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Vážení čtenáři!

Zimní přestupové období v nejvyspělejších a fot-
balově nejatraktivnějších ligách spěje ke svému 
závěru a slávistické fanoušky zajímá, zda ještě 
v posledních dnech za neodolatelnou nabídkou 
neodejde nejblyštivější klenot červenobílého kádru 
Tomáš Souček. V tomto Gólu si o tématu přestu-
pů z nejvyšší české soutěže můžete přečíst v naší 
rubrice Aktuálně. Ale na spojnici Slavia - zahra-
ničí se budete pohybovat i v dalších materiálech. 
V necelých dvaceti letech zamířil v lednu ze „se-
šívaného dresu“ mladičký kanonýr Tomáš Necid 
do CSKA Moskva. Nyní třicetiletý snajpr, kterému 
do vysněné stovky ligových branek a s ní spoje-
ném vstupu do prestižního Klubu ligových kano-
nýrů časopisu Gól zbývá osmnáct zásahů, kope 
v nizozemském klubu ADO Den Haag. Ve velkém 
rozhovoru se mimo jiné dočtete, s kým je ve Slavii 
nejčastěji v kontaktu. Z Edenu se vydal do světa 
také Michael Lüftner. V roce 2017 zažíval tehdy 
třiadvacetiletý stoper skvělé okamžiky své karié-
ry korunované premiérovým startem za českou 
reprezentaci a přestupem do Kodaně. Jenže těžké 
zranění kolena jej stálo rok kariéry, kterou se nyní 
pokouší restartovat na hostování v Omonii Nikósia. 
Jak prozradil v rubrice Můj týden, na Kypru si užívá 
moře i hory a už se těší, až po sezoně opět zabojuje 
o místo ve svém kodaňském klubu. O pevné místo 
v kádru římského Lazia se rozhodně nemusí bát 
Ciro Immobile.  I v konkurenci hvězdného Cristiana 
Ronalda z mistrovského Juventusu zatím neohro-
ženě míří za korunou krále střelců Serie A a pev-
ným místem na hrotu útoku italské reprezentace. 
V našem Profilu hvězdy se však dočtete, že jeho 
cesta na výsluní rozhodně nebyla jednoduchá…

Příjemné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„ŠLÁGR JSME VYHRÁLI ZASLOUŽENĚ!“
„V neděli jsme zvládli šlágr s lídrem kyperské ligy Anorthosisem, přiblížili jsme se mu 

na jeden bod. Těší mě, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Věděli jsme, že mají nepří-

jemný tým. Brání ve všech lidech a vyrážejí do brejků. Navíc se prosazují ze standardek. 

Musím říct, že jsme hráli výborně, měli jsme spoustu šancí. Škoda, že jsme nebyli víc pro-

duktivní, utkání jsme mohli rozhodnut dřív. Vítězný gól padl po rohu, který jsme paradoxně 

nezahráli, jak jsme zamýšleli. Centr byl krátký, na přední tyč. Tam se ho chystal odhlavič-

kovat bývalý útočník Plzně Michal Ďuriš, bohužel pro něj ho tečoval do vlastní brány.

„MYSLÍME I NA PŘÍČKU NEJVYŠŠÍ“
Atmosféra byla skvělá, v hledišti bylo skoro dvacet tisíc diváků. To je hodně solidní ná-

vštěva. Domácí zápasy hrajeme společně s APOELem na stejném stadionu. Porazili jsme 

prvního, jsme v těsném závěsu, přehnaná euforie ale v klubu zase není. První dvě ligová 

kola v lednu jsme totiž klopýtli, získali jsme v nich jeden bod. V každém jsme udělali velké 

chyby. Pokud bychom oba zápasy zvládli, byli jsme první. Ale po nedělním triumfu je tu 

pozitivní atmosféra. Před sezonou jsme dostali cíl skončit do třetího místa, zatím se nám 

to tedy daří. Ale když už jsme takhle nahoře, myslíme si na příčku nejvyšší. 

 V ROCE 2017 MOHL S FANOUŠKY 
 PRAŽSKÉ SLAVIE SLAVIT MISTROVSKÝ TITUL. 

Fotbalový týden Michaela Lüftnera

„Kypr beru jako restart!“

Kariéra obránce MICHAELA LÜFTNERA le-
těla vzhůru. Před třemi lety ho z Teplic vykou-
pila Slavia, s mistrovskou medailí na krku se 
stěhoval do Kodaně, kde zažil tažení Evrop-
skou ligou. Dostal se i do reprezentace. V roz-
letu ho však zastavilo těžké zranění, kvůli 
kterému rok stál. Od léta se úspěšně pokouší 
o restart v kyperské Omonii Nikósie.

 DRES OMONIE NIKÓSIA NA SEBE MICHAEL LÜFTNER POPRVÉ NAVLÉKL V LÉTĚ 2019. 

  Dočkal odehrál poločas!
Sparťanský a reprezentační kapitán Bořek 
Dočkal si poprvé po vážném zranění achilovky 
a dvou jejich operacích zahrál od začátku března 
zápas. Jedenatřicetiletý kreativní středopolař 
nastoupil v sobotu na Strahově na poločas v pří-
pravném utkání proti druholigovému Ústí nad 
Labem. Jeho rekonvalescence se v posledních 
týdnech úspěšně urychlila, neboť v nedávném 
exkluzivním rozhovoru pro týdeník GÓL hovo-
řil o plnohodnotném zapojení do letenského 
týmu až při nadcházejícím herním soustředění 
ve Španělsku. V květnu byl na první operaci 
a v červenci musel na další. Až v zimní přípravě 
se připojil k mužstvu. 

  Škodův parádní debut
Útočník Milan Škoda ozdobil dvěma góly svůj 
debut v turecké Super lize. Bývalý kapitán Slavie 
v poslední dvacetiminutovce dohrávky 18. kola 
rozhodl o výhře Rizesporu nad Genclerbirligi 2:0, 
kam měl původně jít. Udělal tak další výrazný 
krok ke vstupu do prestižního Klubu ligových ka-
nonýrů týdeníku GÓL, neboť mu aktuálně scházejí 
čtyři branky.

  Komličenko se upsal 
Dynamu
Mladou Boleslav opustil nejlepší ligový střelec 
Nikolaj Komličenko. Čtyřiadvacetiletý ruský 
reprezentační útočník přestoupil do Dynama 
Moskva, kde podepsal smlouvu na čtyři a půl 
roku.  O jeho přestupu se spekulovalo už delší 
dobu. Podle prezidenta „Bolky“ Josefa Dufka jde 
o největší transfer v historii klubu, v kuloárech se 
hovoří o částce 3,5 milionu eur. V Mladé Boleslavi 
působil od léta 2017. Nejprve zde hostoval z Kras-
nodaru, loni v lednu ho středočeský klub získal 
na přestup. V minulé sezoně byl s 29 góly nejlep-
ším střelcem nejvyšší soutěže a vytvořil její nový 
rekord. S 10 brankami je spolu s dalšími třemi 
hráči nejlepším kanonýrem i po 20 podzimních 
kolech. Celkem má v české lize na kontě 46 gólů 
v 76 utkáních. V reprezentaci Ruska si připsal tři 
loňské starty a jeden gól. 

  Matějovský si přetrhl 
achillovku…
Mladoboleslavští fotbalisté se v jarní části ligy 
budou muset obejít bez kapitána Marka Matějov-
ského. Osmatřicetiletý záložník si v hned v úvodu 
sobotního semifinálového zápasu přípravného 
turnaje Tipsport Malta Cup proti Dunajské Stredě 
na Maltě přetrhl levou achilovku, čeká ho operace 
a několikaměsíční pauza. Na podzim zasáhl do 18 
z celkových 20 kol první ligy, další starty v této 
sezoně, po které mu končí smlouva, už nepřidá. 
V Mladé Boleslavi, které patří před jarní částí 
páté místo v tabulce, působí bývalý reprezentant 
od roku 2016, kdy se do svého někdejšího klubu 
vrátil po angažmá ve Spartě.

  Mareček je na Stínadlech
Fotbalisty Teplic posílil defenzivní záložník Lu-
káš Mareček. Devětadvacetiletý bývalý hráč 
Sparty přišel z belgického Lokerenu a uzavřel 
na Stínadlech smlouvu na dva a půl roku. Trojná-
sobný reprezentant je v tomto ročníku už druhým 
hráčem, který z druholigového Lokerenu zamířil 
do Teplic. V září získal severočeský klub z Belgie 
útočníka Jakuba Řezníčka. Odchovanec brněn-
ské Zbrojovky odešel v 19 letech do bruselského 
Anderlechtu, odkud hostoval v nizozemském 
Heerenveenu a v létě 2013 přestoupil do Sparty. 
S letenským týmem, kde nastupoval také na po-
zici stopera, získal v roce 2014 double za triumf 
v lize i v národním poháru. Předloni v lednu, kdy 
s ním ve Spartě navzdory platné smlouvě přesta-
li počítat, zamířil zpět do Belgie. V české lize má 
na kontě 150 odehraných zápasů.

  Vaclík srovnal 
krok s Grigarem
Reprezentační „jednička“ Tomáš Vaclík vychytal 
osmou nulu v této sezoně La Ligy a pomohl tak FC 
Sevilla k domácí výhře 2:0 nad Granadou i k návra-
tu andaluského týmu na třetí příčku. Třicetiletý 
gólman se přiblížil ke vstupu do Klubu ligových 
brankářů týdeníku GÓL, má na kontě nyní 97 nul 
stejně jako další žhavý čekatel teplický Tomáš Gri-
gar, takže oběma chybějí už jen tři „čisté“ zápasy. 

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

 LIBOR SIONKO 

„KVŮLI STÁVCE SUDÍCH SE JEDEN VÍKEND NEHRÁLO“
Kvůli stávce rozhodčích bylo nedávno odloženo ligové kolo. Kluci v kabině říkali, že 

to není nic výjimečného, na Kypru se toto děje jednou za dva roky. Připravovali jsme se 

na zápas, bylo nám ale oznámeno, že se hrát nebude. Pak jsme se dozvěděli, že všechno 

vzniklo kvůli incidentu, který mají na svědomí fanoušci jednoho z klubů. Prvoligovému 

sudímu dali do auta bombu. Ne tedy klasickou, ale velkou petardu. Když vybuchla, v autě 

nikdo nebyl. Nebylo to ale tak, že by auto vyletělo do vzduchu, petarda, v uvozovkách, jen 

roztrhala sedačku. Samozřejmě, je to nepříjemné nejen pro rozhodčí. Víkend nepískali, 

tři dny poté se ale už hrál domácí pohár.“

„TĚŠÍ MĚ, ŽE V OMONII HRAJE HONZA LECJAKS“
Pochopitelně jsem přivítal, že v Omonii působí český obránce Honza Lecjaks. Vždycky 

je příjemné, když máte v zahraničním klubu krajana. Trávíme spolu hodně času i mimo 

stadion. Naše přítelkyně si padly do noty, skamarádily se. Když je čas, vyrazíme se ně-

kam mrknout. Po zápasech míváme volný den, který většinou využíváme k cestě k moři 

do Larnaky. Teď plánujeme výlet do hor, kde je ještě sníh. Jak jsem už říkal, na Kypru je 

nádherně celý rok, což je velký bonus.“ 

„JÍT NA KYPR BYL SPRÁVNÝ KROK“
Hostování v Omonii beru jako restart kariéry po dlouhodobém zranění, které mě potka-

lo v Kodani. Trenér Omonie Berg se dobře zná s koučem Kodaně Solbakkenem, hráli spolu 

za norskou reprezentaci. Pan Solbaken za mnou tehdy přišel a řekl mi, že má známého, 

který trénuje na Kypru. A že pro moje koleno bude pobyt v teple ideální. Navíc že mám vel-

ký předpoklad, že budu pravidelně hrát. Všechno se potvrdilo, jít na Kypr byl jednoznačně 

správný krok. Užívám si to tu, klepu si na zuby, koleno drží. Navíc je tady parádní počasí. 

V létě se vrátím do Kodaně a poperu se o šanci. 

„POMOHLA MI SILNÁ VŮLE I RODINA“
První sezonu v Dánsku jsem odehrál všechno, v úvodu druhé jsem si přetrhnul křížový 

vaz v koleně. Když mi sdělili diagnózu, byl jsem přepadlej. Měl jsem kariéru skvěle rozje-

tou. Slavie, titul, Kodaň, Evropská liga, zápasy proti Atlétiku Madrid. Najednou bum a nic. 

Bylo to pro mě psychicky složité období. Mužstvu se navíc dařilo, vyhrálo titul. Jsem tedy 

i mistrem Dánska, odehrál jsem ovšem jen jeden zápas. Mám ale silnou vůli, hodně mi 

pomohla i rodina. Od Kodaně jsem dostal také povolení na tři rehabilitační bloky v Česku. 

Fyzioterapeut Teplic Ondřej Klement mě měl v rukách celkem šest týdnů.

MICHAEL LÜFTNER * Narozen: 14. března 1994 * Výška: 184 cm * Váha: 80 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Anastázie * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: FK Teplice 
(2002-2017), Slavia Praha (2017), FC Kodaň (2017-2019), Omonia Nikósie (Kypr, 2019-?) * 
Česká liga: 101 zápasů/ 5 gólů * Reprezentace: 1/0 * Největší úspěchy: mistr dánské ligy 
(2019), mistr české ligy (2017), postup na EURO U21 (2017), účastník ME U17 (2011), účast-
ník MS U17 (2011), účastník základní skupiny Evropské ligy (2017-2018)

 ZATÍM JEDINÝ START ZA REPREZENTAČNÍ A-TÝM SI MICHAEL LÜFTNER 
 PŘIPSAL 8. ŘÍJNA 2017 PŘI VÍTĚZSTVÍ 5:0 V KVALIFIKACI MS 2018 PROTI SAN MARINU. 

STALO SE...

 HOSTOVÁNÍ NA KYPRU SKONČÍ PĚTADVACETILETÉMU OBRÁNCI 
 PO TÉTO SEZONĚ A PAK SE BUDE OPĚT HLÁSIT V KODANI. 

  Plzeň už nepočítá 
s Procházkou
Vicemistr z Plzně zúžil kádr před herním soustře-
dění ve Španělsku. Viktorii znovu opustil devate-
náctiletý záložník Pavel Šulc, který bude na jaře 
hostovat v Českých Budějovicích. Nevešli se 
do něj ani zraněný Nigerijec Ubong Ekpai a sloven-
ský středopolař Roman Procházka, který dostal 
svolení hledat si nové angažmá. Třicetiletý zálož-
ník přišel v létě 2018 po vypršení smlouvy v Levski 
Sofia. Trojnásobný slovenský reprezentant ve 35 
zápasech české ligy zaznamenal devět gólů.

  Baník přivedl 
stopera Svozila
První zimní posilou ostravského Baníku je stoper 
Jaroslav Svozil. Šestadvacetiletý bek podepsal 
s klubem víceletou smlouvu. V krátké době je 
třetím hráčem z opavské základní sestavy, který 
přestupuje do týmu největšího slezského rivala. 
V minulé sezoně do Baníku zamířili útočníci Ne-
manja Kuzmanovič a Tomáš Smola. Olomoucký 
odchovanec v první lize odehrál za Sigmu a Opavu 
56 zápasů a vstřelil jeden gól. Po podpisu kontrak-
tu odcestoval na herní soustředění na Maltě.

  Sýkora 
pokračuje v Jablonci
Záložník pražské Slavie Jan Sýkora bude i v jarní 
části sezony hostovat v Jablonci, kde prožil po-
vedený podzim. Šestadvacetiletý univerzál patřil 
ke klíčovým hráčům. V 18 ligových zápasech 
zaznamenal pět gólů a šest asistencí a pomohl 
Severočechům k třetímu místu v tabulce. Na úvod 
zimní přípravy se vrátil do Slavie, ale po kondičním 
soustředění ve Španělsku mistry znovu opustil. 

  Texl stráví jaro v Opavě
V jarních bojích o udržení v první lize pomůže Opa-
vě záložník Jiří Texl. Šestadvacetiletý hráč přišel 
z Olomouce na půlroční hostování s následnou 
opcí na přestup.  V nejvyšší soutěži nastupoval 
pouze za Olomouc, v lize má na kontě 56 zápasů 
a čtyři branky. 

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

LEDEN
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 - - - - - - - -

ÚNOR
1. ÚNORA

1977 Libor Sionko 1999-2010 41/8

1987 Marek Střeštík 2008 1/0

1983 Tomáš Grigar 2009 2/0

2. ÚNORA

1921 Karol Galba - - - - - - - -

1974 Tomáš Poštulka 1998 7/0

3. ÚNORA

1899 Otto Krompholz 1924-1926 2/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Komličenko odchází, 
Souček zůstává?

Od začátku zimních příprav prvoligových klubů 
snad nebylo dne, aby se v médiích nespekulovalo 
o přestupech dvou největších hvězd - slávistického 
i reprezentačního tahouna Tomáše Součka a rus-
kého snajpra v mladoboleslavských službách Ni-
kolaje Komličenka. Objevovaly se i konkrétní klu-
by, které byly údajně ochotné zaplatit na tuzemské 
poměry rekordní částky odstupného.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Spojuje je však pouze stejný rok narození 1995, jinak se jedná 

o různorodé přestupové ságy a příběhy. Nejlepší střelec loňské 

ligové soutěže, který díky premiéře nadstavbové části vytvo-

řil s 29 brankami historický rekord samostatné české ligy, měl 

optiku spolu se zastupující agenturou Sport Invest zaměřenou 

do své domoviny. Vedly ho k tomu dva pádné důvody. 

V loňském roce ho trenér ruského národního týmu Stanislav 

Čerčesov třikrát postavil a jistě není bez šance probojovat se 

do jeho závěrečné nominace na EURO 2020. Kouč ho navíc bude 

mít permanentně na očích v každém jarním kole, další láka-

dlem je zbrusu nová VTB Arena, která byla rozestavěná již před 

MS 2018. Také ostrý ligový start bude na ruských trávnících až 

na přelomu února a března, takže na sžití s novými spoluhráči 

z moskevského Dynama má pořád poměrně dost času. A hlav-

ně nečeká ho prakticky žádná aklimatizace na nové prostředí, 

neboť se vrací domů, kde mu pochopitelně odpadnou problémy 

s jazykovou bariérou, ostatně ruštinu preferoval i při ojedinělých 

mediálních výstupech v „Bolce“.

Strašákem červenobílých k případnému zimnímu odchodu 

„Suka“ byla stanovená výstupní klauzule (údajně 15 milionů eur), 

která ale už vypršela 15. ledna, takže bez souhlasu klubového 

vedení z Edenu se žádné odloudění „last minute“ konat nebude. 

Trenér Jindřich Trpišovský však nemá podle svých vlastních slov 

klidné spaní až do definitivního uzavření zimního přestupového 

„okna“, které je ve většině špičkových evropských lig, které To-

máš Souček preferuje, stanovené do půlnoci 31. ledna.

Pokud by na nějakou lukrativní nabídku přesto kývl, skočil byl 

rovnýma nohama do rozehraných soutěží s rizikem, že by ne-

měl tak výsostnou pozici jako ve slávistické jedenáctce i kabině. 

V letní přestávce by měl k rozkoukání v úplně nových reáliích vý-

razně víc času včetně absolvování společné přípravy. A je tu ještě 

jeden významný faktor, který už pomalu začíná klepat na dveře. 

Červnové mistrovství Evropy, které zavede český národní tým 

na „Ostrovy“. A pokud v konfrontaci s Chorvatskem, domácí An-

glií a třetím zatím neznámým sokem nepropadne, mohl by si se 

svým manažerem Pavlem Paskou vybírat z ještě zvučnějších 

klubových adres, než k němu dosud dorazily. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Rekordní prodej 
rekordmana

Pětadvacetiletý útočník přišel do Slo-
vanu před dvěma roky z FC Basilej, v obou 
posledních sezonách byl nejlepším střelcem 
týmu. V ročníku 2018/2019 dal ve slovenské 
lize 29 gólů a vyrovnal historický rekord sa-
mostatné soutěže, loni na podzim se pětkrát 
prosadil v Evropské lize. Celkem vsítil za Slo-
van 60 soutěžních branek. „Částka, kterou 
dostaneme okamžitě, představuje šest milio-
nů eur. Vyjednali jsme velmi výhodné bonusy, 
na jejichž základě výsledná přestupová suma 
převýší sedm milionů eur. Ve smlouvě je také 
zakotveno, že v případě hráčova budoucího 
prodeje obdržíme deset procent z přestup-
ní částky,“ říká viceprezident klubu Ivan 
Kmotrík mladší. 

 ANDRAŽ ŠPORAR ZAMÍŘÍL 
 DO SPORTINGU LISABON. 

 PŘESTUPOVÉ OBDOBÍ V NEJVYSPĚLEJŠÍCH LIGÁCH KONČÍ ZA PÁR DNŮ. 
 TOMÁŠI SOUČKOVI TAK MNOHO ČASU NA ODCHOD ZE SLAVIE NEZBÝVÁ… 

 NIKOLAJ KOMLIČENKO UŽ NA JAŘE NEBUDE SLAVIT VSTŘELENÉ GÓLY 
 V DRESU MLADÉ BOLESLAVI, ALE S NOVÝMI SPOLUHRÁČI Z MOSKEVSKÉHO DYNAMA. 

AKTUÁLNĚ

Slovinský reprezentant Andraž Špo-
rar odchází z bratislavského Slovanu 
do Sportingu Lisabon. Slovenský mistr 
označil přestup, který „belasým“ vynese 
přes sedm milionů eur (176 milionů ko-
run), za největší v historii země. 

Foto:fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Nejlepší střelec uplynulé ligové sezony i té současné útočník 

Nikolaj Komličenko se vrací z Mladé Boleslavi domů do Ruska, 

kde bude oblékat dres Dynama Moskva. Pro „Bolku“ to je re-

kordní transfer v historii středočeského klubu.

KRESBA TÝDNE

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


Zahrál si nejvyšší soutěž v půltuctu evropských zemích, ale při po-
sledním transferu do ADO Den Haag TOMÁŠE NECIDA nenapadlo, že 
na vlastní kůži opět zažije boj o holý prvoligový život, jako před šesti 
lety při hostování v pražské Slavii. Třicetiletý forvard je sice s šesti 
brankami nejlepším střelcem týmu z hlavního nizozemského měs-
ta, jenže ten se stále nemůže odlepit od sestupového dna tabulky…   

Tomáš Necid: 

„Chybí mi 
lepší servis!“

Tomáš Necid: 

„Chybí mi 
lepší servis!“
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 VÁCLAV TICHÝ  HAAG/PRAHA 

 Co způsobilo propad ADO na sestupové příčky?

„Myslím si, že nehrajeme úplně špatně, ale vytváříme si málo 

šancí a dáváme i málo gólů.“

 Výhra 2:0 v minulém kole doma nad posledním Waalwij-

kem byla povinností!

„Samozřejmě, potřebovali jsme Waalwijku v tabulce bodově 

odskočit. Ale oba góly jsme nevstřelili po nějakých kombinačních 

nebo vypracovaných akcích, ale ze standardních situací…“ 

 V pátek večer v Utrechtu jste proseděl celé utkání na la-

vičce náhradníků…

„Trenér Pardew mi den před utkáním vysvětlil, proč nenastou-

pím. Očekával, že budeme hrát hodně defenzivně a že budeme 

pod tlakem domácích. Podle toho zvolil i sestavu, na lavičce jsme 

byli tři útočníci a tři křídla.“ 

 Krajan Václav Černý naskočil aspoň na závěrečné minuty 

v domácím týmu. Mluvili jste spolu?

„Pozdravili jsme se před utkáním a pak prohodili pár slov bě-

hem přestávky. Dost dlouho jsem ho neviděl a nemluvil s ním.“

 Ze Slavie přišel na jarní hostování Mick Van Buren. Radil 

se s vámi o tomto dočasném návratu domů?

 TOMÁŠ NECID MOMENTÁLNĚ PROŽÍVÁ S HAAGEM KRUŠNÉ ČASY V SESTUPOVÉM PÁSMU EREDIVISIE. 

„Stovka ligových gólů 
je pro mě jednou z met 

v kariéře…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 VE SVÉ NA ZAHRANIČNÍ ANGAŽMÁ BOHATÉ KARIÉŘE 
 STŘÍLEL TOMÁŠ NECID GÓLY TAKÉ V TURECKÉM BURSASPORU. 

„Ani ne, vždyť je tady doma! Do Rotterdamu, odkud pochází, 

to má dvacet minut. Eredivisie pravidelně sleduje, takže věděl, 

do čeho jde. Kromě něj přišlo ještě pět dalších hráčů většinou 

na hostování z anglických klubů, které dobře zná nový trenér 

Alan Pardew.“

 V sobotu hostíte Vitesse Arnhem, které atakuje elitní 

šestku, i v dalších kolech máte těžké soupeře…

„Musíme Vitesse každopádně doma porazit, povedlo se nám to 

i na podzim v Arnhemu, teď by to byly tři zlaté body.“

 ADO by vaše branky moc potřebovalo! Tušíte, proč vám 

to nepadá?

„Nejsem typem útočníka, který si vezme na půlce balon, 

obejde kličkami pár protihráčů a pak zavěsí. Potřebuji servis 

od spoluhráčů, aby mi dávali dobré míče vzduchem nebo průni-

 V NIZOZEMSKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI POPRVÉ 
 PŮSOBIL ČESKÝ ÚTOČNÍK V KLUBU PEC ZWOLLE. 

kově po zemi do šestnáctky. A to mi v letošní sezoně dost často 

schází. Šest vstřelených branek není úplný propadák vzhledem 

k tomu, že jsme jich jako mančaft dali jen jedenadvacet a jsme 

druzí nejhorší v Eredivisie. Snad se ta naše vzájemná herní sou-

činnost na trávníku postupem času zlepší, do konce sezony je 

před námi ještě hodně kol.“

 Vaším dlouholetým parťákem je Milan Škoda, který ne-

dávno přestoupil ze Slavie do Rizesporu. Jste spolu pořád v kon-

taktu?

„Jasně! Ptal se mě na pár konkrétních věcí, týkajících se turec-

ké Super Ligy. Když jsme spolu naposledy mluvili, tak měl v Anka-

ře po zdravotní prohlídce. „Škoďák“ mi tehdy povídal, že se už při-

pravují k podpisu smlouvy k jeho přestupu do Genclerbirligi, bral 

jsem to tedy jako hotový transfer a druhý den jsem si s překvape-

ním přečetl, že se nakonec dohodl s jiným klubem Rizesporem…“ 

 Do prestižního Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL 

mu scházejí už jen čtyři trefy!

„Moc důležité bylo, že se trefil hned v prvním domácím zápase 

právě proti Genclerbirligi a dokonce hned dvakrát. Měl by pravi-

delně hrát a myslím si, že tu stovku stihne během jara!“

Tomáš Necid
Narozen: 13. srpna 1989 * Výška: 191 cm * Váha: 81 kg * Stav: 
ženatý, manželka Klára, syn Alex (4,5), dcera Mia (3 měsíce) * 
Fotbalový post: útočník * Hráčská kariéra: TJ Stodůlky (1997-
1999), Slavia Praha (1999-2007), FK Jablonec (2008), Slavia 
Praha (2008-2009), CSKA Moskva (Rusko, 2009-2013), PAOK 
Soluň (Řecko, 2013), Slavia Praha (2014), CSKA Moskva (Rus-
ko, 2014), PEC Zwolle (Nizozemsko, 2014), CSKA Moskva (Rus-
ko, 2015), PEC Zwolle (Nizozemsko, 2015), Bursaspor (Turecko, 
2015-2017), Legia Varšava (Polsko, 2017), Bursaspor (Turecko, 
2017), Slavia Praha (2017-2018), Bursaspor (Turecko, 2018), 
ADO Den Haag (Nizozemsko, 2018-?) * Reprezentace: 44 zápa-
sů, 12 gólů * Největší úspěchy: stříbro z EURO hráčů do 17 let 
(Lucembursko 2006), bronz z EURO hráčů do 19 let (Česko 
2008), účast na EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině a na EURO 
2016 ve Francii, mistr české ligy (2008, 2009), mistr ruské ligy 
(2013), mistr polské ligy (2017), vítěz Ruského poháru (2011), 
vítěz ankety Talent roku (2008), držitel stříbrného odznaku 
Klubu ligových šampionů týdeníku GÓL (2018)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 ZDA BUDE TOMÁŠ NECID HRÁT V HAAGU I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ, JE ZATÍM OTÁZKOU. 

 Vy byste se do něj mohl také prostřílet! Chybí vám  

aktuálně osmnáct branek…

„Je to pro mě jedna z met, na kterou bych chtěl dosáhnout. Uvi-

díme, jak moc se ke stovce ligových gólů po této sezoně přiblížím.“  

 Na jak dlouho máte v Haagu smlouvu?

„Jen do letošního června.“

 A už se uskutečnilo nějaké vzájemné oťukávání ohledně 

možného prodloužení?

„Je teprve leden, takže zbývá ještě spousta času. Za situace, 

kdy jsme v tabulce předposlední, to není na nějaké jednání nej-

vhodnější konstelace. Klíčovou roli bude hrát, jestli se v Eredivi-

sie udržíme, vedení klubu pro posílení hráčského kádru udělalo 

teď v zimě maximum. Musíme to ale výsledkově potvrdit na hřišti 

v nejbližších kolech bez ohledu na sílu soupeřů, aby nám hlavně ti 

zezdola neutekli.“

 Nebo máte v létě zaječí úmysly?

„V Nizozemsku se nám jako rodině moc líbí, nic nám ke spo-

kojenému životu neschází. Také Eredivisie je kvalitní evropskou 

ligou, jen bychom potřebovali v ní hrát lepší roli a v klidném stře-

du tabulky.“ 

 AŽ NA PŮLROČNÍ HOSTOVÁNÍ V JABLONCI JE KARIÉRA 
 TOMÁŠE NECIDA V ČESKÉ LIZE SPJATA VÝHRADNĚ S PRAŽSKOU SLAVIÍ. 

„Bral jsem 
přestup Škoďáka 
do Genclerbirligi 

jako hotovou věc!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 REPREZENTAČNÍ KARIÉRA TOMÁŠ NECIDA SE ZATÍM ZASTAVILA V ROCE 2016 S BILANCÍ 
 44 ZÁPASŮ A 12 GÓLŮ. JEDEN Z NICH VSTŘELIL Z PENALTY DO SÍTĚ CHORVATSKA NA ME 2016 VE FRANCII. 

ROZHOVORROZHOVOR

 TOMÁŠ NECID V ŘÍJNU 2014, KDY SI ZKOUŠEL 
 SPOLEČENSKÝ OBLEK PRO ČESKÉ REPREZENTANTY. 

 DO ZAHRANIČÍ ZAMÍŘIL TOMÁŠ NECID V NECELÝCH 
 DVACETI LETECH, KDY PŘESTOUPIL ZE SLAVIE DO CSKA MOSKVA. 

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Ostrovní fotbalový víkend patřil nejstarší pohárové soutěži světa FA 
Cupu, ligové boje se proto odehrály již v průběhu minulého týdne. Největ-
ší pozornost byla upřena na bitvu londýnských rivalů z Chelsea a Arsena-
lu, kteří si na Stamford Bridge nakonec rozdělili po bodu za remízu 2:2.  

Větší spokojenost po derby panovala v táboře hostů, kteří sice zaznamenali třetí remízu 

v řadě, ovšem většinu duelu odehráli po vyloučení stopera Luize o deseti. Po jeho zákroku 

ve vápně navíc Jorginho proměnil pokutový kop a s Kanonýry to vypadalo bledě. Celek kou-

če Artety ale dokázal s Blues držet krok a po změně stran skvělým sólem Martinelliho do-

konce vyrovnal. Šest minut před koncem sice Azpilicueta poslal domácí znovu do vedení, 

krátce poté ale Bellerin střelou z hranice vápna vyrovnal na konečných 2:2. Třetí porážku 

ve čtvrtém lednovém ligovém zápase utrpěl Manchester United, jenž na Old Trafford ne-

stačil na Burnley (0:2). Útočník hostů Matěj Vydra proseděl celý duel na lavičce náhradní-

ků. Od té doby, co se Ole Gunnar Solskjaer stal nastálo hlavním trenérem Red Devils, jeho 

svěřenci prohráli víc zápasů v Premier League (12), než kolik jich dokázali vyhrát (11)…

Vedoucí Liverpool natáhl svou vítěznou šňůru na 14 duelů, když ve Wolverhamptonu zvítě-

zil po brankách Hendersona a Firminha 2:1. Druzí Citizens se nadřeli na výhru u nováčka ze 

Sheffieldu, nejtěsnější triumf jim vystřelil tradiční spasitel Agüero. To třetí Leicester si s chu-

tí zastřílel proti West Hamu, který po porážce 1:4 od zóny sestupu dělí už jen skóre. Bourne-

mouth proti Brightonu (3:1) zaznamenal teprve třetí triumf od konce září a bodově se dotáhl 

právě na Kladiváře, stejně je na tom také předposlední Watford, který nenavázal na dobrý 

výkon proti Spurs (0:0) z minulého kola a v důležitém klání nestačil na Aston Villu (1:2). 

I ve druhém duelu jarní části bundesligy nastříleli fotbalisté Dort-
mundu pět branek. Po Augsburgu nadělila Borussia „bůra“ také doma 
Kolínu nad Rýnem. Kouč Lucien Favre opět nezařadil mladého forvarda 
Erlinga Haalanda do základní sestavy, poslal ho na trávník až ve druhé 
půli za stavu 3:1, který Nor dokázal vyšperkovat ještě dvěma brankami 
v závěrečné čtvrthodince. 

Devatenáctiletý útočník tak přepsal historické anály německé elitní soutěže, protože 

dosud nikdo nevstřelil coby nováček pět gólů v úvodních dvou kolech, jemu na to stačilo 

pouhých 56 minut! Také mistrovský Bayern se blýskl pěti brankami v Allianz Areně do sítě 

Schalke 04, které v tabulce ztrácelo jen tři body. Dosavadní lídr Lipsko, za které odehrál 

poprvé celých 90 minut český útočník Patrik Schick, klopýtlo nečekaně navzdory herní 

převaze ve Frankfurtu, kde po sedmnácti zápasech této sezony nevstřelilo gól. A rázem 

mu bavorská mašina funí z druhého místa na záda pouze s jednobodovým mankem…

Cennou výhru si odvezla berlínská Hertha z Wolfsburgu, kde dokázala dvěma góly sma-

zat náskok domácích „Vlků“. Český reprezentační záložník Vladimír Darida sice s týmem 

do dějiště zápasu dorazil, ale skolila ho chřipka, takže svoje spoluhráče sledoval na dálku 

doma s horečkou v posteli. Brémy nepotvrdily doma s Hoffenheimem předchozí nejtěsněj-

ší vítězství z Düsseldorfu a prohrály jednoznačně 0:3. Hostující obránce Pavel Kadeřábek 

sice v 65. minutě jásal, že ze skrumáže po rohovém kopu překonal poprvé svého krajana 

mezi tyčemi Jiřího Pavlenku, ale rozhodčí Petersen nakonec gól připsal záložníkovi Wer-

deru Davy Klaassenovi jako „vlastenec“. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. RB Lipsko 19 12 4 3 51:23 40
2. Bayern 19 12 3 4 55:22 39

3. Mönchenglad-
bach 19 12 2 5 36:21 38

4. Dortmund 19 10 6 3 51:28 36
5. Leverkusen 19 10 4 5 30:22 34
6. Schalke 19 9 6 4 31:26 33
7. Hoffenheim 19 9 3 7 29:30 30
8. Freiburg 19 8 5 6 29:26 29
9. Frankfurt 19 7 3 9 31:30 24

10. Wolfsburg 19 6 6 7 20:23 24
11. Union Berlín 19 7 2 10 23:27 23
12. Augsburg 19 6 5 8 31:38 23
13. Hertha 19 6 4 9 24:34 22
14. Kolín n. R. 19 6 2 11 23:38 20
15. Mohuč 19 6 0 13 27:44 18
16. Brémy 19 4 5 10 24:44 17
17. Paderborn 19 4 3 12 23:40 15
18. Düsseldorf 19 4 3 12 18:40 15

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Liverpool 23 22 1 0 54:15 67
2. Manchester City 24 16 3 5 65:27 51
3. Leicester 24 15 3 6 52:24 48
4. Chelsea 24 12 4 8 41:32 40
5. Manchester Utd. 24 9 7 8 36:29 34
6. Tottenham 24 9 7 8 38:32 34
7. Wolves 24 8 10 6 35:32 34
8. Sheffield Utd. 24 8 9 7 25:23 33
9. Southampton 24 9 4 11 31:42 31

10. Arsenal 24 6 12 6 32:34 30
11. Crystal Palace 24 7 9 8 22:28 30
12. Everton 24 8 6 10 28:35 30
13. Burnley 24 9 3 12 28:38 30
14. Newcastle 24 8 6 10 24:36 30
15. Brighton 24 6 7 11 27:34 25
16. Aston Villa 24 7 4 13 31:45 25
17. West Ham 23 6 5 12 27:38 23
18. Bournemouth 24 6 5 13 23:37 23
19. Watford 24 5 8 11 21:36 23
20. Norwich 24 4 5 15 24:47 17

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Vardy J. Leicester 17 4
2. Agüero S. Manchester City 16 3
3. Rashford M. Manchester Utd 14 4
4. Aubameyang P. Arsenal 14 1
4. Ings D. Southampton 14 1
6. Abraham T. Chelsea 13 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 21 3
2. Werner T. RB Lipsko 20 6
3. Sancho J. Dortmund 11 11
4. Hennings R. Düsseldorf 11 0
5. Niederlechner F. Augsburg 10 6
6. Reus M. Dortmund 10 5
7. Petersen N. Freiburg 8 2
8. Andersson S. Union Berlín 8 1
8. Quaison R. Mohuč 8 1

PROGRAM
DOHRÁVKA 18. KOLA

29.1. West Ham - Liverpool

25. KOLO

1.2. Leicester - Chelsea, Bournemouth - Aston Villa,
Crystal Palace - Sheffield Utd., Liverpool - Southampton,

Newcastle - Norwich, Watford - Everton,
West Ham - Brighton, Manchester Utd. - Wolves

2.2. Burnley - Arsenal, Tottenham - Manchester City

PROGRAM
20. KOLO

31.1. Hertha - Schalke
1.2. Augsburg - Brémy, Dortmund - Union Berlín,

Düsseldorf - Frankfurt, Hoffenheim - Leverkusen,
Mohuč - Bayern, RB Lipsko - Mönchengladbach

2.2. Kolín n. R. - Freiburg, Paderborn - Wolfsburg

 MLADÝ FORVARD GABRIEL MARTINELLI 
 PROTI CHELSEA NADCHL SKVĚLÝM 
 SÓLEM, KTERÝM VYROVNAL NA 1:1. 

 PAVEL KADEŘÁBEK SE SICE RADOVAL, ALE GÓL ZAPSALI 
 ROZHODČÍ JAKO VLASTNÍ KLAASSENA. DŮVOD K JÁSOTU VŠAK 
 ČESKÝ BEK PŘESTO MĚL - HOFFENHEIM ZVÍTĚZIL V BRÉMÁCH 3:0. 

Kanonýři ukázali charakter Kadeřábek jásal předčasně

VÝSLEDKY
24. KOLO

Wolves 1:2 Liverpool * Manchester Utd. 0:2 Burnley
Leicester 4:1 West Ham * Tottenham 2:1 Norwich

Aston Villa 2:1 Watford * Bournemouth 3:1 Brighton
Crystal Palace 0:2 Southampton * Chelsea 2:2 Arsenal

Everton 2:2 Newcastle * Sheffield Utd. 0:1 Manchester City

VÝSLEDKY
19. KOLO

Leverkusen 3:0 Düsseldorf * Brémy 0:3 Hoffenheim
Bayern 5:0 Schalke * Frankfurt 2:0 RB Lipsko

Freiburg 0:2 Paderborn * Mönchengladbach 3:1 Mohuč
Union Berlín 2:0 Augsburg * Wolfsburg 1:2 Hertha

Dortmund 5:1 Kolín n. R.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Koledovali si, teď to přišlo! Fotbalisté Barcelony po téměř třech mě-
sících v lize prohráli, když je nachytala Valencia. Důvod? Podle nového 
kouče Setiéna jej hráči stále nechápou!

Pohodář, skvělý šachista, vynikající stratég. Právě tahle jeho přednost měla z poněkud 

ospalé Barcy zase udělat ofenzivní kreativní bestii. Jenže už v týdnu gigant v poháru s kli-

kou přelezl přes Ibizu a v sobotu ve Valencii to byla bída! „Netopýři“ vyhráli 2:0, a to ještě 

ter Stegen čapnul penaltu. „Hráli jsme špatně, čeká nás hodně práce,“ hlesl zklamaný Se-

tién a do svých hochů si rýpnul: „V naší hře jsem viděl věci, které jsem vůbec nepochopil. 

Problém byl ve špatném postavení. Hodně jsme si přihrávali, aniž by to dávalo smysl. Chy-

běla nápaditost, tohle nechceme! Hráči stále nepochopili, co po nich chceme,“ lamentoval 

nad čitelným stylem „všechno na Messiho“. Ani jedenáct střeleckých pokusů argentinské-

ho génia k ničemu nevedlo.

A tak se do čela tabulky po třech měsících vyhoupl Real, který po těžké lopotě zvládl 

duel ve Valladolidu - výhru 1:0 zajistil hlavičkou bek Nacho. „Všichni jsme za něj rádi, je to 

pracant. Symbolizuje jednotu našeho týmu,“ chválil střelce kapitán Ramos. „Bílý balet“ tak 

má rázem náskok tři body na Barcelonu. „Získali jsme tři důležité body, to je všechno. Nás 

i všechny ostatní čeká ještě dlouhá cesta,“ zůstával trenér Zidane nad věcí.

Navíc už v sobotu je na programu třaskavé madridské derby, které může zase vše za-

motat. Dosud třetí Atlético se bude chtít rehabilitovat. Doma totiž hrálo bez branek s před-

posledním Léganes, když si za celý zápas nedokázalo vypracovat kloudnou šanci, a pro-

padlo se na pátou příčku. „Musíme se vrátit k tvrdé práci, zklidnit mysl. A dál? Velká jména 

nic neznamenají, takže chceme Real porazit!“ řekl bojovně kouč Simeone.

Tomáš Vaclík vychytal už deváté čisté konto v ligové sezoně, pomohl Seville k výhře 2:0 

nad Granadou a k posunu na třetí místo. Na českého gólmana šel ovšem za celý zápas je-

diný střelecký pokus. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 21 13 7 1 39:13 46
2. Barcelona 21 13 4 4 50:25 43
3. Sevilla 21 11 5 5 27:20 38
4. Getafe 21 10 6 5 30:20 36
5. Atl. Madrid 21 9 9 3 22:14 36
6. Real Sociedad 21 10 4 7 36:28 34
7. Valencia 21 9 7 5 32:29 34
8. Villarreal 21 9 4 8 36:29 31
9. Ath. Bilbao 21 7 10 4 22:15 31

10. Osasuna 21 6 10 5 28:25 28
11. Granada 21 8 3 10 25:28 27
12. Betis 21 7 6 8 29:33 27
13. Levante 21 8 2 11 26:32 26
14. Alaves 21 6 5 10 22:31 23
15. Eibar 21 6 5 10 20:29 23
16. Valladolid 21 4 10 7 17:24 22
17. Mallorca 21 5 3 13 22:37 18
18. Celta Vigo 21 3 8 10 17:30 17
19. Leganes 21 3 6 12 16:33 15
20. Espanyol 21 3 6 12 17:38 15

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 14 6
2. Benzema K. Real Madrid 12 5
3. Suarez L. Barcelona 11 7
4. Chimy Avila Osasuna 9 2
5. Gomez M. Valencia 9 1
5. Angel Getafe 9 1
7. Roger M. Levante 9 0
8. Perez L. Alaves 8 4

SERIE A

Lídr padl, tři největší rivalové pouze plichtili. Serie A se v 21. kole 
otřásla v základech. Karty nicméně zůstávají rozdány stejně, do hry 
o Ligu mistrů se jen vrací pátá Atalanta, a to velmi hlasitě.

Táhni, zrádče! Uznávaný kouč Sarri, architekt neapolského ofenzivního zázraku, poprvé 

přijel pod Vesuv coby trenér nenáviděného Juventusu. V pekelné atmosféře na Stadio San 

Paolo plné hanlivých pokřiků se on i jeho Juve usmažili. Trápící se Neapol profesorsky 

hrajícího soka trumfla elánem a vyhrála 2:1. „Byli jsme málo hladoví, ale když už jsme měli 

prohrát, tak nejlépe tady v Neapoli. Pořád ji mám v srdci a přeji ji, aby se dostala ze svých 

problémů,“ tlumil Sarri zjitřené emoce.

Souboj o nadvládu nad Římem skončil smírně 1:1, když favorizované Lazio mělo namále. 

Domácí AS dominovali, rivala přestříleli 16:3 a utnuli jeho famózní sérii jedenácti ligových 

výher v řadě. „Musíme si férově přiznat, že AS nás jasně předčilo a máme kliku, že jsme 

vyválčili bod,“ přiznal kouč Inzaghi.

Inter potřetí v řadě remízoval 1:1. Na San Siru sice měl proti Cagliari převahu, po centru 

anglické posily Younga se dostal do vedení, jenže remízu zařídil Nainggolan. Právě belgic-

kého rebela Milánští v létě odkopli a poslali na hostování... „Na jednu stranu je mi to líto, 

chovám k Interu velký respekt, ale na druhou stranu jsem šťastný. Zachovali se ke mně 

špatně, jako bych byl nějaký průměrný hráč,“ ušklíbl se střelec.

Naopak pozoruhodné vzepětí zažívá s příchodem hvězdného Ibrahimovice městský ri-

val AC. Při jeho premiéře v roli náhradníka z toho byla plichta, když pak v následných třech 

duelech nastoupil v základu, Rossoneri vyhráli! Naposledy 1:0 v Brescii a už se dotáhli 

na pohárové příčky. „A divíte se? Ibra je pořád rozdílový hráč a vedle něj rostou i ostatní. 

Jeho silná mentalita nám chyběla,“ řekl kouč Pioli.

Neskutečnou jízdu předvedli fotbalisté Bergama, kteří deklasovali FC Turín na jeho sta-

dionu 7:0 a zaznamenali nejvyšší ligovou výhru v klubové historii! 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 21 16 3 2 40:21 51
2. Inter 21 14 6 1 42:18 48
3. Lazio 20 14 4 2 47:19 46
4. AS Řím 21 11 6 4 38:23 39
5. Atalanta 21 11 5 5 57:28 38
6. Cagliari 21 8 7 6 36:32 31
7. Parma 21 9 4 8 29:27 31
8. AC Milán 21 9 4 8 22:26 31
9. Verona 20 8 5 7 25:22 29

10. Neapol 21 7 6 8 30:29 27
11. Bologna 21 7 6 8 32:33 27
12. Turín FC 21 8 3 10 26:35 27
13. Fiorentina 21 6 7 8 25:29 25
14. Udinese 21 7 3 11 19:33 24
15. Sassuolo 21 6 5 10 32:35 23
16. Sampdoria 21 5 5 11 20:33 20
17. Lecce 21 3 7 11 23:42 16
18. Spal 21 4 3 14 15:33 15
19. FC Janov 21 3 6 12 21:41 15
20. Brescia 21 4 3 14 19:39 15

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Immobile C. Lazio 23 5
2. Ronaldo C. Juventus 17 2
3. Lukaku R. Inter 14 2
4. Iličič J. Atalanta 13 3
5. Joao Pedro Cagliari 13 2
6. Muriel L. Atalanta 12 0
7. Martinez L. Inter 11 1
8. Berardi D. Sassuolo 9 3
8. Džeko E. AS Řím 9 3

PROGRAM
22. KOLO

1.2. Granada - Espanyol, Real Madrid - Atl. Madrid,
Mallorca - Valladolid, Valencia - Celta Vigo
2.2. Leganes - Real Sociedad, Eibar - Betis,

Ath. Bilbao - Getafe, Sevilla - Alaves,
Villarreal - Osasuna, Barcelona - Levante

PROGRAM
22. KOLO

1.2. Bologna - Brescia, Cagliari - Parma, Sassuolo - AS Řím
2.2. Juventus - Fiorentina, AC Milán - Verona, Lazio - Spal,

Atalanta - FC Janov, Lecce - Turín FC, Udinese - Inter
3.2. Sampdoria - Neapol

 MAXIMILLIANO GOMEZ ZAŘÍDIL DVĚMA GÓLY 
 VÝHRU VALENCIE 2:0 NAD BARCELONOU. 

 PLEJEŘI NEAPOLE PORAZILI JUVENTUS 2:1 A JEHO KOUČI 
 SARRIMU PŘIPRAVILI NEPŘÍJEMNÝ NÁVRAT POD VESUV. 

Messiho parta kouče nechápe! Zrádce dostal za vyučenou

VÝSLEDKY
21. KOLO

Valladolid 0:1 Real Madrid * Real Sociedad 3:0 Mallorca
Getafe 1:0 Betis * Celta Vigo 0:0 Eibar

Atl. Madrid 0:0 Leganes * Sevilla 2:0 Granada
Alaves 1:2 Villarreal * Valencia 2:0 Barcelona

Espanyol 1:1 Ath. Bilbao * Osasuna 2:0 Levante

VÝSLEDKY
21. KOLO

Neapol 2:1 Juventus * AS Řím 1:1 Lazio
Parma 2:0 Udinese * Sampdoria 0:0 Sassuolo

Verona 3:0 Lecce * Inter 1:1 Cagliari
Turín FC 0:7 Atalanta * Fiorentina 0:0 FC Janov

Spal 1:3 Bologna * Brescia 0:1 AC Milán

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Zatímco dříve se v útoku italského národního týmu proháněly 
hvězdy světového formátu, dnešní přední linie modrobílé armády 
svůj někdejší lesk a slávu postrádá. To se však může brzy změ-
nit, forvard římského Lazia Ciro Immobile si svými góly podmaňu-
je Serii A a na blížícím se evropském šampionátu by mohl být tím, 
kdo Itálii vytáhne zpět na výsluní.   

Ciro Immobile

Římský snajpr 
italským 

spasitelem?

Ciro Immobile

Římský snajpr 
italským 

spasitelem?
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Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Gianluca 

Vialli, Roberto Baggio, Paolo Rossi, Luigi Riva… To jsou jména jen 

některých hvězdných forvardů, kteří dříve nastupovali v azuro-

vém dresu italské reprezentace, jež tradičně patřila mezi nejlepší 

světové mančafty. Krach v kvalifikaci o postup na mistrovství svě-

ta 2018, kde mančaft z Apeninského poloostrova chyběl poprvé 

od roku 1958, stejně jako jeho předčasné konce v základních sku-

pinách na světových šampionátech v letech 2014 a 2010, ale repu-

taci „squadry azzurry“ notně pošramotily. 

Vrátit se zpět mezi elitu se celek Roberta Manciniho pokusí 

na letním EURO, kam se probojoval z kvalifikace, v níž vyhrál 

všech deset duelů při skóre 37:4. V celé evropské fázi kvalifi-

kace byla střelecky potentnější pouze Belgie (40), přesto se Itá-

lie nemohla spolehnout na kanonýra, který by sázel jeden gól 

za druhým. Vždyť nejlepším střelcem týmu byl Belotti se čtyřmi 

zásahy, druhý Immobile rozvlnil síť třikrát… Právě tito dva ta-

houni Turína a Lazia spolu soupeří o to, kdo se stane jedničkou 

italského útoku. Ačkoliv trenér Mancini dosud spíše preferoval 

Belottiho, střelecké řádění Immobileho v aktuální sezoně jej nej-

spíše donutí změnit názor!

LICHÉ OBAVY Z RONALDA 
Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Edin Džeko či Gonzalo Hi-

guaín, na jehož rekordních 36 ligových branek si tahoun římského 

Lazia letos dělá zálusk. Ti všichni se momentálně dívají Immobi-

lemu v žebříčku nejlepších kanonýrů Seria A na záda. A to s vý-

razným odstupem! Konkurent z nároďáku Belotti za ním zaostává 

o propastných 14 zásahů. Hvězdný Portugalec Ronaldo jako druhý 

nejlepší střelec ligy si dosud udělal na pažbě 17 zářezů, ovšem 

Immobile má na kontě o šest gólů víc. Sám vstřelil více gólů než 

šest týmů Serie A... Skvělá čísla, která ale nejsou nikterak ná-

hodná. Vždyť během své kariéry dokázal nastřílet více než dvacet 

branek ve čtyřech ročnících Serie A, což mu 2x vyneslo cenu pro 

nejlepšího kanonýra italské ligy, s osmi góly se stal také nejlepším 

střelcem předloňského ročníku Evropské ligy. „Když do Juven-

tusu přišel Ronaldo, pomyslel jsem si, jaké štěstí mám, že jsem 

Capocannoniere (trofej pro nejlepšího střelce italské ligy) vyhrál 

již dvakrát,“ přiznal Immobile obavy z konkurence slavného kano-

nýra. A zatímco loni na někdejší oporu Realu skutečně nestačil, 

letos zatím jemu i ostatním konkurentům výrazně uniká. Ne vždy 

ale bylo vše takto růžové…   

Z TURÍNA DO TURÍNA
„Vždy si o něm rád popovídám. Opravdu bych s ním rád spo-

lupracoval, ale jako pravý Ciro, nikoliv jako ten, který byl v Dort-

mundu,“ rozhovořil se o své spolupráci s trenérem Jürgenem 

Kloppem během svého krátkého a hrubě nepodařeného an-

gažmá ve slavném vestfálském mančaftu. Kdo je však pravý 

Ciro? Ten nešťastný forvard, který v bundeslize vstřelil pouhé tři 

branky a v národním týmu prožil dvouletý gólový půst? Nebo ten 

neomylný kanonýr, který od roku 2016 vstřelil v Serii A více bra-

nek (90), než kdokoliv jiný? 

Rodák z městečka Torre Annunziata, nad nímž se tyčí slav-

ná sopka Vesuv, jistě má na mysli tu svou verzi, která dominuje 

na pažitech v italské lize, kde v 208 zápasech Immobile vstřelil 

122 gólů a na dalších 31 přihrál. Do Serie A nakoukl v roce 2009 

jako nadějný devatenáctiletý mladík v dresu slavného Juventu-

su, díru do světa ale udělal až o čtyři roky později jako tahoun 

jeho městských rivalů z FC Turín, kam se dostal oklikou přes ně-

kolik hostování v nižších soutěžích a angažmá v prvoligovém Ja-

nově. Hned v prvním utkání za „Il Toro“ se gólově prosadil v po-

háru proti Pescaře. Na první ligovou trefu v novém dresu si sice 

počkal až do října, kdy pokořil janovskou Sampdorii, následně 

se ale rozjel a v dalších patnácti duelech 12x rozvlnil síť. Celkem 

do sítě soupeřů v Serii A nasázel 22 gólů, což mu vyneslo trofej 

pro krále střelců a přestup do Borussie Dortmund.

 V LETOŠNÍM ROČNÍKU SERIE A JE IMMOBILE SUVERÉNNĚ NEJLEPŠÍM 
 KANONÝREM A DÍKY JEHO BRANKÁM LAZIO PROMLOUVÁ DO BOJE O TITUL. 

 ZKUŠENÝ SNAJPR SE POKUSÍ PŘEKONAT GÓLOVÝ REKORD SERIE A, 
 KTERÝ V ROCE 2016 VYTVOŘIL GONZALO HIGUAÍN (36 BRANEK). 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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V CIZINĚ PŠENKA NEKVETLA
Zahraniční angažmá jej však nevystřelilo ke hvězdám, jak 

italský forvard předpokládal, nýbrž jej přibrzdilo v rozletu. A to 

výrazně. V konkurenci Pierra-Emericka Aubameyanga se nedo-

kázal prosadit nastálo do základní sestavy a v bundeslize vstřelil 

pouhé tři branky. 

Záblesky talentu ukazoval alespoň v Lize mistrů, kde v šesti 

duelech čtyřikrát rozvlnil síť. Pouhých deset vstřelených bra-

nek za celou sezonu však bylo velkým zklamáním pro klub i sa-

motného Immobileho a Dortmund jej v létě s lehkým srdcem 

pustil na roční hostování do Sevilly s možností odkupu. Mančaft 

z Andalusie jej v průběhu podzimu z vestfálského týmu skuteč-

ně vykoupil, hned v lednu ho ale poslal na hostování do Turína 

a Immobile si už za Sevillu nezahrál. Po skončení sezony jej totiž 

španělský celek prodal do římského Lazia. A nic lepšího se Im-

mobilemu nemohlo přihodit! 

DOMA JE DOMA
Při angažmá v hlavním městě v sobě znovu probudil predátora 

hladového po gólech. Hned v první sezoně v dresu Lazia vstřelil 

v 36 ligových duelech 23 branek a pomohl Římanům k pátému 

místu tabulky, o rok později zaznamenal dokonce 29 ligových 

tref a společně s Maurem Icardim z milánského Interu se podru-

hé stal nejlepším kanonýrem Serie A. Loňských 15 zásahů bylo 

pro Immobileho zklamáním, letošní gólovou explozí však znovu 

ukazuje, že střílet góly opravdu umí. A dokonce může překonat 

rekord Gonzalo Higuaína z roku 2016, jenž během jedné sezo-

ny Serie A nastřílel 36 branek. „Nebude to snadné, ale rád bych 

jej překonal. S takovými spoluhráči a skvělými fanoušky snad 

budu ve střílení gólů pokračovat,“ přiznal Immobile, že poku-

kuje po zápisu do historie. Ovšem ne za každou cenu, při výhře 

3:0 nad Udinese mohl z penalty zkompletovat hattrick, zahrávání 

pokutového kopu však přenechal Luisi Albertovi. „Jak bych ho 

nemohl nechat kopat? Za vše, co pro nás dělá, si to zaslouží. Už 

jsem nechal kopat Caiceda i Correu, jenom Luise ještě ne. Je dů-

ležité, že ke všem těm asistencím přidá také gól. Jako tým drží-

me při sobě,“ vysvětlil své vstřícné gesto. 

Ciro Immobile
Narozen: 20. února 1990 Torre Annunziata * Výška: 185 cm * 
Pozice: útočník * Tým: Lazio * Číslo dresu: 17 * Kariéra (roky, 
tým, zápasy, góly): 2009-2012 Juventus 5 / 0, 2010-2011 Siena 
(host.) 6 / 2, 2011 Grosseto (host.) 16 / 1, 2011-2012 Pescara (host.) 
37 / 28, 2012-2013 FC Janov 34 / 5, 2013-2014 FC Turín 34 / 23, 
2014-2015 Borussia Dortmund 34 / 10, 2015 Sevilla (host.) 15 / 4, 
2016 FC Turín (host.) 14 / 5, 2016-? Lazio Řím 161 / 112; národní 
tým 2014-? Itálie 39 / 10

 AČKOLIV V LIZE DEBUTOVAL ZA JUVENTUS, HVĚZDOU SE STAL 
 AŽ U MĚSTSKÝCH RIVALŮ Z FC TURÍN, KDE STŘÍLEL JEDEN GÓL 
 ZA DRUHÝM A NAKONEC SI VYSTŘÍLEL PŘESTUP DO DORTMUNDU. 

 ANGAŽMÁ V DORTMUNDSKÉ BORUSSII SE MU HRUBĚ NEVYDAŘILO, 
 V BUNDESLIZE VSTŘELIL POUHÉ TŘI GÓLY A PO ROCE ODEŠEL DO SEVILLY. 
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PROLOMIL KONEČNĚ KLATBU?
Zatímco v italské lize pálí ostošest, v dresu národního týmu to 

je jiná písnička, na kontě má pouhých deset zásahů v necelých 

čtyřech desítkách zápasů. V září loňského roku proti Finsku pro-

lomil více než dvouletý gólový půst, během něhož za „squadru 

azzurru“ ani jednou neskóroval. „Strašně mě tížilo neskórovat 

v tomhle dresu. Mnoho bylo řečeno, ale snažil jsem se zůstat klid-

ný a věděl jsem, že tenhle moment jednou přijde,“ radoval se Im-

mobile z vítězné trefy, která Itálii pomohla k postupu na evropský 

šampionát, kde bude mít mančaft Roberta Manciniho ty nejvyšší 

ambice. Předvede na něm Immobile, že je opravdu kanonýrem 

světové extratřídy a umí góly střílet i mimo Itálii? 

 V ITALSKÉ REPREZENTACI ZATÍM SVŮJ STŘELECKÝ TALENT PRODAT NEDOKÁZAL. 
 NAPRAVÍ SI REPUTACI NA NADCHÁZEJÍCÍM EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU? 

 ANI VE ŠPANĚLSKÉ SEVILLE SE MU NEDAŘILO PODLE PŘEDSTAV A PO PŮL ROCE SE VRÁTIL 
 NA APENINSKÝ POLOOSTROV, KDE SE POSTUPNĚ ZNOVU VYPRACOVAL MEZI NEJOBÁVANĚJŠÍ KANONÝRY. 
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 CHRUDIMSKÝ MATĚJ SLOVÁČEK (V BÍLÉM) SE STAL 
 HRDINOU ZÁPASU PROTI SPARTĚ. VSTŘELIL HATTRICK. 

http://futsalliga.cz/
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Bitvu titánů vyhrála znovu Chrudim. 
Sparta doma padla…

Patnácté kolo VARTA futsal ligy nabídlo v pátek nejatraktivnější možný 
duel sezony. Sparta hostila Chrudim a chtěla jí vrátit porážku z východu 
Čech. Navíc oba celky měly stejně bodů Jenže znovu se radoval ERA-PACK, 
který tak vede tabulku o skóre před Plzní. Sparta klesla na třetí pozici. 

 KOUČ ERA-PACKU FELIPE CONDE MOHL BÝT PO 15. KOLE SPOKOJENÝ. 

Přitom Pražané začali dobře, vedli po vlastní brance Maxe 

1:0. Jenže Chrudim do přestávky výsledek otočila, dvěma góly se  

blýskl Slováček. Krátce po přestávce srovnal Seidler na 2:2 

a za delší konec znovu tahala Sparta. Jenže pak přišla zajímavá 

standardka, kterou Chrudim skvěle zahrála a Felipe poslal hosty 

znovu do vedení. V závěru už ERA-PACK skvěle bránil a dvakrát 

udeřil do otevřené obrany domácích. Matěj Slováček po skvělém 

výkonu zkompletoval hattrick.

„Byl to krásný zápas dvou skvělých týmů, viděli jsme hodně 

šancí na obou stranách. Kdo dorazil, utkání se mu muselo líbit. 

Myslím si, že jsme si vyhrát zasloužili, protože jsme měli více jas-

ných příležitostí. První poločas jsme zvládli skvěle, na začátku 

druhého jsme měli špatné momenty, které znamenaly řadu faulů 

a inkasovaný gól. Poté jsme se vzpamatovali a začali hrát znovu 

velmi dobře. Bohužel jsme poměrně brzy posbírali pět faulů, kvůli 

čemuž jsme museli změnit naši strategii a nemohli bránit s tako-

vou silou, jak by se nám líbilo,“ zhodnotil šlágr kole chrudimský 

trenér Felipe Conde.

 BRANKÁŘ CHRUDIMI DIMITRIJ LITVINĚNKO (V ZELENÉM) SVŮJ TÝM PODRŽEL. ZTROSKOTAL NA NĚM I SPARŤAN AMAEDU. 
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Sparťanský kouč Beni Simitči porážku po utkání nesl těžce. 

Druhá prohra s ERA-PACKem ho štvala a udělala mu čáru přes 

rozpočet. „Zápas se mi nehodnotí jednoduše, rozhodně jsme ne-

měli v plánu prohrát, ale dobře víme, že je to součást hry,“ líčil 

kouč vysočanského celku a pokračoval: „ERA-PACK proměnil 

víc šancí, takže jim nezbývá nic než pogratulovat. Zápas jsme za-

čali dobře, měli jsme ho pod kontrolou, vedli jsme 1:0 a myslím 

si, že se to zlomilo, když jsme neproměnili jasnou šanci na 2:0 

a vzápětí jsme dostali gól na 1:1. Druhý poločas jsme taky zača-

li dobře, dodrželi jsme pokyny, co jsme si dali, vyrovnali na 2:2. 

Dneska měl chrudimský gólman lepší den a de facto rozhodl 

o zápase, když nám chytl několik tutovek.“

Plzeň už dříve zvládla předehrávku s Teplicemi. Slavia si na-

opak doma zastřílela s Libercem, porazila ho 12:3. Zápas zhod-

notil autor šesti branek David Jošt: „Čekal jsem, že vyhrajeme, 

skromně musím říct, že jsem si tím byl téměř jistý. To, že vstře-

lím šest branek, to jsem rozhodně nečekal, přičítám to náhodě 

a všechny upozorňuji, že to se už nikdy v životě nezopakuje. Budu 

muset klukům něco objednat do kabiny.“

Hrály se i důležité zápasy o záchranu. Na problémy si zadě-

lal Mělník, jenž prohrál doma s Helasem 2:3 gólem těsně před 

koncem. Poslední Hodonín získal další bod za domácí remízu 4:4 

s Českou Lípou. 

Krok za záchranou naopak udělaly České Budějovice, které 

poprvé v sezoně vyhrály venku. Z palubovky Vysokého Mýta si 

odvezly tři body za výsledek 4:1.) 

 SOUBOJ SPARŤANA TOMÁŠE DRAHOVSKÉHO (VLEVO) A TOMÁŠE KOUDELKY. 
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VÝSLEDKY 15. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

AC SPARTA PRAHA - FK ERA-PACK CHRUDIM 2:5 (1:2)

Branky: 11. Kocič, 22. Seidler (Drahovský) - 16. Slováček (Felipe), 
18. Slováček, 32. Felipe (Everton), 37. Max (Slováček), 39. Doša.

SK SLAVIA PRAHA - FTZS LIBEREC 12:3 (10:1)

Branky: 3. Homola (Záruba), 3. Jošt (Leovski), 4. Jošt (Hájek), 5. Sláma (Jošt), 
6. Brychta (Radovanovič), 7. Radovanovič (Záruba), 11. Jošt (Leovski), 14. Jošt (Leovski), 

15. Homola (Záruba), 20. Jošt (Sláma), 37. Jošt (Křemen), 40. Křemen - 
4. Vébr (P. Bína), 34. Benek (Rumler), 39. Rumler (Henzl).

1. FC NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - SK DYNAMO PCO Č. BUDĚJOVICE 1:4 (1:1)

Branky: 8. Lištván (Kubát) - 9. Jasanský (Lengyel), 
28. Benát (Lengyel), 39. Lengyel, 39. Benát (Pouzar).

FC TANGO HODONÍN - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 4:4 (2:2)

Branky: 6. vlastní Kubelka, 18. Levčík (Sopůšek, Ťok), 21. Doubravský (Levčík), 
34. Levčík (Doubravský) - 1. Rott (Fichtner), 18. Kubelka, 24. Havrda (Fichtner), 29. Rott (Havrda).

SK OLYMPIK MĚLNÍK - HELAS BRNO 2:3 (1:1)

Branky: 18. Machytka (Gabčo), 40. Hochman (Gabčo) - 
9. Špička (Sznapka), 37. Cupák (Mužík), 40. Šarkózy (Cupák).

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Chrudim 15 13 1 1 87:19 40

2. Plzeň 15 13 1 1 95:31 40

3. Sparta Praha 15 12 1 2 120:38 37

4. Slavia Praha 15 10 0 5 89:61 30

5. Teplice 14 9 0 5 73:46 27

6. Helas Brno 14 5 3 6 48:59 18

7. České Budějovice 15 4 2 9 55:94 14

8. Česká Lípa 15 3 3 9 56:81 12

9. Vysoké Mýto 15 4 0 11 44:80 12

10. Liberec 15 3 2 10 47:99 11

11. Mělník 15 3 1 11 63:102 10

12. Hodonín 15 2 2 11 44:111 8
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Partneři Svazu futsalu ČR
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