 

v 38. minutě vyloučil Karla Steinera, zatímco přestupky domá-

cích přehlížel jak na běžícím pásu, učinil kapitán Karel Pešek-

-Káďa osudové a přes všechny křivdy nepochybně nesprávné 

rozhodnutí: odvedl náš tým ze hřiště!  

Káďova posedlost představou, že pokud kapitán pociťuje 

křivdu pro svůj tým, má právo a dokonce povinnost odvést 

jej ze hřiště, není milovníkům české fotbalové historie ničím 

neznámým.  Zmítán jinak oprávněnými emocemi tak bohužel 

jednal i ve finále olympijského turnaje. A vedení výpravy ne-

dokázalo zasáhnout. Přes všechny nesporné křivdy - stát se 

to nemělo...  

Náš tým byl diskvalifikován, náš fotbal opětovně přijat do řad 

FIFA až rok poté po omluvě na adresu Belgie i Anglie. K dalšímu 

utkání obou národních mužstev došlo až v roce 1927. Na Spartě 

tehdy znovu stanuli proti sobě kapitáni z nešťastného finále, poda-

li si ruce - a Káďa se tentokrát omluvil osobně.  Teprve v té chvíli 

byly definitivně zažehnány všechny následky zlé minuty z Antverp.

Miloslav Jenšík    

ROK 1970
DOPADY MEXICKÉHO VÝBUCHU

Prosincový barážový triumf z Marseille postupně v novém ka-

lendářním roce 1970 vyšuměl a příprava na červnové mistrov-

ství světa v Mexiku dostala dvě povážlivé trhliny. Reprezentační 

trenér Jozef Marko neuspěl s žádostí o přerušení jarní ligy, aby 

se její závěrečná kola dohrála až po návratu národního týmu 

zpátky domů, jak k tomu přistoupili ve většině účastnických 

zemí z Evropy. Zbytečné vyloučení Ladislava Petráše v závěru 

rozhodnutého duelu s Maďarskem bylo další komplikací. Dostal 

totiž třízápasový distanc, Tehdy se do odpykání trestu započítá-

vala i přátelská mezistátní utkání, a protože byl pro kouče ne-

postradatelným útočníkem, sehrála reprezentace na jaře kvůli 

tomu utkání v Rakousku (3:1) a při cestě (!) do zámořského dějiš-

tě šampionátu v Lucembursku (1:0) a Norsku (2:0).

„Já jsem byl vůbec rád, že jsem se do mistrovství světa 

stihl uzdravit. Musel jsem jít totiž na operaci s bolavou achil-

lovkou, kterou mi doktor Eiselt v Dolnom Kubíně spravil,“ 

vzpomíná benjamínek základní sestavy, pravý obránce Karol 

Dobiaš a pokračuje: „Byli jsme sice na soustředění na fran-

couzském horském středisku Font Romeu, ale vrátili jsme 

se domů kvůli těm dvěma přátelským zápasům. Myslím si, 

že jsme tehdy měli velmi dobrý tým, ale dorazili jsme do Me-

xika později než ostatní týmy, pouhý týden před prvním zápa-

sem s Brazilci. Nedostatečná aklimatizace se pak projevila 

na našich výkonech ve druhých poločasech, kdy hlavně starší 

hráči jako třeba Kvašňák, Horváth nebo Adamec ve vysoké 

nadmořské výšce fyzicky prostě už nemohli a ke konci jsme 

odpadávali i my mladší…“

Na mexických trávnících byl paradoxně právě hříšník Petráš 

nejvýrazněji vidět, vstřelil hned v úvodních minutách gól jak Bra-

zilcům, tak Rumunům, kteří ale po přestávce otočili nepříznivý 

výsledek ve svůj prospěch. Vítěznou branku budoucích mistrů 

světa vstřelil po hodině hry fotbalový král Pelé, který v první půli 

ukázal svoji genialitu, když z poloviny hřiště uviděl, že brankář 

Ivo Viktor stojí na šestnáctce a dalekonosným lobem se ho po-

kusil překonat. Takhle rychle nejspíš renomovaný gólman nikdy 

nesprintoval, naštěstí míč se mezi tyče o kousek nevešel, jinak 

by se nejspíš oba nesmazatelně zapsali do historie! 

SERIÁL SERIÁL

 KAROL DOBIAŠ A LADISLAV PETRÁŠ PŘI ODPOČINKOVÉ SIESTĚ V MOTELU MALIBU, KDE VÝPRAVA BĚHEM ŠAMPIONÁTU 
 V MEXIKU BYDLELA. BYLI JEDNI Z MÁLA ČESKOSLOVENSKÝCH REPREZENTANTŮ, KTEŘÍ SVÝMI VÝKONY NEZKLAMALI. 

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


4544

4444 45

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 23.1.2018
4/2018

Úterý 23.1.2018
4/2018

Výhry dalších soupeřů - Rumunska a v závěrečném zápase 

ve skupině úřadujících šampionů Angličanů se zrodily z penalt. 

I když v něm neměli svěřenci trenéra Marka už reálnou šanci 

na postup do čtvrtfinále, po fyzicky na tom už byli podstatně 

lépe, protože se zpožděním začal pozitivně projevovat delší po-

byt ve vysokohorském prostředí… „Mohl jsem i vyrovnat, když 

jsem se, jak jsem byl zvyklý, zapojil do jednoho z našich pro-

tiútoků. Legendární anglický gólman Banks moji střelu vyra-

zil na břevno, ale na druhý pokus ji dokázal včas chytit, takže 

za brankovou čáru nedopadla,“ vybavuje si moment při louče-

ní se šampionátem „Patino“ Dobiaš, který na něm jako jeden 

z mála nezklamal, což se odrazilo i tradiční anketě Fotbalista 

roku 1970, kterou vyhrál s výraznou převahou.  

A protože se do Mexika cestovalo navzdory těžkému losu 

v přehnaně optimistické náladě, o to drtivější byla kritika vystou-

pení národního týmu. Kromě nedostatečné aklimatizace v dějišti 

šampionátu se přetřásalo i zastaralé fotbalové rozestavění 4-2-

4, zatímco ostatní reprezentace hrály systém 4-3-3 nebo dokon-

ce 4-4-2. V přituhující společenské normalizaci se však našel 

ještě jeden důvod, který měl diskreditovat reprezentaci v očích 

široké veřejnosti. Údajné spory uvnitř mužstva o tom, v jakých 

kopačkách budou hrát, jestli od firmy Puma, nebo Adidas, měly 

dokumentovat, že hráčům šlo víc o peníze z kapitalistického 

Západu než o důstojnou reprezentaci socialistického Česko-

slovenska… „Nároďák hrál v adidaskách, ale my čtyři z Trnavy 

- Hagara, Kuna, Adamec, já a ještě sparťanský stoper Venca 

Migas, slávista Franta Veselý i Laco Petráš jsme nosili kopačky 

od Pumy, se kterou měl dlouhodobě velmi dobré vztahy trenér 

Anton Malatinský. Znal důležité lidi z centrály firmy v Salcburku, 

a když jsme v klubu něco potřebovali - kopačky, tenisky, balony, 

teplákové soupravy, tak to dokázal zařídit. Před odletem do Me-

xika nám řekl, že za každý odehraný zápas na mistrovství světa 

v pumách dostaneme 150 dolarů. Ostatní kluci, co nosili adi-

dasky, nedostali nic,“ vysvětluje Karol Dobiaš pragmaticky po-

zadí nafouknuté stejnojmenné aféry, která vyvrcholila podzim-

ním rozpuštěním tehdejšího národního týmu! Přispěla k tomu 

rovněž i incident při návratu reprezentační výpravy do Prahy. 

„Cesta z Mexika byla dlouhá, v letadle jsme popíjeli a po přistá-

ní na ruzyňském letišti se do „Hatrla“ (Jozefa Adamce) navezl 

jeden novinář z tehdejšího Svobodného slova. Řekl mu snad „ty 

blbej Slováku“ nebo možná něco ostřejšího. No a horkokrevný 

Jožka mu vzápětí odpověděl ručně…“     

Do říjnové kvalifikace nového ročníku mistrovství Evropy 

1972 tak nastoupil úplně jiný, „morálně zdravý“ výběr, který měl 

však jeden zásadní handicap - podstatně nižší fotbalovou kva-

litu, byla to v podstatě až třetí reprezentační garnitura… Řada 

nominovaných hráčů v „áčku“ debutovala nebo měla jen mini-

mum startů, jediným „Mexičanem“ byl dvacetiletý útočník Milan 

Albrecht, který však na šampionátu nenastoupil. Na Letné proti 

Finsku také otevřel skóre, ale hosté ještě do přestávky vyrovna-

li, a překvapivý nerozhodný výsledek zůstal až do konce. Když 

se pak zrodila o tři týdny později na stejném stadionu i remíza 

v přátelském střetnutí s tehdejší NDR, byla to labutí píseň tohoto 

stupidního experimentu, který připravil Československo o účast 

na závěrečném turnaji v Belgii. Přes zimu se totiž v tichosti 

do národního týmu vrátili zpátky všichni distancovaní fotbalisté, 

ale zbytečnou bodovou ztrátu z kvalifikační premiéry s outside-

rem už bohužel nedokázali smazat. Václav Tichý   

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  V zimě 1970 se řada ligových klubů vydala na zámořské zájezdy 
- Trnava do Peru a Mexika, Sparta do Brazílie, Dukla do Mexika 
a Kostariky. Bratislavský Inter sehrál šňůru zápasů v opravdu exo-
tických destinacích - na Tahiti, Novém Zélandu, v Austrálii, Hon-
gkongu, Singapuru a Indii!
  Na dlouhou jihoamerickou cestu se pod vedením ústředního tre-

néra Rudolfa Vytlačila vypravila i znovuzrozená česká reprezenta-
ce, nazývaná Český lev. Její kádr tvořili hráči Sklo Unionu Teplice, 
doplnění o pár „cizinců“, slávistické křídlo Františka Veselého nebo 
plzeňského střelce Ivana Bicana. Vytlačilův výběr porazil Kolumbii 
1:0, Peru 2:0, v odvetě pak prohrál 1:2 a s Uruguayí remízoval 2:2. 
Na reprezentační soustředění před MS ale dostali pozvánku jen 
František Veselý a Pavel Stratil.
  I když mexický šampionát skončil výsledkovým fiaskem, na kon-

ci roku 1970 měl aspoň důvod ke spokojenosti svazový pokladník. 
FIFA poukázala na konto částku 125 tisíc dolarů za účast, což tehdy 
v přepočtu představovalo tři a čtvrt milionu korun.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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REPREZENTACE 
na prahu nové éry

Ve středu 24. ledna začne v kongresovém centru v Lausanne nová éra pro 
evropské fotbalové reprezentace. Bude vylosován první ročník UEFA LIGY 
NÁRODŮ. Tento formát výrazně změní zažité pořádky, z velké části nahradí 
dosavadní přátelská utkání soutěžními a zavede nové systémy do nasazo-
vání pro kvalifikace evropských i světových šampionátů.

 ČESKOU REPREZENTACI ČEKAJÍ BOJE V LIZE B, JEJICH SOUPEŘI Z KVALIFIKACE MS 2018 NĚMCI SI ZAHRAJÍ LIGU A. 

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

UEFA LIGA NÁRODŮ 2018/2019
Je to nová soutěž, kterou nesmíme podcenit. Hraje se v ní 

o dost, nejen o postupy mezi jednotlivými úrovněmi Ligy národů 

(Liga A až Liga D), ale také o nasazení pro kvalifikaci na EURO 

2020.  Ta se bude losovat v prosinci 2018 a týmy budou rozděleny 

do deseti kvalifikačních skupin, ze kterých přímo na šampionát 

postoupí vítěz a druhý ve skupině. 

Při losu kvalifikace budou národní týmy nasazeny do košů - 

prvních deset do prvního koše, dalších deset do druhého atd. Pro 

Česko je tedy důležité být ve druhém koši (na první dosáhnout ne-

může), a to zajistí umístění nejhůře na druhém místě ve tříčlenné 

skupině Ligy B v Lize národů. 

Liga národů je důležitá i proto, že je poslední záchranou pro 

čtyři země, které se nedostaly přímo na EURO 2020. Viz níže.

První vydání soutěže UEFA Ligy národů je naplánováno na září 

2018 až listopad 2018 (zápasy ve skupinách) a v červnu 2019 bude 

„Final Four“ mezi vítězi skupin Ligy A o celkové prvenství v prv-

ním ročníku UEFA Ligy národů. Dodatečná kvalifikace z Ligy ná-

rodů na EURO je na programu v březnu 2020.

FORMÁT SOUTĚŽE
Národní týmy budou rozděleny do čtyř divizí (tak zvaných lig) 

A až D podle žebříčku National Ranking UEFA 2017  -  nejlepších 

12 jde do Ligy A, dalších 12 do Ligy B, dalších 15 do Ligy C a zbýva-

jících 16 do Ligy D.

 KAREL JAROLÍM MŮŽE PŘEMÝŠLET, 
 JAK S NÁRODNÍM TÝMEM USPĚT V NOVÉ SOUTĚŽI. 

NASAZENÍ PRO ZAŘAZENÍ DO SKUPIN
LOS 24. LEDNA V LAUSANNE

LIGA A
Koš 1: Německo, Portugalsko, Belgie, Španělsko

Koš 2: Francie, Anglie, Švýcarsko, Itálie

Koš 3: Polsko, Island, Chorvatsko, Nizozemsko

LIGA B
Koš 1: Rakousko, Wales, Rusko, Slovensko

Koš 2: Švédsko, Ukrajina, Irská republika, Bosna a Hercegovina

Koš 3: Severní Irsko, Dánsko, Česká republika, Turecko

LIGA C
Koš 1: Maďarsko, Rumunsko, Skotsko, Slovinsko

Koš 2: Řecko, Srbsko, Albánie, Norsko

Koš 3: Černá Hora, Izrael, Bulharsko, Finsko

Koš 4: Kypr, Estonsko, Litva

LIGA D
Koš 1: Ázerbájdžán, Makedonie, Bělorusko, Gruzie

Koš 2: Arménie, Lotyšsko, Faerské ostrovy, Lucembursko

Koš 3: Kazachstán, Moldavsko, Lichtenštejnsko, Malta

Koš 4: Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Ve středu v Lausanne tedy Češi v Lize B dostanou ve skupině 

za soupeře jednoho ze zemí Rakousko, Wales, Rusko a Slovensko 

a jednoho z kvarteta Švédsko, Ukrajina, Irsko a Bosna a Hercego-

vina. Reglement soutěže říká, že ve skupině se z politických dů-

vodů nemohou sejít Rusko a Ukrajina. Pokud by to hrozilo, dojde 

automaticky k posunu vylosovaného do jiné skupiny Ligy B.

V každé lize jsou vytvořeny čtyři skupiny a hraje se systémem 

každý s každým ve skupině, doma a venku (v Ligách A a B sehrají 

týmy po čtyřech zápasech ve skupině, v ligách C a D je po šesti zá-

pasech ve skupině).

Ve skupině se hraje v září, říjnu a v listopadu 2018 (v té době ne-

bude ještě kvalifikace o EURO 2020).

Výsledky ve skupinách jednotlivých lig znamenají:

• Každý vítěz skupiny z lig B, C, D postupuje o ligu výše pro příš-

tí vydání UEFA Ligy národů (pro ročník 2020/21)

• Vítězové skupin z Ligy A si v červnu 2019 zahrají o ve FINAL 

FOUR o šampiona Ligy národů

• Každý poslední tým ze skupin Lig A, B a C sestoupí o ligu níže 

pro příští vydání UEFA Ligy národů (pro ročník 2020/21)

Postavení národních týmů po skončení skupinové fáze lig A až 

D určí nasazení do košů pro los kvalifikace (bude v prosinci 2018) 

o postup na EURO 2020, která se hraje v termínech březen 2019 

až listopad 2019. 

Každá liga (A až D) garantuje jedno místo na turnaji EURO 2020 

pro týmy, které nepostoupí z klasické kvalifikace přímo.  

Poznámka: čtyři nejlepší z ligy D, čtyři nejlepší z ligy C, čtyři 

nejlepší z ligy B a čtyři nejlepší z ligy A (z těch co ještě na EURO 

nepostoupili) hrají v březnu 2020 play-off své ligy o jedno místo 

na EURO 2020. Pokud by z dvanácti týmů ligy A postoupilo přímo 

třeba deset, pak dva, které nepostoupily, budou doplněny z nižší 

ligy.  Analogicky níže, bude-li potřeba.

Znamená to, že na EURO 2010 bude hrát i jeden tým z ligy D 

a jeden tým z ligy C (tedy týmy, které by jinak neměly prakticky 

naději na postup).  

 I Z LIGY NÁRODŮ MŮŽE VÉST POSTUPOVÁ CESTA NA EURO 2020. 

KALENDÁŘ UEFA LIGY NÁRODŮ
Skupiny budou vylosovány 24. ledna 2018.

Kolo 1: 6. - 8. září 2018 * Kolo 2: 9. - 11. září 2018 * Kolo 3: 11. - 13. října 2018
Kolo 4: 14. - 16. října 2018 * Kolo 5: 15. - 17. listopadu 2018 * Kolo 6: 18. - 20. listopadu 2018

Los finále vítězů skupin Ligy A: začátek prosince 2018

Finále vítězů skupin Ligy A: 5. - 9. června 2019

Los Play-off o postup z Ligy národů na EURO:  22. listopadu 2019

Play-off o postup z Ligy národů na EURO: 26. - 31. března 2020

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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Rekord sebral Milivojevič

Čekání Petra Čecha na dvoustou vychytanou nulu v Premier 
Leauge se prodlužuje. Přitom duel s Crystal Palace se vyvíjel na-
dějně, po drtivém nástupu do utkání se Arsenal už ve 22. minutě 
radoval z vedení 4:0 a suverénně směřoval za vítězstvím. Krátce 
před koncem však za zdecimované Eagles zmírnil prohru Milivo-
jevič a připravil tak Čecha o rekordní zápis…

Arsenal prožívá další mizernou sezonu, v níž bude mít plno práce s tím, aby se vůbec pro-

bojoval do evropských pohárů. Proti Crystal Palace ale předvedl, že stále umí bavit fanoušky 

parádním fotbalem a s obranou hostů si dělal, co chtěl. Po úvodní gólové smršti zbytek utkání 

kontroloval, ovšem dvanáct minut před koncem si neodpustil tradiční nedůslednost ve váp-

ně, kterou využil Milivojevič ke zkorigování na konečných 1:4 z pohledu Crystal Palace a Petra 

Čecha připravil o jubilejní nulu, na kterou si dělá zálusk od poloviny prosince, kdy naposledy 

udržel čisté konto proti Newcastlu (1:0). Zastřílela si také Chelsea na hřišti nováčka z Brighto-

nu, k triumfu 4:0 a posunu na třetí místo tabulky jí dvěma zásahy pomohl Eden Hazard.   

Loňský pobyt Newcastlu v druhé lize jistě nesl nelibě kanonýr Manchesteru City Sergio 

Agüero, jemuž se na Straky tradičně daří. Svůj poslední perfektní hattrick v Premier Lea-

gue vstřelil právě do sítě Strak v roce 2015 a nyní je pokořil stejným počinem! Argentinský 

snajpr tak vedoucím Citizens zařídil hladkou výhru 3:1 a spravení si chuti po první porážce 

sezony, kterou jim v minulém kole připravil Liverpool. Nezaváhal ani druhý Manchester 

United, na hubený triumf 1:0 v Burnley se ale pořádně nadřel. Watford v posledních deseti 

duelech získal pouhých pět bodů z možných třiceti a po porážce 0:2 v Leicesteru odvolal 

kouče Marco Silvu, kterého na lavičce Hornets okamžitě nahradil Javi Gracia, jenž napo-

sledy vedl Rubin Kazaň. Pozvedne trápící se mančaft? 

 ZÁLOŽNÍK ARSENALU ALEX IWOBI SE JEDNÍM ZÁSAHEM PODÍLEL NA DEMOLICI CRYSTAL PALACE. 

Hamburk se opět potápí…

Byl to zápas o pověstných šest bodů. Předposlední Hamburk 
v něm hostil poslední Kolín nad Rýnem, kterému mohl v případě 
vítězství odskočit na devět bodů. Jenže na podzim téměř odepsa-
ní a k sestupu odsouzení „Kozlové“ zvedli v posledních bundes-
ligových duelech kurážně hlavy a po výhře nad HSV není jejich 
záchrana mezi elitou už úplně beznadějnou misí. 

Naopak v hansovním městě bijí na poplach, neboť Hamburger SV, který se pyšní tím, že 

jako jediný klub nikdy nesestoupil, se opět potápí. Čtvrtou porážku v řadě odnesl trenér 

Markus Gisdol, který v závěrečném kole minulé sezony těsně před koncem utkání pravdy 

doma s Wolfsburgem odvrátil hrozbu baráže, ale letos může být ještě hůř! Osmačtyřiceti-

letý kouč, který předtím vedl Hoffenheim, vydržel na hamburské lavičce půldruhého roku, 

když v září 2016 nahradil Bruna Labbadiu. Za posledních deset let se včetně něj pokusi-

lo navázat na slavné časy Hamburku šestnáct (!) trenérů. V pondělí se jejich výčet rozší-

řil o sedmnáctého. Těžkou a nevděčnou roli záchranáře na sebe vzal Bernd Hollerbach, 

dlouholetý hráč HSV v letech 1996-2004, který uzavřel smlouvu do června 2019. V bunde-

slize dosud netrénoval a naposledy působil ve třetí německé lize v rodném Würzburgu…

Také z českého pohledu nebylo druhé kolo jarního programu bundesligy zrovna blyštivé. 

„Čtyřku“ inkasoval Kadeřábkův Hoffenheim překvapivě doma s Leverkusenem a Brémy 

naopak podle očekávání v mnichovské Allianz Areně. Dvakrát pokořil brankáře Pavlen-

ku reprezentační útočník Thomas Müller, který tak zarovnal stovku bundesligových gólů 

v dresu Bayernu.  Obránce hostů Theodor Gebre Selassie naskočil do druhé půle a uzdra-

vený středopolař Vladimír Darida v Berlíně až na závěrečných šest minut v domácím utká-

ní Herthy s Dortmundem. 

 I KDYBY SE MARKUS GISDOL NA LAVIČCE HAMBURKU V DUELU S KÖLNEM MODLIL, 
 NA BODY JEHO SVĚŘENCI NEDOSÁHLI A ON UŽ NENÍ TRENÉREM SLAVNÉHO HSV… 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 19 15 2 2 44:14 47

2. Leverkusen 19 8 7 4 39:27 31

3. Schalke 19 8 7 4 30:25 31

4. RB Lipsko 19 9 4 6 31:28 31

5. M ǵladbach 19 9 4 6 30:30 31

6. Dortmund 19 8 6 5 40:25 30

7. Frankfurt 19 8 6 5 24:20 30

8. Augsburg 19 7 6 6 28:25 27

9. Hoffenheim 19 7 6 6 29:27 27

10. Hannover 19 7 6 6 28:29 27

11. Hertha 19 6 7 6 27:27 25

12. Freiburg 19 5 8 6 20:33 23

13. Wolfsburg 19 3 11 5 22:24 20

14. Stuttgart 19 6 2 11 16:24 20

15. Mohuč 19 5 5 9 24:33 20

16. Brémy 19 3 7 9 16:25 16

17. Hamburk 19 4 3 12 15:28 15

18. Kolín nad Rýnem 19 3 3 13 14:33 12

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 24 21 2 1 70:18 65

2. Manchester Utd. 24 16 5 3 49:16 53

3. Chelsea 24 15 5 4 45:16 50

4. Liverpool 23 13 8 2 54:28 47

5. Tottenham 24 13 6 5 47:22 45

6. Arsenal 24 12 6 6 45:31 42

7. Leicester 24 9 7 8 36:32 34

8. Burnley 24 9 7 8 19:21 34

9. Everton 24 7 7 10 26:39 28

10. Watford 24 7 5 12 33:44 26

11. West Ham 24 6 8 10 30:42 26

12. Bournemouth 24 6 7 11 25:36 25

13. Crystal Palace 24 6 7 11 22:37 25

14. Huddersfield 24 6 6 12 19:41 24

15. Newcastle 24 6 5 13 22:34 23

16. Brighton 24 5 8 11 17:33 23

17. Stoke 24 6 5 13 25:50 23

18. Southampton 24 4 10 10 24:35 22

19. West Brom 24 3 11 10 19:31 20

20. Swansea 23 4 5 14 14:35 17

PROGRAM
25. KOLO

30.1. Swansea - Arsenal, West Ham - Crystal Palace,
Huddersfield - Liverpool

31.1. Everton - Leicester, Chelsea - Bournemouth,
Newcastle - Burnley, Southampton - Brighton,
Manchester City - West Brom, Stoke - Watford,

Tottenham - Manchester Utd.

PROGRAM
20. KOLO

26.1. Frankfurt - Mönchengladbach
27.1. Bayern - Hoffenheim, Dortmund - Freiburg,

Kolín nad Rýnem - Augsburg, RB Lipsko - Hamburk,
Stuttgart - Schalke, Brémy - Hertha

28.1. Leverkusen - Mohuč, Hannover - Wolfsburg

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 21 1

2. Salah M. Liverpool 18 6

3. Aguero S. Manchester City 16 5

4. Sterling R. Manchester City 14 4

5. Lukaku R. Manchester Utd 11 5

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 17 0

2. Aubameyang P. Dortmund 13 3

3. Finnbogason A. Augsburg 11 2

4. Volland K. Leverkusen 10 1

4. Werner T. RB Lipsko 10 3

6. Fullkrug N. Hannover 9 3

6. Uth M. Hoffenheim 9 1

VÝSLEDKY
24. KOLO

Southampton - Tottenham 1:1 * Brighton - Chelsea 0:4
Manchester City - Newcastle 3:1 * Leicester - Watford 2:0

Arsenal - Crystal Palace 4:1 * Stoke - Huddersfield 2:0
Burnley - Manchester Utd. 0:1 * Everton - West Brom 1:1

West Ham - Bournemouth 1:1 * Swansea - Liverpool (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
19. KOLO

Schalke - Hannover 1:1 * Bayern - Brémy 4:2
Hamburk - Kolín nad Rýnem 0:2 * Freiburg - RB Lipsko 2:1

Hoffenheim - Leverkusen 1:4 * Mohuč - Stuttgart 3:2
Wolfsburg - Frankfurt 1:3 * Hertha - Dortmund 1:1

Mönchengladbach - Augsburg 2:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Krvavé probuzení Ronalda a spol.

Zdálo se, že zapomněli vyhrávat. Borci Realu to nepoznali 
ve třech zápasech v řadě, ovšem teď předvedli velkolepý kon-
cert. Sedmi góly zneuctili La Coruňu a rivalům na čele s Barcelo-
nou poslali varovný vzkaz: Pořád jsme ještě tady! 

Takovou bídu nepoznali léta. Otázku bude-li kouč Zidane vyhozen, už dokonce nahra-

zoval dotaz: kdy se tak stane. „Pořád mám týmu co dát, náš herní projev je dobrý,“ pře-

svědčoval fanoušky i vedení klubu populární Francouz. Jenže když po půlhodině nedělního 

mače s La Coruňou za stavu 0:1 nespokojený stadion pískal, slavný „Zizou“ si už dost mož-

ná dával do kupy abdikační proslov... Ale pak to přišlo: sedm domácích tref a aplaudující 

tribuny! „Co se změnilo oproti minulým zápasům? Řekl bych, že zase ne až tak moc. Jen 

jsme prostě dávali góly,“ pokrčil spokojený kouč rameny.

Real ochutnal ligovou výhru po šesti týdnech. Dvakrát se dokonce trefil i kritizovaný Ro-

naldo, o němž se stále více spekuluje ohledně odchodu do Manchesteru United. Portugal-

ská hvězda ovšem zápas nedokončila, při druhém gólu jej kopl do tváře stoper Schär a Ro-

naldo opouštěl hřiště se zkrvaveným obličejem. Fanoušky pobavil, jak si okamžitě pomocí 

mobilu kontroloval vizáž... „Má jen pár stehů, je v pohodě,“ hlásil pak Zidane.

„Bílý balet“ se sice opět roztancoval, jenže na vedoucí rivaly z Barcelony nadále ztrácí 

devatenáct bodů. Katalánci totiž válí, v lize vyhráli šestkrát v řadě při skóre 21:2. Táhnou je 

hvězdy - 9x se trefil Suárez, 6x Messi. Naposledy ti dva zničili Betis na jeho hřišti 5:0, i když 

po hodině hry to bylo stále bez branek. „Oba jsou prostě neskuteční,“ jásal trenér Valverde.

Radost měl i z toho, že nejbližší pronásledovatelé selhali. Druhé Atlético doma remi-

zovalo s průměrnou Gironou 1:1, třetí Valencia dokonce padla 1:2 na hřišti posledního Las 

Palmas! Náskok Barcy na čele tak vzrostl už na jedenáct bodů. Za týden navíc opět někdo 

ztratí, je tu šlágr Valencia - Real! 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 20 17 3 0 57:9 54

2. Atl. Madrid 20 12 7 1 29:9 43

3. Valencia 20 12 4 4 41:21 40

4. Real Madrid 19 10 5 4 39:18 35

5. Villarreal 20 10 4 6 28:22 34

6. Sevilla 20 10 2 8 26:28 32

7. Celta Vigo 20 8 4 8 35:28 28

8. Getafe 20 7 6 7 25:20 27

9. Girona 20 7 6 7 29:29 27

10. Eibar 19 8 3 8 24:31 27

11. Betis 20 8 3 9 33:41 27

12. Ath. Bilbao 20 6 8 6 23:22 26

13. Leganes 19 7 4 8 17:19 25

14. Espanyol 20 6 6 8 16:25 24

15. Real Sociedad 20 6 5 9 34:36 23

16. Alaves 20 6 1 13 16:29 19

17. Levante 20 3 9 8 16:28 18

18. La Coruňa 20 4 4 12 22:44 16

19. Las Palmas 20 4 2 14 16:47 14

20. Malaga 19 3 2 14 13:33 11

 CRISTIANO RONALDO SI Z DUELU S LA CORUŇOU ODNESL DVA GÓLY, VÍTĚZSTVÍ A KRVAVÝ ŠRÁM. 

PROGRAM
21. KOLO

26.1. Ath. Bilbao - Eibar
27.1. La Coruňa - Levante, Valencia - Real Madrid,

Malaga - Girona, Villarreal - Real Sociedad
28.1. Leganes - Espanyol, Atl. Madrid - Las Palmas,

Sevilla - Getafe, Barcelona - Alaves
29.1. Celta Vigo - Betis

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 19 9

2. Suarez L. Barcelona 15 4

3. Aspas I. Celta Vigo 12 4

4. Stuani C. Girona 10 0

4. Zaza S. Valencia 10 0

SERIE A

Neapol nepolevuje, Lazio útočí

Jejich vítězná série nekončí a šturmují k vysněnému titulu! 
Fotbalisté Neapole zvládli velký test v Bergamu a na čele tabulky 
si nadále udržují náskok před šampiony z Juventusu. A neapolští 
fanoušci už začínají věřit, že se to letos může opravdu povést!

Domácí Atalanta je postrachem gigantů a obavy měl i lídr tabulky. O výhře hostů nako-

nec rozhodla jediná trefa Mertense, který v lize skóroval poprvé od konce října. „Ale v po-

slední době se lepšil a bylo jen otázkou času, kdy se trefí,“ chválil Belgičana kouč Sarri. 

Jižané venku neprohráli už čtyřiadvacetkrát v řadě!

Vzhůru letí obrozené Lazio, které zničilo Chievo 5:1 a vyšvihlo se už na třetí příčku. S 53 

góly jsou Římané nejproduktivnějším týmem Serie A. „Kluci se baví fotbalem, je radost 

s nimi pracovat,“ pochvaloval si kouč Inzaghi. Ofenzivní sílu týmu neotupilo ani brzké od-

stoupení elitního kanonýra Immobileho, s dvaceti góly nejlepšího střelce soutěže. „Není 

to vážné. Dokonce i bez něj se nám vedlo v útoku skvěle, což je potěšující,“ přidal trenér.

Šlágr kola mezi Interem a AS Řím přinesl mnohými očekávanou plichtu, avšak nuda to 

rozhodně nebyla. Hosté šli do vedení, velký tlak Milánských přinesl vyrovnání až čtyři mi-

nuty před koncem. To byl už v hostujícím dresu krátce na hřišti Patrik Schick, jenže do hry 

se téměř nedostal. „Zasloužili jsme si vyhrát, měli jsme spoustu šancí. Před námi jsou 

samá silná mužstva, nebude snadné je předstihnout,“ smutnil domácí trenér Spalletti.

Čeští hráči vůbec nezanechali o víkendu v Serii A žádnou větší stopu. Udinese doma 

zklamalo remízou 1:1 se slabým Spalem a neprosadili se Antonín Barák ani Jakub Jankto, 

vůbec nehráli Ladislav Krejčí za Boloňu ani nemocný Stefan Simič za Crotone, jejichž týmy 

nicméně bez nich shodně vyhrály 3:0.

O triumfu Sampdorie 3:1 nad Fiorentinou rozhodl hattrickem veterán Quaglierella. Ten 

prožívá nejproduktivnější sezonu v kariéře, dal už patnáct branek. 

 DRIES MARTENS SE GÓLOVĚ PROBUDIL A ZAŘÍDIL VÝHRU NEAPOLE V BERGAMU. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 21 17 3 1 45:13 54
2. Juventus 20 16 2 2 49:15 50
3. Lazio 20 13 4 3 53:25 43
4. Inter 21 12 7 2 36:16 43
5. AS Řím 20 12 4 4 31:15 40
6. Sampdoria 20 10 3 7 39:30 33
7. AC Milán 21 9 4 8 27:28 31
8. Atalanta 21 8 6 7 31:27 30
9. Udinese 20 9 2 9 34:28 29

10. Turín FC 21 6 11 4 29:28 29
11. Fiorentina 21 7 7 7 30:24 28
12. Bologna 21 8 3 10 26:30 27
13. Chievo 21 5 7 9 21:37 22
14. Sassuolo 21 6 4 11 14:31 22
15. FC Janov 20 5 6 9 16:22 21
16. Cagliari 21 6 2 13 19:33 20
17. Crotone 21 5 3 13 16:38 18
18. Spal 21 3 7 11 22:39 16
19. Verona 21 3 4 14 18:44 13
20. Benevento 21 2 1 18 13:46 7

PROGRAM
22. KOLO

27.1. Sassuolo - Atalanta, Chievo - Juventus
28.1. Spal - Inter, Crotone - Cagliari,

FC Janov - Udinese, Fiorentina - Verona,
Neapol - Bologna, Turín FC - Benevento,

AC Milán - Lazio, AS Řím - Sampdoria

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 20 7
2. Icardi M. Inter 18 1
3. Quagliarella F. Sampdoria 15 5
4. Dybala P. Juventus 14 3
5. Mertens D. Neapol 11 6
6. Džeko E. AS Řím 9 3
6. Higuain G. Juventus 9 3

VÝSLEDKY
20. KOLO

Betis - Barcelona 0:5 * Real Sociedad - Celta Vigo 1:2
Real Madrid - La Coruňa 7:1 * Alaves - Leganes 2:2
Las Palmas - Valencia 2:1 * Villarreal - Levante 2:1

Atl. Madrid - Girona 1:1 * Espanyol - Sevilla 0:3
Getafe - Ath. Bilbao 2:2 * Eibar - Malaga (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
21. KOLO

Inter - AS Řím 1:1 * Cagliari - AC Milán 1:2
Bologna - Benevento 3:0 * Lazio - Chievo 5:1

Sampdoria - Fiorentina 3:1 * Sassuolo - Turín FC 1:1
Udinese - Spal 1:1 * Verona - Crotone 0:3

Atalanta - Neapol 0:1 * Juventus - FC Janov (hráno po uzávěrce)

http://www.o2tv.cz/
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Slavia v Chrudimi vzdorovala, 
na body to však nestačilo

Další tříbodový zisk si chrudimští futsalisté do tabulky VARTA futsal ligy 
zapsali proti pražské Slavii, kterou na vlastním hřišti porazili výsledkem 
4:2. Náskok se zrodil již ve druhé půlce prvního poločasu, dvěma trefami 
zatížil konto soupeře nejlepší střelec ligy Max. I před reprezentační pře-
stávkou tak ERA-PACK zůstává jasně na čele celé soutěže neporažen.

 ROZHODČÍ A KAPITÁNI UTKÁNÍ CHRUDIM - SLAVIA. 

Na úvodní branku se v chrudimské sportovní hale čekalo ne-

tradičně až do 14. minuty, kdy gólový účet otevřel Max po přesné 

přihrávce brankáře Litviněnka, který se jako jediný zástupce čes-

ké ligy chystá na evropský šampionát do slovinské Lublaně. Kva-

litní dvouminutovka Chrudimi v první půli byla zakončena elegant-

ní individuální akcí Davida Drozda, jenž přesnou střelou prostřelil 

Kubíčka a uklidnil lídra tabulky.

Ve druhém poločase se však jako první radovali slavisté, kon-

krétně umazal čisté konto gólmana Chrudimi Martin Brychta. 

Netrvalo dlouho a ERA-PACK si vzal dvoubrankové vedení nazpět. 

Svoji třiatřicátou branku v základní části vstřelil Max. O dvě minu-

ty dorazil Tomáš Koudelka za záda brankáře Kubíčka střelu Reše-

tára a domácí v tu dobu vedli již 4:1. Poslední tečku za skóre udělal 

dvě minuty před koncem Jan Lištván, Chrudimští nakonec porazili 

sešívané výsledkem 4:2.

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „Je skvělé hrát 

zápasy, ve kterých oba týmy hrají takticky a mají kvalitní obranu. 

Díky těmto utkáním tým roste. Jsem za zápas rád, protože jsme 

si mohli vyzkoušet řadu útočných situací, které jsme z trénin-

ku přenesli do praxe. Vytvořili jsme si řadu dobrých šancí, ale 

VÝSLEDKY 17. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

FK ERA-PACK CHRUDIM - SK SLAVIA PRAHA 4:2 (2:0)
Branky: 14. Max (Litviněnko), 15. D. Drozd (Rešetár), 25. Max (R. Mareš), 27. Koudelka (Rešetár) - 23. 
Brychta (Krstevski), 38. Lištván (Hrdina).

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - SK INTEROBAL PLZEŇ 1:4 (0:0)
Branky: 37. Sklenář (Jiráský) - 22. Štverák (Holý), 26. Vnuk (Štverák), 32. Abrham, 39. Abrham (Slavík).

HELAS BRNO - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 8:4 (1:2)
Branky: 17. Lacko (D. Cupák), 24. Ovčačík (Presl), 25. Lacko (Šarközy), 26. D. Cupák (Šarközy), 30. D. 
Cupák (Šarközy), 32. Šarközy (Ovčačík), 40. Lacko, 40. Ovčačík (Mužík) - 20. Fichtner (Rott), 20. Rott 
(Fichtner), 36. Fichtner (Rott), 37. Fichtner (Zapletal).

AC GAMASPOL JESENÍK - AC SPARTA PRAHA 1:7 (1:3)
Branky: 4. Macura - 8. Belej (Brahimi), 11. Belej (Brahimi), 17. Diego (Brahimi), 33. Pimpolho (Diego), 
34. Angellot (Marcelo), 36. Brahimi (Diego), 37. Brahimi (Belej).

SKP OCEL TŘINEC - GARDENLINE LITOMĚŘICE 1:9 (1:1)
Branky: 20. Polášek (Blahut) - 15. Fabricio (Záruba), 23. Taverna (Záruba), 23. Krok (Hrdý), 28. Krok 
(Taverna), 29. Taverna (Vagnao), 30. Rafael (Fabricio), 37. Rafael (Fabricio), 38. Vagnao (Šimon), 40. 
Fabricio (Vagnao).

SK OLYMPIK MĚLNÍK - SVAROG FC TEPLICE 3:6 (1:2)
Branky: 15. Zdržálek (Gabčo), 25. Gabčo (Malák), 36. Gabčo (10 m pk) - 11. Lucas (Jean), 19. Lucas 
(Claudinho), 21. Jean (Nene), 30. Claudinho (Lucas), 33. Baran (Nene), 35. Kasal (Hůla).

 ERA-PACK POTVRDIL ROLI FAVORITA ZÁPASU. 
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soupeřův brankář podal skvělý výkon. Důležitou věcí je, že si 

vytváříme spoustu řešení našich akcí, což bude v play-off velmi 

důležité. Věřím, že vyřazovací boje budou mít vysokou úroveň. 

Gratuluji oběma týmům k pěknému zápasu a ke snaze hrát fut-

sal po celou dobu utkání.“

Nenad Veljkovic (trenér SK Slavia Praha): „Takový zápas určitě 

potěší, hráli jsme skvělé a zase jsme si vytvořili šance, ale Chru-

dim je jeden z nejlepších týmů u nás a i v Evropě. Tlačili jsme se 

a snažili se s nimi hrát a docela to vyšlo. Ve výsledku 4:2 mohl být 

menší rozdíl ve skóre, nebo větší. Kluci podali hezký výkon. Děkuji 

i soupeři za skvělý a fair-play zápas.“ 

 CHRUDIMSKÝ MAX OPĚT PÁLIL OSTRÝMI. 

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 17 16 1 0 95 : 22 49

2. AC Sparta Praha 17 13 2 2 85 : 46 41

3. SK Interobal Plzeň 17 12 2 3 85 : 44 38

4. Gardenline Litoměřice 17 10 3 4 65 : 43 33

5. Nejzbach Vysoké Mýto 17 10 0 7 57 : 57 30

6. Svarog FC Teplice 17 10 0 7 85 : 70 27

7. SK Slavia Praha 17 7 0 10 72 : 72 21

8. Helas Brno 17 7 0 10 62 : 69 21

9. SK Olympik Mělník 17 4 0 13 54 : 98 12

10. Démoni Česká Lípa 16 2 3 11 41 : 71 9

11. AC Gamaspol Jeseník 16 2 2 12 36 : 81 8

12. SKP Ocel Třinec 17 1 1 15 34 : 98 4

Klubu Svarog FC Teplice byly před sezonou odebrány tři body na základě disciplinárního postihu.

www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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CHANCE FUTSAL LIGA28

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www.branadocech.cz

Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://chancefutsalliga.cz/
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Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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8. GALAVEČER 
Královéhradeckého KFS v Jičíně

V pátek 12. 1. 2018 proběhl 8. Galavečer Královéhradeckého krajského fotba-
lového svazu a jeho dějištěm bylo tentokrát Masarykovo divadlo v Jičíně. Celý 
galavečer moderovala dvojice konferenciérů, kterými byli Pavel Schröfel a Aleš 
Javůrek. Slavnostní akci zahájili úvodním slovem předseda VV Královéhradec-
kého KFS Václav Andrejs a Jan Malý, starosta města Jičín.

Galavečera se zúčastnilo na 230 hostů a nechyběla celá řada 

známých a významných osobností - Martin Malík (předseda Fot-

balové asociace České republiky), Miroslav Antl (předseda Ústav-

ně právního výboru senátu České republiky, krajský zastupitel), 

nebo Martina Berdychová (náměstkyně hejtmana pro oblast škol-

ství kultury a sportu Královéhradeckého kraje) a spousta dalších 

známých tváří ze sportovní, politické a kulturní sféry.

Během večera došlo k předání cen oceněným za obětavou prá-

ci pro fotbal za rok 2017 a celkově jich bylo v anketách hned 53! 

Zábavný program večera byl pak zpestřen vystoupením taneč-

ního bojového umění Capoeira. Po skončení večera pokračovala 

hudební produkce skupiny Antaris z Náchoda.

Příští, tentokráte již 9. ročník Galavečera krajského fotbalu, se 

uskuteční v pátek 19. 1. 2019 v Pelclově divadle v Rychnově nad 

Kněžnou. 

 V JIČÍNĚ DOŠLO I NA VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ JEDENÁCTKY SEZONY. 

 NA SLAVNOSTNÍM GALAVEČERU SE PŘEDSEDA FAČR MIROSLAV MALÍK ZAPOJIL DO PŘEDÁVÁNÍ CEN VÍTĚZŮM. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

SEZNAM OCENĚNÝCH
JUNIOR CENA - KATEGORIE PŘÍPRAVEK: TJ Sokol Velká Jesenice, 1. FK Nová Paka/TJ Sokol 
Stará Paka, FK Vysoká n/L. FOTBALOVÁ OBEC ROKU: Železnice, Žacléř, Hořiněves. FOTBALOVÝ 
STAROSTA ROKU - CENA MILOŠE JÓNA: JUDr. Jan Malý (Jičín), Květoslav Kvasnička (Kunčice). 
TRENÉR ROKU KATEGORIE MUŽŮ: Jan Chasák (FK Černilov), Josef Pleskot (FC Slavia Hradec 
Králové), Miroslav Pavel (Sportovní klub Přepychy). TRENÉR ROKU KATEGORIE MLÁDEŽ: Milan 
Vítek (TJ Slovan Broumov), Jiří Šťovíček (FC Spartak Rychnov), Otakar Rejfek mladší (TJ Sokol Ho-
řiněves). ROZHODČÍ SOUTĚŽÍ KFS: Josef Kubišta, Blažena Kánská, Luboš Stejskal. ROZHODČÍ 
KFS DO 25 LET: Patrik Podhajský, Martin Vitvar. CENA FAIR PLAY: Jan Hejcman (FC Slavia Hradec 
Králové), Radan Koliáš (TJ Spartak Kosičky), Martin Stránský (TJ Spartak Kosičky). CENA JANA 
MODŘICKÉHO: Josef Stránský (FK Dolní Kalná), František Judl (FK Kopidlno), Jiří Hruška (FC Hradec 
Králové ženy), Bohumír Rázek (TJ Sokol Lípa nad Orlicí), Jindřich Schuster (TJ Červený Kostelec). 
CENA Fotbalu v kraji: Bohumil Šrám (Lázně Bělohrad), Radoslava Kozlovská (TJ Sokol Třebeš), 
Luboš Stryal (Žeretice), Bohuslav Dvořák (Jičín). ZVLÁŠTNÍ CENA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KFS: 
Projekt soutěže předpřípravek (OFS Náchod), Výběr KFS U 14 - Olympiáda dětí a mládeže v Brně, Jin-
dřich Kolumpek - in memoriam. BOMBER ROKU KATEGORIE MUŽI: KP muži: David Hlava (TJ Červe-
ný Kostelec, Sokol Provodov) - 29 branek, 1. A třída muži: Tomáš Markovič (FK Černilov) - 25 branek, 
1. B třída muži, skupina A: Jiří Dítě (FC Spartak Kobylice) - 46 branek, 1. B třída muži, skupina B: Josef 
Klapkovský (Spartak Police nad Metují) - 31 branek. BOMBER ROKU KATEGORIE DOROST: David 
Kulhánek (SK Jičín) - 48 branek, Jakub Frýba (TJ Rudník) - 38 branek, Pavel Vysuček (TJ Slavoj Skři-
vany) - 34 branek. Nejlepší jedenáctka sezony 2016/2017 podle Deníku: Jakub DRAHORÁD (TJ 
Slovan Broumov), Tomáš KABELÁČ (SK Libčany), Jaroslav MATĚJKA (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Jiří 
KUČERA (FK Chlumec n. C.), Martin KILEVNÍK (FK Jaroměř), Jakub MIKUŠÍK (SK Dobruška), Michal 
BLAŽEJ (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Ondřej KOVAL (TJ Červený Kostelec), Jiří POČTÝNSKÝ (FC Spar-
tak Rychnov n. K.), David HLAVA (TJ Sokol Provodov), Aleš HAŠEK (FK Kostelec n. O.). Nejlepší hráč 
sezóny 2016/2017 podle Deníku: David Hlava  TJ Červený Kostelec/Sokol Provodov. Nejhezčí gól 
roku (hlasování na webu):  Martin Malý (FK Náchod) - http://klikni0.tiscali.cz.
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Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 30. 1. 2018.
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