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DOMINIK MAŠEK
„Přiznávám, že se mi stýská
po velkých zápasech, jakými
pro mě byly ty s Ajaxem nebo
PSV Eindhoven,“ říká nová
posila Mladé Boleslavi.
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bram do české nejvyšší soutěže, už má za sebou
i čtyřletou zkušenost z německého Hamburku
a nizozemského Cambuuru. A netají se, že další
výzvou v kariéře, kterou zbrzdila zranění, by pro
něj byl návrat na zahraniční trávníky.
Tak příjemné gólové počtení na www.gol.cz!
Petr Trejbal, šéfredaktor
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ky, která přijde na svět v únoru. Tak hodně štěstí
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STALO SE...
  Beneš zakotvil na Hané
Sigma Olomouc dotáhla přestup obránce Víta
Beneše z maďarského celku Vasas Budapešť.
Třicetiletý hráč podepsal s hanáckým klubem
smlouvu na dva roky s roční opcí. Zkušený
stoper se vrací do Čech po roce a půl. Předtím nastupoval za Kladno a Jablonec, odkud
předloni v červenci zamířil do Vasasu, kde
podepsal smlouvu do června 2020. Po sestupu budapešťského klubu z nejvyšší soutěže
hostoval v jiném maďarském klubu Haladás Szombathely. V české lize má na kontě
201 zápasů a patnáct branek.
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Fotbalový týden Dominika Maška

„Přestup beru

  Trávník
si poranil koleno
Reprezentační středopolař Michal Trávník
si při tréninku lehce poranil koleno a bude
Jablonci chybět v úvodu jarní části sezony.
Léčba si vyžádá několik týdnů, ale březnový
sraz národního týmu by měl stihnout. Čtyřiadvacetiletý záložník je hlavním tahounem
Severočechů. Na podzim v lize dal v 18 zápasech osm gólů, na dalších sedm přihrál a je
třetím nejproduktivnějším hráčem soutěže.
K tomu přidal i dvě branky a dvě asistence
v Evropské lize. Svými výkony si řekl i o reprezentaci, za kterou v minulém roce nastoupil do pěti zápasů.

jako impulz!“

  Opava prodloužila
s trenérem i s hráči

DOMINIK MAŠEK SE RADUJE Z JEDINÉHO GÓLU V TÉTO SEZONĚ, KTERÝ VSTŘELIL
JEŠTĚ V BARVÁCH BOHEMIANS HNED V 1. KOLE DO SÍTĚ SLOVÁCKA PŘI VÝHŘE 2:1.

„V BOLESLAVI SE CÍTÍM DOBŘE“
„V Boleslavi jsem tři týdny, ve všech ohledech jsem spokojený. Kluci mě skvěle přijali.
Co se týká tréninků a zápasů, cítím se dobře. Přípravu tedy hodnotím pozitivně. Byť jsme

DOMINIK MAŠEK U MÍČE V SOBOTNÍM DUELU TIPSPORT MALTA CUPU
SE SLOVANEM BRATISLAVA, V NĚMŽ „BOLKA“ PADLA TĚSNĚ 1:2.

v sobotu na soustředění na Maltě prohráli se Slovanem Bratislava. Pro nás lehčí zklamání, ale jde o přípravu, důležitá bude liga. Na Maltě je na programu ještě jedno utkání

Když se DOMINIK MAŠEK v necelých šestnácti letech stal nejmladším fotbalistou, který kdy
hrál českou ligu, a krátce nato odešel do Hamburku, předpovídala se mu velká kariéra. Vinou
četných zranění se však zadrhla. Teď se nadějný záložník pokusí udělat krok dopředu v Mladé
Boleslavi, kam v lednu přestoupil z Bohemians.
4

s místním klubem, poté odlétáme domů. Počasí je příjemné, kolem šestnácti stupňů,
trénujeme na kvalitních hřištích s přírodní trávou. Ideál.

„NA JINÝ HERNÍ STYL SI RYCHLE ZVYKNU“
Boleslav hraje trochu jiným stylem, než jaký jsme praktikovali na Bohemce. Rychle
si na něj ale zvyknu, nebude žádný problém. Víc kombinujeme, jsem častěji u balonu.
Myslím, že by mně tento model měl vyhovovat víc. Na Bohemce to bylo spíš o velkém důrazu na organizaci hry. Po podzimu jsem řešil víc nabídek, kontakt s Boleslaví byl ovšem
nejpřímější. Oťukávání z její strany se odehrála během podzimní části, v zimě se rozjela
naplno. Zástupci Boleslavi byli nejkonkrétnější, jejich nabídka se mi líbila nejvíc. Záležitost se pak bleskově zrealizovala.

5

Kouč Ivan Kopecký prodloužil s Opavou
smlouvu o dva roky. Nové víceleté kontrakty podepsalo i šest fotbalistů slezského
týmu včetně čtyřicetiletého záložníka Pavla
Zavadila. Kromě něj prodloužili smlouvy
na nespecifikovanou dobu také brankáři Vilém Fendrich a Vojtěch Šrom, obránce Matěj
Hrabina a útočníci Václav Jurečka s Tomášem Smolou. Osmačtyřicetiletý Kopecký,
který v Opavě na začátku loňského září
nahradil kouče Romana Skuhravého, ve dvanácti zápasech nejvyšší soutěže s týmem
šestkrát zvítězil, jednou remizoval a pětkrát
prohrál. Nejstarší současný hráč první ligy
Zavadil působí v Opavě od léta 2017. Během
bohaté kariéry hrával také za Brno, Drnovice,
pražskou Spartu, Příbram, ostravský Baník,
Maccabi Haifa, Aris Soluň, Mjällby, Östers či
další švédský tým Örgryte. Zkušený středopolař v české lize odehrál 231 utkání, vstřelil
26 gólů a přidal 33 asistencí.

inzerce
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STALO SE...

  Řezníček a Zeman
opustili Plzeň
Mistrovskou Plzeň opustili dva hráči. Útočník
Jakub Řezníček přestoupil do belgického Lokerenu, záložník Martin Zeman posílil izraelský celek Hapoel Ra‘anana. Třicetiletý forvard
s posledním celkem Jupiler ligy podepsal
smlouvu do června 2021 a jeho spoluhráčem
bude i český záložník Lukáš Mareček. Do Plzně přišel v létě 2017, ale nedokázal si vybojovat
pevné místo v základní sestavě. Loni na jaře
hostoval v Olomouci, velké herní vytížení by
pravděpodobně neměl ani nyní. V nejvyšší
soutěži ještě působil v Příbrami, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Spartě a Brně.
Celkem si ve 258 ligových zápasech připsal
64 gólů a 16 asistencí, hrával také za slovenský Ružomberok. Devětadvacetiletý Zeman
začal své druhé plzeňské angažmá v létě 2016.
Také on však u obhájců titulu nenastupoval
pravidelně a na podzim se několikrát nevešel
ani na lavičku náhradníků. Krajní záložník
v české lize za Viktorii, Spartu Praha a Příbram
ve 147 utkáních vstřelil 10 gólů a přidal 30 asistencí. Hrával i za rakouskou Admiru Mödling,
slovenskou Senici a švýcarský Sion.
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„KARIÉRA SE TROŠKU ZADRHLA“

V POSLEDNÍM KOLE MINULÉHO ROČNÍKU
SE MAŠEK PODÍLEL NA BEZBRANKOVÉ
REMÍZE V UTKÁNÍ SE SPARTOU.
BOJOVAL I V SEDĚ S LETENSKÝM
ZÁLOŽNÍKEM GUÉLOREM KANGOU.

Přestup je pro mě především novým impulzem, abych se posunul v kariéře výš. Věřím, že mi angažmá pomůže a že zároveň já pomůžu Boleslavi. Do Česka jsem se vrá-

KALENDÁRIUM

  Dočkal odletěl
se Spartou do Španělska

til před dvěma a půl roky s přáním zase se do zahraničí v budoucnu dostat. Tu motivaci

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

Fotbalisté pražské Sparty odletěli na herní
soustředění do Španělska i s Bořkem Dočkalem. Kapitán českého národního týmu
ale stále patří čínskému celku Che-nan Ťien-jie, kde má ještě dvouletý kontrakt, a se
svým bývalým klubem se bude připravovat
na vlastní žádost. Čínská liga má nyní pauzu
a začíná až v březnu. Trenér Zdeněk Ščasný
vzal do Španělska kádr 25 hráčů. Mezi nimi
jsou i Matěj Hanousek a Filip Panák, jejichž
přestupy z Jablonce a Karviné se administrativně dolaďují. S letenským týmem už naopak neodletěli Vukadin Vukadinovič, Golgol
Mebrahtu, Bogdan Vatajelu a Semih Kaya,
kteří jsou na odchodu. Kaya má namířeno zpět
do Galatasaraye, Vatajelu by měl jít do Jablonce. Chybí také Tal Ben Chaim, který pokračuje v rekonvalescenci po zranění v Izraeli.

bylo šestnáct let a kopal jsem českou ligu, myslel jsem si, že se vše bude vyvíjet skvěle
dál. Přestoupil jsem do Hamburku, kde jsem strávil tři a půl roku, pak jsem byl v holand-

22. LEDNA

mám pořád, cizina je stále můj cíl. Doufám, že si tam ještě zahraju. Samozřejmě, když mi

ském Cambuuru. Bohužel, kariéra se trošku zadrhla.

Po třech letech opouští Karvinou slovenský
defenzivní univerzál Marek Janečka. Pětatřicetiletý kapitán slezského týmu se dohodl
s vedením na rozvázání smlouvy, která by
mu vypršela po sezoně, a vrací se na rodné
Slovensko do Trnavy, odkud přišel. „Marek
za námi sám přišel s tím, jestli mu vyhovíme.
V 35 letech dostal nabídku, která mu prodlouží kariéru, a také po ní zřejmě zůstane u fotbalu. Chápu ho, navíc mu u nás 30. června končí
smlouva,“ říká na vysvětlenou sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk. Janečka Karviné pomohl k postupu do nejvyšší soutěže.
V lize za ni odehrál 72 utkání a dal pět branek.
„Přišel jsem v zimě 2016 a na jaře jsme slavili
postup do nejvyšší soutěže. A další dva a půl
roku v lize bylo super,“ rekapituluje spokojeně
svoje angažmá.

LEDEN
1926

Ota Hemele

1955

Ladislav Vízek

„BOD ZLOMU SE ODEHRÁL V SEDMNÁCTI“

1948-1954

10/4

1977-1986 55/13

23. LEDNA

Byl jsem často zraněný. Ve zlomovém věku, od osmnácti do jedenadvaceti, jsem toho

1902

Josef Silný

1925-1934 50/28

moc neodehrál. Bod zlomu se odehrál v sedmnácti. Trénoval jsem s áčkem Hamburku,

1915

Josef Zeman

1937-1938

4/2

sice jsem za něj v bundeslize nenastoupil, chodil jsem ale na přátelské zápasy. Když se

1929

Jan Hertl

1952-1958

23/1

schylovalo k mojí nominaci na zápas německé ligy, přišla první zranění. Byl jsem dlouho

1933

Zdeněk Pičman

1964

1/0

mimo hru, po návratu se moje situace změnila. Navíc se u týmu točili trenéři, došlo k ob-

1941

Rudolf Kučera

1961-1963

7/3

2016-?

14/5

měnám ve vedení. V klubu panovaly velké problémy, nepodařilo se mi prorazit. Svět se

24. LEDNA

ale nezboří, udělal jsem pro úspěch maximum. Takový je fotbal, nemůžu se vymlouvat,

1996

osudy hráčů jsou různé.

Patrik Schick
25. LEDNA

1955

Vladislav Lauda

1985

3/1

1967

Václav Němeček

1988-1996

60/6

26. LEDNA

  V Karviné skončil
kapitán Janečka

1895

Karel Steiner

1920-1930

14/3

1931

Jaroslav Borovička

1953-1961

21/2

1984

Luboš Hušek

2009

1/0

2012-2013

2/0

27. LEDNA
1983

Michal Ordoš
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

DOMINIK MAŠEK (VLEVO) PÓZUJE S DRESEM MLADÉ BOLESLAVI
SPOLEČNĚ S DALŠÍMI NOVÝMI HRÁČI JAKUBEM FULNEKEM A DAVIDEM PECHEM.

„KDYBY MI TEĎ BYLO ŠESTNÁCT, ŠEL BYCH VEN ZASE“
Kroku odejít tak brzy do zahraničí jsem nikdy nelitoval. Neskutečně mě to posunulo

DOMINIK MAŠEK * Narozen: 10. července 1995 * Výška: 170cm * Váha: 69kg * Stav:
svobodný, přítelkyně Aneta * Fotbalový post: záložník * Česká liga: 72 zápasů/ 10 gólů
* Hráčská kariéra: 1. FK Příbram (1999-2012), Hambuger SV (2012-2015), SC Cambuur
(Nizozemsko, 2015-2016), Bohemians 1905 (2016-2019), FK Mladá Boleslav (2019-?) *
Největší úspěchy: účastník MS U17 (2011), člen reprezentačních výběrů U16, U17, U19,
U20, U21 * Zajímavost: v květnu 2011 se stal nejmladším hráčem, který kdy nastoupil
v české lize (15 let, 322 dnů).

po lidské stránce. Musel jsem se o sebe sám starat, naučil jsem se jazyk. Kdyby mi teď bylo
šestnáct a měl jsem možnost jít do ciziny, šel bych ven zase. Přiznávám, že se mi stýská
po velkých zápasech, jakými pro mě byly ty s Ajaxem nebo PSV Eindhoven. Doposud moje
největší okamžiky kariéry. Moc si přeju, aby se mi ještě nějaké úspěchy povedly. Třeba
s Boleslaví. Máme šanci probojovat se do evropských pohárů, kde na takové mančafty můžeme narazit. Věřím, že Ajax a PSV nebyla moje poslední velká utkání.“

6

7

VÁCLAV NĚMEČEK
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Eden jako Wembley

reprezentaci Kazachstánu

U týmu zlínských „Ševců“ nečekaně skončil trenér MICHAL BÍLEK, který měl smlouvu
do 30. června 2020. Akceptoval totiž nabídku
převzít reprezentaci Kazachstánu. Tamní
národní tým u českého kouče měl, v letech
2011 až 2013 ho vedl Miroslav Beránek. Do loňského roku seděl na kazašské lavičce Bulhar
Stanimir Stoilov. Kazachstán se v kvalifikaci
mistrovství Evropy 2020 střetne s Belgií, Ruskem, Skotskem, Kyprem a San Marinem.

MICHAL BÍLEK

STADION V EDENU S OFICIÁLNĚ UDÁVANOU KAPACITOU 19370 DIVÁKŮ
BY ZŘEJMĚ POTŘEBOVAL PRO MAČ S BRAZILCI PŘIFOUKNOUT…

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK NA TISKOVÉ KONFERENCI,
KDE OZNÁMIL KONÁNÍ ZÁPASU S BRAZÍLIÍ.

Srovnávat londýnský svatostánek s domovem
pražské Slavie je samozřejmě co do věhlasu,
a především kapacity stadionu, hodně přitažené
za vlasy. Přesto mezi nimi existuje paralela v podobě diváckého zájmu o nejatraktivnější utkání,
která na nich v březnu národní tým sehraje.
10

Po pátečním oficiálním oznámení startu pětinásobných mis-

Čeští fanoušci totiž už rozebrali kvótu šesti tisíc vstupenek,

trů světa Brazilců 26. března v Praze by potřeboval Eden po-

které FAČR od anglických pořadatelů dostala, takže v hostu-

řádně „nafouknout“ ochozy, i když ještě nebyly stanoveny ceny

jícím sektoru bude beznadějně vyprodáno. Svěřenci trenéra

lístků či termín zahájení jejich předprodeje. Zájem vidět „kanár-

Jaroslava Šilhavého tak v tomto směru nebudou rozhodně

ky“ na vlastní oči bude obrovský a rozhodně bude podstatně víc

bez vydatné hlasové podpory, byť domácí přesila bude více jak

zklamaných, kteří budou muset vzít zavděk televizní obrazovkou,

desetinásobná. Reprezentace se v kolébce fotbalu předsta-

než šťastlivců se vstupenkou. Ať se zvolí jakýkoliv systém distri-

ví v ostrém zápasu teprve podruhé. Premiéra Čechoslováků

buce, právě z první skupiny bude zaznívat nejrazantnější kritika

ve vstupním duelu kvalifikace mistrovství Evropy 1976 nedo-

na adresu FAČR. Myslím si, že to bude velmi podobné jako před

padla 30. října 1974 nejlépe. Ještě osmnáct minut před koncem

finále EURO 1996 ve Wembley, kdy chtěli zápas Česko - Němec-

sice drželi bezbrankovou remízu, ale ve zbývajícím čase třikrát

ko sledovat a letět na něj speciály do Londýna i ti, kteří normál-

inkasovali. Výhra 2:1 v opakované bratislavské odvetě (o den

ně na ligový či reprezentační fotbal nechodí. Jak se říká, není

dříve bylo utkání kvůli husté mlze předčasně ukončeno) přesně

na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A i když tehdejší

o rok později však znamenala nejen zásadní obrat ve skupině,

svazový šéf František Chvalovský sehnal díky své pozici v UEFA

ale i pevný odrazový můstek k senzačnímu titulu evropských

ještě podstatně víc vstupenek pro svoje krajany, nakonec byl pro

šampionů v červnu 1976 v Bělehradě.

ně jediným hromosvodem nevole…

11

inzerce

inzerce

„Je čest vést jakýkoliv nároďák. Je to velké
lákadlo, nabídka je po všech stránkách zajímavá,“
prohlašuje odcházející kouč a dodává: „Někdo to
může chápat tak, že utíkám od rozdělané práce,
ale vzal jsem nabídku, která by se v budoucnu už
nemusela opakovat.“ V nové funkci začne 1. února: „Příští měsíc se už hrají dvě přípravná utkání,
v březnu začíná kvalifikace EURO 2020.“ Do Astany,
kde bude bydlet, si s sebou vezme jednoho asistenta, nejprve však bude poznávat svoje nové svěřence. „Astana je přední tým, hraje evropské poháry,
tak fotbalisté nejsou určitě špatní,“ konstatuje.
U šestého týmu podzimní ligové tabulky ho nahradí
Roman Pivarník, který naposledy vedl ve druhé lize
Brno. Loni na jaře se Zbrojovkou sestoupil a v průběhu nevydařeného podzimu byl od týmu odvolán.
Ve zlínském hledáčku byl už v létě, ale právě kvůli
brněnskému kontraktu nakonec nepřišel. Jedenapadesátiletý kouč v Česku trénoval Jihlavu, Olomouc, Bohemians 1905 a Plzeň, předtím na Slovensku Prešov a Dunajskou Stredu. Smlouvu ve Zlíně
podepsal do června 2021.

12

4/2019
Úterý 22.1.2019

AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Čeští fanoušci se mohou těšit na velký fotbalový svátek 26. března budou v Edenu soupeřem národního týmu pěti-

inzerce

násobní mistři světa Brazilci!
12

Josef Šural:

„Doháním

herní

manko!“
Před sezonou z něj ve Spartě slavnostně udělali kapitána, ale reprezentační útočník JOSEF ŠURAL postupně dopadl jako jeho předchůdce na hrotu
i s páskou David Lafata… Herní prostor se mu v průběhu podzimu neustále
zmenšoval, mnohem častěji zahříval lavičku náhradníků, a protože krachla jednání o prodloužení končící smlouvy, bylo jasné, že osmadvacetiletý
forvard předčasně opustí Letnou už v zimní přestávce. Další ligové starty
a branky už bude sbírat v dresu tureckého klubu Alanyaspor, ve kterém si
v minulém týdnu už odbyl hned dvě soutěžní premiéry.

16
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ROZHOVOR

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

Číslo 90, které jste si zvolil, vypadá spíš hokejově… Má
nějakou paralelu se sparťanskou devítkou?
„Vůbec ne! Třiadvacítka byla už obsazená, číslo 32, které jsem

ROZHOVOR
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se mě ptal, jak na tom jsem, tak jsem mu upřímně řekl, že jsem
měsíc neviděl míč. Nejdřív jsem se připravoval sám, když jsem
pak nemohl trénovat se Spartou, tak jsem jen běhal a posiloval. Až
teprve tady tohle herní manko postupně doháním.

ze začátku měl ve Spartě, mě moc neoslovilo. Desítka byla při
mém příchodu sice volná, ale protože ji nosil předtím jeden hráč,
který z klubu odešel, tak půl roku si ji nikdo nesmí vzít. Zvolil jsem
proto 90, je to rok mého narození.“
Premiéru jste si odbyl ve čtvrtečním utkání čtvrtfinále
Tureckého poháru s Kasimpasou, které skončilo bezbrankovou
remízou. Čeká vás podobně jako v Anglii druhý zápas?
„Potěšilo mě, že jsem se na hřiště na těch pár minut dostal.

„S předchozími
nabídkami to nebylo
zas tak horké…“

Spíš jsem si myslel, že se na zápas jen podívám z hlediště. Trenér

DRES PRAŽSKÉ SPARTY OBLÉKAL JOSEF ŠURAL TŘI ROKY.

16

17
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ALANYASPOR JE PRO JOSEFA ŠURALA PRVNÍM ZAHRANIČNÍM ANGAŽMÁ.

18
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Nakonec jsme se dohodli, že mě tam i na těch pár minut pustí.

„Hrajeme na jednoho útočníka buď v rozestavení 4-2-3-1, nebo

Ve čtvrtek hrajeme s Kasimpasou opakovaný zápas v Istanbulu,

4-1-4-1. Máme tady dost křídelníků, na hrotu jsme jen my dva

kde se rozhodne, který z týmů postoupí dál.“

a klidně se můžeme dostat na hřiště i oba. Já v tuhle chvíli přede-

Stihli jste si s někdejším libereckým parťákem a reprezentačním kolegou Davidem Pavelkou aspoň chvilku popovídat?
„Bavili jsem se spolu před zápasem i po jeho skončení. Bylo
vidět, že je v týmu pevně zabudovaný a patří k největším oporám
Kasimpasi.“

4/2019
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vším trénuju, abych se co nejdřív dostal zpátky do optimální formy,
a budu čekat na větší herní šanci.“
Byla výhra pro odskočení do klidného středu tabulky
hodně důležitá?
„V celém klubu bylo už pár dnů před zápasem cítit, jak moc

Zahrál jste si poslední minuty také v nedělní lize proti

potřebujeme Sivasspor porazit. Důležitost tohoto zápasu se pře-

Sivassporu místo ostříleného Papisse Demby Cissého, který je

nesla i na hřiště, kluci makali od začátku na doraz, vypracovali

zřejmě útočníkem číslo jedna…

si i dost šancí a odměnou byly tři cenné body, které nás vzdálily

LETENSKÝ ÚTOČNÍK V DUELU S PŘÍBRAMÍ, V NĚMŽ PRAŽANÉ DOMA V 5. LIGOVÉM KOLE JEN REMIZOVALI 2:2.

od pásma ohrožení sestupem. Jsem rád, že jsem u toho pár posledních minut mohl být.“

horké. Navíc teprve v tu dobu se otevřelo zimní přestupové okno,

Sparty… Potěšilo vás, že nový sportovní ředitel Tomáš Rosický

chtěl jsem si všechno v klidu rozmyslet a zbytečně se neukvapit.

přiznal, že za nedohodu o prodloužení smlouvy mohl i letenský

Nabídka z Alanye mi za to vyčkávání stála.“
Sháněl jste informace o tureckém klubu i tamní Super

„Dohoda nebyla o mě, ale o Spartě. Časem se k tomu vrátím,
jak se jednání doopravdy odehrálo.“
Odmítl jste předtím údajně dvě nabídky - zámořskou

19

Lize od hráčů, kteří tam působí?
„Mluvil jsem s „Bobbym“ (Zdeňkem) Zlámalem, který před časem za Alaynii chytával. Isaac Sackey, můj někdejší liberecký spoluhráč, tady pořád kope, to byl můj druhý konzultant. Jejich refe-

inzerce

inzerce

z MLS a maďarskou. Proč?

18

ší… Žádnou nabídku jsem neodmítl, co se objevilo, nebylo zas tak

Na lavičku náhradníků jste byl zvyklý z konce podzimu ze

klub?

JOSEF ŠURAL SI UŽ MOHL S NOVÝMI SPOLUHRÁČI VYCHUTNAT VÍTĚZNÉ POCITY PO UTKÁNÍ SE SIVASSPOREM.

„Tyhle zprávy v českých médiích nebyly taky zrovna nejpřesněj-

20
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ROZHOVOR

rence byly z 95 procent pozitivní. Tréninkové centrum máme přímo
ve středu Alanye, stadion je pak položený v kopcích za městem.“
Kolik fanoušků přišlo na dva zápasy, které jste v minulém týdnu zažil na vlastní kůži?
„Odhaduji, že na pohár to bylo čtyři až pět tisícovek, na nedělní
ligu pak dvojnásobek.“
Ze sparťanské kabiny jste byl z posledních dvou sezon
zvyklý na Babylon jazyků. Jak se mluví v té Alanyasporu?

ROZHOVOR
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„Ve Spartě se v poslední době mluvilo jen anglicky, tady nám
to do angličtiny simultánně tlumočí překladatel. Těším se, že
na svojí angličtině intenzivně zapracuji.“
Jak vypadá vaše aktuální aklimatizace i dojmy z nového
fotbalového domova?
„Počasí je tady podle očekávání příznivější. Když je podle domácích chladno, tak se teploty pohybují mezi osmi až deseti stupni
Celsia. V tomto období taky vydatněji prší, ale zažil jsem i dny, kdy

JEDEN Z PATNÁCTI ZÁPASŮ PROBÍHAJÍCÍ SEZONY FORTUNA:LIGY SI JOSEF ŠURAL
PŘIPSAL PROTI LIBERCI, ODKUD DO SPARTY V LEDNU 2016 PŘESTOUPIL.

jsem mohl jít ven jen v tričku, protože teploměr ukazoval dvacet
stupňů. V letních měsících bude podstatně větší horko, proto sem
také pravidelně jezdívají z Evropy tisíce turistů. Řada z nich má
tady i svoje bydlení, což ovlivňuje také život ve městě.“
Už jste se přestěhoval i s rodinou?
„V únoru čekáme druhou holčičku, manželka je s dcerkou
v Praze. Až dají lékaři svolení, tak se za mnou celá rodina přestěhuje. Zatím bydlím na měsíc v bytě, ale sháním nějaký domek se
zahrádkou i kvůli našim dvěma pejskům. Mám teď dost zařizování, potřeboval jsem mít k dispozici auto, v pondělí jsem se byl
podívat na školku pro dcerku.“

20

21

Narozen: 30. května 1990 * Výška: 184cm * Váha: 78kg * Stav:
ženatý, manželka Denisa, dcera Vanesa Alex (5,5) * Fotbalový
post: útočník * Hráčská kariéra: Sokol Šakvice (1995-1996), 1. FC
Brno/Zbrojovka Brno (1996-2011), Slovan Liberec (2011-2016),
Sparta Praha (2016-2019), Alanyaspor (Turecko, 2019-?) * Reprezentace: 20 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: účast na EURO
2016 ve Francii, postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2016), český
mistr (2012), vítěz Poháru České pošty (2015)
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JOSEF ŠURAL V NOVÉM PŮSOBIŠTI S DAVIDEM ZÍKOU Z AGENTURY GLOBAL SPORTS, KTERÁ JEJ ZASTUPUJE.

Josef Šural

22
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ROZHOVOR

Desetitisíce českých turistů míří za teplem do této turecké destinace. Byl jste tady už někdy předtím?
„Byli jsme s rodinou na dovolené v Beleku, na tureckou Riviéru

ROZHOVOR

4/2019
Úterý 22.1.2019
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nebyl, samozřejmě, že bych se moc rád do něj vrátil. Bude však
záležet na tom, jestli budu zase pravidelně hrát v klubu, a hlavně
jak se mi bude na hřišti dařit.“

jsme jezdívali se Spartou na soustředění. Vzpomínám si, že jsme
někdy před devíti lety pobývali se Zbrojovkou na soustředění přímo v Alanyi a bydleli ve zdejším hotelu Gold City.“
Od pátku je definitivně jasné, že český národní tým bude
hrát v březnu nejen s Anglií ve Wembley, ale o čtyři dny později
v Praze s Brazílií…
„Je to hlavně skvělá zpráva pro fanoušky. Vím, že spousta z nich
se chystá letět do Londýna, ale domácí zápas s Brazilci je z toho-

„David Pavelka patří
k největším oporám
Kasimpasi!“

to pohledu ještě o level výš. Na posledním srazu nároďáku jsem

22
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ZATÍM POSLEDNÍ A ZÁROVEŇ JUBILEJNÍ DVACÁTÝ MAČ V REPREZENTACI ODEHRÁL
JOSEF ŠURAL 16. ŘÍJNA 2018 NA UKRAJINĚ. PŘIDÁ PO PŘESTUPU DO ALANYASPORU DALŠÍ?

24
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

BUNDESLIGA

Londýnská derby pro Kanonýry a Kohouty

Belgické gólové pralinky
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BUNDESLIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B
45

1. Liverpool

23 19

3

1

54:13

60

1. Dortmund

18 14

3

1

45:18

2. Manchester City

23 18

2

3

62:17

56

2. Bayern

18 12

3

3

39:19

39

3. Tottenham

23 17

0

6

48:23

51

3. M´gladbach

18 11

3

4

37:18

36

4. Chelsea

23 14

5

4

40:19

47

4. RB Lipsko

18

9

4

5

31:18

31

5. Arsenal

23 13

5

5

48:32

44

5. Frankfurt

18

9

3

6

37:24

30

6. Manchester Utd.

23 13

5

5

46:33

44

6. Wolfsburg

18

8

4

6

28:24

28

7. Watford

23

9

6

8

32:32

33

7. Hertha

18

7

6

5

29:28

27

8. Wolves

23

9

5

9

27:31

32

8. Hoffenheim

18

6

7

5

33:26

25

9. Leicester

23

9

4

10

29:29

31

9. Brémy

18

7

4

7

29:29

25

10. West Ham

23

9

4

10

30:34

31

10. Leverkusen

18

7

3

8

26:30

24

11. Everton

23

8

6

9

34:33

30

11. Mohuč

18

6

6

6

20:24

24

12. Bournemouth

23

9

3

11

33:42

30

12. Schalke

18

6

3

9

22:25

21

13. Brighton

23

7

5

11

25:32

26

13. Freiburg

18

5

6

7

22:28

21

14. Crystal Palace

23

6

4

13

23:32

22

14. Dusseldorf

18

6

3

9

21:34

21

15. Southampton

23

5

7

11

25:40

22

15. Augsburg

18

3

6

9

26:31

15

16. Burnley

23

6

4

13

23:43

22

16. Stuttgart

18

4

2

12

14:38

14

17. Hannover

18

2

5

11

17:36

11

18. Norimberk

18

2

5

11

15:41

11

17. Newcastle

23

5

6

12

19:31

21

18. Cardiff

23

5

4

14

19:44

19

19. Fulham

23

3

5

15

21:51

14

20. Huddersfield

23

2

5

16

13:40

11

VÝSLEDKY
23. KOLO
Fulham - Tottenham 1:2 * Southampton - Everton 2:1
Huddersfield - Manchester City 0:3 * Arsenal - Chelsea 2:0
Bournemouth - West Ham 2:0 * Liverpool - Crystal Palace 4:3
Manchester Utd. - Brighton 2:1 * Newcastle - Cardiff 3:0
Watford - Burnley 0:0 * Wolves - Leicester 4:3

PROGRAM

LAURENT KOSCIELNY VSTŘELIL DRUHÝ GÓL ARSENALU V ZÁPASE S CHELSEA.
AXEL WITSEL SE RADUJE Z BRANKY, KTEROU ROZHODL O VÍTĚZSTVÍ 1:0 DORTMUNDU V LIPSKU.

Velcí rivalové sídlící na severu Londýna mají v letošní sezoně stejný
cíl: skončit v elitní čtyřce Premier League a postoupit tak do základní
skupiny Ligy mistrů. V předchozích třech kolech Arsenal i Tottenham
shodně ztratily šest bodů, a tak pro ně víkendové mače, během nichž
nemusely opustit Londýn, nabyly na velké důležitosti.

Při lednovém rozjezdu jarní bundesligy týmy z podzimní špice tabulky nezaváhaly, i když začínaly na hřištích nepříjemných soupeřů. V páteční večerní předehrávce pomohl Bayernu k tříbodovému zisku záložník Leon Goretzka, který poprvé v bundeslize vstřelil dvě branky, proti
domácímu Hoffenheimu se mu to povedlo už během prvního poločasu.

VÝSLEDKY
18. KOLO
Schalke - Wolfsburg 2:1 * Norimberk - Hertha 1:3
RB Lipsko - Dortmund 0:1 * Augsburg - Dusseldorf 1:2
Frankfurt - Freiburg 3:1 * Hannover - Brémy 0:1
Stuttgart - Mohuč 2:3 * Hoffenheim - Bayern 1:3
Leverkusen - Mönchengladbach 0:1

Ještě více než Kohouti si potřebovali připsat plný bodový zisk Gunners. Na pátém mís-

PROGRAM

tě totiž ztráceli na svého sobotního soka Chelsea šest bodů, takže případná remíza by jim

Bavorský velkoklub tak dostal pod tlak lídra z Dortmundu, který se o den později před-

nic neřešila a porážka by znamenala téměř katastrofu. A odhodlání ze svěřenců kouče

stavil v Lipsku. Hlavně v prvním poločase se hrálo podle not Borussie, kterou dostal už

19. KOLO
25.1. Hertha - Schalke
26.1. Dortmund - Hannover, Freiburg - Hoffenheim,
Mohuč - Norimberk, Mönchengladbach - Augsburg,
Wolfsburg - Leverkusen, Brémy - Frankfurt
27.1. Bayern - Stuttgart, Dusseldorf - RB Lipsko

Unaie Emeriho jen čišelo. Do Blues se zakousli jako buldoci a brankami Lacazetteho ze

v 18. minutě do vedení nechytatelnou bombou po rohovém kopu belgický špílmachr Axel

24. KOLO

14. minuty a Koscielného z 39. minuty rozhodli o osudu utkání. Francouzský kapitán Lau-

Witsel. Domácí se sice po přestávce zvedli, ale výtečného Bürkiho překonat nedokázali,

29.1. Arsenal - Cardiff, Fulham - Brighton,
Huddersfield - Everton, Wolves - West Ham,
Manchester Utd. - Burnley, Newcastle - Manchester City
30.1. Bournemouth - Chelsea, Southampton - Crystal Palace,
Liverpool - Leicester, Tottenham - Watford

rent Koscielny se navíc zapsal do historie klubu, neboť se stal prvním obráncem Arsena-

na druhé straně mohl nejtěsnější výhru pojistit gólový „žolík“ Alcácer, ale jeho střela se od-

lu, jenž v Premier League nastřílel dvacet gólů. Jeho tým nepustil protivníka do hry, což

razila od břevna na lajnu. Mönchengladbach si odvezl stejný výsledek z Leverkusenu, na je-

kouč hostující Chelsea Maurizio Sarri těžce nesl: „Musím říct, že jsem velice rozzlobený,

hož lavičce tak pořádně zhořkla obnovená bundesligová premiéra trenéru Peteru Boszovi.

opravný naštvaný, protože tato porážka byla způsobena naší mentalitou více, než čem-

Na opačném pólu tabulky naopak všichni sestupem ohrožení prohráli. V posledním Han-

koli jiným. Hráli jsme proti týmu, který byl mentálně mnohem více odhodlaný než my a to

noveru si určitě představovali, že oslaví jubilejní tisící zápas „96“ v elitní německé soutě-

# HRÁČ

TÝM

G

A

je něco, co nemohu akceptovat.“

ži jinak, ale domácí tahali v duelu s Brémami očividně za kratší konec a porážka 0:1 byla

1. Jović L.

Frankfurt

13

3

Po domácí prohře 0:1 s Manchesterem United zabrali také plejeři Tottenhamu, i když

vzhledem k průběhu i dost milosrdná. Augsburg hrál doma s Düsseldorfem o pomyslných

2. Alcácer P.

Dortmund

12

0

se na trávníku Fulhamu na výhru pořádně nadřeli. Museli se obejít bez útočných hvězd

šest bodů, utkání rozhodl minutu před koncem další belgický středopolař Benito Raman.

Bayern

11

5

- zraněného Kaneho a Jihokorejce Sona, který si plní reprezentační povinnosti na mis-

Málem odepisovaná Fortuna se díky této další výhře v řadě zase posunula do klidnějšího

NEJLEPŠÍ STŘELCI
TÝM

G

A

1. Salah M.

Liverpool

16

7

2. Kane H.

Tottenham

14

4

3. Aubameyang P.

Arsenal

14

3

4. Hazard E.

Chelsea

10 10

trovství Asie ve SAE. Nahradit by je měl Llorente, jenže španělský forvard zahájil svou

středu tabulky. Naopak Stuttgartu se po domácí porážce s Mohučí ještě víc přitížilo. Ani po-

6. Haller S.

Frankfurt

10

8

5. Sterling R.

Manchester City

10

7

misi vlastním gólem. Hned po přestávce srovnal skóre přesnou hlavou Dele Alli a vítěz-

slední Norimberk se v neděli nedokázal odrazit od dna, když doma podlehl Hertě 1:3. Triumf

7. Plea A.

Mönchengladbach

10

3

6. Agüero S.

Manchester City

10

6

nou trefu zařídil v posledních vteřinách tříminutového nastavení svým prvním zásahem

berlínského týmu zařídil ofenzivní trojlístek Ibiševič-Duda-Selke, který se podělil o branky

8. Hazard T.

Mönchengladbach

9

6

7. Wilson C.

Bournemouth

10

5

v sezoně Harry Winks!

i o asistence. Český reprezentant Vladimír Darida naskočil do hry až v 57. minutě.

9. Duda O.

Hertha

9

0

26

27

3. Lewandowski R.
3. Reus M.

Dortmund

11

5

5. Werner T.

RB Lipsko

11

2

inzerce

inzerce

# HRÁČ

NEJLEPŠÍ STŘELCI
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LA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

SERIE A

Supertrio opět vládne

Inter prokletí nezlomil
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SERIE A
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B
53

1. Barcelona

20 14

4

2

56:21

46

1. Juventus

19 17

2

0

38:11

2. Atl. Madrid

20 11

8

1

30:13

41

2. Neapol

20 15

2

3

39:18

47

3. Real Madrid

20 11

3

6

30:24

36

3. Inter

20 12

4

4

31:14

40

4. Sevilla

20

9

6

5

31:22

33

4. AS Řím

20

9

6

5

37:26

33

5. Alaves

20

9

5

6

22:23

32

5. Lazio

20

9

5

6

29:23

32

6. Getafe

20

8

7

5

25:16

31

6. Atalanta

20

9

4

7

44:27

31

7. Betis

20

8

5

7

25:25

29

7. AC Milán

19

8

7

4

26:20

31

8. Real Sociedad

20

7

5

8

25:24

26

8. Sampdoria

20

8

6

6

35:26

30

9. Valencia

20

5

11

4

19:18

26

9. Parma

20

8

4

8

19:24

28

10. Levante

20

7

5

8

32:35

26

10. Fiorentina

20

6

9

5

28:21

27

11. Girona

20

5

9

6

23:26

24

11. Turín FC

20

6

9

5

26:22

27

12. Espanyol

19

7

3

9

21:27

24

12. Sassuolo

20

6

8

6

30:32

26

13. Ath. Bilbao

20

4

11

5

21:26

23

13. Cagliari

20

4

9

7

19:27

21

14. Leganes

20

5

7

8

18:24

22

14. FC Janov

19

5

5

9

25:35

20

15. Valladolid

20

5

7

8

17:23

22

15. Udinese

20

4

6

10

17:25

18
18

16. Eibar

19

5

7

7

21:28

22

16. Spal

20

4

6

10

16:28

17. Celta Vigo

20

5

6

9

32:34

21

17. Empoli

20

4

5

11

24:39

17

18. Vallecano

20

5

5

10

24:36

20

18. Bologna

20

2

8

10

16:30

14

19. Villarreal

20

3

9

8

21:26

18

19. Frosinone

20

1

7

12

12:42

10

20. Huesca

20

2

5

13

17:39

11

20. Chievo

19

1

8

10

14:35

8

VÝSLEDKY
20. KOLO
Barcelona - Leganes 3:1 * Levante - Valladolid 2:0
Vallecano - Real Sociedad 2:2 * Villarreal - Ath. Bilbao 1:1
Betis - Girona 3:2 * Celta Vigo - Valencia 1:2
Huesca - Atl. Madrid 0:3 * Real Madrid - Sevilla 2:0
Getafe - Alaves 4:0 * Eibar - Espanyol (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
21. KOLO
26.1. Sevilla - Levante, Atl. Madrid - Getafe,
Leganes - Eibar, Valencia - Villarreal
27.1. Valladolid - Celta Vigo, Girona - Barcelona,
Ath. Bilbao - Betis, Real Sociedad - Huesca,
Espanyol - Real Madrid
28.1. Alaves - Vallecano

NEJLEPŠÍ STŘELCI
HRÁČ
Messi L.
Suarez L.
Stuani C.
Aspas I.
Griezmann A.
Ben Yedder W.
Gomez M.

TÝM
Barcelona
Barcelona
Girona
Celta Vigo
Atl. Madrid
Sevilla
Celta Vigo

G A
18 10
15 5
12 0
10 2
9 7
9 5
9 5

I BOJOVNÍK LUKA MODRIČ PŘISPĚL K VÝHŘE REALU
NAD SEVILLOU A POSUNU MADRIĎANŮ NA 3. MÍSTO LA LIGY.

Konec experimentů, od vládnutí jsme tu my! Po čtyřech měsících
se na čele tabulky opět seřadili tři španělští giganti - Barcelona a oba
madridské velkokluby. Pustí do konce sezony mezi sebe ještě někoho?

Je to k nevíře, ale zase na nich vyhořeli! Fotbalisté slavného Interu
Milán doma jen remizovali s podprůměrným Sassuolem, a to mohou být
ještě rádi za bod. Útok Nerazzurri na druhou příčku se tak odkládá...

VÝSLEDKY
20. KOLO
Neapol - Lazio 2:1 * Cagliari - Empoli 2:2
Fiorentina - Sampdoria 3:3 * Spal - Bologna 1:1
Frosinone - Atalanta 0:5 * Inter - Sassuolo 0:0
Udinese - Parma 1:2 * AS Řím - Turín FC 3:2
FC Janov - AC Milán, Juventus - Chievo (hráno po uzávěrce)

Nemají je rádi, absolutně to na ně neumějí. Pokud by měli fotbalisté Interu a jejich fanoušLa Liga to letos dosud zažila pouze jednou - po 6. kole dominovala tabulce velká troj-

ci vybrat nejneoblíbenějšího soupeře ze všech, nebyl by to Juventus, Neapol či snad městští

ka. Pak přišel propad Realu, který se musel dívat na záda Seville, Alavésu i Espanyolu,

rivalové z AC. Nejděsivější jsou »nazdárci« ze Sassuola! Z posledních deseti vzájemných zá-

chvíli dokonce i Getafe a Valladolidu... Jenže navzdory velké marodce dokázal »bílý ba-

pasů s nimi Milánští osmkrát prohráli! Teď hráli doma na San Siru a plichta 0:0 byla zaslou-

let« ve šlágru kola utancovat Sevillu a vystřídat ji na třetí příčce. Domácí byli jasně lep-

žená - hosté měli dokonce mírně navrch a v nastavení domácí gólman Handanovič likvidoval

ší, Tomáši Vaclíkovi dvakrát pomohla tyč, nestačil až na Casemirovu dělovku z dálky v 78.

tutovku! „Neukázali jsme rozdíl v kvalitě, který mezi oběma týmy určitě je, jejich obrana nás

minutě. V nastaveném čase přidal pojistku Modrič. „Vítězství nad přímým rivalem je vždy

eliminovala a nakonec jsme mohli i prohrát,“ připustil rozladěný kouč Spalletti.

cennější než tři body. Oslavy našeho prvního gólu, to byla čirá euforie,“ jásal domácí trenér

Ve šlágru kola Neapol hostila Lazio a díky dvougólovému náskoku po půli vyhrála 2:1,

Solari, který ocenil obětavost svých hráčů - marodi Courtois a Benzema se pro zápas ne-

když hosté hráli dlouho v desíti. „Předvedli jsme pár naivních chyb, mohli jsme to zvládnout

chali uschopnit, Modrič hrál se sešitým obočím. „Byl úžasný, je to bojovník!“

lépe, ale celkově jsme ukázali hodně kvality,“ řekl domácí kouč Ancelotti.

Sevilla nevyhrála už čtyři ligové zápasy za sebou. „Velké zápasy vás semelou i psychic-

Hrdinou víkendu se stal kolumbijský útočník Zapata, který čtyřmi góly vystřílel Atalan-

ky. Pořád jsem varoval, že v sezoně přijdou zápasy, kdy nebudeme hrát tak dobře,“ pokrčil

tě výhru 5:0 na hřišti Frosinone. Všechny své trefy vměstnal do půlhodinky a ve střelecké

rameny sevillský trenér Machín. Po šokujícím vyřazení z poháru uprostřed týdne se pro-

tabulce se dotáhl na prvního Ronalda. „Doufám, že jsem dal vědět klubům v Anglii, protože

bralo druhé Atlético, výhru 3:0 na hřišti poslední Huesky zařídili krajní obránci. Při 107.

hrát Premier League byl vždy můj sen. Miluji Arsenal,“ vyznal se někdejší útočník Udine

startu za madridský klub se poprvé trefil levý bek Hernández a druhý zásah přidal pravý

či Sampdorie. Borci AS Řím se nadřeli na vítězství 3:2 proti FC Turín a probili se na čtvr-

zadák Arias. „Tým hrál skvěle, byla to radost se dívat,“ řekl trenér vítězů Simeone.

tou příčku - tak vysoko ještě v letošním ročníku nebyli. Přestože Patrik Schick dal v týdnu

Barcelona si poradila s Leganes, i když Messiho nasadila do hry až po hodině hry, a na-

v poháru dvě branky a na další přihrál, zůstal na lavičce a zahrál si až posledních dvacet

dále drží v čele tabulky pětibodový náskok. Vallecano pokračuje ve svém obrození, po třech

minut. Přinesl ale domácím štěstí, hned po příchodu na hřiště si zaběhl za obranu, vrátil

výhrách remizovalo se San Sebastianem a na záchranu už ztrácí pouhý bodík.

míč na vápno a El Shaarawy rozhodl.

28
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PROGRAM
21. KOLO
26.1. Sassuolo - Cagliari, Sampdoria - Udinese,
AC Milán - Neapol
27.1. Chievo - Fiorentina, Atalanta - AS Řím,
Bologna - Frosinone, Parma - Spal,
Turín FC - Inter, Lazio - Juventus
28.1. Empoli - FC Janov

NEJLEPŠÍ STŘELCI
#
1.
1.
3.
4.
5.
6.
7.

HRÁČ
Quagliarella F.
Ronaldo C.
Zapata D.
Piatek K.
Immobile C.
Milik A.
Caputo F.

TÝM

G

Sampdoria

14

Juventus

14

Atalanta

14

FC Janov

13

Lazio

11

Neapol

11

Empoli

9

A
5
5
3
0
2
1
3

inzerce

inzerce

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

ZÁLOŽNÍK MANUEL LOCATELLI BOJUJE S FAVORIZOVANÝMI PLEJERY INTERU.
Z MILÁNA SI SASSUOLO ODVEZLO CENNÝ BOD ZA REMÍZU 0:0.
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INZERCE
www.ceskesvycarsko.cz

www.ceskestredohori.info

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

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

www.branadocech.cz

Petr Čech

Král
se loučí
Možná to už leckoho napadlo, ale přesto to byl šok. „Po sezoně končím,“ vzkázal světu český brankář PETR ČECH (36) a všichni zalapali
po dechu. Bez ikony s helmou v bráně už fotbal nikdy nebude jako dřív...
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PROFIL HVĚZDY

Zapsal se do historie. Svojí „tankistickou“ vizáží, gentleman-

ROK

Z

DO

CENA

1999

Plzeň

Blšany

350 000 Kč

ně také nyní. Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let

2001

Blšany

Sparta

21 mil. Kč

je součástí mého života. Ale je správné umět odejít,“ uvedl Čech

2002

Sparta

Rennes

150 mil. Kč

2004

Rennes

Chelsea

400 mil. Kč

2015

Chelsea

Arsenal

420 mil. Kč

jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním
týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, cítím to stej-

v tiskové zprávě. Vliv na jeho rozhodnutí měl pochopitelně fakt,
že v Arsenalu se propadl na pozici dvojky za Němce Lena. Pouhých dvanáct soutěžních zápasů za dosavadní průběh sezony bylo

4/2019
Úterý 22.1.2019

35

ZA KOLIK PŘESTUPOVAL?

skou povahou a hlavně nadpozemskými výkony. Podmanil si Anglii, klaněl se mu celý svět. Ale teď je s jeho kariérou amen! „Stejně

PROFIL HVĚZDY

málo. „Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem
přesvědčen, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně
dvacet let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální
smlouvu. A patnáct let od mého příchodu do Anglie,“ připomenul.
Jenže pozor, to neznamená, že je okamžitě šlus a teď se bude
jen válet! „Každý den své kariéry jsem věnoval sto procent tomu,
abych byl platným hráčem svého klubu. V tom budu pokračovat
také v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu,“ upozornil s tím, že jeho rozhodnutí je neměnné. „Chtěl jsem to oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem
zainteresovaným osobám možnost včas reagovat,“ vysvětlil.

PETROVY PLATNÉ REKORDY
*nejvíc zápasů za českou reprezentaci (124)
*nejvíc čistých kont za českou reprezentaci (53)
*nejvíc čistých kont v Premier League (202)
*nejvíc čistých kont z českých brankářů v nejvyšších soutěžích (248)
*nejdelší série bez obdrženého gólu v české lize (903 minut)

PETR ČECH VYBOJOVAL V ROCE 2012 S CHELSEA TRIUMF V LIZE MISTRŮ!

VZHŮRU KE HVĚZDÁM

vytvořil nový rekord Premier League v počtu minut bez inkasova-

Byl předurčen k mimořádným věcem, a to i přesto, že coby

ného gólu (1025) a byl klíčovým článkem při zisku mistrovského

žáček začínal jako útočník. Ve čtvrté třídě si jej vyhlédl trenér

titulu. Zrodila se opravdová superstar! Hvězdou českého nároďá-

plzeňských gólmanů a jeho zářná kariéra mohla začít. Tleskali

ku už byl dávno, vždyť na Euru 2004 pomohl týmu k bronzu, což je

mu už jako juniorovi, o to překvapivější bylo, že jej Plzeňští pustili

jeho největší reprezentační úspěch.

téměř zadarmo do Blšan. Ty ho po dvou letech prodaly do Sparty
za téměř 22 miliónů korun! Během pouhého roku na Letné stihl
vytvořit ligový rekord v neprůstřelnosti (903 minut) i počtu vychytaných nul (17), nicméně titul nemá - Spartě ho vyfoukl Liberec.
Když pak exceloval na ME do 21 let, kdy vyčapal Česku zlato, stěhoval se do Rennes. Cena? Už 150 miliónů. Jenže ani ve Francii se
jeho raketový let vzhůru nezpomalil. I v průměrném klubu dokázal zářit, takže po dvou letech už to přišlo - megapřestup do Chelsea! Ambiciózní kouč Mourinho si jej vyhlédl jako dvojku za Itala
Cudiciniho, jenže ten si v přípravě zranil loket a český mladík byl
vhozen do vody jménem Premier League... A v pouhých 22 letech
exceloval! Během své první sezony udržel 21krát (!) čisté konto,

34

35

Oznámil konec a v Arsenalu už Čechovi začali chystat rozlučku. Ne však nějakou
exhibici, prý to bude důstojný odchod v důležitém zápase!
Třaskavá ligová „válka o sever Londýna“ s Tottenhamem? Finále FA Cupu i Evropské ligy, pokud se do něj Arsenal dostane? Nad tím se zatím vznáší otazník,
ale o žádný pouťák prý nepůjde. „K takovému hráči musíte mít naprostý respekt.
Petra znám jenom půl roku, ale hned jsem poznal, jak velkou osobností je!“ nechal
se slyšet kouč Unai Emery a rozhodně dodal: „Pro Petra tak chceme najít krásnou
tečku na konci jeho úchvatné kariéry.“ Přitom to byl právě španělský stratég, který
Čecha odstavil na druhou kolej - za Arsenal chytá od září jen poháry...

inzerce

inzerce

ARSENAL JE DRUHÝM ANGLICKÝM KLUBEM V KARIÉŘE PETRA ČECHA.
PO ČTYŘLETÉM ANGAŽMÁ V NĚM UKONČÍ FOTBALOVOU KARIÉRU.

DŮSTOJNÁ ROZLUČKA!
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STRACH O ŽIVOT

37

ZDRAVÍ MU CHRÁNILO RAGBY

Zářil i další sezonu a vše vypadalo růžově. Jenže přišel 14. říjen 2006... Hned v první minutě ligového mače proti Readingu mu
irský hrubián Hunt kolenem způsobil frakturu lebky. Petra odvezli
do specializované nemocnice v Oxfordu, kde je nejlepší neurochirurgické centrum v Anglii. Podrobil se složité operaci. „Jde mu
o život...“ vygradoval emoce kouč Mourinho. Dva dny byl v umělém
spánku, po probuzení nevěděl, jaký je rok, nepamatoval si, že hraje fotbal. Nemohl mluvit. V lebce titanové destičky, jizva po třiceti
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SNÍMEK PETROVY HLAVY, NA NÍŽ JSOU PATŘIČNĚ
VIDĚT VOPEROVANÉ TITANOVÉ DESTIČKY…

stezích. Manželka Martina si prožívala peklo. „Zpětně jsem si uvědomil, že jsem se podruhé narodil,“ přiznal. Viník Hunt tehdy nedostal ani žlutou kartu... Pustili ho po deseti dnech, opět chytat začal

vám něco špatného přihodí, máte devadesátiprocentní šancí, že

20. ledna 2007. S helmou, kterou od té doby nosí. Všichni se ptali:

se vám v tom zápase nějaký úraz opravdu stane,“ povídal.

Bude ještě tak dobrý? Nebude se podvědomě bát? „To bych pak

Vrátil se na vrchol. Znovu se z něj stal jeden z nejlepších gólma-

už nemohl vlézt do brány. Pokud chcete hrát za Chelsea a podávat

nů planety. V květnu 2012 vyhrál i vysněnou Ligu mistrů. V Chelsea

výkony na nejvyšší úrovni, není možné se soubojům vyhnout. A to

vydržel další tři roky, ale když jej z brány vystrnadil mladík Cour-

i přesto, že při každém skoku pod nohy soupeře existuje možnost

tois, šel o pár kilometrů severněji - do Arsenalu. Skomírající tým

těžkého zranění. Jestliže jdete na hřiště a přemýšlíte o tom, že se

dokázal pozvednout, získal s ním tři anglické pohárové trofeje.

ZRANĚNÍ PUSTILO PETRA ČECHA ZPĚT
DO FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ AŽ NA KONCI LEDNA 2007.

Od toho osudového momentu už jej na hřišti poznal i naprostý fotbalový laik. Petr
začal od ledna 2007 chytat s helmou. „Doktoři mi jasně přikázali, že při fotbale ji kvůli vysokému riziku obnovení zranění musím mít pořád. Kdybych ji sundal, nebude mi
platit pojištění,“ vysvětloval.
Byl to tehdy celkem problém, jak jeho hlavu správně ochránit. Nakonec pomohl
jiný sport. Čechovi doporučili ragbyovou helmu novozélandské značky Canterbury (což
nelibě nesl klubový sponzor) vyrobenou ze speciálně upravené gumy a různých druhů
polyetylenové molitanové pěny o vysoké hustotě. Je zesílena v místech nad frakturou
Čechovy lebky a byla mu zhotovena na míru - užitím lázně horké vody byla přilba v závěrečné fázi výrobního procesu vytvarována tak, aby mu dokonale seděla.
„Poprvé to v ní bylo šílené. Fanoušci v Liverpoolu řvali, v helmě se všechno odráželo a zvuky rezonovaly, takže jsem byl úplně zmatený,“ popisoval. Zvykl si, nevadí mu
ani zkroucené uši, které mu trčí ven. Moc dobře ví, že opakovaně mu pomohla, když
utrpěl otřes mozku. Co by se stalo bez ní? Raději nedomýšlet...

STEPHEN HUNT Z READINGU ZPŮSOBIL 14. ŘÍJNA 2006
TÍMTO DRSNÝM ZÁKROKEM PETRU ČECHOVI
VÁŽNÉ PORANĚNÍ HLAVY.
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DVĚ BRANKÁŘSKÉ LEGENDY: PETR ČECH A ŠPANĚL IKER CASILLAS.
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A TEĎ DO CHELSEA?

PROFIL HVĚZDY

dobře zná. Čechovým se během angažmá v Anglii narodily dvě děti,

„Má můj velký respekt. Jeden z nejlepších brankářů, které jsem viděl.

Adéla (10) a Damián (9). Manželka Martina (36) obě porodila v Pra-

Hodně štěstí v budoucnu!“

ze, ovšem děti chodí v Londýně do školy. Česky doma mluví i čtou.

„Díky za pomoc během mého prvního roku v Chelsea. Gratuluju k úžasné

i když na Ostrovech mají jasno - „Big Pete“ se vrátí do Chelsea, kde
by měl být ambasadorem klubu, případně trenérem mládeže či
dokonce jedním z asistentů u áčka. „Veškeré další budoucí plány
budu řešit až po konci sezony. Vím, že možností se přede mnou

Iker Casillas

kariéře. Byl jsi výjimečný kolega, kamarád a příklad pro mě osobně i pro
nás ostatní brankáře.“

Thibaut Courtois

„Dokonalý vzor reprezentanta naší malé země! Obrovská úcta a gratulace
ke všemu, co se Ti podařilo dosáhnout.“

Tomáš Vaclík

otevírá několik, nechám si vše pečlivě projít hlavou,“ vzkázal bran-

„Mohl jsi počkat pár let na konec kariéry, abys mi dovolil odehrát ještě ně-

kář. Zatím je přece stále hráčem Arsenalu, a to znamená, že honí

kolik zápasů za legendy Chelsea. Těším se, že s tebou budu bojovat o dres

nejvyšší možné sportovní cíle. „Udělám všechno pro to, abychom

jedničky. Znovu...“

sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální teč-

„Za tvůj dokonalý profesionalismus, za to, že jsi byl perfektním vzorem,

ka,“ zasnil se. A celý fotbalový svět by mu to přál!

Národnost: Česko * Narozen: 20. května 1982 v Plzni * Výška:
196cm * Kluby: Plzeň (1989-99), Blšany (1999-2001), Sparta Praha (2001-02), Stade Rennes (2002-04), FC Chelsea (2004-15), FC
Arsenal (2015-2019) * Pozice: brankář * Reprezentace: 124 zápasů/0 gólů * Sbírka trofejí: bronz z Eura, mistr Evropy do 21 let,
vítěz Ligy mistrů, vítěz Evropské ligy, 4x mistr anglické ligy, 5x vítěz Anglického poháru, 3x vítěz Anglického ligového poháru, 9x vítěz ankety Fotbalista roku ČR, 12x vítěz ankety Zlatý míč ČR

Carlo Cudicini

za 50 čistých kont, za tvou upřímnost, čestnost a inspirativní práci v nadaci Arsenalu chceme říct... Díky!“

Petr Čech

Arsenal Londýn

„Zůstal jsi jedničkou mezi tyčemi celou dekádu, udržel sis výkonnost
na vysoké úrovni a budeme na tebe vzpomínat nejen jako na našeho nejlepšího brankáře, ale také jako na jednoho z nejlepších brankářů všech
dob.“

FC Chelsea

„Jeden z mých favoritů všech dob. Budeš mi chybět, Petře.“ Ben Foster
„Jeden z nejlepších gólmanů, kteří kdy hráli v Premier League. Ukloňte se
ikoně!“

Shay Given

„Skvělý brankář, profesionál a gentleman, který byl obrovským přínosem
pro náš sport.“

Gary Lineker

SVÉ SCHOPNOSTI VE HŘE NA BICÍ PŘEDVEDL PETR ČECH V ČESKÉM DOMĚ BĚHEM EURO 2012.

PETR ČECH PRORAZIL I NA POLI REKLAMY.
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SBOHEM, IKONO!

Po skončení kariéry téměř jistě zůstane v Londýně, kde to tak

A co bude dál z profesního hlediska? O tom se zatím oficiálně mlčí,
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NA PRVNÍ VELKÝ ÚSPĚCH DOSÁHL PETR V ROCE 2002, KDY SE S REPREZENTAČNÍMI „LVÍČATY“ STAL MISTREM EVROPY DO 21 LET.

BARVY LONDÝNSKÉ CHELSEA HÁJIL PETR OD ČERVENCE 2004 DO KONCE ČERVNA 2015!

DO ZAHRANIČÍ VYNESLY PETRA ČECHA VÝKONY V PRAŽSKÉ SPARTĚ, ODKUD V ČERVENCI 2002 ZAMÍŘIL DO FRANCOUZSKÉHO RENNES.

VLADIMÍR ŠMICER GRATULUJE 26. BŘEZNA 2013 PO VÍTĚZNÉM DUELU V ARMÉNII PETRU ČECHOVI KE STÉMU REPREZENTAČNÍMU ZÁPASU.
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NA SRAZU NÁRODNÍHO TÝMU PŘED UTKÁNÍM S ITÁLIÍ V ČERVNU 2013 OBDRŽEL PETR ČECH DORT K 31. NAROZENINÁM.

SBĚRATEL TROFEJÍ. CENU PRO FOTBALISTU ROKU VYHRÁL
PETR ČECH DEVĚTKRÁT. NA SNÍMKU S LEGENDÁRNÍM BRANKÁŘEM IVO VIKTOREM.
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MANŽELÉ PETR A MARTINA ČECHOVI.
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ZÁVĚREČNOU REPREZENTAČNÍ AKCÍ ČESKÉHO BRANKÁŘE BYLO ME 2016 VE FRANCII, KDE CHYTAL I V UTKÁNÍ S CHORVATY.

SBOHEM NÁRODNÍ TÝME! PETR ČECH SE LOUČÍ SE SPOLUHRÁČEM
VLADIMÍREM DARIDOU PO SVÉM POSLEDNÍM ZÁPASE PROTI TURECKU 21. ČERVNA 2016.
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NOVINÁŘSKOU TROFEJ ZLATÝ MÍČ ZÍSKAL PETR DVANÁCTKRÁT.
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PETR ČECH MŮŽE BÝT SE SVOU KARIÉROU VÍCE NEŽ SPOKOJEN!
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www.GOL.cz
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
29. 1. 2019

SPARŤANSKÁ POSILA WILDE VE SVÉM PRVNÍM UTKÁNÍ TÉTO SEZONY V SOUBOJI S JIŘÍM BARANEM.
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Sparta je po derby ve formě.

Zdolala i druhé Teplice…

PRVNÍ ZÁPAS VE SPARŤANSKÉM DRESU SI LETOS ODBYL I KOLUMBIJEC ANGELLOT.

Pražská Sparta hostila v televizním utkání Teplice. Ačkoliv

val: „Celkově jsme podle mě v první půli měli hru pod kontrolou.

rychle prohrávala 0:1, utkání naprosto v pohodě zvládla a zvítězila

Myslím si, že právě náš rychlý obrat rozhodl celý zápas. Když pak

7:1. „Chtěli jsme být týmem, který dá první gól a snadněji vstoupit

na začátku druhé půle přidal Jumbo (Michal Seidler) další dva

do zápasu. Nicméně jsme rychle inkasovali, ale to nás paradox-

góly, hrálo se nám ještě o poznání lépe a věděli jsme, že je utkání

ně nakoplo. V průběhu pár minut jsme zápas otočili a vedli jsme

de facto rozhodnuté.“ Tepličtí dostali pořádnou facku. Jejich výkon

v poločase 3:1,“ oddychl si sparťan Tomáš Drahovský a pokračo-

byl k nepoznání. „Z naší strany stačí jenom jedno slovo, katastro-

TEPLICKÝ TRENÉR BRUNO BARBOSA NEMĚL DŮVOD K RADOSTI.

VARTA futsal liga pokračovala v pátek a v sobotu 14. kolem. Favorité se rozstříleli. Mělník i Plzeň vyhrály 9:1. Česká Lípa uspěla v Uherském Hradišti po výsledku 6:3.

www.futsal.cz

www.futsalliga.cz
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fa. Nedá se hrát s takovým týmem jako je Sparta jenom v chůzi, to

tovi, ale míč se ke mně pokaždé odrazil a nezbývalo mi nic jiného

nikdy nefunguje. Po celý zápas jsme byli horším týmem a Sparta

než vystřelit. Rád bych pochválil slávistické fanoušky, kteří vytvo-

byla dobře připravena,“ uznal vedoucí mužstva Tomáš Šebl.

řili skvělou atmosféru, je radost takové utkání hrát.“

INZERCE

Po porážce v pražském derby se oklepala i Slavia. Ta doma
v sobotu porazila FTZS Liberec 9:2. I když se slávisté tolikrát trefili, Daniel Klíma vyzdvihl soupeřovu obranu: „Liberec dobře bránil,

VÝSLEDKY 14. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

napadal naši rozehrávku, museli jsme zápas poctivě odpracovat.

HELAS BRNO - SK INTEROBAL PLZEŇ 1:9 (1:2)

Jsem rád, že jsem dostal příležitost si zahrát a vstřelil i gól, i když

Branky: 11. Cupák V. (Mužík) - 13. Holý (Kovács), 17. Křemen (Holý), 23. Křemen (Holý), 27. Rešetár
(Křemen), 28. Künstner (Mižár), 30. Křemen (Turek), 31. Rešetár (Křemen), 34. Holý (Kovács), 39.
Sklenář (Turek).

byl takový kuriózní, dvakrát jsem totiž zkusil nahrát Davidu Još-

BAZOOKA CF UHERSKÉ HRADIŠTĚ - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 3:6 (2:3)

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

Branky: 5. Sopůšek (Křivánek), 12. Svízela (Čtvrtníček), 39. Čtvrtníček - 1. Kubelka, 18. Rotta, 19.
Hrubý, 23. Zapletal, 37. Semerád, 38. Semerád.

1.

Chrudim

11

11

0

0

72:14

33

2.

Teplice

13

11

0

2

66:36

33

3.

Sparta Praha

12

9

0

3

99:31

27

Branky: 1. Vokoun, 12. Demeter, 18. Vála (Vobořil), 23. Demeter (Gabčo), 26. Vokoun, 36. Šuba (Vobořil), 38. Gabčo, 39. Gabčo (Vobořil), 40. Gabčo - 27. Janita (Pánek).

4.

Slavia Praha

12

9

0

3

63:29

27

AC SPARTA PRAHA - SVAROG FC TEPLICE 7:1 (3:1)

5.

Plzeň

13

6

0

7

73:41

18

6.

Mělník

13

6

0

7

49:75

18

Branky: 2. Drahovský (Vnuk), 10. Drahovský (Angellot), 10. Grbeša (Wilde), 22. Seidler (Cupák,
Vnuk), 23. Seidler, 30. Wilde (Angellot), 39. Drahovský (Seidler, Vnuk) - 1. Tato.

7.

U. Hradiště

12

4

2

6

50:53

14

8.

Česká Lípa

12

4

0

8

34:62

12

9.

Helas Brno

12

3

1

8

32:49

10

10.

Liberec

13

3

1

9

47:99

10

11.

VŠB-TU Ostrava

13

0

0

13

29:125

0

TOMÁŠ DRAHOVSKÝ BRÁNÍ BALON PŘED TEPLICKÉM TATEM.

SK OLYMPIK MĚLNÍK - VŠB-TU OSTRAVA 9:1 (3:0)

SK SLAVIA PRAHA - FTZS LIBEREC 9:2 (3:0)
Branky: 3. Směřička, 9. Záruba (Dodo), 12. Jošt (Leovski, Pršič), 22. Záruba, 25. Pršič (Leovski),
30. Klíma, 32. Leovski (Pršič), 33. Směřička, 40. Krasnič (Pršič) - 38. Rumler, 38. Rumler (Baláž).

DALŠÍ PROGRAM VARTA FUTSAL LIGY
Pátek 25. ledna ve 20 hodin: Plzeň - Sparta, Uherské Hradiště - Liberec, VŠB-TU Ostrava - Helas Brno, Teplice - Slavia Praha (20:30), Česká Lípa - Chrudim (20:30).

www.futsal.cz
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Pětinásobní mistři světa

se představí v Edenu!

ÚTOČNÍK NEYMAR - KAPITÁN A NEJVĚTŠÍ HVĚZDA BRAZÍLIE.

REPREZENTAČNÍ KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ A PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK
MOHOU BÝT SPOKOJENI. NÁROČNÝ ÚKOL DOJEDNAT PŘÁTELSKÝ MAČ S BRAZÍLIÍ SE PODAŘILO SPLNIT.

FAČR jednal i o zápase s dalším jihoamerickým gigantem Ar-

jenom to startovné představovalo desítky milionů, nepatrně méně

gentinou, ale nakonec se dohodl s Brazílií. „Vyjednávání běželo

než dva miliony dolarů. Plus další náklady spojené s dopravou

prakticky nepřetržitě od prosincového losu kvalifikace EURO 2020

týmu do Česka, veškerým servisem tady. Dokonce byl požadavek

v Dublinu, kdy bylo jasné, jaké evropské týmy na nás v tomto vol-

na určitou porci výnosů z prodeje vstupenek.

ném březnovém termínu vycházejí. Začalo se pracovat na všech

To byly podmínky, které by asociace nedokázala akceptovat. Po-

eventualitách. Stálo to šest týdnů vyjednávání, práce. Původní

stupem doby jsme se dokázali dostat na úroveň, kterou si umíme

ekonomické požadavky jak Brazílie, tak Argentiny byly astrono-

představit. I tak v historii minimálně moderního českého fotbalu

pitánem je hvězdný útočník Neymar. Zápas proti pětinásobným mistrům světa

mické, ale postupně jsme se dokázali dobrat dohody,“ rekapituluje

to jsou naprosto nejnákladnější podmínky,“ konstatuje první muž

a aktuálně třetímu týmu žebříčku FIFA odehraje národní celek od 20.45 hodin

předseda FAČR Martin Malík a dodává: „Argentina byla od začát-

českého fotbalu, který nepředpokládá, že by se asociaci měl zá-

ku varianta číslo dvě vzhledem k tomu, že chtěla hrát na stadionu

pas s Brazílií finančně vyplatit, doufá ale, že bude aspoň na nule.

Čeští reprezentanti přivítají 26. března v přípravném utkání Brazílii, jejímž ka-

na stadionu Slavie v Edenu. Utkání bude následovat čtyři dny po úvodním due-

pro 30 tisíc diváků, kterým Česká republika nedisponuje. Kdyby-

Český nebo československý národní tým dosud sehrál s Bra-

lu kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii ve Wembley. Takový dvojzápas se

chom se nedohodli s Brazílií, pak bychom se zabývali myšlenkou

zílií 18 utkání s bilancí dvou výher, šesti remíz a deseti porážek.

sehrát utkání s Argentinou v Drážďanech.“

Samostatná reprezentace se utkala s „Kanárky“ jen v roce 1997

soupeři z absolutní špičky Česko s výjimkou závěrečných turnajů mistrovství

60

na Poháru FIFA v Rijádu, kde v semifinále podlehla favoritovi 0:2.

ci využívají. Původní ekonomické požadavky se asociaci povedlo

V Česku se naposledy Brazílie představila v dubnu 1956 v přípra-

snížit asi na polovinu. „Na začátku po přepočtu na české koruny

vě, která skončila bez branek.

61
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Evropy a světa ještě nikdy neabsolvovalo!

Na začátku vedl FAČR jednání přes agenturu, kterou Brazil-
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„Když jsem se prvně dozvěděl, že je tady možnost, že by to

Pro jihoamerického soupeře bude zápas součástí přípravy

mohla být Brazílie, řekl jsem si, že by to byla pecka. Nakonec se

na Copu Amérika, kterou bude fotbalová velmoc hostit na pře-

to povedlo a i pro mě samotného to bude obrovský okamžik v mé

lomu června a července. A česká asociace je přesvědčena, že

fotbalové kariéře. Brazílie doma v Praze, předtím ještě Anglie.

Brazílie dorazí s hvězdnými jmény. K oporám vedle Neymara pa-

Tyhle dva zápasy si bude člověk pamatovat nadosmrti,“ odhaluje

tří zadák Marcelo či ofenzivní hráči Roberto Firmino a Philippe

svoje pocity reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Coutinho. „Máme ve smlouvě zapracované určité mechanismy, že

Na loňském světovém šampionátu v Rusku, kde čeští repre-

kdyby Brazílie nechtěla přijet s top jmény, tak se to bude negativně

zentanti chyběli, Brazílie vypadla ve čtvrtfinále. Od té doby nejú-

promítat do jejího finančního ohodnocení. To je určitá pojistka. Ale

spěšnější tým historie MS šestkrát za sebou zvítězil bez inkaso-

neumím si představit, že tým jako Brazílie by přiletěl v jiné sesta-

vané branky. „Je zbytečné bavit se o kvalitě brazilského týmu, ale

vě, než v které bude figurovat majorita silných hráčů,“ přiznává

jestli se chceme posouvat dál, právě takové zápasy nám pomůžou.

předseda FAČR Martin Malík.

I když půjde o přípravný zápas, bude jej bezpochyby sledovat celý
svět a pro nás bude velkou motivací proti Brazílii uspět a ukázat se
v dobrém světle. Zahrát si proti Brazílii je něco, po čem touží každý
hráč na světě,“ říká kouč.

www.fotbal.cz
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PATRIK SCHICK BUDE MOCI OTESTOVAT SVÉ SCHOPNOSTI PROTI OBRÁNCŮM „KANÁRKŮ“.
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„Lvíčata“ čekají v přípravě

Island a Mexiko

REPREZENTANTI DO 21 LET SE V BŘEZNU UTKAJÍ VE ŠPANĚLSKU S ISLANĎANY A ŠPANĚLY.

„Jsme velmi rádi, že jsme dospěli k dohodě s takto atraktiv-

středění. Island se české jednadvacítce postaví do cesty v pátek

ními soupeři. Kvalita islandského fotbalu šla v posledních letech

22. března (13:00), Mexiko pak v pondělí 25. března (17:00). Pro

obecně extrémně vzhůru a Mexiko, byť narazíme na mladší výběr,

středoamerickou fotbalovou velmoc půjde také o jednu z posled-

je v každé kategorii také absolutní špičkou. Island i Mexiko nás ur-

ních příprav před březnovým mistrovstvím světa dvacetiletých

čitě na začátku naší cesty důkladně prověří. Hodně užitečné bude

v Polsku, kam se Mexičané kvalifikovali.

i to, že narazíme na odlišné herní styly a filozofie. Pro naše kluky

KAREL KREJČÍ PŘEŠEL OD VÝBĚRU U20 KE „LVÍČATŮM“, S NIMIŽ BUDE BOJOVAT O POSTUP NA ME.

to bude výborná škola,“ řekl Krejčí pro web www.fotbal.cz.

Fotbalová reprezentace do 21 let už zná jména svých prvních soupeřů do přípravy pro nový kvalifikační cyklus. Nově vznikající tým trenéra Karla Krejčího

Český výběr U21 se letos poprvé sejde v neděli 17. března v Be-

ře. „Variant je v tuto chvíli několik, jsme v kontaktu s více soupeři

nicích u Prahy, o dva dny později tým odcestuje na soustředění

a možná je i konfrontace s některým z týmů, které v Rakousku

do španělského Pinataru, kde bude pobývat další týden na sou-

budou mít soustředění před mistrovstvím Evropy U21. V nejbližší
době chceme mít i soupeře pro rakouský kemp vyřešené,“ uvedl

absolvuje svoji první společnou akci v rámci březnového soustředění ve Španěl-

www.fotbal.cz
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Krejčí. Jeho tým vstoupí do kvalifikace ME v září domácím zápasem proti Litvě. Dalšími soupeři českých reprezentantů v kvalifikaci jsou Řecko, Chorvatsko, Skotsko a San Marino.

inzerce

inzerce

sku, kde narazí na výběr Islandu U21 a reprezentaci Mexika U20.
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Češi na konci jarní části sezony absolvují ještě týdenní soustředění v Rakousku od 3. do 9. června, kde také narazí na dva soupe-
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Prezident Gorkšs si vybral

trenéra Dovalila

JAKUB DOVALIL COBY KOUČ „LVÍČAT“ NA ME U21, KTERÉ SE V ROCE 2015 KONALO V ČESKÉ REPUBLICE.

JAKUB DOVALIL BUDE SVÉ ZKUŠENOSTI Z ČESKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ TEĎ UPLATŇOVAT V LOTYŠSKU.
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šel o postup na olympijské hry, nejprve do Londýna a pak do Rio de

ho fotbalového svazu a uspěl. V sedmatřiceti je nejvyšším mužem

Janeira. Ještě předtím dovedl reprezentaci do 19 let do semifinále

fotbalu v zemi a hledá cestu, jak se vrátit do doby před patnácti

v roce 2008 a výběr do sedmnácti let do finále ME v roce 2006.

léty, kdy reprezentace startovala na EURO 2004 v Portugalsku

Své bohaté zkušenosti z působení u reprezentačních týmů

a zle tam proháněla i náš národní tým. Rozhodl se začít u mládeže

nasbíral i jako trenér „dvacítky“ na mistrovství světa této věkové

a našel vhodného kandidáta na post trenéra reprezentace do 19

kategorie v roce 2009 v Egyptě, byl asistentem trenéra Soukupa

a do 18 let. Je jím Jakub Dovalil, muž, který slavil významné úspě-

při zisku stříbra na MS do 20 let v Kanadě v roce 2007 a trenéra

chy s českými mládežnickými výběry.

Michala Bílka na EURO 2012 v Polsku, kde národní tým postou-

„Oslovil mě už na podzim, jednali jsme a teď to bylo dotaženo

pil do čtvrtfinále. Po skončení práce pro českou asociaci odešel

do konce. Dvaadvacátého ledna odlétám do Lotyšska, abych tam

do Spojených arabských emirátů, kde vedl v roce 2016 reprezen-

převzal osmnáctku a devatenáctku. Je to velká výzva. Po funkci

taci do 20 let. První výzva v Lotyšsku čeká Jakuba Dovalila v roli

sportovního ředitele v Teplicích jsem chtěl opět trénovat. Tato na-

kouče týmu U19 v úvodní fázi kvalifikace mistrovství Evropy, kte-

bídka mi umožní navázat tam, kde mám nejvíce zkušeností,“ ko-

rou pobaltská země pořádá a startují v ní ještě týmy Moldavska,

mentoval odchod z českého fotbalu Jakub Dovalil. Trenér, který

Izraele a Nizozemska. 

-jak-

dovedl českou jedenadvacítku na mistrovství Evropy 2011 v Dánsku
do semifinále, na domácím EURO 2015 mu ke stejné metě chyběl
jediný gól - buď remíza s Dánskem („lvíčata“ prohrála 1:2), nebo výhra nad Německem (zápas skončil 1:1). V obou případech tým při-
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inzerce

Vzpomínáte? V ročníku 2015/2016 hrál v dresu Dukly Praha ligu vysoký
stoper z Lotyšska, jmenoval se Kašpar Gorkšs, dlouhá léta působil na Britských ostrovech, například v dresu Queens Park Rangers odehrál 119 zápasů, dalších jedenaosmdesát přidal v Readingu a padesát v Blackpoolu.
Býval kapitánem lotyšské reprezentace, za kterou odkopal 89 utkání. Zkušeností a přehledu má na rozdávání.

Vloni ukončil aktivní kariéru, kandidoval na předsedu lotyšské-
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9. ROČNÍK GALAVEČERA KRAJSKÉHO FOTBALU

Královéhradecký KFS rozdával ocenění

NA GALAVEČERU BYLA VYHLÁŠENA TAKÉ XI. DENÍKU SEZONY 2017/2018.

Přítomno bylo rovněž mnoho známých osobností jako např. Jiří

úspěchem a vynikající reprezentací Královéhradeckého kraje.

Štěpán (hejtman Královéhradeckého kraje), Miroslav Antl (sená-

Přejme našemu výběru v červnu 2019 v Bavorsku stejnou úspěš-

tor Parlamentu ČR), Martin Červíček (1. náměstek hejtmana Krá-

nost jako doposud.“ 

Foto a text: Lubomír Douděra

lovéhradeckého kraje, senátor Parlamentu ČR, bývalý policejní
prezident ČR), Jan Pauly (generální sekretář FAČR), Jan Skořepa
(starosta města Rychnov nad Kněžnou) a řada dalších.
Václav Andrejs (předseda Královéhradeckého KFS): „Ocenění a poděkování si zaslouží všichni, kteří se podílejí na činnosti
ve prospěch fotbalu v našem regionu. My všichni tvoříme jednu
velkou fotbalovou rodinu a jsme se 17 tisíci členy jasně nejsilnějším sportovním svazem v regionu. Na galavečeru jsme se ohlédli
za rokem 2018, který začal úspěchy našich mládežnických reprezentací a vyvrcholil obrovským úspěchem dospělého výběru v rámci soutěže Regions Cup. Výběr trenéra Miloše Dvořáka
prolomil ledy a vyhrál celorepublikovou část. Následně v červnu

JIŽ 9. ROČNÍK GALAVEČERA KRAJSKÉHO FOTBALU PROBĚHL V PROSTORÁCH RYCHNOVSKÉHO PELCLOVA DIVADLA.

na domácích hřištích v Trutnově a ve Vrchlabí ovládl i základní
Ne vždy fotbal předváděný tímto výběrem lahodil oku, co se však
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klukům nedá upřít, je obrovské nasazení a chuť se poprat o dobrý
výsledek. Postup krajského výběru pod hlavičkou České republiky na závěrečný turnaj mistrovství Evropy amatérů je historickým

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

Junior cena kategorie přípravek: SK Solnice, SK Bystřian Kunčice, FK Jaroměř; Fotbalová
obec roku 2018: Javornice, Předměřice nad Labem; Fotbalový starosta roku cena Miloše
Jóna: Jan Skořepa (Rychnov nad Kněžnou), Jana Kuthanová (Hořiněves); Trenér kategorie
muži: Petr Kincl (TJ Sokol Třebeš), Miloš Killar (SK Dobruška), Zbyněk Bareš (TJ Jiskra Hořice);
Trenér kategorie mládež cena Josefa Součka: Jaromír Halamka (TJ Baník Vamberk), Dita
Fuchsová (MFK Trutnov), Robert Frydrych (TJ Slovan Broumov), Tomáš Cerman (MFK Trutnov),
Jakub Ulvr (SK Jičín); Rozhodčí soutěží KFS: Leonard Horský, Pavel Vítek; Rozhodčí soutěží
KFS do 25 let: Martin Škoda; Cena Fair Play: Jiří Vydarený (TJ Sokol Myštěves), Lukáš Brom
(TJ Sokol Stěžery), Matyáš Gebouský (TJ Tatran Hostinné); Zvláštní cena Královéhradeckého KFS: Výběr Královéhradeckého KFS mužů Regions Cup 2018, TJ Sokol Třebeš dorostenky,
Výběr OFS Náchod U 12; Zvláštní cena Fotbalu v kraji: Miloš Dvořák (MFK Trutnov), Lukáš
Trejtnar, Pavel Louda; XI. Deníku sezony 2017/2018: Pavel Žižka (TJ Jiskra Hořice), Martin
Malý (FK Náchod), Patrik Simon (FK Náchod), Jakub Hartman (FK Chlumec nad Cidlinou), Jan
Pražák (FK Vysoká n. L.), Martin Holec (RMSK Cidlina Nový Bydžov), Martin Kilevník (FK Jaroměř), Milan Tomčík (FC Vrchlabí), Michal Blažej (SK Libčany), Jan Hable (FK Náchod), Martin
Michálek (FK Jaroměř), Nejlepší hráč: Martin Malý (FK Náchod); Bombeři sezony 2017/2018:
Krajský přebor muži Martin Malý (FK Náchod) - 24 branek, 1. A třída muži Jakub Taneček (SK
Sobotka) - 34 branek, 1. B třída muži skupina A Martin Křižovič (TJ Sokol Staré Buky) - 29 branek,
1. B třída muži skupina B Jan Valeš (SK Česká Skalice) - 30 branek; Gól roku 2018: Jiří Kučera
(FK Chlumec n. C.); Sport Invest bomber sezony 2017/2018: KP starší dorost Dominik Flígr
(MFK Nové Město nad Metují) - 42 branek, KS starší dorost Pavel Vysuček (TJ Slavoj Skřivany) 58 branek, KP mladší dorost Lukáš Holer (SK Jičín) - 30 branek; Cena Jana Modřického: Petr
Hummler, Václav Leimer, Miroslav Přibyl, Zdeněk Fajfer, František Kerhart

inzerce

Již 9. ročník Galavečera Krajského fotbalu Královéhradeckého KFS, který se uskutečnil v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou, je minulostí.
Na galavečeru bylo oceněno v 15 kategoriích 52 funkcionářů, hráčů a nově
i hráček, rozhodčích nebo týmů, nechyběly činy fair - play a vrcholem večera pak byla tradiční „Cena Jana Modřického“.
inzerce

skupinu za účasti San Marina, Maďarska a Bosny - Hercegoviny.

A KDO BYL NA SLAVNOSTNÍM
GALAVEČERU OCENĚN?
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