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RADOSLAV LÁTAL
„Měl jsem zásadní
požadavek, aby byla
smlouva dlouhodobější,
ne pouze na jaro a první ligu,“
říká nový kouč polské Termaliky.
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Petr Trejbal, šéfredaktor
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Granečný se vydal
do Maďarska
Obránce Denis Granečný bude na jaře
hostovat z Ostravy v maďarském Mezökövesdu. Třiadvacetiletý levý krajní
bek si po nizozemském Emmenu vyzkouší
druhé zahraniční angažmá. Účastník loňského EURO hráčů do 21 let ve Slovinsku
sice neuspěl v minulých dnech na testech
v Bohemians 1905, ale rychle získal krátkodobou smlouvu v šestém týmu maďarské ligy. V posledních třech letech hrával
vedle Ostravy a Emmenu ještě na hostování v Českých Budějovicích, ale nikde
pravidelně nenastupoval.
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Fotbalový týden Radoslava Látala

STALO SE...

„Dostal jsem angažmá
k narozeninám!“

Vukadinovič
uspěl ve Zlíně

Foto: sigmafotbal.cz

V OLOMOUCI SKONČIL RADOSLAV LÁTAL NA KONCI MINULÉ SEZONY.

Foto: sigmafotbal.cz

Z námluv s polským klubem Bruk-Bet Termalica Nieciecza nejprve sešlo, pak to vypadalo,

Premiérový
gól Sadílka

že by mohl odejít s dlouholetým parťákem Pavlem Hapalem do Ománu k reprezentačnímu
výběru, ale v posledním klubu Ekstraklasy se situace diametrálně změnila, takže nakonec

Reprezentační středopolař Michal Sadílek vstřelil premiérový gól za Twente Enschede a zařídil jeho vítězství
1:0 na hřišti Tilburgu v utkání 20. kola
nizozemské Eredivisie. Dvaadvacetiletý defenzivní záložník, který v Twente
v této sezoně hostuje z PSV Eindhoven,
ve 39. minutě převzal v šestnáctce míč
od Proppera a z halfvoleje překonal
brankáře Wellenreuthera. Další český
krajánek Václav Černý z lavičky hostů
naskočil do hry v 83. minutě. Rozjeté
Enschede protáhlo sérii bez ligové porážky na devět zápasů a poskočilo na čtvrté
místo neúplné tabulky.

splnil nástupní podmínky dvaapadesátiletého českého kouče.
„Bylo to dlouhé a těžké jednání. Absolvoval jsem v Polsku tři schůzky, první kontakty byly ještě
před Vánocemi. Měl jsem zásadní požadavek, aby mi dávala smlouva smysl - musela by být dlouhodobější, ne pouze na jaro a první ligu. Samozřejmě, že chceme klub zachránit v Ekstraklase, což
bude velmi obtížný úkol, který se nám nemusí podařit. Vypadalo to, že se nedomluvíme, protože
jsem na svojí podmínce delší smlouvy trval. Majitelka klubu mi sdělila, že jsou v kontaktu ještě s dalšími trenéry. Pak se to během pár dnů otočilo, nevím, jestli to bylo tím, že se nedomluvili s trenérem
Probierzem. A šlo to na můj vkus až příliš rychle. Byl to takový dodatečný dárek k narozeninám…

Foto: sigmafotbal.cz

RADOSLAV LÁTAL USEDL NA LAVIČKU KLUBU BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA.

V létě skončil po dvou letech na lavičce Sigmy
Olomouc, ve které mu vypršela smlouva. Od té
doby byl RADOSLAV LÁTAL trenérem na čekané. V zimní přestávce si prožil pořádnou houpačku, kdy se situace jeho možného zahraničního angažmá měnila ze dne na den.
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PO ANGAŽMÁ V PIASTU GLIWICE BUDE
RADOSLAV LÁTAL PŮSOBIT V DALŠÍM POLSKÉM KLUBU.

Ofenzivní univerzál Vukadin Vukadinovič
se po třech a půl letech vrací do Zlína,
kde byl na zkoušce. Jednatřicetiletý srbský fotbalista ve Zlíně naposledy působil
na jaře 2018. V dresu „Ševců“ předtím
získal domácí pohár a zahrál si s nimi
skupinu Evropské ligy. V české lize hrával také v Jablonci, ve Slavii, ve Spartě,
v Karviné a v Teplicích. Naposledy nastupoval za Radnički Niš. V české nejvyšší soutěži má na kontě 161 startů
a 12 branek. „Vuky se vrací do známého prostředí a všichni víme, co od sebe
můžeme očekávat. Přichází s nabranými
zkušenostmi do klubu, který mu v kariéře
nejvíce vyhovoval. Jeho příchodem zkvalitníme a rozšíříme kádr, bude přínosem
do útočné fáze,“ přeje si generální manažer Zdeněk Grygera.

Trmal vychytal výhru
Český brankář Matouš Trmal nastoupil
poprvé od 25. září za Guimaraes. Svému
týmu pomohl v 19. kole portugalské ligy
k vítězství 3:1 nad Estorilem a ukončení
čtyřzápasové série bez plného bodového
zisku. Třiadvacetiletý gólman odchytal
osmý zápas v této ligové sezoně. Po necelé půlhodině hry ho prudkou ranou
z vápna do horního rohu překonal Franco. Ve druhém poločase srovnal střídající
Rochinha, poté se dvakrát za domácí tým
trefil Estupiňán.
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„MÁME TĚŽKÝ VSTUP DO LIGOVÉHO JARA!“

Foto: sigmafotbal.cz

Měli jsme v pátek oslavu a v sobotu, když jsem se probudil, tak mě naháněli a chtěli, abych ještě
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ten den přijel. Odmítl jsem to, protože jsem večer předtím něco popil, tak jsme tam vyrazili až

Látal zamířil
do Karviné
Obránce či záložník Radek Látal bude
v jarní části prvoligové sezony hostovat
v Karviné. Olomoucký odchovanec se odpojil od Sigmy na soustředění na Maltě
a odcestoval s novým týmem do Turecka.
„Vyhodnotili jsme si, že to pro klub i pro
něj může být přínosné. Chceme, aby měl
pravidelné herní vytížení, a to by mu hostování mělo nabídnout,“ říká sportovní
ředitel Hanáků Ladislav Minář. Slezané
v 19 podzimních kolech nevyhráli, jsou
s šestibodovou ztrátou poslední a hrozí jim přímý sestup. Čtyřiadvacetiletý
univerzál odehrál 44 zápasů v nejvyšší
soutěži a vstřelil dvě branky. „Radek je
pravý bek, výborně rychlostně vybavený.
Jsem rád, že je s námi na soustředění už
od prvního dne,“ konstatuje trenér Karviné Bohumil Páník.

v neděli. Chtěli, abych tam už zůstal, ale vrátili jsme se zpátky. Vzal jsem si krátký čas na rozTa je tam pro případ, že bychom z Ekstraklasy po této sezoně sestoupili a hned se do ní vrátili.

LEDEN

S Radimem Kučerou jsme na společném angažmá nebyli domluveni. Jirka Neček, který mi dělal

25. LEDNA

asistenta na většině předchozích štací, vzal před Vánocemi třetiligový Uničov. Volal jsem Radi-

1955

movi ještě před prvním jednání s Niecieczou, ať o této možnosti popřemýšlí. Mluvili jsme potom
spolu i po jednání, aby byl připravený, ale zároveň jsem mu říkal, že to nemusí vůbec dopadnout.
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Hybš stráví jaro
v Ekstraklase
Devětadvacetiletý obránce Matěj Hybš
odchází z Plzně na půlroční hostování
do polského týmu Bruk-Bet Termalica
Nieciecza. V novém angažmá potká s krajany Michalem Bezpalcem a Michalem
Hubínkem. Na lavičce jej povede český
kouč Radoslav Látal. Levý bek přišel
do Viktorie před rokem a půl z Liberce.
V minulosti působil také v pražské Spartě, Jihlavě nebo Jablonci. V této sezoně
nastoupil k osmi ligovým duelům, dalších
šest startů si připsal v kvalifikačních zápasech o Evropskou konferenční ligu.

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

myšlenou a v pondělí jsme se definitivně domluvili. Kontrakt mám na rok a půl s opcí na další rok.

V TERMALICE PODEPSAL RADOSLAV LÁTAL SMLOUVU NA ROK A PŮL S ROČNÍ OPCÍ.

Máme těžký vstup do jara. Začínáme s doma Jagiellonií, pak hrajeme ve Varšavě s Legii, která je
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jako úřadující mistr až předposlední, a potom nás čeká zase venku podzimní lídr Lech Poznaň. Mu1898

Jan Dvořáček

19211927
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postupně budovat mužstvo na příští sezonu, aby mělo potenciál okamžitě se vrátit zpátky nahoru.
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„S ADAMEM JÁNOŠEM JSME SE NEDOMLUVILI…“

1900

František Kolenatý

19201931
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1946

Ivan Kopecký

-----

---

síme jít zápas od zápasu, pokusit se co nejdřív smazat šestibodovou ztrátu na záchranu a protlačit
v tabulce nahoru. Může se stát, že se nám nepodaří udržet v Ekstraklase, potom bychom už chtěli

RADOSLAV LÁTAL UMÍ BÝT HODNĚ IMPULSIVNÍM TRENÉREM.

Po plzeňském Matěji Hybšovi hledáme ještě další posily v Česku, máme necelých čtrnáct
dnů do startu jarní ligy. Nějaké hráče máme i vytipované, ale jsme časem docela tlačeni do úzRADOSLAV LÁTAL * Narozen: 6. ledna 1970 * Ligová hráčská kariéra: Sigma Olomouc

kých. Byli jsme dohodnuti s Baníkem na Adamu Jánošovi, ale s ním jsme se bohužel nedomluvili

(1987-1989), Dukla Praha (1989-1990), Sigma Olomouc (1991-1994), Schalke 04 (Němec-

na finančních podmínkách… Možná spoléhá na to, že bude v létě volným hráčem. Bylo to pro

ko, 1994-2001), Sigma Olomouc (2001), Baník Ostrava (2002-2005) * Reprezentace: 58

mě velké zklamání, protože jsme mu ve třiceti letech nabízeli na rok a půl velmi slušnou smlou-

zápasů, 3 góly * Největší úspěchy: vicemistr Evropy z Anglie 1996, účastník EURO 2000

vu, a ještě bychom museli zaplatit Baníku odstupné. Musím zároveň říct, že Baník nám vyšel

v Belgii a Nizozemsku, vítěz Poháru UEFA 1997, mistr české ligy (2004), vítěz Německé-

vstříc, i když jednání bylo delší. Měli jsme zájem i o stopera Jakuba Pokorného, u něj to bylo

ho poháru (2001) * Trenérská kariéra: MFK Frýdek-Místek (2008-2009), SFC Opava

úplně opačně. S ním jsme se dohodli, ale Baník ho nechtěl pustit, pokud nesežene na tento post

(2009-2010), Baník Sokolov (2010-2012), Baník Ostrava (2012), MFK Košice (Slovensko,

adekvátní náhradu, což se mu nepodařilo.

2013-2014), Piast Gliwice (Polsko, 2015-2017), Dynamo Brest (Bělorusko, 2018), Spartak
Trnava (Slovensko, 2018), Sigma Olomouc (2019-2021), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Polsko, 2022-?) * Největší úspěchy: postup do skupinové fáze Evropské ligy (2018), vicemistr polské Ekstraklasy (2016), vítěz Slovenského poháru (2014), nejlepší trenér slovenské
Corgoň ligy (2014), nejlepší trenér polské Ekstraklasy (2016)

„VŠECHNO BYLO HODNĚ NARYCHLO…“
Zdlouhavým vyjednáváním jsem přišel o první týden zimní přípravy. Během něj absolvovali
nějaké testy. Domluvili jsme se v neděli v deset hodin večer. V pondělí jsme jeli s Radimem přímo
na kondiční soustředění týmu v Lodži, bylo to všechno hodně narychlo, tak to holt ve fotbale
chodí. Z Gliwic jsem to měl do Olomouce půldruhé hodiny jízdy autem, teď je to dvojnásobek,

PETR KOUBA
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protože Nieciecza se nachází zhruba šedesát kilometrů za Krako-

další dva polské mančafty. Nejdu do úplně neznámého prostředí, občas

vem. Jede se ale pořád po dálnici, takže to není zase nic hrozného.

mi lidé z Polska volali, když chtěli znát můj názor na některého hráče,

Ještě v Polsku jsme odehráli jeden přípravný zápas proti druholi-

kterého si v Česku vytipovali. Z Piastu se často ozval i jeho sportovní

govému soupeři, na soustředění v Turecku sehrajeme další dva, ten

ředitel, se kterým mám dodnes velmi dobrý vztah. O mém novém pol-

druhý ve čtvrtek, který bude už generálkou. V pátek se vracíme

ském angažmá pochopitelně věděli a popřáli mi hodně štěstí, ať se mi

domů a za týden už začínáme ligu doma s Bialystokem.Je to pro mě

daří, i když to budu mít hodně těžké uspět… Střetneme se ve vzájem-

docela pikantní premiéra při návratu do Polska. Jagiellonia mě chtěla

ném zápase doma až v závěru jara v předposledním kole Ekstraklasy.

loni v zimě, byli jsme už domluveni, ale Sigma, ve které jsem měl ještě
smlouvu do léta, mě neuvolnila.

„NECHAL JSEM ROZHODNUTÍ NA RADKOVI…“
Také syn Radek bude na jaře stejně jako já hrát o záchranu v lize, ale

„NEJDU DO ÚPLNĚ NEZNÁMÉHO PROSTŘEDÍ!“

v české. Bylo to jeho rozhodnutí, já mu můžu říct jen svůj názor, co si

Ekstraklasu jsem pořád sledoval, ale ne už tolik, když jsem trénoval

o tomhle fotbalovém kroku, který udělal, myslím. Karviná a její trenéři

v Olomouci. Jezdil jsem taky do Gliwic, kde mám spoustu kamarádů.

o něj stáli, měl by dostat asi víc šancí než dosud v Sigmě. Chce pravidel-

Zanechal jsem tam, myslím, dobrou stopu. S Piastem jsme společně le-

ně hrát, v Olomouci to měl dost těžké. Bude to pro něj i po psychické

těli z Katovic i na soustředění do Turecka, v leteckém speciálu byly ještě

stránce hodně náročné, musí se s tím tlakem poprat!“

Foto: sigmafotbal.cz
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STALO SE...
Slavia dotáhla přestup Sora
Nigerijský fotbalista Yira Collins Sor přestoupil z Baníku Ostrava
do pražské Slavie. Jedenadvacetiletý křídelní hráč podepsal s úřadujícím českým mistrem smlouvu do konce roku 2026. Zajímalo se o něj
více klubů, údajně i Sparta, uspěla ale konkurenční Slavia. K týmu se
připojí až po jeho návratu ze soustředění v Portugalsku. Do Baníku
přišel vloni v únoru a v české lize dosud odehrál 25 utkání. V této sezoně si zatím připsal tři branky a pět asistencí. „Samozřejmě jedním
z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady,
je Peter Olayinka. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda
a mentora mi dělá radost. Těším se, až společně jednou nastoupíme,“ přiznává. Součástí dohody je hostování s opcí Ubonga Ekpaie
v Baníku. Šestadvacetiletý nigerijský záložník přišel do Slavie v létě
po konci smlouvy v Plzni jako volný hráč a v Edenu podepsal tříletou
smlouvu. Nastupoval především v první části podzimu, poté už byl
náhradníkem. V české lize má na kontě 83 startů a 13 branek. Působil
i v Liberci, Zlíně a Českých Budějovicích.

Rezek pokračuje na východě
Záložní řadu Pardubic doplnil Jakub Rezek. Třiadvacetiletý středopolař zamířil do třináctého týmu prvoligové tabulky na hostování do konce sezony ze Slovácka. V podzimní části sezony hostoval
v Hradci Králové, kde se ale neprosadil. Zasáhl jen do dvou utkání.
Předchozích 53 startů v nejvyšší soutěži posbíral v dresu Slovácka,
na premiérový gól v lize čeká.

YIRA COLLINS SOR

Sanneh nakonec do Pohronie
Obránce Muhammed Sanneh bude na jaře z ostravského Baníku
hostovat ve slovenském Pohronie. Jednadvacetiletý gambijský bek
měl původně namířeno do Karviné, kde začal zimní přípravu, nakonec ho ale angažoval poslední tým slovenské ligy. Do Ostravy přišel
před rokem na hostování. V jarní části minulé sezony si připsal pět
ligových startů, následně ho Slezané získali nastálo. V tomto ročníku ale nenastoupil ani do jednoho zápasu nejvyšší soutěže, pouze si
dvakrát zahrál v MOL Cupu.

Rekordní přestup Basseyho

VE SVÉ TRENÉRSKÉ KARIÉŘE VEDL RADOSLAV LÁTAL TÝMY
V NEJVYŠŠÍCH SOUTĚŽÍCH ČESKA, SLOVENSKA, POLSKA I BĚLORUSKA.

FORTUNE BASSEY

Útočník Fortune Bassey přestoupil z Českých Budějovic do týmu
maďarského mistra Ferencvárose Budapešť. Třiadvacetiletý nigerijský forvard podstoupil úspěšně zdravotní prohlídku a stal se
nejdražším hráčem v historii jihočeského klubu. Mělo by se jednat
o odstupné minimálně 37 milionů korun. Bývalý hráč Olympie Radotín
a Ústí nad Labem přišel do Českých Budějovic v roce 2020. Během
loňského jara ještě hostoval v druholigové Vlašimi, poté se ale usadil v týmu Jihočechů, kde se stal jedním z hlavních tahounů. Během
devatenácti zápasů v podzimní části české ligy vstřelil devět branek.
Lepší byli jen desetigóloví Václav Jurečka ze Slovácka a Jean-David
Beauguel z Plzně. Celkem vstřelil v 39 zápasech za Dynamo 12 branek. V novém působišti bude nastupovat pod bývalým trenérem
ruské reprezentace Stanislavem Čerčesovem, který se nedávno
maďarského týmu ujal. Ferencvárosi patří po šestnácti odehraných
zápasech vedoucí příčka v lize o bod před Kisvárdou.
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GÓL TÝDNE

KARTY

se nebudou počítat
V březnovém play off o postup
na mistrovství světa 2022 se hráčům nebudou počítat žluté karty,
které dostali v předchozích kvalifikačních zápasech. V případě
napomenutí v semifinále jim tím
pádem nehrozí absence v rozhodujícím duelu o postup.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Otazníky visí
ve vzduchu
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Foto: Vlastimil Vacek

Foto: Vlastimil Vacek

TOMÁŠE SOUČKA
NEMUSÍ OBDRŽENÁ
ŽLUTÁ KARTA UŽ MRZET.

Rozhodla o tom FIFA na základě žádosti UEFA. Rozhodnutí se týká zhruba
stovky hráčů z 12 týmů, které se utkají
o poslední tři volná místa z evropské
části kvalifikace na závěrečný turnaj
v listopadu a v prosinci v Kataru. Z Čechů dostalo jednu žlutou kartu osm
hráčů včetně kapitána Tomáše Součka. Jedním z argumentů UEFA pro
zrušení karetního ohrožení byl fakt,
že některé týmy odehrály v kvalifikaci deset zápasů, zatímco jiné jen osm.
Rozhodnutí se netýká fotbalistů, kteří
už druhou žlutou kartu dostali. Jedním
z nich je Švéd Zlatan Ibrahimovic, který proto přijde o semifinále s českým
týmem, jehož vítěz narazí na úspěšnějšího ze zápasu Rusko - Polsko.

ZATÍMCO SLAVIA ABSOLVOVALA PŘÍPRAVU V ZAHRANIČÍ
S NEPLÁNOVANÝMI ZMĚNAMI SOUPEŘŮ, PLZEŇANÉ OPROTI
PŮVODNÍM PŘEDPOKLADŮM ZŮSTALI NAKONEC DOMA.

Ligové týmy se postupně vracejí ze zahraničních
soustředění, kde se většina potýkala s odříkáním
sjednaných přípravných zápasů, kvůli kterým hlavně do teplých krajin a na přírodní trávníky vyrazily. Neminulo to ani Slavii, která musela oželet herní prověrky s kvalitními soupeři, kterými by jistě
byly Hajduk Split či Servette Ženeva. Některé celky proto svůj původní program operativně překopaly a zůstaly se raději chystat doma, tento krok
udělala Plzeň, největší podzimní stíhač mistra.

JAK PLNÉ, ČI PRÁZDNÉ TRIBUNY BUDOU SLEDOVAT JARNÍ LIGOVÉ BITVY?

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

tou finanční situaci. Každý stát si určuje vlastní pravidla, jak pandemii

Rychle se šířící omikron, další mutace COVID-19, decimuje celý svět,

účinně čelit. Stačí se podívat na televizní přenosy z elitních evropských

ten sportovní pochopitelně nevyjímaje. Z termínové listiny tuzemské

lig. V Premier League je v hledišti hlava na hlavě, to samé by bylo v nor-

hokejové extraligy se stal v posledních dnech a týdnech cár papíru,

mální situaci i v bundeslize, kde tribuny zejí téměř prázdnotou.

neboť narůstá počet klubů uvízlých v karanténě. Fotbal otevírání li-

V Česku tomu bude v zimních měsících nejspíš podobně, povolená

gového jara teprve čeká o prvním únorovém víkendu a stejná hrozba

tisícovka diváků zamrzlou atmosféru nerozehřeje. V tomto omezeném

odložených utkání visí ve vzduchu navzdory permanentnímu testování

počtu, do kterého se musejí všichni nehrající aktéři nějak podle klu-

všech členů hráčských kádrů a realizačních týmů, kteří jsou v drtivé

bových not vměstnat, se logicky ztrácí výhoda domácího prostředí,

většině i minimálně dvěma dávkami očkovaní nebo koronavirus v ne-

sotva z nich vytvoříte bouřící kotel. Když Sparta počátkem října v jubi-

dávné době prodělali.

lejním 300. derby uťala na Letné rekordní ligovou neporazitelnost Sla-

Lehčí průběh nemoci a kratší karanténní doba jsou jen malými tě-

vie a zároveň svoje několikaleté čekání na výhru nad odvěkým rivalem,

šínskými jablíčky, pokud vyjdou testy pozitivně. Prostoru k odkládání

měla v zádech dvanáctého hráče. Ve druhém únorovém kole, ve kte-

duelů mnoho není, aby se nenarušila regulérnost celé soutěže, která by

rém narazí doma na druhou Plzeň, s největší pravděpodobností tako-

měla letos znovu vyvrcholit nadstavbovou částí. Kluby se opět děsí také

vou podporu mít nebude. A fotbaloví fanoušci s výjimkou „vyvolených“,

liduprázdných stadionů s omezeným počtem testovaných diváků, což

kteří se dostanou na stadion, budou jeden z jarních šlágrů sledovat

při delším trvání této regulace ještě víc zhorší jejich už tak hodně napja-

bohužel jen dálku…
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Brankář Tomáš Vaclík vychytal v této sezoně řecké
Super ligy mezi tyčemi mistrovského Olympiakosu už
devět čistých kont, dvě v podzimní Evropské lize a tři
v kvalifikačních zápasech české reprezentace.

David Zima:

„V Itálii se
zlepšuju!“
V Turíně brzy načne šestý měsíc. Reprezentační obránce DAVID ZIMA
si v týmu Serie A vydobyl za krátkou dobu solidní pozici, byť občas
stráví zápas na lavičce. Na italskou ligu si bleskově navykl, stejně tak
na systém se třemi obránci. O víkendu však musel se spoluhráči strávit zbytečnou ztrátu dvou bodů v ligovém duelu se Sassuolem (1:1).

Foto: torinofc.it

ROZHOVOR
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ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

Utkání proti Sassuolu jste měli v moci, soupeře jste jasně
přehrávali. O to větším šokem byl vyrovnávací gól v závěru?
„Ztráta dvou bodů bolí dost. Když dostanete v nastavení vyrovnávací gól, není to úplně příjemné. Navíc po takovém průběhu zápasu. Byli
jsem hodně zklamaní. Ale na druhou stranu, hráli jsme dobře, nemáme
se za co stydět. Jen jsme neměli štěstí.“
Jak vaši spoluhráči pálili do tyčí a do břeven, neměl jste zlé
tušení, že se vám to nakonec vymstí?
„Ani ne. Vždyť Sassuolo nemělo do té doby ani jednu střelu na bránu. Nemělo tlak, žádné šance. Nic nenasvědčovalo tomu, že by dalo gól.

ROZHOVOR

Tři zápasy zpátky jsme inkasovali, když si soupeř vynutil tlak. Ale to teď

Foto: torinofc.it

vůbec nebylo. Měli jsme utkání pod kontrolou, bohužel pak přišla nešťastná situace.“
Dominovali jste, herně se dařilo. Je tedy Turín v současné
době ve formě?
„Doufám, že ano. Ale jak na tom jsme, se uvidí v dalších zápasech.“
Chybí vám však zraněný mistr Evropy, útočník Andrea Belotti. S ním byste měli možná o pár bodů víc.
„Andrea nám určitě chybí. Ale každý hráč, který je na marodce, je
ztrátou. V Turíně jsou všichni kluci nesmírně kvalitní. My však hrajeme
týmově, je jedno, kdo gól vstřelí.“
Jaký fotbal Turín vyznává? Ofenzivní, nebo spíš pragmatický, účelný?

„V Serii A není
oddychový zápas!“

„Řekl bych, že účelný. Připravujeme se na soupeře, pro každý zápas
máme jiný taktický plán. Je v tom naše filozofie, kterou se chceme prezentovat. Plus je taktika částečně přizpůsobena soupeři.“
Jste na dostřel šestému místu, ze kterého se jde do předkol Konferenční ligy. Lákavá představa pro Turín?

Foto: torinofc.it

V NEDĚLI DAVID ZIMA NECHYBĚL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ FC TURÍN PŘI REMÍZE 1:1 SE SASSUOLEM.

MLADÝ STOPER DOSUD NASKOČIL DO 12 ZÁPASŮ ELITNÍ SERIE A.
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ROZHOVOR
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„Samozřejmě bychom si všichni přáli hrát evropské poháry. Ale k to-

ROZHOVOR

Foto: torinofc.it

Foto: Augusto Casasoli/Xinhua

muto cíli vede dlouhá cesta. Během následujících dvou měsíců se rozhodne, jestli bude šance o Konferenční ligu bojovat, nebo ne.“
Vzhledem k momentální výkonnosti týmu jste optimista?
„Jsem. Ale už se nám stalo potřetí, kdy jsme nedokázali dovést
dobře rozehraný zápas do vítězného konce. Tohle je prostě potřeba
zvládat, pokud chceme pomýšlet na evropské poháry. O šestou příčku
má však zájem spousta dalších kvalitních mužstev. Ve vzájemných konfrontacích s nimi se uvidí, jak na tom skutečně jsme.“
V Itálii jste pět měsíců. Nakolik se naplnila očekávání, s kterými jste do Turína mířil v létě ze Slavie?
„Myslím, že těch pět měsíců proběhlo úspěšně. Nevím, jestli jsem
měl nějaká konkrétní očekávání. Přicházel jsem do Itálie s cílem se zlepšovat, zkusit si zahrát jednu z nejlepších soutěží světa. Tohle byla moje
největší motivace. Prosadit se v zahraničí je těžké, ať jste kdekoli.“
Cítíte, že jste udělal krok nahoru?
„Nemám konfrontaci na mezinárodní scéně, pouze se týká týmu
i italské ligy. Nemůžu tedy říct úplně objektivně. Subjektivně si myslím,
že určitě ano.“

V SERII A SE UVEDL SKVĚLE, PŘI SVÉ PREMIÉŘE V 3. KOLE
POMOHL FC TURÍN K TRIUMFU 4:0 NAD SALERNITANOU.

Foto: toro.it

SPOLUPRÁCI S TRENÉREM JURIČEM SI DAVID ZIMA NEMŮŽE VYNACHVÁLIT.

19

V LISTOPADOVÉM UTKÁNÍ S ŘÍMSKÝM AS ODEHRÁL
DAVID ZIMA DRUHÝ POLOČAS, PORÁŽCE 0:1 ALE NEZABRÁNIL.

20

ROZHOVOR

Italové se v létě stali evropskými šampiony. Měl jste vzhledem k tomu ze Serie A respekt? Neobával jste se, že to pro vás
bude velký skok?
„Nebral jsem možnost hrát italskou ligu z pohledu, že jde o soutěž
úřadujících mistrů Evropy. Samozřejmě, většina kluků, kteří Euro vyhráli, jsou v klubech Serie A. Tvoří kvalitní mixy s hráči z jiných zemí.
V italských týmech je vůbec hodně zahraničních fotbalistů, přicházejí
z celého světa.“
Jaký dojem na vás Serie A udělala?

Který z hráčů na vás udělal největší dojem?

Foto: toro.it

si na italskou ligu zvykal. Časem mi už přišlo normální, že kluci umí
na hřišti velké věci. Setkávám se s tím vlastně i na každém tréninku.“
Trenér Jurič vyznává tříčlennou obrannou řadu, využívá
vás na pravé straně. Zvykl jste si?
„Neměl jsem s tím od začátku problém. Zvyknout si na tento model mi trvalo maximálně tři týdny. Nevidím v tom žádný rozdíl oproti
klasickému systému na dva stopery. Jen nyní hraju vpravo. Myslím ale,
že v modelu se třemi obránci je pro mě lepší být právě vpravo. Víc se

kdy mají v české lize nejlepší týmy, kdy soupeři dají rychle dva tři góly

útočí. Co se tedy týká centrů a přihrávek, je pro mě příznivější hrát

a utkání pak jen dohrají. Serie A je nesmírně vyrovnaná, každý může

svojí silnější nohou.“

lán. Rozdíly mezi hráči jsou minimální, záleží, jak se mužstvo nachystá,
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„Pro mě byly největší zážitky v prvním měsíci po příchodu, kdy jsem

„Rozhodně tady není, v uvozovkách, oddychový zápas. Jako ho ně-

obrat každého. Nedávno třeba vyhrála Spezia na San Siru nad AC Mi-

ROZHOVOR

Když se ohlédnete za pěti měsíci v Turíně, jste spokojený
s herním vytížením?

v jaké je zrovna formě. Jsou tu pochopitelně týmy jako Inter, AC Milán,

„Jsem rád za každou šanci, kterou od trenéra dostanu. Buď v zá-

Juventus, které mají přece jenom o něco vyšší kvalitu než zbytek ligy.“

kladní sestavě, nebo i když můžu zasáhnout do části utkání. Konkuren-

Foto: torinofc.it

ZAČÁTKEM ŘÍJNA DAVID ZIMA POPRVÉ OCHUTNAL ATMOSFÉRU PRESTIŽNÍHO TURÍNSKÉHO DERBY,
V NĚMŽ PO BRANCE LOCATELLIHO ČTYŘI MINUTY PŘED KONCEM ZVÍTĚZILI RIVALOVÉ Z JUVENTUSU 1:0.

ce je v Turíně opravdu obrovská. Někdy vyjde, že nastupuju pravidelně, někdy, že nehraju. Ale zase, pokud nehrajete, můžete na sobě víc
pracovat. Dotrénovat věci, které potřebujete. Když jste v zápasovém
zápřahu, dotrénovat je nemůžete.“
Pochvalujete si dlouhodobě spolupráci s trenérem Juričem.
Díky jeho otevřenému přístupu víte, že šanci dřív, nebo později
zase dostanete?

DO FC TURÍN PŘESTOUPIL DAVID ZIMA LONI V SRPNU ZE SLAVIE ZA ZHRUBA 150 MILIONŮ Kč.

David Zima
Narozen: 8. listopadu 2000 * Výška: 190 cm * Váha: 80 kg * Stav:
svobodný * Fotbalový post: obránce * Hráčská kariéra: Sigma
Olomouc (2007-2020), Slavia Praha (2020-2021), FC Turín (2021-?) *

„Určitě ano. Trenér vyznává filozofii, že tým netvoří jedenáct hráčů,

Česká liga: 39 zápasů/1 gól * Italská liga: 12/0 * Reprezentace:

ale úplně všichni. Takže na tom musíme být, co se týká herních návyků

5/0 * Největší úspěchy: mistr české ligy (2020, 2021), postup

a toho, co po nás trenér na jednotlivých pozicích vyžaduje, všichni stej-

do čtvrtfinále Evropské ligy (2021), vítěz MOL Cupu (2021), člen

ně. Musíme plnit pokyny do puntíku. Aby v případě, že někdo vypadne
ze sestavy, byl nahrazený stejně kvalitním hráče.“

reprezentačních výběrů do 18, 20 a 21 let

ROZHOVOR
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Italský fotbal vždy býval pověstný důrazem na taktiku. Pořád to platí?

Nedávno jste poskytl rozhovor místní televizi v italštině.
A výsledek byl hodně slušný.

„Myslím, že platí. Jde ale spíš o to, jak se zachovat v určitých her-

„Používal jsem věty, které říkám skoro pořád. Nad nimi jsem ani ne-

ních situacích. Není to o pohybu nebo směrem do defenzivy. Spíš, co

přemýšlel. Jako když dáváte do televize rozhovor v Česku. Taky máte

se týká ofenzivy. Neztrácet míče v určitých prostorech, v některých

naučené nějaké fráze, které opakujete dokola. Tady to bylo něco po-

jít jeden na jednoho, v dalších si naopak pomoct. Kdy nacentrovat, kdy

dobného v italštině. Jak jsem se zamýšlel, byl trošku problém. Složil

dát kratší přihrávku.“

bych to, ale mluvit plynule už je pro mě problém.“

Jak jste si zvykl v Itálii na život mimo fotbal?
„Italové jsou v pohodě. Žiju v Turíně stejně jako v Praze. Chvilku mi
trvalo, než jsem se trochu naučil jazyk, teď už není problém. Spíš jde

ROZHOVOR

Ocenili vás spoluhráči a blízcí?
„Měl jsem od nich pozitivní ohlasy. Jaké byly na sociálních sítích, nevím. Nechodím tam příliš.“

o to, že jsem v Turíně pořád sám. Rodiče jezdí jednou za dva měsíce
na týden, když mají volno.“
Jste ale zase nucený používat výhradně italštinu, což je
možná výhoda.
„Italština není úplně těžký jazyk. Začátky byly složité, ale základ už
mám, domluvím se. Není to úplně v topu, když něco vysvětluju, je pro
mě lepší přejít do angličtiny. I když ani tu nemám vynikající, je však po-

„Začátky byly složité,
ale už se domluvím.“

řád na dostatečné úrovni, abych dokázal vyjádřit, co potřebuju.“

S PRAŽSKOU SLAVIÍ UKOŘISTIL DVA MISTROVSKÉ
TITULY A JEDNOU OVLÁDL TUZEMSKÝ POHÁR.

V NÁRODNÍM TÝMU DEBUTOVAL LONI V BŘEZNU PŘI DEMOLICI ESTONSKA 6:2
V KVALIFIKACI O POSTUP NA MS A DOSUD ZA NÍ ODEHRÁL PĚT UTKÁNÍ.
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

PREMIER LEAGUE
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Manch. City

23 18

3

2

55:14

57

Jiskřička naděje pro Reds?

BUNDESLIGA

Pohárový kolaps favoritů

27
BUNDESLIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

1. Bayern

20 16

1

3

65:19 49

B

2. Liverpool

22 14 6

2

58:19 48

2. Dortmund

20 14

1

5

52:31

3. Chelsea

24 13

8

3

48:18

47

3. Leverkusen

20 10 5

5

49:32 35

43

4. Manch. Utd.

22 11

5

6

36:30 38

4. Union Berlín

20 9

7

4

29:25 34

5. West Ham

23 11

4

8

41:31

37

5. Freiburg

20 9

6

5

33:23 33

6. Arsenal

21 11

3

7

33:25 36

6. RB Lipsko

20 9

4

7

38:23

31

7. Tottenham

20 11

3

6

26:24 36

7. Hoffenheim

20 9

4

7

41:32

31

8. Wolves

21 10 4

7

19:16

8. Kolín n. R.

20 7

8

5

32:34 29

34

9. Brighton

22 6

12

4

23:23 30

9. Frankfurt

20 7

7

6

30:30 28

10. Leicester

20 7

5

8

34:37 26

10. Mohuč

20 8

3

9

28:23

11. Aston Villa

21

2

11

28:32 26

11. Bochum

20 7

3 10

19:29 24

12. Southampton

22 5 10

7

26:34 25

12. M´gladbach

20 6

4 10

26:37

13. Crystal Palace

22 5

9

8

31:34

13. Hertha

20 6

4 10 22:42 22

14. Brentford

23 6

5

12

26:38 23

14. Bielefeld

20 4

9

7

20:26 21

15. Leeds

21

7

9

24:40 22

15. Wolfsburg

20 6

3

11

17:32

16. Everton

20 5

4

11

24:35

19

16. Augsburg

20 4

7

9

20:35 19

17. Norwich

22 4

4 14

13:45

16

17. Stuttgart

20 4

6 10 22:35

18

18. Newcastle

21

9 10

21:43

15

18. Fürth

20 2

4 14

10

19. Watford

20 4

2

14 23:40 14

20. Burnley

18

9

8

8

5

2
1

16:27

24

12

Suverénní lídři z Manchesteru City nečekaně klopýtli, když remizovali 1:1 v Southamptonu. Druhý Liverpool naopak triumfoval 3:1 na půdě
Crystal Palace, manko Reds na první příčku je však stále propastné.

Brentford - Manchester Utd. 1:3
Leicester - Tottenham 2:3
24. KOLO
Brighton - Chelsea 1:1

Úterní a středeční zápasy osmifinále Německého poháru přinesly řadu
překvapivých výsledků. O největší senzaci se postaral lídr druhé bundesligy St. Pauli, jenž doma zdolal Borussii Dortmund, která si po podzimním
vyřazení Bayernu brousila zuby na zisk prestižní pohárové trofeje.

Citizens v Southamptonu již v 7. minutě inkasovali po rychlém kontru, který zakončil Walker-

Venku je i přemožitel bavorského obra Mönchengladbach, který inkasoval „trojku“ v Hanno-

-Peters. Vyrovnat skóre navzdory výrazné převaze dokázali až v 65. minutě zásluhou Laporte-

veru. Rovnou polovinu čtvrtfinalistů tvoří druholigové týmy! Nejhektičtější duel zažil Hamburk,

ho, na víc už se však nezmohli. „Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů sezony,“ chválil ale své

který uhrál v Kolíně nad Rýnem bezbrankovou remízu a v úvodu půlhodinového prodloužení šel

svěřence Pep Guardiola, jehož mančaft vévodí tabulce s devítibodovým náskokem na Liverpool,

do vedení. V poslední 120. minutě však kapitán Schonlau jemně, ale hlavně nešikovně zatáhl v šest-

který nezaváhal proti Crystal Palace (3:1). Reds mají navíc zápas k dobru, manko tedy mohou ješ-

náctce kanonýra „Kozlů“ Modesteho, který následně nařízenou penaltu proměnil. Stoper HSV

tě výrazně snížit… První ligovou porážku na lavičce Tottenhamu utrpěl trenér Antonio Conte.

byl nakonec autorem postupové trefy z páté série penaltového rozstřelu. Domácí exekutor Ka-

Spurs nestačili v londýnském derby na třetí Chelsea, která po zásazích Ziyecha a Silvy krátce

inz sice po něm dostal míč do sítě, ale VAR si všiml, že při svém uklouznutí si nastřelil pravačkou

PROGRAM

po začátku druhého poločasu zvítězila 2:0. „Snažili jsme se, ale někdy to prostě nestačí. Mezi námi

v pádu levou nohu a rozhodčí Schlager jeho pokus pro porušení pravidel neuznal!

17. KOLO

a elitními týmy je velká propast,“ nebral si po porážce s rivaly servítky Conte, jenž se ale nejspíše

Chelsea - Tottenham 2:0 * Arsenal - Burnley 0:0
Crystal Palace - Liverpool 1:3
Leicester - Brighton 1:1 * Brentford - Wolves 1:2
Southampton - Manchester City 1:1
Leeds - Newcastle 0:1
Manchester Utd. - West Ham 1:0
Everton - Aston Villa 0:1 * Watford - Norwich 0:3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
G

A

O víkendu měly vyřazené týmy možnost bundesligového reparátu, což se povedlo pouze Dort-

21. KOLO
4.2. Hertha - Bochum
5.2. Augsburg - Union Berlín,
Bielefeld - Mönchengladbach, Kolín n. R. - Freiburg,
Mohuč - Hoffenheim, Stuttgart - Frankfurt,
Bayern - RB Lipsko
6.2. Dortmund - Leverkusen, Wolfsburg - Fürth

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

West Ham na Old Trafford dlouho držel bezbrankový stav, krátce před koncem jej dokonce

nem. Pomohl mu k tomu i kanonýr Erling Haaland brzkým vedoucím gólem, ovšem zápas nedohrál

18

1

mohl Tomáš Souček hlavičkou po rohu poslat do vedení, mířil však těsně vedle. Tři body tak nako-

kvůli svalovým problémům. Obhájce titulu si snadno na Olympijském stadionu poradil s domácí

3. Haaland E.

Dortmund

16

5

nec sebral domácí Manchester United po zásahu Marcuse Rashforda v poslední vteřině utkání…

Herthou, kterou asi mnohem víc mrzela středeční pohárová prohra v berlínském derby, rovněž

4. Modeste A.

O záchranu bojující Burnley v sestavě s českým forvardem Matějem Vydrou ukořistilo cenný bod

v domácím prostředí, s Unionem. Ten se na vítězné vlně udržel i v Mönchengladbachu a vyšvihl se

na Emirates Stadium díky bezbrankové plichtě s Arsenalem, v tabulce Premier League je však

v tabulce na čtvrté místo znamenající účast v Lize mistrů! O té rovněž sní pátý Freiburg, jenž je

nadále poslední. Kanonýři šli do akce pouhé tři dny po porážce 0:2 s Liverpoolem v odvetě se-

také ve hře v obou soutěžích. Ovšem vzadu číhá Lipsko, které se po bídném podzimním rozjezdu

Kolín n. R.

13 0

5. Gnabry S.

Bayern

10 3

6. Nkunku C.

RB Lipsko

9

7

2. Diogo Jota

Liverpool

10

1

3. Vardy J.

Leicester

9

1

4. Antonio M.

West Ham

8

6

mifinále Ligového poháru a opět vyšli střelecky naprázdno, v pěti duelech v novém roce dokázali

začíná konečně dostávat do vítězných obrátek z předchozích sezon. Nejvýraznější výhru si při-

Watford

8

5

jen jednou rozvlnit síť! Vyhazov trenéra Beníteze nepřinesl kýžený efekt, Everton doma nestačil

psal Leverkusen, jenž doma smetl Augsburg 5:1. V roli elitního snajpra se tentokrát netradičně

Manchester Utd. 8

3

na Aston Villu (0:1) a po sedmé porážce z posledních devíti ligových duelů jej na 16. příčce dělí

neobjevil český forvard Patrik Schick, ale jeho rychlonohý francouzský parťák na křídle Moussa
Diaby, který se blýskl hattrickem.

12. Okugawa M.

Tottenham

8

3

1

Leverkusen

16 9

6. Son Heung-Min

A

2. Schick P.

Liverpool

5. Dennis E.

G
23

mundu, který vydřel výhru v Hoffenheimu a udržel se v šestibodovém závěsu za vedoucím Bayer-

1. Salah M.

6. Ronaldo C.

TÝM
Bayern

1. Lewandowski R.

nedočká výrazného posílení kádru, s nímž při příchodu na lavičku Kohoutů počítal…

5.2. Burnley - Watford

TÝM

Hertha - Bayern 1:4 * RB Lipsko - Wolfsburg 2:0
Bochum - Kolín n. R. 2:2 * Freiburg - Stuttgart 2:0
Fürth - Mohuč 2:1 * Hoffenheim - Dortmund 2:3
Leverkusen - Augsburg 5:1 * Frankfurt - Bielefeld 0:2
Mönchengladbach - Union Berlín 1:2

PROGRAM

23. KOLO

# HRÁČ

21

20. KOLO

WEST HAM SMOLNĚ PADL NA OLD TRAFFORD 0:1 A KLESL NA PÁTOU PŘÍČKU TABULKY.

17. KOLO

22

VÝSLEDKY

BAYERN POKRAČUJE V DOMINANCI, BERLÍNSKOU HERTHU ZDOLAL HLADCE 4:1.

VÝSLEDKY

17:52

27

od sestupových vod už jen čtyři body.

7. Awoniyi T.

Union Berlín

9

0

8. Diaby M.

Leverkusen

8

6

9. Silva An.

RB Lipsko

8

2

Mohuč

7

3

11. Bebou I.

Hoffenheim

7

2

12. Hofmann J.

M´gladbach

7

1

Bielefeld

7

1

10. Burkardt J.

LA LIGA

28
LA LIGA
B

Giganti řádili v závěru

SERIE A

Šlágry ovládla nuda

29
SERIE A

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Real Madrid

22 15

5

2

47:20 50

1. Inter

22 16

5

1

53:17

53

43:16 49

2. Sevilla

22 13

7

2

34:16 46

2. Neapol

23 15

4

4

3. Betis

22 12

4

6

41:25 40

3. AC Milán

23 15

4

4

47:25 49

4. Atl. Madrid

21 10 6

5

36:26 36

5. Barcelona

21

9

8

4

32:23 35

4. Atalanta

22 12

7

3

44:26 43

6. Real Sociedad

21

9

7

5

22:21

5. Juventus

23 12

6

5

34:21

7. Villarreal

22 8

8

6

36:23 32

6. AS Řím

23 12

2

9

40:30 38

8. Vallecano

21

4

8

27:22

31

7. Fiorentina

22 11

3

8

41:30 36

31

8. Lazio

23 10 6

7

46:39 36

9. Verona

23 9

8

43:38 33

9

34

9. Ath. Bilbao

22 7

10 5

21:17

10. Valencia

22 7

8

7

35:36 29

11. Osasuna

22 7

7

8

22:27

28
27

6

42

10. Turín FC

22 9

5

8

30:21 32

11. Sassuolo

23 7

8

8

39:38 29

12. Empoli

23 8

5 10

12. Celta Vigo

22 7

6

9

26:25

13. Espanyol

22 7

6

9

26:30 27

14. Granada

22 5

9

8

26:33 24

13. Bologna

22 8

3

15. Elche

22 5

8

9

23:30 23

14. Spezia

23 7

4

16. Getafe

22 5

7

10

17:23

37:47

29

11

29:37

27

12

24:42 25

22

15. Udinese

22 5

9

8

31:36

16. Sampdoria

23 5

5

13

29:41 20

24

17. Mallorca

21

9

17:33

20

18. Cádiz

22 3

9 10

19:36

18

17. Venezia

22 4

6

12 20:40 18

19. Alavés

22 4

5

13

16:35

17

18. Cagliari

23 3

8

12

20. Levante

21

8

12

21:43

11

19. FC Janov

23

10 12 20:45 13

20. Salernitana

22 3

4

8

1

1

2

17

22:44
14:53

ELCHE ZASKOČILO FAVORITA A S MADRIDSKÝM REALEM REMIZOVALO 2:2.

VÝSLEDKY

22. KOLO
Alavés - Barcelona 0:1 * Real Sociedad - Getafe 0:0
Vallecano - Ath. Bilbao 0:1 * Real Madrid - Elche 2:2
Granada - Osasuna 0:2 * Atl. Madrid - Valencia 3:2
Sevilla - Celta Vigo 2:2 * Villarreal - Mallorca 3:0
Levante - Cádiz 0:2 * Espanyol - Betis 1:4

Koledovali si, ale nakonec mohli být spokojeni. Elitní španělský čtyřlístek předvedl v závěrečných fázích svých zápasů neskutečný finiš. Seville
s Realem to přineslo alespoň bod, Atlétiku s Barcelonou dokonce výhry.

Velká očekávání fanoušků se změnila v rozčarování. Dva největší taháky italského víkendu AC Milán - Juventus a Lazio - Atalanta totiž nenabídly ani jediný gól! Nejvíce se tak smál opět mistrovský Inter.

23. KOLO
AC Milán - Juventus 0:0 * Empoli - AS Řím 2:4
Neapol - Salernitana 4:1 * Spezia - Sampdoria 1:0
Turín FC - Sassuolo 1:1 * Cagliari - Fiorentina 1:1
Lazio - Atalanta 0:0 * Inter - Venezia 2:1
FC Janov - Udinese 0:0 * Verona - Bologna 2:1

I rivalové se jim klaní, že jsou v Itálii jasnými jedničkami, jenže borci milánského Interu se po-

PROGRAM

Celé to začala Sevilla. Ta poté, co v týdnu uhrála cennou plichtu 1:1 ve Valencii, šla o víkendu

slední dobou spíše mění v největší klikaře! Vždyť z pěti mistrovských zápasů v novém kalen-

23. KOLO

doma na Vigo v roli jasného favorita. Jenže hosté jí dvěma slepenými góly v závěru první půle

dářním roce jeden šťastně zremizovali a čtyři těsně vyhráli - v lize vždy o gól, v Superpoháru

4.2. Getafe - Levante
5.2. Elche - Alavés, Mallorca - Cádiz,
Celta Vigo - Vallecano, Osasuna - Sevilla
6.2. Valencia - Real Sociedad,
Barcelona - Atl. Madrid, Betis - Villarreal,
Real Madrid - Granada
7.2. Ath. Bilbao - Espanyol

odskočili a vypadalo to na konec dlouhé šňůry bez porážky. Domácí ale dvojitým úderem duel

i poháru až po prodloužení. „Hráči ukázali charakter,“ hlásil kouč Inzaghi a zopakovat to mohl

24. KOLO

srovnali, víc už nestihli. „Ztracené dva body doma bolí, ale nemám důvod se na hráče zlobit, dali

i po posledním mači. S Benátkami favorit prohrával, ale předvedl obrat a tři body trefil v po-

do toho vše. Mít jen trochu štěstí, vyhráli jsme,“ řekl asistent Sanz. V tabulce jsou Sevillští čtyři

slední minutě přesně hlavičkující Džeko.

6.2. AS Řím - FC Janov, Atalanta - Cagliari,
Bologna - Empoli, Fiorentina - Lazio,
Inter - AC Milán, Juventus - Verona,
Salernitana - Spezia, Sampdoria - Sassuolo,
Udinese - Turín FC, Venezia - Neapol

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Druhý milánský gigant, který v dohrávce minulého kola senzačně padl doma 1:2 se Spezií,

vymstil. Benzema zahodil penaltu, hosté šli do vedení, a když v 76. minutě zvýšili na 2:0, vypadalo

měl proti Juventusu od začátku mírně navrch, ovšem zápas spíše připomínal šachovou partii

to na senzaci. Modrič ale z další penalty korigoval a v nastavení zachránil bod Militao. „Obecně

s množstvím faulů. Borci „Staré dámy“ za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu AC! Bez-

vzato můžeme být spokojeni. Je před námi pauza, pořád jsme v dobré pozici v lize a jsme ve hře

branková plichta tak byla logickým výsledkem. „Tohle byl jeden z těch zápasů, kdy se mohlo stát

i v dalších soutěžích,“ ucedil kouč Ancelotti.

cokoli, remíza je spravedlivá,“ řekl turínský trenér Allegri, zatímco jeho domácí protějšek Pioli

# HRÁČ

varoval před blížícím se derby lídry: „Juventus jsme k ničemu nepustili a příště proti Interu

1. Immobile C.

Lazio

17

2

chceme naplno ukázat naši sílu!“

1. Vlahović D.

Fiorentina

17

2

G

A

1. Benzema K.

Real Madrid

17

7

Třetí zůstává Betis, který zažehnal krizi a v týdnu kasíroval šest bodů za suverénní výhry 4:0

2. Vinicius J.

Real Madrid

12

5

s Alavésem a 4:1 na Espaňolu. O čtyři body zpět a zápasem k dobru je Atlético. Los Rojiblancos

3. de Tomas R.

Espanyol

12

2

předvedli obrat snů! Ve šlágru s Valencií prohrávali po půli 0:2, po hodině hry sice dali kontaktní

Před Rossoneri se na druhé místo tabulky dostala díky lepšímu skóre Neapol, která sfoukla

gól, ale další branka stále nikde. Obhájci titulu tasili drtivý finiš: v první minutě nastavení Correa

4:1 Salernitanu. Naopak se zcela zadrhla bergamská ofenzivní mašina. Atalanta před týdnem

srovnal a o další dvě minutky soka „popravil“ Hermoso! „V první půli dvakrát vystřelili a dali nám

nedala gól Interu a nyní ani Laziu. Na vině je ale velká marodka, mimo hru byly i obě kolumbijské

5

dva góly. V šatně jsme si řekli, že teď do toho dáme srdce. Prohrát se může, ale s hrdostí. A za náš

hvězdy Zapata a Muriel. „Získat navzdory devíti absencím bod na Laziu, z toho přece nemohu

Betis

5. Aspas I.

Celta Vigo

6. Joselu

Alavés

7. Guedes G.

Valencia

12

1

11

3

10 2
8

PROGRAM

body za lídry z Realu. Madridští po zisku Superpoháru přivítali Elche a profesorský přístup se jim

TÝM

4. Juanmi

10

AS ŘÍM VYHRÁL 4:2 V EMPOLI A DRŽÍ SE NA ŠESTÉ PŘÍČCE SERIE A.

VÝSLEDKY

# HRÁČ

17

NEJLEPŠÍ STŘELCI
G

A

3. Simeone G.

Verona

12

2

4. Martinez L.

Inter

11

2

5. Berardi D.

Sassuolo

10

7

6. Joao Pedro

Cagliari

10 4

7. Abraham T.

AS Řím

10 3

8. Zapata D.

Atalanta

9

Inter

9

3

Sassuolo

9

0

8. Correa A.

Atl. Madrid

8

4

přístup jsme byli odměněni,“ juchal trenér Simeone. Na Madridské zůstává nalepená Barcelona,

být smutný,“ upozornil kouč Gasperini. Po minulém střeleckém koncertu se sice Antonín Barák

9. Depay M.

Barcelona

8

2

která zvládla duel na hřišti Alavésu - šťastnou výhru trefil v 87. minutě Frenkie de Jong. „Tři body

tentokrát gólově neprosadil, nicméně jeho Verona si i tak doma poradila 2:1 s Boloňou a blíží se

9. Džeko E.

9. Moreno G.

Villarreal

8

2

pohárovým příčkám. Příště ale Baráka a spol. čeká velký test: výlet na Juventus!

10. Scamacca G.

jsou zlaté,“ přiznal trenér Xavi.

TÝM

4

30

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP
Azmún v létě do Leverkusenu
Fotbalisty Leverkusenu posílí od příští sezony íránský útočník Sardár
Azmún, kterému v létě vyprší smlouva v Petrohradu. Bayer, jehož ofenzivní oporou je český reprezentant Patrik Schick, se s ním dohodl na kontraktu do roku 2027. Sedmadvacetiletý forvard byl v minulém ročníku
zvolen nejlepším fotbalistou ruské ligy, v níž působí od roku 2013. Po angažmá v Kazani a Rostově hraje čtvrtou sezonu za Petrohrad, s nímž se
stal třikrát za sebou ruským mistrem. V dosavadních 79 ligových zápasech za Zenit nastřílel 52 gólů. S reprezentací Íránu si zahrál na MS 2018
v Rusku a v národním mužstvu nastřílel 39 branek v 60 zápasech.

Lloris zůstane věrný „Kohoutům“
Francouzský brankář Hugo Lloris zůstane věrný Tottenhamu i v dalších
letech. „Kohouti“ se s kapitánem týmu dohodli na nové dvouleté smlouvě, která jeho angažmá prodlouží do roku 2024. Pětatřicetiletý gólman
přišel do Tottenhamu v roce 2012 z Lyonu. V londýnském klubu odchytal
395 zápasů, momentálně drží sérii 67 startů v Premier League v řadě.
V ligových duelech nechyběl od března 2020. Dosavadní smlouva mu
měla vypršet v létě. Od ledna měl možnost jednat o přestupu se zájemci
ze zahraničí, ale rozhodl se zůstat v Tottenhamu.

Olsen hostem mezi „Fialkami“
Brankářská jednička švédské reprezentace Robin Olsen znovu opustil
AS Řím a do konce sezony bude hostovat v Aston Ville. Dvaatřicetiletý
gólman by měl 24. března ve Stockholmu nastoupit proti českému týmu
v semifinále play off o postup na letošní mistrovství světa v Kataru. V létě
2018 po dobrých výkonech na světovém šampionátu v Rusku přestoupil
z Kodaně do Říma, ale v mužstvu „Giallorossi“ se mu nedařilo a nedokázal
nahradit brazilského předchůdce Alissona Beckera. Postupně hostoval
v Cagliari, Evertonu a loni na podzim v druholigovém Sheffieldu United.
Třiapadesátinásobného švédského reprezentanta u „Fialek“ čeká souboj
o místo mezi tyčemi s Argentincem Emilianem Martínezem.

BRANKÁŘ LLORIS PRODLOUŽIL SE SPURS SMLOUVU.

Sampdoria vsadila na Giampaola
Novým trenérem Sampdorie Janov se stal Marco Giampaolo. Na lavičce
nahradil šestačtyřicetiletého Roberta D‘Aversu, který před sezonou uzavřel smlouvu do června 2023. Byl odvolán po porážce 1:2 s FC Turín. Jeho
čtyřiapadesátiletý nástupce se vrací do známého prostředí, Sampdorii
vedl už v letech 2016 až 2019. S janovským celkem pokaždé skončil v první
polovině tabulky, k té má ale v současné sezoně Sampdoria daleko.

Sparťanský kat zamířil do Moskvy
Fotbalisty Lille opustil minimálně pro jarní část sezony turecký útočník
nebo záložník Yusuf Yazici. Nejlepší střelec minulého ročníku Evropské
ligy bude hostovat v CSKA Moskva, součástí dohody je i opce na trvalý
přestup. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč pomohl v minulé sezoně Lille
po deseti letech k mistrovskému titulu sedmi ligovými brankami. Víc
zářil v Evropské lize, ve které nastřílel v osmi zápasech stejný počet
branek včetně hattricku na Letné při výhře 4:1 nad pražskou Spartou.
Letos se ale „Dogám“ nedaří podle představ, v lize jsou až desáté. Yazici
si na podzim nedokázal vybojovat místo v základní sestavě, a tak vedení
klubu sáhlo ke změně a jako náhradu za tureckého reprezentanta přivedlo bývalou velkou naději francouzského fotbalu Ben Arfu. Čtyřiatřicetiletý ofenzivní záložník s reprezentačními zkušenostmi v minulosti
prošel Lyonem, Marseille, Newcastlem, Paris St. Germain nebo Nice,
často ho ale brzdila zranění i problémy s disciplínou. Naposledy působil
minulou sezonu v Girondins Bordeaux, od července byl volným hráčem.
V Lille podepsal smlouvu do konce sezony.

Umtiti po operaci zlomeniny

STOPER UMTITI BUDE BARCELONĚ CHYBĚT.

Francouzský obránce Samuel Umtiti si na tréninku Barcelony zlomil zánártní kůstku a v úterý se podrobil operaci. Podle odhadů bude mimo
hru několik měsíců. Osmadvacetiletý mistr světa z roku 2018 působí
v Barceloně od léta 2016, kdy přišel z Lyonu. V posledních letech jej
trápí zranění, v této sezoně odehrál jediný zápas. I kvůli tomu při nedávném prodloužení smlouvy přistoupil na nižší plat, což zadluženému
katalánskému velkoklubu umožnilo zaregistrovat novou posilu útočníka
Ferrana Torrese.
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V Kóbe chystají sochu Iniestovi
Japonský klub Vissel Kóbe chystá spustit veřejnou sbírku, díky níž by financoval vznik bronzové sochy svého hráče a španělského mistra světa
Andrése Iniesty. Představitelé nejbohatšího týmu v zemi, který vlastní
miliardář Hiroši Mikitani, doufají, že se u veřejnosti povede vybrat částku ve výši 15 milionů jenů (2,8 milionu korun). Socha sedmatřicetiletého
záložníka by měla stát přímo před stadionem. Zájemci mohou přispět
částkou od 1100 po 1,1 milionu jenů. Přispěvatelé budou mít možnost se
s Iniestou při slavnostním odhalení sochy vyfotit nebo dokonce hlasovat o tom, jakou pózu by měla jeho socha zaujmout. Bývalý španělský
reprezentant přišel do Visselu v roce 2018 a těší se v zemi velké popularitě. Klub v souvislosti s jeho příchodem a zvýšeným počtem prodaných
vstupenek vydělal přes 100 milionů dolarů. Iniesta se rovněž objevil
v místních reklamách na saké nebo telefonní služby. Vloni prodloužil
s Kóbe smlouvu o dva roky a ročně si přijde na 30 milionů dolarů. V minulé sezoně skončil Vissel v lize třetí, nejvyšší soutěž dosud nevyhrál.
Z fotbalistů má sochu v Japonsku také brazilská legenda Zico, který působil v letech 1991-1994 v týmu Kašima Antlers.

Povýšený Ferguson
Vedení Evertonu povýšilo Duncana Fergusona do role dočasného trenéra místo minulou neděli odvolaného španělského kouče Rafaela Beníteze.
Někdejší skotský reprezentační útočník, který hrával i za Everton, tým
vedl poprvé v Premier League v sobotu doma proti Aston Ville (0:1).
Pozici prozatímního kouče si už vyzkoušel v roce 2019, kdy na lavičce
ve třech zápasech zaskočil po propuštění Marca Silvy. V trenérském
týmu Evertonu pak zůstal. Vedení klubu zatím pokračuje v hledání Benítezova stálého nástupce. Za kandidáty na uvolněné místo jsou považováni bývalí angličtí reprezentanti Wayne Rooney, jenž momentálně trénuje
druholigové Derby, či Frank Lampard, jenž před rokem skončil v Chelsea.

STOPER VERMAELEN POVĚSIL KOPAČKY NA HŘEBÍK.

Vermaelen ukončil kariéru
Belgický obránce Thomas Vermaelen ukončil v 36 letech kariéru. Bývalý
bek Ajaxu Amsterdam, Arsenalu či Barcelony bude asistentem reprezentačního kouče Belgie Roberta Martíneze. Na konci minulého roku mu
vypršela smlouva v japonském Visselu Kóbe, kde strávil dva a půl roku.
Předtím nastupoval za Ajax, Arsenal, AS Řím a Barcelonu, s níž získal
čtyři tituly a v sezoně 2014/2015 vyhrál Ligu mistrů. Za belgickou reprezentaci odehrál do loňska 85 zápasů a dal dva góly. V roce 2018 získal
bronz na světovém šampionátu v Rusku. Naposledy si za národní tým
zahrál ve čtvrtfinále loňského o rok odloženého EURO 2020, v němž
Belgičané podlehli 1:2 pozdějším evropským šampionům Italům.

Odešla legenda „Bílého baletu“
Francisco „Paco“ Gento, jeden z nejlepších fotbalistů historie Realu
Madrid, zemřel v 88 letech. Křídelní hráč začínal v Racingu Santander,
ale zbytek kariéry strávil v Realu. Za „Bílý balet“ v letech 1953 až 1971
absolvoval 600 zápasů a nastřílel 182 gólů. Jako jediný fotbalista vyhrál
šestkrát Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy mistrů. S Realem dohromady získal 24 trofejí včetně 12 španělských titulů
a dvou triumfů v domácím poháru. Za španělskou reprezentaci si během čtrnácti let připsal 43 startů a svou zemi reprezentoval na světových šampionátech v letech 1962 v Chile, kde si ve skupině zahrál proti
pozdějším vicemistrům Čechoslovákům, a 1966 v Anglii. Byl také čestným prezidentem Realu Madrid.

Ševčenka střídá Blessin

TRENÉR FERGUSON SE UJAL TOFFEES.

Odvolaného Andrije Ševčenka nahradil u fotbalistů FC Janov německý
trenér Alexander Blessin. Osmačtyřicetiletý kouč přišel do předposledního týmu tabulky italské Serie A z belgického Ostende a podepsal smlouvu
do roku 2024. Bývalý ukrajinský kanonýr Ševčenko vedl tým Janova v pouhých devíti ligových zápasech, v nichž jeho svěřenci utrpěli šest porážek
a třikrát remizovali. Na pásmo záchrany ztrácí Janov šest bodů.

Michail Antonio

Nenápadný
kanonýr
překonal
i legendu
Mezi hvězdami evropského a světového fotbalu jeho jméno nezáří
tak jasně, jako jiných slavnějších borců, přesto se už těsně po třicítce zařadil mezi legendy slavného anglického klubu. Navíc ve chvíli,
kdy londýnský West Ham, o kterém je řeč, prožívá jedno z nejúspěšnějších období za poslední desítky let. A velkou zásluhu na tom má
MICHAIL ANTONIO, kanonýr, který jej svými góly v posledních sezonách za úspěchem táhne.

PROFIL HVĚZDY

36

PROFIL HVĚZDY

37

PŘEKONAL KLUBOVOU LEGENDU
Kupovali před necelými sedmi lety borce, o kterém se vědělo, že by
góly mohl dávat. Michail Antonio, londýnský rodák, po rodičích s jamajskými kořeny, jich v předcházející sezoně za druholigový Nottingham nastřílel čtrnáct, což pro tehdejší šéfy průměrného klubu Premier
League bylo dostatečným doporučením. Že však kupují hráče, který se
časem prostřílí na první příčku klubové historie v počtu branek v nejvyšší anglické soutěži? To si asi nepředstavoval nikdo. Leč stalo se, loni
v srpnu zanedlouho dvaatřicetiletý fotbalista v zápase s Leicesterem
(4:1) svým prvním gólem nejprve vyrovnal legendárního Paola di Cania
a poté italského kanonýra druhou brankou překonal. Hned v úvodním
kole současného ročníku Premier League se totiž dostal Antonio dostal na metu 48 branek v barvách West Hamu, Di Canio jich má v klubových análech zapsáno 47. „Píšu historii,“ radoval se loni v létě nový
rekordman londýnského klubu.

V LETOŠNÍM ROČNÍKU PREMIER LEAGUE
UŽ MÁ NA KONTĚ OSM PŘESNÝCH ZÁSAHŮ.

HRU TĚLEM MÁ UROSTLÝ FORVARD VYPILOVANOU TÉMĚŘ K DOKONALOSTI,
OBRAT JEJ O MÍČ JE PRO OBRÁNCE TÉMĚŘ NEMOŽNÝM ÚKOLEM.

DĚTSTVÍ: PÁR JEHO PŘÁTEL
BYLO UBODÁNO K SMRTI

rozhodně nebyl Antoniův případ. Z ulice k fotbalu se totiž dostal až
ve dvanácti letech, kdy začal hrát za jiholondýnský klub Tooting &

Než však mohl pomýšlet na nějaké rekordy, musel projít řadou

Mitcham United. Pokud vám tento název moc neříká, pak vězte, že jde

těžkých zkoušek a jeho cesta k ligovému výsluní v nejslavnější soutěži

o klub mimo profesionální anglické soutěže. Proto i ve chvíli, kdy se

světa nebyla zdaleka přímá. Už třeba proto, že se svými jamajskými

v sezoně 2007-2008 probojoval do prvního mužstva právě Antonio,

rodiči vyrůstal v londýnské čtvrti Wandsworth, což rozhodně nebylo

se nedalo čekat, že se ke slovu hlásí aktuálně jeden z elitních útočníků

v té době právě idylické místo. A Michail to několikrát poznal na vlast-

Premier League.

ní kůži. Byl svědkem pouličních bojů tamních gangů, při nichž nebylo
výjimkou násilí silně ohrožující zdraví. „Pár mých přátel bylo ubodáno
k smrti, viděl jsem, jak jich několik bylo postřeleno,“ přiznává realitu

PUTOVÁNÍ PO KLUBECH UKONČIL WEST HAM
Stalo se. O necelé dva roky později se totiž přihlásil se zájmem jiný

svého dětství, jež mu nepřipadala nijak výjimečná: „Když jste slyšel, že

londýnský klub Reading a to už byla, v případě dalšího růstu, vstupen-

byl někdo pobodán, reakcí bylo, že jste se jen zajímal, jestli to přežije.

ka mezi elitu. Antonio ji využil, ale chvíli mu to trvalo. V průběhu svého

Nebylo překvapením o něčem takovém slyšet.“

působení totiž docela pendloval. Jednou odešel na hostování do Cheltenham Townu, pak dokonce zpátky do Tootingu & Mitcham, zahrál si

K FOTBALU AŽ VE DVANÁCTI

V PROSINCOVÉ BITVĚ SE SOUTHAMPTONEM JEDNOU ROZVLNIL SÍŤ, KLADIVÁŘI VŠAK NAKONEC PADLI 2:3.

i v Southamptonu a Colchesteru United. Až jeho poslední hostování

Mladému Michalovi pomohl ven z tohoto období i fotbal. Nečekej-

z Readingu, do Sheffieldu Wednesday, se v roce 2012 proměnilo na tr-

te ale, že byl jedním z těch, který k němu utíkal už od útlého dětství.

valý přestup. O dva roky později přestoupil do Nottinghamu Forest,

V tomto období sice už bylo běžné, že později výborní fotbalisté za-

kde jeho 16 gólů v 50 zápasech upoutalo pozornost prvoligového West

čali s tréninkem v některém z klubů v šesti sedmi letech, tohle ale

Hamu United, který mu v roce 2015 nabídl smlouvu.
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HŘÍŠNÝ TANEC PŘI REKORDU
Ani tehdy ale zdaleka nebylo jasné, že West Ham získal střelce,
který se zapíše do klubové historie. V počátku svého angažmá hrál
na mnoha pozicích, včetně pravého obránce, křídelníka a až později
se stal hlavním útočníkem týmu. Ostatně jeho cestu lze dobře vystopovat i na střelecké bilanci. Přestože třeba hned v první sezoně
dal v zápasech Premier League osm branek, na růžích ustláno v očích
trenérů neměl a přišla i sezona, kterou zakončil s chabými třemi zásahy. Jenomže poslední dvě před tou aktuální se jeho střelecká potence ustálila a směřovala směrem vzhůru. V obou ligových ročnících
se trefil desetkrát a hned v prvním zápase aktuálního překonal již
zmíněný klubový rekord. A proslavil se i tím, jak jej oslavil. Dopředu
samozřejmě dobře věděl, že má blízko k vrcholu klubového žebříčku,
a říkal si, že pokud se mu povede přeskočit italského předchůdce,
nemůže to nechat jen tak. „Hlavou mi běželo: ‚Musím vymyslet něco
speciálního.‘“ Což se mu taky povedlo. Nechal si z papírového kartonu
vyrobit svého dvojníka. Proč? „Bavili jsme se o tom v minulém týdnu.
Říkal jsem si, že by bylo nejlepší to oslavit zvedačkou z filmu Hříšný ta-

VYSTŘÍLÍ LETOS WEST HAMU VYSNĚNOU LIGU MISTRŮ?

PRO TRENÉRA DAVIDA MOYESE JE NEPOSTRADATELNÝM
ČLENEM ZÁKLADNÍ SESTAVY KLADIVÁŘŮ.

nec. Možná by bylo lepší, aby mě někdo zvednul, ale…“ Nakonec tedy

ka neplatí. Rok 2022 totiž pro Antonia začal příjemnou zprávou o pro-

hned po prvním gólu, kterým vyrovnal Di Caniu, zvednul nad hlavu

dloužení smlouvy ve West Hamu o další dva roky. Takže pokud ji obě

lehčí verzi sebe samého. „Můj dobrý kamarád Darren Randolph (ná-

strany dodrží, nebude Antoniovi moc chybět do kulaté desítky ode-

hradní brankář, pozn. red.) se o to na lavičce staral,“ podotkl Antonio.

hraných sezon v jedněch barvách. Otázkou teď hlavně je, kam posune

Po dvou gólech a překonání rekordu dále uvedl: „Je to něco úžasného,

svůj vlastní střelecký rekord. V tuto chvíli má hodnotu 54 branek.

zní to krásně. A je to úleva.“

REPREZENTACE SE NEDOČKAL,
HRAJE ZA JAMAJKU

Michail Antonio

Úleva taková, že ve svých střeleckých kouscích nadále pokračuje,

ZKUŠENÝ SNAJPR JE S 54 ZÁSAHY HISTORICKY NEJLEPŠÍM STŘELCEM WEST HAMU V PREMIER LEAGUE.

k čemuž mu pomáhá i výborná sezona londýnského klubu, na níž se po-

Celé jméno: Michail Gregory Antonio * Datum narození: 8. břez-

dílejí také čeští reprezentanti Souček a Coufal. Už nyní, kdy je Premier

na 1990 (31 let) * Místo narození: Wandsworth, Anglie * Výška:

League jen kousek za svoji polovinou, má na svém kontě osm branek

180 cm * Pozice: útočník * Současný klub: West Ham United,

a lepší v této bilanci jsou jen střelci Liverpoolu Salah a Jota a kanonýr

číslo dresu: 30 * Mládežnické kluby: 2002-2008e Tooting & Mit-

Leicesteru Vardy. Navíc překonání desetigólového vlastního sezonního

cham United * Profesionální kluby: 2008 Tooting & Mitcham

rekordu je blízko. A když už byla řeč o českých reprezentantech, jak

United (4 góly), 2008-2012 Reading (1), 2009 Tooting & Mitcham

na tom je s národním týmem vlastně Antonio? Dlouhá léta čekal na po-

United (3), 2009 Cheltenham Town (40, 2009-2010 Southam-

zvánku od koučů anglického mužstva, za které toužil hrát, a protože

pton (3), 2011 Colchester United (4), 2012 Sheffield Wednesday

se nedočkal, začal loni reprezentovat zemi, kde se narodili jeho rodiče.

(5), 2012-2014 Sheffield Wednesday (12), 2014-2015 Nottingham

První zápas v dresu Jamajky odehrál v září a dosud stihl další dva. Zatímco reprezentaci v poslední době změnil, o klubovém dresu to zdale-

Forest (16), 2015-? West Ham United (54)

Fotbalová asociace
České republiky
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Reprezentantky do 19 let
na soustředění v Plzni
DALŠÍ AKCÍ MLADÝCH FOTBALISTEK BUDE ÚNOROVÝ PŘÍPRAVNÝ TURNAJ VE ŠPANĚLSKU.

„Jsme všichni moc rádi, podmínky tady v Plzni máme fantastické,

Fotbalistky do devatenácti let mají před sebou náročný půlrok,

nic nám nechybí a jsme hlavně rádi, že můžeme být pospolu,“ uvedl

který vyvrcholí domácím mistrovstvím Evropy. „Na úvodní poradě

trenér českého týmu.

jsme probírali, co nás čeká. Holkám jsme vysvětlovali i program před

I tak musel před soustředěním udělat několik změn v nominaci.

Eurem,“ doplnil trenér Navrátil.

„Donominovali jsme Brejškovou s Korvasovou, které nahradily Holou,

Soustředění si pochvalovala i kapitánka týmu Lucie Jelínková. „Je

Lindákovou, Švíbkovou a Raušovou, takže je zde nakonec osmnáct

super, že jsme se po dlouhé době sešly a nálada je tady úplně skvělá

hráček a tři brankářky,“ upřesnil.

a jsem ráda, že se to povedlo uspořádat. Parta je super, umíme si udělat srandu,“ prozradila.
Je si vědoma, že jaro pro ni a spoluhráčky nebude lehké. „Bude to
hodně náročné, teď jsme začaly přípravu a vlastně do Eura se vůbec
nezastavíme. Je tam liga, pohár, soustředění, turnaj ve Španělsku,“
pokračovala. V dubnu bude hostit Česká republika druhé kolo kvalifikace ME. „Bude to důležitá příprava a chceme se udržet v Lize A.
Bude to náročně i kvůli maturitám, ale je super, že je to v Česku,“ do-

Foto: Pavel Jiřík ml.

dala Jelínková. 

www.fotbal.cz
REPREZENTANTKY DO 19 LET ABSOLVOVALY SOUSTŘEDĚNÍ V PLZNI.

Reprezentace žen do 19 let absolvovala od čtvrtka čtyřdenní soustředění v Plzni, v únoru pak čeká svěřenkyně trenéra Jana Navrátila přípravný turnaj ve Španělsku. Reprezentační devatenáctka se bohužel nemohla
setkat na listopadovém soustředění, a tak si trenér Jan Navrátil pochvaloval, že je tým opět pohromadě.

PROGRAM WU19
Soustředění (Plzeň): 20. - 23. 1. 2022
WU19 - Turnaj Španělsko (Pinatar Arena)
14. - 23. 2. 2022

TRENÉR JAN NAVRÁTIL SI PODMÍNKY
V PLZNI VELMI POCHVALOVAL.

WU19 - Kvalifikace ME 2022 - 2. kolo, Liga A (Česká republika)
6. 4. Irsko - Česká republika (Opava)
9. 4. Česká republika - Řecko (Opava)
12. 4. Česká republika - Francie (Frýdek-Místek)
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FIFA zahájila předprodej
vstupenek na MS v Kataru

KAPITÁNKA LUCIE JELÍNKOVÁ: „TEĎ JSME ZAČALY PŘÍPRAVU A DO EURA SE VŮBEC NEZASTAVÍME.“

BUDE SE MS V KATARU TÝKAT TAKÉ ČESKÝCH REPREZENTANTŮ?

Mezinárodní fotbalová federace FIFA zahájila první fázi předprodeje
vstupenek na mistrovství světa, které od 21. listopadu bude hostit Katar. V nabídce jsou nejen lístky na jednotlivé zápasy od úvodního utkání až
po finále, ale i různé balíčky.
Fanoušci mohou získat vstupenky na všechny zápasy vybraného
týmu v základní skupině, mohou si ale objednat i zvláštní sérii lístků
a shlédnout ve čtyřech po sobě jdoucích dnech zápasy na čtyřech různých stadionech.
Ve hře o postup na šampionát jsou stále i čeští reprezentanti, které v březnu čeká semifinále play off se Švédskem. V případě postupu
narazí svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve finále baráže na lepšího
z dvojice Rusko - Polsko.
Fanoušci mohou ode dneška lístky předobjednávat na webu FIFA
do 8. února. V případě, že bude zájemců více než vstupenek, bude se
KVALIFIKAČNÍ BITVY ME ČEKAJÍ REPREZENTANTKY DO 19 LET V DUBNU.

o ně po uzávěrce rezervací losovat. O tom, zda byla objednávka úspěšná, bude jasno do 8. března.
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Předseda FAČR Petr Fousek
navštívil Královéhradecký kraj
Foto: Lubomír Douděra

PO VÝSTAVBĚ NOVÉ FOTBALOVÉ ARÉNY BY SE V HRADCI KRÁLOVÉ
MOHLY KONAT ZÁPASY ČESKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ.

Po setkání se zástupci prvoligového FC Hradec Králové reprezentovaného místopředsedou představenstva klubu Milanem Přibylem

20. FORTUNA Galavečeru Našeho fotbalu oceněn za rozvoj fotbalu
za realizovaný projekt Bavíme se sportem.

došlo na pracovní oběd s primátorem města Alexandrem Hrabálkem

Předseda asociace vyzdvihl také práci předsedy místního KFS, člena

a náměstkem primátora Jiřím Bláhou, na kterém se řešilo mimo jiné

VV FAČR a místopředsedy Regionální komise Václava Andrejse, který

i téma rekonstrukce tamního Malšovického stadionu a jeho možné bu-

předsedu FAČR s generálním sekretářem na jejich cestě krajem celou

doucí využití pro potřeby českých reprezentačních týmů.
„Po dokončení stadionu, pokud splní nároky a kritéria UEFA i naše

dobu doprovázel. V Královéhradeckém kraji se 10. února ve Dvoře Králové uskuteční také další zasedání Regionální komise FAČR.

z pohledu asociace, by se v Hradci měly uskutečnit mezistátní zápasy

„Do Hradce Králové a Královéhradeckého kraje jezdím rád. Je to

mládežnických výběrů, reprezentačních kategorií i ženského fotbalu.

kraj, který má za sebou dlouhou fotbalovou historii. Byl to vůbec první

Věřím, že memorandum bude schválené městem i u nás na fotbalové

kraj, který jsem v Čechách navštívil při zahájení své volební kampaně

asociaci,“ řekl Petr Fousek, který by se měl 22. února letošního roku zú-

a byl jsem zde hned po svém zvolení na pozvání Václava Andrejse,“ řekl

častnit také slavnostního zahájení rekonstrukce zmíněného stadionu.

předseda Fousek.

Delegace FAČR se po návštěvě Hradce Králové přesunula do Náchoda, kde došlo k setkání se členy Výkonného výboru KFS, představiteli

Foto: Lubomír Douděra

všech pěti okresních fotbalových svazů a jednotlivých klubů i sekretariátem KFS, kde se diskutovala témata asociace, českého i královéhraPETR FOUSEK BĚHEM SVÉ NÁVŠTĚVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI.

deckého fotbalu.
Speciální poděkování za svoji činnost obdržel OFS Náchod reprezentovaný předsedou Petrem Vítkem a také klub FK Náchod v čele

Předseda FAČR Petr Fousek navštívil v doprovodu generálního sekretáře
Michala Valtra Královéhradecký kraj, kde se setkal nejen s celou řadou fotbalových funkcionářů, ale i s primátorem města Alexandrem Hrabálkem.

s klubovým předsedou Milanem Vikem. OFS Náchod byl na nedávném

www.fotbal.cz

PŘEDSEDU FAČR PETRA FOUSKA DOPROVÁZEL
BĚHEM POBYTU V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
PŘEDSEDA TAMNÍHO KFS VÁCLAV ANDREJS.
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Radek Příhoda: „Zimní seminář
rozhodčích se povedl!“

S PRŮBĚHEM SEMINÁŘE BYL PŘEDSEDA KOMISE
ROZHODČÍCH FAČR RADEK PŘÍHODA VELMI SPOKOJEN.

Další náplň zimního semináře, kterého se zúčastnilo 30 hlavních

tit do kratšího časového úseku. „Samozřejmě by bylo ideální, kdyby-

rozhodčích, 42 asistentů a tři videorozhodčí VAR? Především analýza

chom společně mohli pracovat třeba týden a někam vycestovat. Musí-

herních situací z podzimní části domácích soutěží a spolupráce roz-

me však respektovat současné podmínky a přizpůsobit se. S ohledem

hodčích s VAR.

na situaci se nám podařilo naplnit všechno, co jsme si naplánovali,“ po-

„Seminář se povedl, jsme s ním jako celá komise spokojeni. Líbil se
ROZHODČÍ Z PROFESIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ
ABSOLVOVALI TŘÍDENNÍ PŘÍPRAVNÝ KEMP V PRAZE.

Rozhodčí z domácích profesionálních soutěží za sebou mají přípravný
kemp před blížícím se startem domácích soutěží. Pod vedením Komise rozhodčích FAČR v čele s Radkem Příhodou se seminář zkrátil na tři dny, rozhodčí v Praze zvládli naplánovaný program s absolvovanými fitness testy
a pravidlovými testy.

kračoval Příhoda.

nám přístup všech rozhodčích, kluci makali a jsou podle všeho dobře

A upozornil i na to, že také během právě skončeného semináře bylo

připraveni na jarní část sezony. Co se týče teorie, chtěli jsme rozhod-

nutné částečně improvizovat. Například přesunout fyzické testy z pů-

čím zdůraznit směr, kterým jdeme a chceme se jej držet i nadále,“ uvedl

vodně plánovaného pátku již na čtvrtek - kvůli aktuálním klimatickým

Příhoda pro www.fotbal.cz.

podmínkám v České republice. „Za to patří dík naší fitness trenérce

Za běžných podmínek rozhodčí v zimní pauze cestovali na týdenní

Nadě Koštovalové, která vše dokázala operativně vyřešit a zařídit kry-

zahraniční kemp, vzhledem k současné epidemiologické situaci nyní

tou nafukovací halu. Fyzické testy jsme tedy také zvládli, rozhodčí byli

museli improvizovat, zůstat v domácích podmínkách a program zhus-

dobře připraveni,“ uvedl Příhoda.
Na seminář dorazilo také sedm úplných nováčků na profesionální lis-

www.fotbal.cz

tině: Lukáš Nehasil, Dominik Starý, Vojtěch Opočenský, Michael Kvítek,
Filip Kotala, Jaroslav Hádek a David Žurovec. Ti se posunuli z nižších
soutěží z Řídících komisí pro Čechy a Moravu.
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„Budeme je chtít postupně zapojit nejprve do druhé nejvyšší soutěže. Když se jim bude dařit a budeme o někom přesvědčeni, že má
výkonnost, tak mu třeba dáme ke konci soutěže zápas první ligy,“ vysvětlil Příhoda.
Domácí nejvyšší soutěž odstartuje za tři týdny, Příhoda zmínil možné novinky, které se jí mohou dotknout. Komise dále zvažuje možnost
povolání některého ze zahraničních rozhodčích na exponovaná utkání.
„Přes generálního sekretáře FAČR jsme poptali možnost zapojení rozhodčích z německé a polské ligy. Nyní čekáme na zpětnou vazbu, jakmile ji dostaneme, budeme informovat také všechny kluby,“ řekl Příhoda.
V zimních přípravných zápasech v rámci Tipsport ligy se začala testovat také kalibrovaná čára, která může přispět k řešení hraničních

SUDÍ MUSELI ZVLÁDNOUT I FYZICKÉ TESTY.

ofsajdových situací. Příhoda vítá, že se zmíněná problematika v českém
prostředí řeší. „Kalibrovaná čára se zřejmě otestuje v jarním utkání
Sparta - Plzeň, ale samozřejmě zatím v off-line režimu a nebude použi-

pak se budeme bavit o finanční stránce věci. Na místě patří poděková-

ta přímo v utkání. Technologie, kterou tady máme, by měla dle garanta

ní za podporu v této otázce vedení Ligové fotbalové asociace a FAČR,

VAR Michala Beneše v našich podmínkách fungovat. Pokud se osvědčí,

s nimiž v této otázce intenzivně komunikujeme,“ dodal Příhoda.

BĚHEM SEMINÁŘE SE S ROZHODČÍMI SETKAL I ŠÉF FAČR PETR FOUSEK.

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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Čeští futsalisté vyhráli
dvakrát v Německu.
Mladíci skórovali…
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Foto: DFB

Foto: DFB

PROTI NĚMECKU ODEHRÁLI FUTSALISTÉ HISTORICKY UŽ PĚT ZÁPASŮ A VŠECHNY VYHRÁLI.

Úvodní zápas nabídl góly až po přestávce. Hattrickem se zaskvěl

kračoval: „Neběhali jsme, nebyli jsme důrazní na balonu a v podstatě

David Drozd a Češi zvítězili 3:1. Výsledek byl ale jediný, co trenéra

věci, které jsme trénovali a chtěli je přenést do utkání, jsme hráli velice

Tomáše Neumanna uspokojilo. „Nelíbilo se mi vůbec nic. Z naší strany

špatně. Nebyli jsme schopní si nahrát na pět metrů. Přihrávali jsme si

bylo všechno špatně,“ bědoval po vyhraném utkání trenér Česka a po-

na hlavu nebo pod střechu tribuny.“

Foto: DFB

ČEŠTÍ FUTSALISTÉ DVAKRÁT PORAZILI NĚMECKO.

Česká futsalová reprezentace odehrála o víkendu dva přípravné duely
v německém Hohenstein-Ernstthal. V sobotu vyhrála Neumannova družina 3:1, v nedělní odvetě pak 7:4.

SOBOTNÍ VÝHRU REŽÍROVAL HATTRICKEM DAVID DROZD (VLEVO).
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Jediné pozitivum našel Neumann na výsledku: „V takovém střetnutí

Nedělní zápas byl o poznání lepší. Padlo v něm jedenáct branek

s houževnatým soupeřem, který byl takticky velmi dobře připraven,

a českým tým zvítězil 7:4. Dvěma góly se v reprezentačním dresu uká-

jsme dokázali nakonec vyhrát. Vrchol všeho byla naše power play, při

zali mladíci Daniel Klíma a Jan Křemen.

Foto: DFB

„Utkání bylo jiné než to první,“ usmíval se Tomáš Neumann a pokra-

které jsme nahráli soupeři a ten skóroval do prázdné brány. Takhle nejde hrát za reprezentaci.“
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čoval: „Začali jsme velmi dobře. První půle byla přesně taková, jak jsme

Foto: DFB

TOMÁŠ VNUK (VLEVO) V SOUBOJI S NĚMECKÝM SOUPEŘEM.

chtěli hrát. Využili jsme věci z tréninku. Dobře jsme zahrávali standardní situace i hru s gólmanem. Dostávali jsme se do mnoha šancí, ale bohužel jsme si zápas malinko zdramatizovali.“
A jaký byl hlavní rozdíl mezi oběma zápasy? „V sobotu jsme po dobrém začátku polevili a Němci se nám svou houževnatostí a bojovností
vyrovnali. Přehrávali nás v osobních soubojích. V neděli se hrálo jinak.
Dávali jsme balony včas, dobře jsme kombinovali a měli jsme ve všech
fázích navrch. Kvůli nemohoucnosti v zakončení skončil zápas jen tříbrankovým rozdílem,“ odpověděl Neumann.
Český kouč si pochvaloval také nasazení mladých futsalistů: „Je pro
mě důležité, že jsme zapracovali mladé kluky, kteří si vyzkoušeli hrát
mezistátní zápas. Zjistili, že je to úplně něco jiného než ligové utkání. Moc se mi líbili oba brankáři, na tom můžeme stavět. V neděli hrál
mnohem lépe Honza Křemen. Dva góly dal také Dan Klíma. Je to pro
mě pozitivní. Takový Jirka Vokoun už může hrát zápasy proti silnějším
KAPITÁNEM ČESKA V PRVNÍM UTKÁNÍ BYL HRÁČ HOHENSTEINU DANIEL KLÍMA.

mančaftům, protože do sestavy v pohodě zapadl. Zvládne vyšší level,
než je Německo.“

NĚMECKO - ČESKÁ REPUBLIKA 1:3 (0:0)
Branky: 37. Meyer - 33. D. Drozd (Žežulka), 34. D. Drozd, 40. D. Drozd (Vnuk).
Německo: Wittig (Wiegels, Pless) - Ak, Matic, Claus, Meyer, Sözer, Hadziavdic,
Aghnima, Gecim, Sipahi, Schulz, Ziskin. Trenér Marcel Loosveld.
Česká republika: Hůla (21. Žežulka) - Klíma, P. Drozd, Koudelka, D. Drozd - Vokoun,
Křemen, Seidler, Holý, Buchta, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.

NĚMECKO - ČESKÁ REPUBLIKA 4:7 (1:5)
Branky: 7. Matic, 22. Meyer, 29. Wittig, 34. Gecim - 3. Seidler (Vnuk), 5. Klíma
(D. Drozd), 7. Křemen (Vnuk), 17. Vokoun (Seidler), 20. Křemen (Seidler), 27. Klíma
(Žežulka), 33. Koudelka.
Německo: Wiegels (Pless) - Wittig, Ak, Matic, Claus, Meyer, Sözer, Hadziavdic,
Aghnima, Gecim, Sipahi, Schulz, Ziskin. Trenér Marcel Loosveld.
Česká republika: Hůla (21. Žežulka) - Klíma, P. Drozd, Koudelka, D. Drozd - Vokoun,
Křemen, Seidler, Holý, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.
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