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Vážení čtenáři!
Pachatel se vrací na místo činu, tak by mohl znít ti-

tulek rozhovoru s Tomášem Pekhartem� Třiatřicetile-

tý fotbalový světoběžník si kromě české ligy vyzkou-

šel i angažmá v Německu, Řecku, Izraeli, Španělsku 

či Turecku� Ovšem velké úspěchy sklízel především 

v Polsku, kde se stal mistrem ligy a jejím nejlepším 

střelcem� Český reprezentant se po půlroce stráve-

ném v tureckém Gaziantepu nyní opět vrátil do Legie 

Varšava, v jejímž dresu plánuje navázat na předchozí 

triumfy a prostřílet se i do Klubu ligových kanonýrů 

časopisu Gól: „Pro mě je vstup do Klubu kanonýrů 

velkou motivací� Chci, aby dcera byla u toho, až dám 

stý gól, a já ji po zápase mohl vzít na hřiště�“

V jiném prestižním klubu našeho časopisu je To-

máš Grigar� Odznak Klubu ligových brankářů, kam 

mohou vstoupit jen ti borci, kteří v lize vychytali 

sto prvoligových nul, sice kvůli covidovým omezením 

obdržel s dvouletým zpožděním, ovšem kvůli tomu si 

čerstvý čtyřicátník aktivní kariéru v Teplicích roz-

hodně neprodloužil� Byť narozeninové oslavy mu při 

víkendovém domácím debaklu 0:5 od Baníku zhořkly� 

„Přijde mi, že když mám nějaké významné číslo, třístý 

zápas nebo něco takového, tak dostaneme takovou 

rychtu,“ říká v rubrice Můj týden�

Slavnostní pocity z otevření nového stadionu 

v Pardubicích si naplno nevychutnal ani kouč Rado-

slav Kováč, neboť jeho svěřenci padli se Slavií 0:2� 

V rozhovoru pro Gól ale přiznává, že po skončení 

pražského azylu na skutečně domácí prostředí 

v záchranářských bojích hodně spoléhá: „Se Sla-

vií panovala super atmosféra� Na Bohemce na nás 

chodilo pět set lidí, tady bylo víc než čtyři tisíce 

fandů� Tohle je rozdíl a pomoc!“  

Tak krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

 „Po zápase jsem zůstal hodně dlouho u naší branky, zatímco hosté se pochopitelně radovali� 

S „Laštym“ (Janem Laštůvkou), který je o půl roku starší než já, jsme si proto ani nestihli nic říct� 

Jen jsme se před utkáním pozdravili, nic víc� Přijde mi, že když mám nějaké významné číslo, třístý 

zápas nebo něco takového, tak dostaneme takovou rychtu� Minule to bylo doma 0:4 s Jabloncem, 

při čtyřicetinách dostanu pět gólů od Baníku… Už proto preventivně nechci nic slavit!

„DVACETINY? PODPIS SMLOUVY SE SPARTOU!“
Dobře si vzpomínám, když mi bylo o polovinu míň� Přímo na svoje dvacáté narozeniny jsem 

totiž podepisoval smlouvu ve Spartě, byl to mě takový milník vstupu do velkého fotbalu� Když 

mi bylo třicet, to už jsem byl pár let v Teplicích� Je to už skoro patnáct roků, co tady chytám, 

a dojíždím sem! 

V minulém kole na Bohemce byla první půle taková oťukávací po zimní pauze, oboustranně 

jsme vyčkávali, co kdo bude hrát� Po přestávce na nás „Klokani“ nastoupili, hráli na tu svoji bran-

ku, za kterou mají kotel se svými fanoušky� Byli o hodně lepší, my jsme se mockrát nedostali ani 

za půlku hřiště� Naopak doma proti Baníku jsme sehráli obstojný první poločas� Říkali jsme si, že to 

bude o prvním gólu, a kdo ho dá, ten vyhraje� A my jsme si jich nedali nakonec dát pět…

„NEJVĚTŠÍ KLEPEC BYL 0:8 DOMA S „BOLKOU“…“
 Ale to nebyl největší klepec, který jsem s Teplicemi zažil� Tři roky zpátky za trenéra Stan-

dy Hejkala jsme hráli v prvním ročníku nadstavby tu prostřední skupinu a prohráli jsme doma 

s Boleslaví 0:8… To byl ještě větší klepec� Jsou to takové zápasy, že do čeho soupeř kopne, to 

vám spadne do sítě…

Skoro všechny góly byly jako přes kopírák� Kluci z Baníku si mohli v klidu dojít až do našeho 

vápna a rozmyslet se, jestli dají balon pod sebe, nebo před prázdnou bránu� Hodně jim pomohl 

první gól a vzápětí přidali ještě druhý� My jsme se pořád tlačili dopředu, že chceme se zápasem 

ještě něco udělat� Tím vznikaly prostory na brejky, které ostravským hráčům po našich ztrátách 

vycházely� Po třetím gólu jsme to, myslím, měli vzadu zabetonovat a neinkasovat další dvě branky�   

 V UTKÁNÍ S OSTRAVOU MĚL TOMÁŠ GRIGAR 
 HODNĚ DŮVODŮ NA SVÉ SPOLUHRÁČE KŘIČET… 

Fotbalový týden Tomáše Grigara

„V kabině se 
hodně křičelo!“

Takhle si svoje čtyřicáté narozeniny na trávní-
ku nepředstavoval! I když z minulosti má v živé 
paměti, že zřejmě funguje pověstný zákon schvál-
nosti, takže místo oslavy vítězství se spoluhráči 
se loudáte ze hřiště s čerstvým debaklem v síti. 
Velezkušený teplický brankář TOMÁŠ GRIGAR 
to prožil v sobotu na Stínadlech, kde fotbalis-
té ostravského Baníku nasázeli ve druhé půli 
do jeho sítě potupné „bůro“…

 TOMÁŠI GRIGAROVI GRATULUJE VEDENÍ TEPLIC 
 PŘED SOBOTNÍM DUELEM S BANÍKEM K JEHO ČTYŘICÁTINÁM. 

  Barák už patří 
Fiorentině
Reprezentant Antonín Barák přestoupil 
z Hellasu Verona do Fiorentiny� Osma-
dvacetiletý záložník už od loňského léta 
v klubu z Florencie hostoval� Součástí 
hostování byla i opce na určitý počet 
absolvovaných utkání, což nyní nastalo� 
Český středopolař, který se stal minu-
lé pondělí otcem druhého syna Domi-
nika, za „Fialky“ odehrál 23 soutěžních 
zápasů a vstřelil pět gólů� Za Hellas dal 
v 68 soutěžních utkáních 18 gólů� V Itálii 
si zahrál také za Lecce a Udine, kam za-
mířil v roce 2017 ze Slavie, působil také 
v mateřské Příbrami� V národním týmu 
má na kontě 35 utkání a osm branek� 
Podle italských médií podepsal kontrakt 
do června 2027�

  Zimu zlobí meniskus
Obránce David Zima kvůli problémům 
s meniskem nepomůže fotbalistům Turí-
na v nejbližších utkáních� O zdravotních 
potížích dvaadvacetiletého stopera in-
formovala italská média� Podle serveru 
transfermarkt�com bude někdejší hráč 
Olomouce a Slavie mimo hru minimálně 
měsíc� Český bek chyběl v nominaci na li-
gový duel s Empoli a ve středu nezasáhl 
ani do čtvrtfinálového zápasu Italského 
poháru proti Fiorentině� Patnáctiná-
sobný reprezentant, který nevynechal 
v uplynulém ročníku Ligy národů ani 
minutu, absentoval i na začátku sezony� 
Kvůli poranění ramena zmeškal úvodní 
čtyři soutěžní zápasy� Ve své druhé se-
zoně v FC Turín zasáhl do 11 soutěžních 
utkání� Pětkrát nastoupil od začátku, 
z toho čtyřikrát v lize� 

  Nepotřebný Sáček 
do Bialystoku
Záložník Michal Sáček přestoupil ze 
Sparty do Jagiellonie Bialystok, se kte-
rou podepsal smlouvu do konce června 
2025� V novém týmu se sejde s dalšími 
českými fotbalisty Martinem Pospíši-
lem a Tomášem Přikrylem� Šestadvace-
tiletý středopolař nastupoval za A-tým 
Sparty od jara 2016, odehrál za ni 201 
soutěžních utkání, v nichž dal tři góly� 
Největšího úspěchu s letenským cel-
kem dosáhl v sezoně 2019/2020, kdy 
s ním vyhrál MOL Cup� Má na kontě i je-
den reprezentační start� V zimě s ním 
ale na Letné, kde mu v červnu končila 
smlouva, přestali pro jaro počítat, tak-
že se vydal na první zahraniční angažmá 
do polské Ekstraklasy�

  Tomič se upsal Slavii 
a jde do „Bolky“
Pražská Slavia získala ze Slovácka slo-
venského obránce Michala Tomiče a vzá-
pětí ho poslala na půlroční hostování 
do Mladé Boleslavi� Třiadvacetiletý bek 
podepsal v Edenu smlouvu do léta 2026� 
V Uherském Hradišti působil od roku 
2020 a smlouvu měl do konce této sezo-
ny� Na konci minulého roku se nedohodl 
s klubem na jejím prodloužení a vedení 
Slovácko ho přeřadilo do třetiligové 
rezervy� Nakonec bude pokračovat 
v nejvyšší soutěži, jaro stráví v Mladé 
Boleslavi� V české lize dosud odehrál 54 
zápasů a dal jeden gól� Jako dorostenec 
si vyzkoušel italský fotbal v Sampdo-
rii Janov, odkud se v roce 2019 vrátil 
na Slovensko a nastupoval za Žilinu� Pro-
šel také mládežnickými reprezentacemi�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���

Foto: fkteplice�cz

Foto: fkteplice�cz
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toho uděláme blbé chyby, znehodnotíme celý zápas a prohrajeme 0:5! Řekli jsme si, že s Bo-

hemkou jsme dostali druhý gól po hloupém faulu ze standardky� Zdůrazňovali jsme si proto, že 

bychom se toho měli vyvarovat� Ale to neznamená, že přestaneme včas přerušovat protiúto-

ky Baníku, přistupovat pozdě k jeho hráčům a necháme je bez soubojů dojít až do vápna, kde si 

pak mohli dělat, co chtěli…

Vedení Teplic udělalo po každém domácím zápase společné večeře, při kterých ještě pro-

bereme a dohrajeme utkání� Myslím si, že je to dobře� Bývají zhruba půldruhé hodiny po konci 

utkání, po regeneraci, takže debata při nich je už poklidnější� Po skupinkách nebo u jednotli-

vých stolů se řešilo, co se mělo udělat jinak a líp, kde byly chyby� V neděli dopoledne pak máme 

trénink a v pondělí volno� 

„VE ZLÍNĚ NESMÍME PROHRÁT!“
V příštím kole jedeme do Zlína, který se nám po dvou remízách přiblížil� Bude to v sobotu 

hodně důležitý zápas, když to řeknu naplno, tak ho nesmíme prohrát! Když vyhrajeme, tak to 

bude úplně úžasné… Máme docela šílený los! Po Zlínu máme na Stínadlech Slavii a pak cestujeme 

dvakrát ven - do Jablonce, který je taky namočený na konci tabulky, a na Spartu… V lize, pokud 

nehrajete na Letné, v Edenu nebo v Plzni, jsou zápasy většinou vyrovnané� V této sezoně čtyři 

nebo pět týmů bude bojovat mezi sebou o záchranu až do konce�

Poslední dva tři roky prodlužuji smlouvu vždy jen na jednu sezonu� V létě se s vedením Teplic 

budeme bavit, jestli to ještě dává smysl, jestli mám na ligu ve čtyřiceti letech pořád výkonnost�“ 

„VYPADLO PĚT HRÁČŮ ZE ZÁKLADNÍ SESTAVY…“
Bohužel bylo znát, že nám vypadli útočníci� „Abdu“ (Abdallah Gning) dostal čtvrtou kartu 

na Bohemce, doteď nechápu za co, „Žakyno“ (Filip Žák) se zranil v týdnu při tréninku, Daniel 

Fila se ze zranění teprve léčí… Mladý „Vachy“ (Tadeáš Vachoušek) se vpředu snažil hrát, podr-

žet balony, ale jako mančaft jsme mu nepomohli� Hráli jsme špatně� Po soustředění v Turecku 

jsme si říkali, že je super, že jsme všichni zdraví, že se nestalo žádné zranění� A najednou během 

deseti dnů nám vypadlo pět hráčů, kteří patří do základní sestavy! Bohužel nejsme Sparta, 

Slavia nebo Plzeň, mančafty, které by i takové absence dokázaly nahradit jinými hráči podobné 

kvality� My to trochu lepíme a je to složitější� Jsou zde mladí kluci, kteří ještě mají čas, proto 

nedokážeme nějakým střídáním hru oživit�

„SPOLEČNÉ VEČEŘE JSOU DOBRÁ VĚC!“
V kabině byly po zápase hádky, hodně se tam křičelo� Myslím si, že je to takhle správné, hned 

si to všechno vyříkat� Jinak to prostě nejde� Jsem takový typ, že když mám něco v hlavě, tak to 

musím klukům říct� Někdy třeba křičím zbytečně� Po Baníku jsem měl velké emoce, hrozně mi 

vadilo, že poločas odehrajeme super partii, kdy to vypadá, že dáme gól a vyhrajeme 1:0� Místo 

TOMÁŠ GRIGAR * Narozen: 1� února 1983 * Výška: 193 cm * Váha: 97 kg * Stav: ženatý, 

manželka Žaneta, dcera Nela (10), syn Tomáš (6) * Fotbalový post: brankář * Kariéra: FC 

Vítkovice (1993-2003), Sparta Praha (2003-2009), FK Teplice (2009-?) * Reprezentace: dva 

zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: účast na mistrovství světa hráčů do 20 let (2003, 

Spojené arabské emiráty), český mistr (2005, 2007), vítěz Poháru ČMFS (2006, 2009), člen 

Klubu ligových brankářů týdeníku GÓL (2020)

 NADCHÁZEJÍCÍ MAČ VE ZLÍNĚ POVAŽUJE TOMÁŠ GRIGAR 
 ZA JEDEN Z KLÍČOVÝCH V BOJI O ZÁCHRANU. 

 SICE S DVOULETÝM ZPOŽDĚNÍM ZAVINĚNÝM PROTIKOVIDOVÝMI 
 OPATŘENÍMI, ALE PŘECI JEN SE V PONDĚLÍ TOMÁŠ GRIGAR DOČKAL 
 PŘEVZETÍ ODZNAKU KLUBU LIGOVÝCH BRANKÁŘŮ ČASOPISU GÓL 
 ZA STOVKU VYCHYTANÝCH ČISTÝCH KONT V PRVNÍ LIZE. 

  Talovjerov jde 
také do Lince
Ukrajinský obránce či defenzivní zálož-
ník Maksym Talovjerov bude ve zbytku 
sezony hostovat ze Slavie v rakouském 
prvoligovém týmu LASK� Z Edenu už 
v lednu odešel do Lince také nigerijský 
útočník Moses Usor� Dvaadvacetile-
tý univerzál přišel do Slavie z Českých 
Budějovic vloni v zimě, ale do základní 
sestavy se natrvalo neprobojoval, byť 
právě proti LASK odehrál i oba zápasy 
osmifinále Evropské konferenční ligy� 
Podzimní část aktuální sezony už strávil 
odchovanec Šachtaru Doněck na hosto-
vání v Liberci� V české lize působí od léta 
2019� Do Rakouska odchází s bilancí 71 li-
gových zápasů, v nichž vstřelil dva góly� 
Součástí půlroční smlouvy není opce 
na případný trvalý přestup�

  Sigma dotáhla 
Fortelného
Olomouci pomůže v jarní části sezony 
záložník Jan Fortelný� Čtyřiadvaceti-
letý fotbalista bude na Hané hostovat 
z pražské Sparty� Fortelný na podzim 
v lize nastoupil pouze pětkrát a po pů-
sobení v Teplicích v minulých dvou se-
zonách znovu zamířil na hostování� Se 
Sigmou se už delší dobu připravoval, 
v minulých dnech se kluby definitivně 
dohodly� Někdejší mládežnický repre-
zentant má v nejvyšší soutěži bilanci 
48 zápasů a čtyři branky�

 MARTIN FILLO 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

Foto: fkteplice�cz

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

ÚNOR
7. ÚNORA

1986 Martin Fillo 2009 3/0

8. ÚNORA

1912 Vojtěch Věchet
1937-
1939

5/0

1944 Alexander Vencel st�
1965-
1977

25/0

1974 Jakub Dovalil - - - - - - - -

9. ÚNORA

1905
Josef 

Kratochvíl-Kráťa
1925-
1930

20/4

1912 Rudolf Vytlačil - - - - - - - -

1931 Josef Masopust
1954-
1966

63/10

10. ÚNORA

1902 Josef Pleticha
1924-
1931

9/0

1921 Teodor Reimann
1948-
1954

5/0

1976 Miroslav Holeňák 2002 3/0

11. ÚNORA

1986 Andrej Kerič - - - - - - - -

12. ÚNORA

1900 Jaroslav Vlček
1922-
1924

3/2

1921 Vlastimil Preis
1948-
1950

12/7

1963 Roman Sedláček
1990-
1991

5/0

1993 Lukáš Masopust 2018-? 31/2

13. ÚNORA

1936 Pavol Molnár
1956-
1960

20/3

1953
František 

Štambachr
1977-
1983

31/5

1960 Ivan Čabala
1986-
1989

4/0



8

  Tupta se vrací pod Ještěd
Do Liberce se po půlroce vrací slovenský fotbalista Ľubomír Tupta� 
Severočeský klub získal čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála 
na hostování do konce sezony z italské Pescary a součástí dohody 
je i případná opce na přestup� Ve Slovanu odehrál minulou sezonu 
a ve 24 ligových startech zaznamenal čtyři branky� Podzimní část 
tohoto ročníku strávil v Pescaře a v 15 zápasech třetí italské ligy 
neskóroval� Předtím působil také ve Veroně, Wisle Krakov, Ascoli 
a Sionu� Prošel slovenskými mládežnickými reprezentacemi, za ná-
rodní A-tým zatím nehrál�

  Kramář se stěhuje z Opavy
Sigma Olomouc získala devatenáctiletého útočníka Denise Kra-
máře z druholigové Opavy� Český reprezentant do 20 let pode-
psal na Hané smlouvu do roku 2026� Opavský odchovanec si zahrál 
nejvyšší soutěž už v ročníku 2020/21 v pěti zápasech za slezský 
tým� V další sezoně s Opavou postoupil do baráže, v níž tým ne-
uspěl v souboji s Bohemians 1905� Na podzim v druhé lize dal 
v 16 utkáních tři góly�

  Horňák střídá Šmardu
U fotbalistů Viktorie Žižkov překvapivě skončil hlavní trenér Michal 
Šmarda� Suverénního lídra skupiny B České fotbalové ligy převzal 
kouč Michal Horňák� Žižkov zakončil podzim pěti výhrami a smě-
řuje k návratu do druhé ligy� V polovině soutěže má v čele tabulky 
devítibodový náskok před druhým Kolínem� Tradiční klub přesto 
sáhl ke změně� Tým nově povede jako hlavní kouč vicemistr Evropy 
z Anglie 1996, jenž naposledy působil u sparťanské rezervy� Na Let-
né spolupracoval i s Václavem Kotalem, který mezi lety 2019 a 2021 
trénoval na Spartě „béčko“ i první tým� Zkušený kouč nyní zastává 
na Žižkově funkci supervizora�

 ĽUBOMÍR TUPTA BUDE VE SLOVANU LIBEREC 
 HOSTOVAT S NÁSLEDNOU OPCÍ NA PŘESTUP. 

  Vaclík stráví jaro v Huddersfieldu!
Reprezentační brankář reprezentace Tomáš Vaclík přestoupil 
z Olympiakosu Pireus do anglického druholigového klubu Hudder-
sfield� Smlouvu podepsal do konce sezony�   Třiatřicetiletý gólman 
posílil Olympiakos v srpnu 2021 po vypršení kontraktu v Seville� 
V klubu se stal jedničkou a pomohl mu k řeckému titulu, za tým 
z Pirea celkem odchytal 57 soutěžních zápasů� V zářijovém utkání 
Ligy národů ve Švýcarsku si ale poranil rameno a od operace ještě 
nenastoupil� Olympiakos jako náhradu získal Alexandrose Pascha-
lakise� Huddersfield s ním počítá na pozici jedničky místo zraněné-
ho Leeho Nichollse, který až do 26� kola odchytal všechny zápasy� 
Českého brankáře čeká s novým týmem boj o záchranu� O víken-
du si odbyl premiéru mezi tyčemi Huddersfieldu v domácím due-
lu s Queens Park Rangers, ktseré skončilo remízou 1:1� Mužstvo 
s přezdívkou „Teriéři“ si elitní Premier League zahrálo naposledy 
v sezoně 2018/2019� Pro člena Klubu ligových brankářů týdeníku 
GÓL (aktuálně 117 čistých kont) a držitele zlatého odznaku Klubu 
ligových šampionů týdeníku GÓL to je čtvrté zahraniční angažmá� 
V letech 2014 až 2018 třiapadesátinásobný reprezentant nastu-
poval za Basilej a získal s ní tři tituly� Se Sevillou, kde strávil tři 
roky, vyhrál v roce 2021 Evropskou ligu� V Česku chytal nejvyšší 
soutěž za Spartu, se kterou před odchodem do zahraničí získal 
mistrovský titul, a Viktorii Žižkov�

STALO SE���

 TOMÁŠ VACLÍK ZAMÍŘIL NA OSTROVY. 

AKTUÁLNĚ

https://www.chcipiskat.cz/
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Triumfy časem 
nezaváté

Když jste v pravou chvíli na pravém místě, tak 
na prožité chvíle a úspěchy všeho druhu rád 
i po letech vzpomínáte. S Dušanem Uhrinem 
jsem se poprvé potkal na jeho premiérové tre-
nérské štaci v nejvyšší soutěži, když v zimě 1981 
vystřídal na lavičce hradeckého nováčka Rudol-
fa Šindlera a zachraňoval „votroky“ mezi eli-
tou. Kdyby v posledním zápase vstřelili ještě je-
den gól odevzdané brněnské Zbrojovce, spadla 
by při bodové rovnosti z předposledního místa 
Dukla Banská Bystrica… 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

O deset let později už byl kouč osloven mnohem slovutnějším klu-

bem, který měl navíc ve svém srdci� Po podzimu překvapivě vedl nejvyš-

ší soutěž pod jeho taktovkou Union Cheb, který ho uvolnil k druhému 

angažmá na Letnou, kde se po kompletní sezoně slavil další mistrovský 

titul� První angažmá ve Spartě prožil Dušan Uhrin hned po Hradci, než 

se vrátil z Nizozemska zpátky legendární trenér Václav Ježek, který ná-

sledně stvořil mistrovský tým, suverénně vládnoucí v dalších sezonách 

federální lize� Na svého učitele dokázal ihned navázat, na mezinárodní 

scéně ho dokonce předčít� V nultém ročníku Ligy mistrů sparťané vy-

řadili Glasgow Rangers i Olympique Marseile a probojovali se do semi-

finálové skupiny, kde je čekali další renomovaní evropští soupeři - FC 

Barcelona, Benfica Lisabon a Dynamo Kyjev� Sparta v ní skončila druhá 

za „Barcou“, kterou dokázala v památném zápase na vyprodané staré 

Letné porazit 1:0� Také na Camp Nou se Uhrinovi hoši drželi náramně, 

ale nakonec prohráli po boji 2:3� O slavný ušatý pohár si tehdy zahráli 

pouze vítězové obou skupin… 

Úspěšné evropské tažení si vybralo daň v domácí soutěži, kde 

Spartě v sezoně 1991/1992 utekl bratislavský Slovan� Společenská 

atmosféra byla, řečeno dnešním slovníkem, hustá, plíživě se blížilo 

rozdělení Československa� A v ní cestoval úřadující mistr na brati-

slavské Tehelné pole proti lídrovi „belasým“� Myslím si, že v ochozech 

dosluhujícího ikonického stadionu bylo tehdy mnohem víc diváků, než 

uváděla oficiální kapacita� Bezbřehý optimismus i vypjatý nacionalis-

mus se dávno před výkopem valil nejen z tribun� Pro slovenského ro-

dáka Dušana Uhrina, který měl na střední škole za spolužáka jistého 

Vladimíra Mečiara, to byl hodně emotivní duel, byť to na sobě v po-

věstně pokerové tváři nedal vůbec znát� Devadesát minut dopadlo 

úplně naruby, žádná korunovace se nekonala� Brankář Petr Kouba 

chytil mladému kanonýrovi Slovanu Peteru Dubovskému penaltu 

a jeho spoluhráči postupně převzali otěže zápasu proti přemotivo-

vaným domácím� Výhru 3:0 pečetil sólem z poloviny hřiště Václav 

Němeček, který po něm vyšvihl kotoul radosti! Na novinářské tri-

buně nefungovaly telefony, takže jsem referát do pražské redakce 

Československého sportu tehdy telefonoval ze sekretariátu Slovanu, 

kde se dalo zklamání krájet� Dlouholetý klubový sekretář, stříbrný 

olympionik z Tokia 1964 Anton Urban mi to umožnil, ale preventivně 

jsem v jeho kanceláři tlumil hlas… Vymodlený titul ale Slovan přece jen 

s tříbodovým náskokem před Spartou uhájil�

Poslední ročník československé ligy se dohrával už pár měsíců 

po rozpadu státu� Sparta potřebovala pro pojistku titulu vyhrát zápas 

v Nitře, což se jí nejtěsnějším výsledkem 1:0 i povedlo� Byli jsme domlu-

veni s Dušanem Uhrinem, že pokud se mistrovský triumf povede, tak 

budeme zpáteční cestu slavícího letenského autobusu sledovat� Zastá-

vek u benzinových pump po dálnici D1 k doplnění zásob bylo požehna-

ně, spokojený kouč ale většinou zůstával sedět uvnitř� Mohutně se sla-

vilo i v hlavním městě, dodnes se mi vybavuje, jak na diskotéce v centru 

metropole vplul na taneční parket tehdejší majitel Petr Mach, kterému 

zdárně sekundoval jeden z pilířů týmu a jeho vrstevník Michal Bílek!

Ale to už se odehrávalo bez přítomnosti trenéra Uhrina, který tím 

nejlepším způsobem uzavíral svoji letenskou kapitolu� Otevírala se totiž 

před ním neznámá reprezentační u nově formovaného českého národ-

ního týmu, která byla v dalších čtyřech letech neméně úspěšná� On ale 

zůstal stále nenápadný… 

Messi nevyloučil

obhajobu!

Zpochybnil tak svá poslední prohláše-

ní, že pro něj byl nedávný turnaj v Kataru, 

na kterém byl vyhlášen nejlepším hráčem, 

posledním MS� Příští šampionát uspořá-

dají USA, Mexiko a Kanada� Messimu bude 

v době konání turnaje 39 let� „Vzhledem 

k mému věku to bude složité� Fotbal miluji, 

a dokud z něj mám radost a cítím se v dob-

ré kondici, chci ho hrát,“ zdůrazňuje ar-

gentinský kapitán, který v Kataru pomohl 

Jihoameričanům k prvnímu titulu po 36 le-

tech� Před šampionátem i po finálovém 

triumfu nad Francií prohlásil, že na další 

MS už nepojede� Nyní ale naznačil, že by 

mohl nastoupit i na svém šestém mistrov-

ství světa, a ještě vylepšit vlastní rekord 

v počtu startů (26 zápasů)� Argentina se-

hraje během březnové reprezentační pau-

zy přátelská utkání, na kterých by neměl 

chybět� Hrát by mohl i na jihoamerickém 

šampionátu Copa América, na němž budou  

Argentinci příští rok obhajovat titul�  

 LIONEL MESSI 

 TRENÉRU DUŠANU UHRINOVI POBLAHOPŘÁL V SÍDLE 
 FOTBALOVÉ ASOCIACE K OSMDESÁTINÁM ŠÉF FAČR PETR FOUSEK. 

 KE GRATULANTŮM SE PŘIPOJILI I TRENÉROVI BÝVALÍ SVĚŘENCI, KTEŘÍ POD UHRINOVÝM 
 VEDENÍM ZÍSKALI STŘÍBRNÉ MEDAILE NA ME 1996 (ZLEVA): PETR KOUBA, KAREL POBORSKÝ, 
 JAN SUCHOPÁREK, VERNER LIČKA (TEHDEJŠÍ ASISTENT TRENÉRA) A KAREL RADA. 

Hvězdný fotbalista Lionel Messi 

nevyloučil, že by mohl na světovém 

šampionátu v roce 2026 obhajovat 

s argentinskou reprezentací mis-

trovský titul. Sedminásobný držitel 

Zlatého míče nechce předbíhat, vše 

bude záležet na vývoji jeho kariéry 

a zdravotním stavu. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE
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Trenér vicemistrů Evropy z Anglie 1996 a první kouč samo-

statné české reprezentace Dušan Uhrin starší oslavil v ne-

děli 5� února osmdesáté narozeniny� V 90� letech získal dva 

mistrovské tituly s pražskou Spartou, se kterou se výrazně 

prosadil i v nultém ročníku Ligy mistrů�

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Zpátky na místě činu. Fotbalový útočník TOMÁŠ PEKHART se 
po půlroce v tureckém Gaziantepsporu, se kterým předčasně roz-
vázal smlouvu, vrátil v minulém týdnu do Legie Varšava. V nejpopu-
lárnějším polském klubu chce navázat na předchozí úspěšné období 
a vstoupit v brzké době do Klubu ligových kanonýrů.  

Foto: legia�com

Tomáš Pekhart:

„Legia 
pro mě byla 
priorita!“

Tomáš Pekhart:

„Legia 
pro mě byla 
priorita!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Jaké bylo přijetí v Legii?

„Předně musím říct, že návrat do Legie je to nejlepší, co se mohlo 

stát� Jsem šťastný, že jsem se mohl vrátit� Přijde mi, jako bych v létě 

neodešel� Jako bych se vracel domů� Přivítání se všemi lidmi z klubu 

i s hráči bylo moc hezký� Kádr je z pětadevadesáti procent stejný jako 

v létě� Změnil se jen trenér a pár členů realizačního týmu� První zápas 

jsme hráli venku, o víkendu při domácím utkání možná bude také nějaké 

přivítání s fanoušky�“

 Litujete zpětně vy i klub, že jste se v létě rozešli?

„Kdyby nenastaly jisté okolnosti, nikdy bych z Legie neodešel� Zkrát-

ka jsme se nedohodli na nové smlouvě� Byla to zvláštní situace - oni ne-

chtěli, abych odešel, ani já jsem nechtěl jít pryč� Nakonec se mi po mě-

síci a půl ozval sportovní ředitel Legie, jestli bych se přece jen nevrátil� 

Jenže bylo už pozdě�“

 Proč?

„Nabídl mi kontrakt, který bych akceptoval, byl jsem ale v Turecku 

na zdravotní prohlídce� Vedení Gaziantepsporu jsem dal slovo, nebylo 

cesty zpátky� Navíc už jsme se s rodinou z Varšavy odstěhovali� Teď na-

stal čas pro obě strany věci přehodnotit� Jsem rád, že všechno takhle 

dopadlo� Od chvíle, kdy jsem rozvázal smlouvu v Gaziantepsporu, byla 

pro mě jasná priorita Legia� Ostatně, po celou dobu působení v Turec-

ku jsem byl v kontaktu s kabinou, s lidmi z klubu i s trenérem Runjai-

cem� Nabádali mě, ať se vrátím“

 Jaké zásadní důvody stály za vaším předčasným koncem 

v Gaziantepsporu?

„Jeden byl typický pro Turecko� A sice peníze� Od Gaziantepsporu 

jsem dostal v létě finančně hodně zajímavou nabídku� Pochopitelně jsem 

si zjišťoval věci kolem klubu, o platební morálce a tak� Vypadalo to, že 

na turecké poměry v Gaziantepsporu všechno funguje dobře� Jenže���“

 PO PŮLROČNÍM INTERMEZZU V GAZIANTEPSPORU SE 
 TOMÁŠ PEKHART VRÁTIL DO LEGIE VARŠAVA. 

 ZA TURECKÝ MANČAFT Z MĚSTA NEDALEKO SYRSKÝCH HRANIC 
 BĚHEM PODZIMU ODEHRÁL 13 ZÁPASŮ, V NICHŽ DVAKRÁT SKÓROVAL. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: gaziantepfk�org

Foto: gaziantepfk�org
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 V SEZONĚ 2020/21 SE RODÁK ZE SUŠICE STAL 
 S 22 TREFAMI NEJLEPŠÍM STŘELCEM POLSKÉ LIGY. 

 DRES LEGIE JIŽ TOMÁŠ PEKHART OBLÉKAL 
 OD ÚNORA 2020 DO LOŇSKÉHO SRPNA. 

 ...když jste dorazil, realita byla jiná?

„Bohužel ano� Brzy jsem se dozvěděl, že v uplynulé sezoně nedostali 

hráči čtyři měsíce výplatu�“

 Dluží vám?

„Při rozvázání kontraktu jsme se domluvili na termínech splátek� 

Nepřišla žádná, předal jsem tedy případ k arbitráži FIFA� Dostal jsem 

potom zprávu od právníků Gaziantepsporu, že by se záležitost nyní 

měla řešit�“

 A další důvod konce v Turecku?

„Byl jsem zvyklý na standardy trénování, na zázemí� V Gaziante-

psporu je toto jinde� Bylo mi řečeno, že stavějí tréninkové centrum, 

které bude srovnatelné s tím, které má Legia� Po příletu mi trenér 

řekl, že pokud vůbec nějaké bude, tak za několik let� V tomto smě-

ru tam nebylo nic� Nemohl jsem se s tím sžít� Pro mě jsou důležité 

podmínky, ve kterých pracuju, servis pro hráče� Působil jsem vždyc-

ky v klubech, kde bylo toto na vysoké úrovni� V Gaziantepsporu šlo 

o spoustu kroků zpátky�“

 GÓLOVOU RADOST SI ZKUŠENÝ KANONÝR BĚHEM 
 NECELÝCH TŘÍ SEZON VE VARŠAVĚ UŽIL DEVĚTATŘICETKRÁT. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: legia�com

Foto: legia�com

Foto: legia�com
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 Gaziantep leží až u syrských hranic. Byl tamní život hodně 

jiný oproti Evropě?

„Pro Evropana, který necestuje, to šok trochu je� Ale pro mě tohle 

nehrálo roli� Spíš ty uvedené okolnosti� Spousta kluků z kabiny je v Ga-

ziantepu šťastná, spokojená� V mojí situaci, kdy si chci fotbal posled-

ní roky kariéry užít, jsem ale tohle neměl zapotřebí� Upřímně, nejsem 

v situaci, že bych finančně strádal� Jestli jsem svým odchodem přišel 

o nějaké peníze, nedělá to pro můj život značný rozdíl� Pro mě je dů-

ležité být tam, kde se cítím dobře� Ale třeba manželka s dcerami byly 

v Turecku v pohodě, klidně by tam zůstaly� Trávili jsme hodně času s ro-

dinou Matěje Hanouska, kterému se v Gaziantepu líbí�“

 Můžete si blahořečit, že jste odletěli. V pondělí nad ránem 

zasáhlo Turecko silné zemětřesení, očekávají se tisíce obětí. Epi-

centrum bylo 30 kilometrů právě od Gaziantepu...

„Hned jsem kontaktoval Matěje, jestli je v pořádku� Odepsal mi, má 

doma prasklou zeď a popadala mu světla� Bylo to prý strašné� Je dobře, 

že už tam s rodinou nejsme�“

 Měl jste, kromě Legie, jiné nabídky a možnosti?

„V létě mi volal trenér Plzně Bílek� Byl jsem tomu docela nakloně-

ný� Proběhl telefonát s mým manažerem, potom záležitost vyšuměla� 

 S AKTUÁLNĚ DRUHÝM MANČAFTEM EKSTRAKLASY TOMÁŠ PEKHART 
 UZAVŘEL NOVOU SMLOUVU DO ČERVNA 2024. 

 Tréninková hřiště byla špatná?

„Nešlo dát přihrávku na dva metry� Povrch byl tvrdý jako beton� 

Ráno jsem nemohl skoro chodit� Takové problémy jsem nikdy neměl� 

Fyzioterapeuti mi sdělili, že tohle je běžné, že tento problém má kaž-

dý hráč�“

 Pomohli vám nějak?

„Nabídli mi obstřik, injekci do zad� Když jsem se zeptal, jak problé-

mu předejít, jejich odpověď mě šokovala� Prý mám obecně trénovat 

na padesát procent� Do doby, co budu hrát fotbal, nemůžu fungovat 

napůl� Tohle je pro mě nemyslitelné� Do posledního dne kariéry budu 

dělat všechno na sto procent� Funguju tak odmala� A tam mi najed-

nou říkali, že mám trénovat jinak� Nemohl jsem se s tím identifikovat� 

Mohl jsem v Turecku dva roky sedět na lavičce a vzít všechny peníze, 

ale nestálo mi to za to� Chtěl jsem se okamžitě vrátit tam, kde mi to 

vyhovuje po všech stránkách� A byl tam ještě jeden důvod�“

 Mimofotbalový?

„Ano, bydlení� Gaziantep má sice přes dva miliony obyvatel, ale 

stojí tam jen jedna nová rezidence, kde bydlí všichni hráči� Jinak není 

kde� Vzali mě na prohlídku bytu� Zrovna do toho, kde Franta Rajto-

ral udělal před šesti lety, co udělal (pozn� - bývalý obránce Plzně 

spáchal před šesti lety při angažmá v Gaziantepsporu sebevraždu)� 

Od té chvíle jsem nechtěl zůstat� Nejednalo se o fotbalovou věc, ale 

na mě měla nepříjemný dopad� V ten moment jsem věděl, že s turec-

kou štací je konec�“

 V DRESU LEGIE TOMÁŠ PEKHART JIŽ DVAKRÁT OVLÁDL POLSKOU 
 EKSTRAKLASU. POMŮŽE SLAVNÉMU CELKU ZNOVU AŽ NA VRCHOL? 

Tomáš Pekhart
Narozen: 26� května 1989 * Výška: 193 cm * Váha: 85 kg * Stav: 

ženatý, manželka Adéla, dcery Noelia (3) a Aura (8 měsíců) * Fot-

balový post: útočník * Hráčská kariéra: TJ Sušice (2001-2002), 

TJ Klatovy (2002-2003), Slavia Praha (mládež, 2003-2006), Tot-

tenham Hotspur (2006-2008), Southampton (2008-2009), Sla-

via Praha (2009), FK Jablonec (2010-2011), Sparta Praha (2011), 

1� FC Norimberk (2011-2014), Ingolstadt (2014-2016), AEK Atény 

(2016-2017), Hapoel Beerševa (Izrael, 2017-2018), UD Las Palmas 

(2018-2020), Legia Varšava (2020-2022), Gaziantep (2022-2023), 

Legia Varšava (2023-?) * Reprezentace: 28 zápasů/ 3 góly * Čes-

ká liga: 51/24 * Největší úspěchy: čtvrtfinalista EURO (2012, 

2021), vicemistr světa U20 (2007), mistr polské ligy (2020, 2021), 

český mistr (2008/2009), vicemistr Evropy U17 (2006), semifi-

nalista ME U21 (2011), mistr izraelské ligy (2018), vítěz Řeckého 

poháru (2016), vítěz Izraelského superpoháru (2017), nejlepší 

střelec polské ligy (2020/2021)

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: legia�com

Foto: legia�com
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 FOTBALOVÝ SVĚTOBĚŽNÍK SI NEJVYŠŠÍ TUZEMSKOU SOUTĚŽ 
 NAPOSLEDY ZAHRÁL PŘED 12 ROKY V DRESU PRAŽSKÉ SPARTY. 

Postupem do Ligy mistrů si Viktorka pomohla, ale tenkrát její finanční 

situace nebyla dobrá� Co jsem skončil v Gaziantepu, byli jsme v častém 

kontaktu s panem Peltou� Kdybych se rozhodl pro Jablonec, určitě by-

chom se domluvili� Máme spolu dlouhodobě dobré vztahy� S jiným čes-

kým klubem jsem nejednal�“

 Naposledy jste byl v herní permanenci v listopadové pří-

pravě české reprezentace proti Turecku. Připravoval jste se poté 

individuálně?

„Několik týdnů jsem trénoval sám v Praze, potom s béčkem Jablon-

ce� Hrával jsem před lety s jeho trenérem Benjaminem Vomáčkou� Ne-

měl s tím žádný problém, za což mu děkuju� Obrátil jsme se s prosbou 

k trénování i na další české kluby, odezva byla spíš chladná� Ale nic jim 

nevyčítám, nechtěly jít do rizika, že bych třeba někoho zranil�“

 Jste dostatečně kondičně připravený na polskou ligu?

„Zimní příprava byla náročná, běhali jsme kolem přehrady� Vzpomí-

nal jsem na moje tehdejší působení v Jablonci pod trenérem Komňac-

ký� Také za něho jsme tam kroužili� Fyzicky jsem na tom dobře, pocho-

pitelně ale musím dohnat zápasovou kondici�“

 Ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů vám chybí krůček. 

Podle některých zdrojů tři góly, podle jiných už jenom dva. Je pro 

vás přítomnost ve vybrané společnosti velkou motivací?

„Tohle je jedna z věcí, kde jdou peníze stranou� Pro mě je vstup 

do Klubu kanonýrů velkou motivací� Když jsem měl v Legii úspěšné ob-

dobí, starší dcera z toho ještě neměla rozum� Teď už fotbal dost vnímá� 

Chci, aby mě viděla na hřišti, aby měla zážitky� Přeju si, aby byla u toho, 

až dám stý gól a já ji po zápase mohl vzít na hřiště�“ 

 ÚČASTNÍK DVOU EVROPSKÝCH ŠAMPIONÁTŮ 
 ZA NÁRODNÍ TÝM ODEHRÁL 26 UTKÁNÍ A VSTŘELIL 2 BRANKY. 

ROZHOVORROZHOVOR
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Spokojenost může po duelu s Mladou Boleslaví pa-
novat na Letné především s tříbodovým ziskem a ví-
tězným skóre 4:1. Jenže výsledek klame, herně spar-
ťané na jaře opět nepřesvědčili. Derby v příštím kole 
v Ďolíčku proti rozjetým Bohemians tak nabídne za-
jímavý srovnávací test výkonnosti obou rivalů.

Splněná
povinnost
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Pardubice mají za sebou velkou slávu, otevřely 
nový stadion. Východočeši na něm Slavii vzdoro-
vali, do poslední chvíle se rvali o remízu, nakonec 
ale padli 0:2. „Mohli jsme uhrát bod,“ říká trenér 
Pardubic RADOSLAV KOVÁČ. Slušný výkon je pro 
poslední tým ligy povzbuzením. „Chci, abychom 
hráli stejně náročně,“ burcuje kouč. Cítí, že v ná-
sledujících zápasech v Mladé Boleslavi a doma se 
Zlínem potřebuje jeho parta už bodovat. 

Radoslav Kováč: 
„Chci, abychom hráli 

pořád náročně!“

 RADOSLAV KOVÁČ MÁ JASNÝ ÚKOL - 
 ZACHRÁNIT PARDUBICE V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI. 

 Jak se za zápasem trochu s odstupem ohlížíte?

„Myslím, že jsme velmi dobře začali� Měli jsme příležitosti, ale v 18� minutě jsme udělali penal-

tu� Kostka nechal ruku nahoře, to vůbec nebyl nebezpečný souboj� Byla to nesmyslná, hloupá 

penalta� Pak nás to trochu piclo, dostali jsme se pod tlak� Do poločasu byla Slavia lepší� O pře-

stávce jsem říkal klukům, že musíme zůstat soustředění a musíme se držet herního plánu� Říkal 

jsem, že naše šance přijde, a pak ji musíme proměnit� Ve finále to tak bylo, ale tu šanci jsme bo-

hužel neproměnili� Míša Hlavatý ještě trefil tyčku, chybělo i trochu štěstí� Je to škoda, ale zápas 

se Slavií není ten, ve kterém bychom se měli zachraňovat� Respektujeme sílu a kvalitu soupeře, 

nicméně podle průběhu jsme bod uhrát mohli�“

 PARDUBICKÉHO TÝMU SE RADOSLAV KOVÁČ UJAL LONI V ZÁŘÍ. 

 PŘI PREMIÉŘE NOVÉHO STADIONU PODALI KOVÁČOVI SVĚŘENCI 
 PROTI FAVORIZOVANÉ SLAVII SYMPATICKÝ VÝKON, ALE PŘESTO PROHRÁLI 0:2. 

  Křest bez bodů
Pardubičtí fotbalisté se konečně 

dočkali a z azylu v pražském Ďolíčku 

se přesunuli na svůj domácí stadion� 

Pokřtili jej duelem s pražskou Slavií, 

a přestože dali favoritovi pořádně 

zabrat, prohráli 0:2, což byla jejich 

pátá porážka se současným lídrem 

tabulky v řadě�

  Plzeňané 
vstali z popela
V prvním jarním mači nečekaně padli 

doma s Hradcem Králové 1:2, v tom 

druhém prohrávali v Brně 0:1 a ve dru-

hé půli zabránila zvýšení náskoku 

Zbrojovky na 2:0 jen ofsajdová pozice 

střelce Řezníčka� O minutu později 

naopak vyrovnal Bucha a obživlí Zápa-

dočeši poté nasázeli zmraženým Brňa-

nům další dva góly�

  Baníkovský 
poločas snů
V první půli ještě gólově mlčeli, zato 

ve druhé spustili kanonádu, ze které 

se teplickým fotbalistům točila hlava� 

Pětigólovou smrští se Ostravané dva 

body přiblížili elitní šestce, zato do-

mácím se přitížilo v jejich snaze o únik 

ze skupiny, kterou bude čekat nad-

stavbová skupina o záchranu� Čtyři-

cátník Grigar v bráně Teplic si naro-

zeninové oslavy představoval jinak…

  Bohemians 
pokračují v jízdě
Už na čtvrtou pozici vyskočili vršovičtí 

„Klokani“ po vítězství 2:0 v Mladé Bole-

slavi nad „domácím“ Hradcem Králové� 

Pražané rozhodli o svém triumfu již 

v prvním poločase, v tom druhém jej 

po vyloučení Köstla uhájili díky výbor-

ném brankáři Jedličkovi a nemohouc-

nosti hradeckých střelců�

ECHO 18� KOLACELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Slavia 18 14 1 3 58:15 43

2� Plzeň 18 13 3 2 38:13 42

3� Sparta 18 10 6 2 35:17 36

4� Bohemians 1905 18 8 4 6 31:29 28

5� Olomouc 18 7 5 6 26:19 26

6� Hradec Králové 18 8 2 8 21:22 26

7� Slovácko 18 7 5 6 21:27 26

8� Liberec 18 7 4 7 24:22 25

9� Ostrava 18 6 6 6 32:25 24

10� Mladá Boleslav 18 6 5 7 27:28 23

11� Brno 18 6 3 9 28:37 21

12� Teplice 18 5 4 9 23:42 19

13� České Budějovice 18 5 3 10 17:33 18

14� Jablonec 18 4 5 9 25:34 17

15� Zlín 18 2 8 8 18:33 14

16� Pardubice 18 3 2 13 14:42 11

PROGRAM 19. KOLA
11.2. 15:00 Ostrava - Jablonec

11.2. 15:00 Liberec - Slovácko

11.2. 15:00 Zlín - Teplice

11.2. 18:00 Slavia - Brno

12.2. 15:00 Mladá Boleslav - Pardubice

12.2. 15:00 Olomouc - Hradec Králové

12.2. 15:00 Plzeň - České Budějovice

12.2. 18:00 Bohemians 1905 - Sparta

VÝSLEDKY 18. KOLA
Brno - Plzeň 1:3 (1:0)

Sparta - Ml. Boleslav 4:1 (2:1)   

Hr. Králové - Bohemians 1905 0:2 (0:2)

Č. Budějovice - Liberec 0:2 (0:1)   

Pardubice - Slavia 0:2 (0:1)   

Slovácko - Olomouc 0:0   

Teplice - Ostrava 0:5 (0:0)   

Jablonec - Zlín 2:2 (0:1)
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 Šanci, která pro vás za stavu 0:1 přišla, měl Leandro 

Lima, ale trefil Ondřeje Koláře. Nebylo to poprvé, kdy v koncovce 

selhal, že?

„Víte, on je neskutečně pracovitý, zajímavý, ale v posledních třiceti 

metrech je zbrklý� Na tréninku s ním pracujeme, říkáme mu to� Potře-

buje čas, hrát zápasy, nabrat zkušenosti, ale bohužel my ten čas nemá-

me� Se Slavií nebo předtím s Plzní to byly velké šance�“

 Jak vylepšit obecně koncovku mužstva?

„Musíte trénovat, neustále se tomu věnovat, být hladový� Ale nevím, 

jak to chcete trénovat� Že každý trénink každý stokrát vystřelí? Ne-

vím� Taková šance se musí dát, tohle musí být gól�“ 

 Slávisté výkon vašeho týmu po utkání chválili. Potěšilo 

vás to?

„Tohle se hezky poslouchá, ale vím, že další zápasy budou jiné� Lidé 

říkali, že nemáme co ztratit, ale měli jsme co ztratit� Hraje se o tři body� 

Apeloval jsem na to, abychom podali maximální výkon� Musím říct, že 

jsme měli fantastická běžecká čísla, Slavia nás donutila neskutečně 

běhat a sprintovat� Chci, abychom na tohle navázali a abychom proti 

soupeřům, proti kterým bychom měli sbírat body, hráli stejně náročně� 

Budeme na to s celým trenérským štábem apelovat�“

 Je pro vás výkon proti Slavii povzbuzením do dalších 

utkání?

„Jednoznačně nám to může pomoct� Držíme se našeho schématu, 

kluci dělají, co mají, pak je vidět jejich kvalita� To platí hlavně pro stře-

dové hráče, musím přiznat, že od křídel čekáme trošičku víc nebezpečí� 

Ale víme, že teď přijde ta realita� Budeme dělat vše pro to, abychom 

nepodcenili ani milimetr� Máme dva zápasy, kde bychom měli bodovat, 

i když Boleslav hrála v neděli na Spartě velmi dobře� Pak máme Zlín, což 

pro nás bude klíčový zápas� Máme před sebou těžkých čtrnáct dní�“

 Pomůže vám fakt, že hrajete na novém stadionu? Že hrajete 

konečně v ryze domácím prostředí?

„Myslím, že ano� Se Slavií panovala super atmosféra� Na Bohemce 

na nás chodilo pět set lidí, tady bylo víc než čtyři tisíce fandů� Tohle 

je rozdíl a pomoc�“

 Užili jste si přes porážku otevírací duel na novém stadionu?

„Jo, i když jsme z výsledku zklamaní� Ale stadion je pecka, atmosfé-

ra byla skvělá�“  

 Doma vás čekají i atraktivní zápasy, přijede mimo jiné Spar-

ta, Baník Ostrava nebo k derby Hradec Králové. Těšíte se?

„Atraktivní zápasy to určitě budou� My v nich potřebujeme ale hlav-

ně získat body� Budeme to muset urvat� Věříme, že záchranu můžeme 

zvládnout� Pevně doufám, že i na Zlín bude plný stadion a že nás lidi po-

ženou� Ale předtím máme před sebou důležitý zápas v Boleslavi� I tam 

budeme chtít bodovat�“ 

 COBY HLAVNÍ KOUČ V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ZAČAL 
 SVOU KARIÉRU RADOSLAV KOVÁČ V OPAVĚ. 

 VYPJATÉ BOJE O UDRŽENÍ PRVNÍ LIGY PŘINÁŠEJÍ POŘÁDNÉ EMOCE… 

RADOSLAV KOVÁČ * Narozen: 27� listopadu 1979 * Výška: 189 cm * 

Váha: 78 kg * Stav: ženatý, manželka Klára, synové Radek (13) a Da-

vid (11) * Fotbalový post: stoper * Hráčská kariéra: Loučná nad 

Desnou (1988-1990), TJ Šumperk (1990-1992), Velké Losiny (1992-

1995), Sigma Olomouc (1995-2003), Sparta Praha (2003-2005), 

Spartak Moskva (Rusko, 2005-2009), West Ham United (Anglie, 

2009-2011), FC Basilej (Švýcarsko, 2011-2012), Slovan Liberec (2013-

2014), Sparta Praha (2014-2016) * Česká liga: 233 zápasů/7 gólů * 

Reprezentace: 30/2 * Největší úspěchy: mistr Evropy hráčů do 21 

let (Švýcarsko 2002), účastník MS 2006 v Německu a EURO 2008 

v Rakousku a Švýcarsku, postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2016), 

mistr české ligy (2005), mistr švýcarské ligy (2012), vítěz Švýcarské-

ho poháru (2012), vítěz Superpoháru FAČR (2014)� Trenérská karié-

ra: AC Sparta Praha (asistent, 2017-2019), SFC Opava (2020-2021), 

Táborsko (2022), FK Pardubice (2022-?)
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 PLZEŇANÉ DOKÁZALI OTOČIT VÝVOJ 
 DUELU V BRNĚ A ZBROJOVKU PORAZILI 3:1. 

STATISTIKA 18� KOLA

 KRÁLOVÉHRADEČTÍ „VOTROCI“ 
 PODLEHLI BOHEMIANS 0:2. 

Foto: fcviktoria�cz 

 BITVA NA SEVERU ČECH SKONČILA V DUELU JABLONCE SE ZLÍNEM REMÍZOU 2:2. 

„Všichni tři aspiranti na mistrovský titul vyhráli. Nejkompaktnější výkon z nich 
předvedla Plzeň. I když brzy v Brně prohrávala, dostala Zbrojovku pod tlak a za-
slouženě utkání otočila ve svůj prospěch. Slavia se na tři body v Pardubicích, kte-
ré otevíraly tímto zápasem nový stadion, dost nadřela, třebaže z penalty po naiv-
ní ruce jednoho z domácích obránců vedla. Východočeši si mohou drbat hlavy, jak 
naložili s vyloženými šancemi, do kterých se dostali. Především nájezd střídajícího 
Limy ve druhé půli volal po vyrovnání, ale trefil jen špičku kopačky brankáře Kolá-
ře. Červenobílí přidali pojistku až v samém závěru, kdy Pardubice už logicky hrály 
na maximální riziko. Sparta doma porazila Mladou Boleslav 4:1, ale výsledek průběhu 
utkání neodpovídá. Při klidnější a efektivnější koncovce nemuseli hosté odjet z Letné 
s prázdnou. Oboustranně to byl totiž festival otevřených dveří v defenzívě. Předpo-
kládal jsem, že Bohemka neprohraje s Hradcem v jeho boleslavském azylu, i když „vo-
troci“ v úvodním kole jara zvítězili v Plzni. Při absenci tandemu Kubala-Vašulín nema-
jí jiné útočné zbraně. První půle na Stínadlech vůbec nenasvědčovala, že by domácí 
mohli inkasovat takový debakl od Baníku. Neproměnili pár příležitostí a ostravští 
fotbalisté je po přestávce téměř z každé akce potrestali. Situace na chvostu tabul-
ky se ještě víc zamotala, namočených v boji o záchranu je šest týmů, které čekají 
v příštích kolech vzájemné zápasy o pomyslných šest bodů s cenou zlata.“ STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ

 Brno - Plzeň  1:3 (1:0)
Branky: 9� M� Ševčík (Hrabina) - 59� Bucha (Mosquera), 69� J� Kopic (Vlkanova), 
90�+7 Vlkanova (samostatná akce)� Rozhodčí: Orel - Caletka, L� Matoušek - Ko-
courek (video)� ŽK: M� Ševčík, Jakub Šural - Hejda, Květ, Ndiaye� ČK: (75�) Divíšek 
(Brno)� Diváci: 5018�
Brno: Berkovec - Hrabina, Jakub Šural, Endl, Divíšek - Texl (81� Pachlopník), F� Sou-
ček (37� Hladík) - Matejov (69� Ali), Blecha (69� Granečný), M� Ševčík (81� Rogožan) 
- Jakub Řezníček� Trenér: Dostálek�
Plzeň: Staněk - M� Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach (21� Ndiaye) - 
J� Kopic (89� Jirka), Květ (62� Vlkanova), Mosquera - Chorý� Trenér: M� Bílek�

 Sparta - Mladá Boleslav  4:1 (2:1)
Branky: 6� Kairinen (Kuchta), 36� L� Krejčí II (penalta), 82� Minčev (K� Daněk), 
90�+5 Minčev (Kairinen) - 3� Tomič (odražený míč)� Rozhodčí: Hocek - Váňa, Ma-
chač - Szikszay (video)� ŽK: Kairinen, Kuchta - Tomič, Matějovský� Diváci: 10�333�
Sparta: M� Kovář - P� Vydra, Panák, L� Krejčí II - Mejdr, L� Sadílek (66� Pavelka), Kai-
rinen, Zelený - Čvančara (66� Mabil), Haraslín (74� K� Daněk) - Kuchta (74� Minčev)� 
Trenér: Priske�
Ml. Boleslav: Mikulec - D� Šimek, Karafiát, Suchý - Tomič (72� Ekpai), Donát 
(46� Matějovský), Žitný (72� Milan Škoda), Fulnek - D� Mareček (65� Stránský), Kušej 
(79� Skalák) - Ladra� Trenér: Hoftych�

 Hr. Králové - Bohemians 1905  0:2 (0:2)
Branky: 7� Hůlka (odražený míč), 41� Drchal (vyražený míč)� Rozhodčí: D� Černý - 
Volf, P� Pospíšil - Batík (video)� ŽK: P� Dvořák, Čihák - D� Köstl, Jedlička, A� Jánoš� 
ČK: (49�) Köstl� Diváci: 1039�
Hr. Králové: Reichl - Jakub Klíma (63� Trusa), F� Čech (46� Čihák), Leibl - A� Gabriel, 
Smrž, Kodeš (63� P� Dvořák), F� Novotný - Pudhorocký (46� J� Rada) - Ryneš, Matěj 
Koubek� Trenér: Miroslav Koubek�
Bohemians 1905: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - D� Köstl, A� Jánoš (85� A� Ka-
dlec), Aleš Čermák, J� Kovařík (55� M� Dostál) - Drchal (69� Jan Matoušek), Prekop 
(85� Mužík) - Puškáč (55� Jindřišek)� Trenér: J� Veselý�

 Č. Budějovice - Liberec  0:2 (0:1)
Branky: 41� Červ (Ch� Frýdek), 87� Rondič (penalta)� Rozhodčí: Starý - Kubr, Sla-
víček - Nehasil (video)� ŽK: Čolič, Hora, N� Penner, Potočný, Adediran, Janáček 
(všichni Č� Budějovice)� ČK: (77�) Adediran� Diváci: 1752�
Č. Budějovice: Janáček - Čolič, L� Havel, Králik, Skovajsa - Hora, M� Čermák 
(79� P� Hellebrand), N� Penner (66� Čavoš) - Čmelík (46� Jakub Matoušek I), Potočný 
(66� Michal Škoda), Adediran� Trenér: Nikl�
Liberec: Bačkovský - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Fukala, Červ, M� Valenta 
(83� Tupta), Ch� Frýdek (69� Ghali), Preisler (83� Purzitidis) - Višinský (76� Doumbia) 
- Olatunji (83� Rondič)� Trenér: Kozel�

 Pardubice - Slavia  0:2 (0:1)
Branky: 19� Jurečka (penalta), 90�+6 Olayinka (Tecl)� Rozhodčí: J� Machálek - 
K� Hájek, Antoníček - J� Petřík (video)� ŽK: S� Šimek - Ousou, Lingr, Santos, D� Dou-
děra� ČK: (90�) Ousou� Diváci: 4620 (vyprodáno)�
Pardubice: Nita - Kostka (64� D� Mareš), Hranáč, Chlumecký, Rosa (46� Helešic) 
- Vacek (78� S� Šimek) - Pikul (58� Krobot), Janošek, Hlavatý, Tischler - P� Černý 
(58� Lima)� Trenér: Kováč�
Slavia: O� Kolář - D� Douděra, Ousou, Santos, D� Jurásek - Hromada (68� Pech), 
P� Ševčík (56� M� Jurásek) - Jurečka (56� Hronek), Lingr (56� Provod), Olayinka - Van 
Buren (83� Tecl)� Trenér: Trpišovský�

 Slovácko - Olomouc  0:0
Rozhodčí: T� Klíma - Ratajová, Vyhnanovský - Adámková (video)� ŽK: Brandner, 
Svědík (trenér, oba Slovácko)� Diváci: 2812�
Slovácko: Nguyen - Reinberk, Michal Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, V� Da-
níček - Brandner (57� O� Šašinka), Trávník (57� Kim sung-pin), Holzer (82� Doskí) - 
Mihálik (82� Kohút)� Trenér: Svědík�
Olomouc: Trefil - J� Pokorný, Beneš, Vraštil - Zifčák, Breite, Ventúra (90�+1 Greš-
šák), Zmrzlý - Jan Navrátil (62� Fortelný) - Růsek (82� Jakub Matoušek II), Chytil 
(90�+1 Zlatohlávek)� Trenér: V� Jílek�

 Teplice - Ostrava  0:5 (0:0)
Branky: 51� Jiří Klíma (Cadu), 64� Cadu (Jiří Klíma), 79� Kaloč (J� Juroška), 83� Boula 
(Plavšič), 90�+3 Lischka (Kuzmanovič)� Rozhodčí: Berka - M� Vlček, Šimáček - Orel 
(video)� ŽK: J� Juroška (Ostrava)� Diváci: 2563�
Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík (77� Chaloupek), Mičevič, Hybš (70� Radosta) - Ur-
banec, T� Kučera, L� Mareček (84� Čičovský), Kodad (84� D� Procházka) - T� Vachou-
šek (70� Sy), Trubač� Trenér: Jarošík�
Ostrava: Laštůvka - J� Juroška, Pojezný, Lischka, Šehič - Kaloč - Cadu (87� P� Ja-
roň), Miškovič (69� Boula), D� Buchta (39� Kuzmanovič), Plavšič (87� Šín) - Jiří Klíma 
(69� Muhamed Tijani)� Trenér: Hapal�

 Jablonec - Zlín  2:2 (0:1)
Branky: 58� Považanec (P� Šulc), 72� Považanec (odražený míč) - 20� Čanturišvili 
(Hlinka), 52� Fillo (L� Kozák)� Rozhodčí: Zelinka - Horák, Kotalík - Kocourek (video)� 
ŽK: P� Šulc, Jovovič - Reiter, L� Kozák, Simerský, Balaj� ČK: (63�) L� Kozák� Diváci: 731�
Jablonec: Surovčík - Surzyn, Martinec, J� Král, Polidar (55� Černák) - Kratochvíl 
(44� Hübschman), Považanec - P� Šulc, Chramosta (82� Ikaunieks), Jovovič - Sejk� 
Trenér: Horejš�
Zlín: Rakovan - Reiter (57� Janetzký), Simerský, V� Procházka, Bartošák - Hlinka, 
Didiba - Fillo (69� V� Vukadinovič), Fantiš (90� Balaj), Čanturišvili - L� Kozák� Tre-
nér: Vrba�

Foto: fkjablonec�cz

Foto: fchk�cz
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VYCHYTANÉ NULY

7
Jindřich Staněk (Plzeň)

5 - Filip Nguyen (Slovácko), Michal Reichl (Hr� Králové), Jakub Trefil (Olomouc) * 
4 - Ondřej Kolář (Slavia), Matěj Kovář (Sparta), Jan Laštůvka (Ostrava), Olivier 
Vliegen (Liberec) * 3 - Martin Berkovec (Brno), Jan Hanuš (Jablonec), Dominik Ho-
lec (Sparta), Aleš Mandous (Slavia), Matej Rakovan (Zlín), Jan Šeda (Ml� Boleslav), 
Roman Valeš (Bohemians 1905) * 2 - Martin Jedlička (Bohemians 1905), Martin 
Polaček (Ml� Boleslav)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

11
Jakub Řezníček (Brno)

10 - Mick Van Buren (Liberec/Slavia), Tomáš Chorý (Plzeň) * 9 - Roman Květ (Bohe-
mians 1905/Plzeň), Stanislav Tecl (Slavia) * 8 - Ondřej Lingr (Slavia), Michal Ševčík 
(Brno) * 7 - Jan Chramosta (Jablonec), Filip Žák (Teplice) * 6 - Tomáš Čvančara 
(Sparta), Abdalah Gning (Teplice), Mojmír Chytil (Olomouc), Filip Kubala (Hr� Králo-
vé), Jhon Mosquera (Plzeň), Peter Olayinka (Slavia) * 5 - Ladislav Almási (Ostrava), 
Václav Jurečka (Slavia), Jiří Klíma (Ostrava), Tomáš Ladra (Ml� Boleslav), Daniel Ma-
reček (Ml� Boleslav), David Puškáč (Bohemians 1905), Jakub Urbanec (Teplice)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

26,5
Jakub Řezníček (Brno, 11 + 3)

25 - Michal Ševčík (Brno, 8 + 6) * 24,5 - Mick Van Buren (Liberec/Slavia, 10 + 3) * 
24 - Stanislav Tecl (Slavia, 9 + 4) * 23 - Tomáš Chorý (Plzeň, 10 + 2) * 22 - Ondřej Lingr 
(Slavia, 8 + 4) * 21,5 - Jan Chramosta (Jablonec, 7 + 5) * 21 - Roman Květ (Bohemians 
1905, 9 + 2) * 19,5 - Jhon Mosquera (Plzeň, 6 + 5) * 18 - Filip Kubala (Hr� Králové, 6 + 
4), Nemanja Kuzmanovič (Ostrava, 3 + 8), Peter Olayinka (Slavia, 6 + 4) * 16 - Casper 
Höjer (Sparta, 2 + 8) * 15 - Adam Čvančara (Sparta, 6 + 2), Aballah Gning (Teplice, 
6 + 2) * 14,5 - David Puškáč (Bohemians 1905, 5 + 3), Václav Jurečka (Slavia, 5 + 3) * 
14 - Filip Žák (Teplice, 7 + 0) * 13,5 - Mojmír Chytil (Olomouc, 6 + 1) * 13 - Jiří Klíma 
(Ostrava, 5 + 2) * 12 - Ondřej Mihálik (Slovácko, 3 + 4), Martin Minčev (Sparta, 3 + 4), 
Adam Vlkanova (Hr� Králové/Plzeň, 3 + 4) * 11,5 - Vedad Čanturišvili (Zlín, 2 + 5), Da-
vid Jurásek (Slavia, 2 + 5), Tomáš Ladra (Ml� Boleslav, 5 + 1), Daniel Mareček (Ml� Bole-
slav, 5 + 1), Marek Matějovský (Ml� Boleslav, 2 + 5) * 11 - Matěj Jurásek (Slavia, 4 + 2), 
Jan Kuchta (Sparta, 4 + 2) * 10,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 3 + 3) * 10 - Ladislav 
Almási (Ostrava, 5 + 0), Lukáš Haraslín (Sparta, 2 + 4), Antonín Růsek (Olomouc, 2 + 
4), Pavel Šulc (Jablonec, 2 + 4), Jakub Urbanec (Teplice, 5 + 0) * 9,5 - Milan Škoda (Ml� 
Boleslav, 4 + 1) * 9 - Milan Havel (Plzeň, 3 + 2), Daniel Vašulín (Hr� Králové, 3 + 2) * 8,5 
- Lukáš Červ (Liberec, 2 + 3), Kryštof Daněk (Sparta, 2 + 3), Petr Hronek (Bohemians 
1905, 2 + 3), Erik Jirka (Plzeň, 2 + 3), Lukáš Masopust (Slavia, 2 + 3), Srdjan Plavšič 
(Ostrava, 2 + 3) * 8 - Christian Frýdek (Liberec, 1 + 4), Marek Havlík (Slovácko, 1 + 
4), Robert Jukl (Teplice, 1 + 4), Antonín Křapka (Bohemians 1905, 4 + 0), Wale Musa 
Alli (Brno, 1 + 4), Moses Usor (Slavia, 4 + 0) * 7,5 - Lukáš Čmelík (Č� Budějovice, 3 + 1), 
David Douděra (Slavia, 3 + 1), Václav Drchal (Bohemians 1905, 3 + 1), Michal Hlavatý 
(Pardubice, 3 + 1), Lamin Jawo (Zlín, 3 + 1), Lukáš Sadílek (Sparta, 3 + 1), Petr Ševčík 
(Slavia, 0 + 5), Muhamed Tijany (Ostrava, 3 + 1) * 7 - Adam Jánoš (Bohemians 1905, 
2 + 2), Lukáš Kalvach (Plzeň, 2 + 2), Jakub Rada (Hr� Králové, 2 + 2), Ivan Schranz 
(Slavia, 2 + 2), Michal Tomič (Slovácko/Ml� Boleslav, 2 + 2) * 6,5 - Jakub Fulnek (Ml� 
Boleslav, 1 + 3), Ondřej Zmrzlý (Olomouc, 1 + 3), Filip Zorvan (Olomouc, 1 + 3)Do únorového prvoligového programu vstoupily týmy již oči-

vidně rozehřátější než v premiéře na sklonku ledna, což se proje-
vilo i na jejich brankové produkci� Pouze derby Slovácko-Olomouc 
skončilo bezbrankovou remízou� Největší kanonádu spustili fotba-
listé Baníku na teplických Stínadlech, kde ve druhé půli překonali 
pětkrát čerstvého čtyřicátníka Tomáše Grigara� Pět gólů padlo 
i na Letné, kde definitivně zlomil hostující „Bolku“ až v samém zá-
věru dvěma brankami střídající forvard Minčev�

1� Slavia 58 3,222

2� Plzeň 38 2,111

3� Sparta 35 1,944

4� Ostrava 32 1,778

5� Bohemians 1905 31 1,722

6� Brno 28 1,556

7� Ml. Boleslav 27 1,500

8� Olomouc 26 1,444

9� Jablonec 25 1,389

10� Liberec 24 1,333

11� Teplice 23 1,278

12�-13� Hr. Králové 21 1,167

12�-13� Slovácko 21 1,167

14� Zlín 18 1,000

15� Č. Budějovice 17 0,944

16� Pardubice 14 0,778

Ostravská kanonáda na Stínadlech

 BANÍKOVCI SI PĚTI BRANKAMI V TEPLICÍCH 
 V GÓLOVÉ JÍZDĚ VÝRAZNĚ POLEPŠILI. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Foto: fkteplice�cz

http://www.strompraha.cz/
http://www.strompraha.cz/
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 BAYERN PO TŘECH PLICHTÁCH ZABRAL A ZDOLAL VLKY 4:2. 

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Arsenal 20 16 2 2 45:17 50

2� Manch. City 21 14 3 4 53:21 45

3� Manch. Utd. 21 13 3 5 34:26 42

4� Newcastle 21 10 10 1 34:12 40

5� Tottenham 22 12 3 7 41:31 39

6� Brighton 20 10 4 6 38:27 34

7� Brentford 21 8 9 4 35:28 33

8� Fulham 22 9 5 8 32:30 32

9� Chelsea 21 8 6 7 22:21 30

10� Liverpool 20 8 5 7 34:28 29

11� Aston Villa 21 8 4 9 25:31 28

12� Crystal Palace 21 6 6 9 19:29 24

13� Nottingham 21 6 6 9 17:35 24

14� Leicester 21 6 3 12 32:37 21

15� Wolves 21 5 5 11 15:30 20

16� West Ham 21 5 4 12 18:26 19

17� Leeds 20 4 6 10 26:34 18

18� Everton 21 4 6 11 16:28 18

19� Bournemouth 21 4 5 12 19:43 17

20� Southampton 21 4 3 14 17:38 15

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Bayern 19 11 7 1 56:18 40

2� Union Berlín 19 12 3 4 33:23 39

3� Dortmund 19 12 1 6 38:26 37

4� RB Lipsko 19 10 6 3 39:24 36

5� Frankfurt 19 10 5 4 40:26 35

6� Freiburg 19 10 4 5 30:30 34

7� Wolfsburg 19 8 5 6 38:26 29

8� Brémy 19 8 3 8 31:37 27

9� M ǵladbach 19 7 5 7 34:29 26

10� Leverkusen 19 7 3 9 30:31 24

11� Kolín n. R. 19 5 8 6 29:31 23

12� Mohuč 19 6 5 8 27:31 23

13� Augsburg 19 6 3 10 24:33 21

14� Hoffenheim 19 5 4 10 28:36 19

15� Bochum 19 6 1 12 24:46 19

16� Stuttgart 19 3 7 9 22:34 16

17� Hertha 19 3 5 11 20:35 14

18� Schalke 19 2 5 12 14:41 11

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Barcelona 20 17 2 1 42:7 53

2� Real Madrid 20 14 3 3 40:17 45

3� Real Sociedad 20 12 3 5 28:19 39

4� Atl. Madrid 20 10 5 5 29:17 35

5� Villarreal 20 9 4 7 22:17 31

6� Betis 20 9 4 7 24:20 31

7� Ath. Bilbao 20 8 5 7 29:21 29

8� Vallecano 19 8 5 6 25:22 29

9� Osasuna 20 8 5 7 19:19 29

10� Mallorca 20 8 4 8 16:18 28

11� Girona 20 6 6 8 27:29 24

12� Celta Vigo 20 6 5 9 22:32 23

13� Valladolid 20 7 2 11 15:28 23

14� Almería 19 6 4 9 23:29 22

15� Espanyol 20 4 9 7 24:30 21

16� Sevilla 20 5 6 9 21:29 21

17� Valencia 20 5 5 10 25:24 20

18� Cádiz 20 4 7 9 15:33 19

19� Getafe 20 4 6 10 17:27 18

20� Elche 20 1 6 13 15:40 9

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Neapol 21 18 2 1 51:15 56

2� Inter 21 14 1 6 41:26 43

3� AS Řím 21 12 4 5 28:18 40

4� Lazio 20 11 5 4 36:16 38

5� Atalanta 21 11 5 5 39:24 38

6� AC Milán 21 11 5 5 37:30 38

7� Turín FC 21 8 6 7 22:22 30

8� Udinese 21 7 8 6 28:23 29

9� Bologna 21 8 5 8 28:31 29

10� Empoli 21 6 8 7 19:26 26

11� Monza 20 7 4 9 25:28 25

12� Fiorentina 21 6 6 9 23:28 24

13� Juventus 20 11 5 4 30:17 23

14� Lecce 21 5 8 8 21:24 23

15� Sassuolo 21 6 5 10 24:31 23

16� Salernitana 20 5 6 9 25:38 21

17� Spezia 21 4 6 11 17:35 18

18� Verona 20 3 4 13 18:32 13

19� Sampdoria 20 2 3 15 8:34 9

20� Cremonese 21 0 8 13 15:37 8

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

  Serie A: Milánu vládne Inter! 
Víkendový program 21� kola Serie A zakončilo Derby della Madonnina! Ob-
hájci titulu z AC nešli do bitvy s úhlavním rivalem v nejlepším rozpoložení 
- z pěti ligových duelů v novém roce vyhráli jediný a ve všech lednových 
zápasech celkem inkasovali 18 gólů, což je v rámci jednoho kalendářního 
měsíce vůbec nejvíce v celé jejich historii! Inter byl naopak povzbuzen 
úterním postupem do semifinále Coppa Italia a nakonec měl v ostře sle-
dovaném mači navrch, díky gólu Martíneze zvítězil 1:0 a upevnil si druhou 
příčku� Vedoucí Neapol nadále neochvějně kráčí za ziskem scudetta, pátý 
triumf v řadě ukořistila ve Spezii (3:0), kterou dvěma zásahy potopil nej-
lepší střelec soutěže Osimhen� Do stále větší mizérie se noří Fiorentina, 
třetí porážku z posledních čtyř zápasů Fialkám na jejich hřišti uštědřila 
Boloňa (1:2)� Český záložník Antonín Barák se nešťastně podepsal pod 
úvodní trefu hostů, neboť po jeho hraní rukou ve vápně proměnil naříze-
nou penaltu Orsolini�  

  Bundesliga: Dortmund stoupá vzhůru
Dlouhodobě největší rival mnichovského Bayernu nabírá v jarní bundesli-
ze na otáčkách a stoupá vzhůru její tabulkou� Dortmund díky stoprocent-
ní bilanci využil bezbrankové remízy Lipska v Kolíně nad Rýnem a vyhoupl 
se na třetí příčku� Borussia totiž doma deklasovala 5:1 Freiburg, který 
naopak zatím marně hledá podzimní formu, a opustil elitní kvarteto� Šest 
minut po přestávce zvyšoval už na 3:0 Sebatistien Haller, když hlavou 
usměrnil do sítě centr Guerreira� Stalo se tak před pověstnou „žlutou 
zdí“ vestfálského kotle, která se ocitla v obrovské euforii stejně jako jeho 
spoluhráči na trávníku� A také symbolicky� V sobotu se slavil Světový den 
boje proti rakovině, kterou osmadvacetiletý forvard dokázal v minulých 
měsících porazit� Byl to jeho první gól v dresu Dortmundu, který ho v létě 
coby druhou nejdražší posilu v klubové historii přivedl z Ajaxu místo od-
cházejícího norského snajpra Erlinga Haalanda�
Odcházení, ale v jiném slova smyslu, se týká trenéra Hoffenheimu André 
Breitenreitera, který neustál těžkou porážku v Bochumi� Jeho nyní už bý-
valý tým nevyhrál v deseti soutěžních duelech v řadě a domácí se na něj 
bodově dotáhli� Nahradit by ho mohl americký kouč Pellegrino Mataraz-
zo, který v říjnu skončil na lavičce Stuttgartu a předtím trenérsky půso-
bil v Hoffenheimu u mládeže�

  Premier League: 
Everton zamíchal kartami 
Liverpoolský mančaft po vyhazovu Franka Lamparda převzal Sean Dyche, 
jenž hned ukázal, že v boji o záchranu, s nímž má bohaté zkušenosti z pů-
sobení v Burnley, může „Toffees“ výrazně pomoci� Své nové svěřence totiž 
dovedl k triumfu 1:0 nad lídry z Arsenalu a k posunu na 18� příčku tabulky� 
Nečekaným triumfem Karamelky navíc promluvily do boje o titul, druhý 
Manchester City však nabídnutou šanci na snížení ztráty na lídra nevyu-
žil, neboť padl s Tottenhamem� Jediný gól utkání vstřelil Harry Kane, jenž 
se stal teprve třetím hráčem historie, který v Premier League nastřílel 
200 gólů� Na třetí příčku po vítězství 2:1 nad Crystal Palace vystoupal 
Manchester United, do dalších bojů však přišel o vyloučeného záložníka 
Casemira� Londýnská Chelsea navzdory masivnímu posilování jen bez bra-
nek plichtila s Fulhamem a na velký útok na evropské poháry to v jejím po-
dání zatím nevypadá� Ve velké mizérii se nadále utápí Liverpool, pro který 
byla porážka 0:3 s Wolves třetí prohrou z posledních čtyř zápasů�  

  La Liga: Real klopýtá, Barca utíká
Pět bodů v posledních třech kolech poztráceli fotbalisté Realu Mad-
rid a obhajoba titulu se jim výrazně vzdaluje! Svěřenci Carla Ancelotti-
ho v neděli nestačili na desátou Mallorku, které navzdory velké převaze 
podlehli 0:1� Real prožil klasický zápas blbec, v němž zahazoval šance, 
Fernadez si vstřelil vlastní gól a Asensio zahodil penaltu… Zaváhání svého 
úhlavního rivala okamžitě využili lídři La Ligy z Barcelony, kteří na Camp 
Nou zdolali Sevillu 3:0 a odskočili do osmibodového trháku� Na výhru se 
ale Blaugranas dost nadřeli, pevný defenzivní val andaluského mančaf-
tu poprvé překonali až v 58� minutě zásluhou Alby a vítězství si pojistili 
v poslední dvacetiminutovce góly Gaviho a Raphinhy� Ve 20� kole neby-
la nouze o překvapení, mančafty ze dna tabulky si vyšláply na favority� 
Předposlední Getafe po sérii čtyř proher nečekaně bodovalo se čtvrtým 
Atlétikem Madrid (1:1), poslední Elche dokonce naplno bodovalo poprvé 
v sezoně, když získalo skalp pátého Villarrealu� Hrdinou domácích se při 
výhře 3:1 stal autor hattricku Pere Milla�   

 REAL NEČEKANĚ PADL S MALLORKOU. 

 FORVARD MARTÍNEZ ROZHODL DERBY. 
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  Cancello zakotvil v Mnichově
Portugalský fotbalista Joao Cancelo odešel z Manchesteru City 
do Bayernu Mnichov na půlroční hostování s opcí� Bavorský vel-
koklub podle médií může krajního obránce po sezoně koupit za 70 
milionů eur (asi 1,7 miliardy korun)� Osmadvacetiletý bek po pod-
zimním mistrovství světa ztratil místo v základní sestavě Manches-
teru City� Některá britská média informovala, že se kvůli své pozici 
v týmu dokonce na tréninku pohádal s trenérem Pepem Guardio-
lou� Portugalský reprezentant přestoupil do „Citizens“ v létě 2019 
z Juventusu Turín, s manchesterským celkem dvakrát vyhrál ang-
lickou ligu a dvakrát Ligový pohár� Ve 154 soutěžních utkáních za-
znamenal devět branek a 22 asistencí� Dříve působil také v Benfice 
Lisabon, Valencii a Interu Milán�

  McKennie se vydal za krajany
Fotbalisté Leedsu získali záložníka Westona McKennieho z Juven-
tusu Turín� Čtyřiadvacetiletý reprezentant USA bude v anglickém 
klubu, který trénuje jeho krajan Jesse Marsch, hostovat do konce 
sezony� V létě může Leeds amerického fotbalistu koupit za 36 milio-
nů eur (859 milionů korun)� Do Juventusu přišel v roce 2020 původ-
ně na hostování ze Schalke� V dresu turínského klubu slavil vítězství 
v italském Superpoháru a v roce 2021 výhru v Italském poháru� 
Na svém kontě má 13 gólů� V národním týmu odehrál 41 zápasů 
a na loňském mistrovství světa v Kataru s reprezentací postou-
pil do osmifinále� V Leedsu se setká s krajany Tylerem Adamsem 
a Brendenem Aaronsonem� S mužstvem je čeká boj o záchranu�

 ERIKSEN ZAMÍŘIL NA MARODKU. 

 ŠKRINIAR UŽ NENÍ KAPITÁNEM. 

  Eriksen si poranil kotník
Dánský záložník Christian Eriksen si v pohárovém utkání s Rea-
dingem poranil kotník a fotbalistům Manchesteru United bude 
chybět zhruba tři měsíce� V 57� minutě musel střídat po zákro-
ku Andyho Carrolla� Domácí „Rudí ďáblové“ ve čtvrtém kole FA 
Cupu porazili druholigového soupeře 3:1� Třicetiletý středopolař 
v tomto ročníku zasáhl do 31 z 32 soutěžních duelů, zazname-
nal dvě branky a devět asistencí� Bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, 
Tottenhamu a Interu Milán přišel do Manchesteru United před 
sezonou po půlročním angažmá v Brentfordu, kde se rozehrával 
po srdečním kolapsu během předloňského EURO 2020� Má proto 
voperovaný kardioverter-defibrilátor�

  Škriniar přišel o pásku
Slovenský obránce Milan Škriniar přišel v Interu Milán o kapitán-
skou pásku� Trenér Simone Inzaghi mu ji odebral poté, co sedma-
dvacetiletý fotbalista usiloval o lednový odchod do Paris St� Ger-
main� Podle médií se sice dohodl v Paříži na smlouvě, kluby se ale 
poté na přestupu nedomluvily� Nyní bude moci bývalý hráč Sam-
pdorie nebo Žiliny odejít do Francie v létě jako volný hráč po skon-
čení smlouvy� V Interu kvůli tomu před nedělním derby s AC Milán 
přišel o kapitánskou pásku� „V klidu jsme to probrali s ním i ve-
dením klubu� Novým kapitánem bude Samir Handanovič,“ cituje 
agentura Reuters italského kouče�

  Bellerín opustil „Barcu“
Španělský obránce Héctor Bellerín přestoupil z Barcelony do Spor-
tingu Lisabon� Podle médií portugalský celek za sedmadvacetileté-
ho fotbalistu zaplatil jeden milion eur (asi 24 milionů korun)� „Barcu“ 
opustil po pouhých pěti měsících, během nichž odehrál pouhých 
sedm soutěžních zápasů� Před tím čtyřnásobný reprezentant strá-
vil jedenáct let v Arsenalu a za sebou má také hostování ve Watfor-
du a Betisu Sevilla� Sportingu se upsal do konce sezony�
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  Jorginho mezi „Kanonýry“
Fotbalisty Arsenalu posílil záložník Jorginho z jiného londýnského 
klubu Chelsea�  Jedenatřicetiletý italský reprezentant podepsal 
smlouvu s „Kanonýry“ na rok a půl� Lídr anglické ligy podle BBC sou-
hlasil, že za mistra Evropy z roku 2021 zaplatí 12 milionů liber (asi 
325 milionů korun)� Do Chelsea přestoupil v létě 2018 z Neapole� 
S „Blues“ vyhrál Evropskou ligu a Ligu mistrů� Ve 213 soutěžních 
utkáních zaznamenal 29 branek a devět asistencí� Brazilský rodák 
byl zvolen nejlepším fotbalistou Evropy za sezonu 2020/2021 v an-
ketě UEFA� Kontrakt v Chelsea by mu vypršel v létě�  Arsenal se 
na něj zaměřil poté, co se mu nepodařilo získat jiného středopolaře 
Ekvádorce Moisése Caiceda z Brightonu� 

  Fernández je nejdražší!
Argentinský mistr světa Enzo Fernández přestoupil z Benfiky Lisa-
bon do Chelsea�  Londýnský klub podle informací Sky Sports akti-
voval výstupní klauzuli ve smlouvě v hodnotě 105 milionů liber (asi 
2,83 miliardy korun) a udělal z nejlepšího mladého hráče světového 
šampionátu v Kataru nejdražší posilu v historii Premier League� Do-
savadní rekord anglické ligy držel přestup Jacka Grealishe z Aston 
Villy do Manchesteru City (100 milionů liber)� Fernández přišel z Ri-
ver Plate do Benfiky teprve před touto sezonou� Výrazně na sebe 
ale upozornil na přelomu listopadu a prosince v Kataru, kde byl jed-
ním ze strůjců vzestupu Argentiny po úvodní porážce se Saúdskou 
Arábií� Dvaadvacetiletý středopolař gólem pomohl ve druhém zá-
pase k výhře nad Mexikem, dostal se do základní sestavy a ve vyřa-
zovací fázi už nechyběl ani minutu� Přispěl tak k prvnímu titulu Jiho-
američanů od roku 1986� V reprezentaci odehrál jen deset utkání, 
za Benfiku nastoupil k 29 zápasům s bilancí čtyř branek� 

 JORGINHO UŽ VÁLÍ ZA ARSENAL. 

 MBAPPÉ NESTIHNE OSMIFINÁLE LM. 

  Ronaldo se dočkal gólu
Ve svém třetím utkání v saúdskoarabské lize se portugalský útoč-
ník Cristiano Ronaldo dočkal prvního gólu za Al-Nassr� Pětinásobný 
držitel Zlatého míče v nastaveném čase z penalty vyrovnal na hřišti 
al-Fátihu na konečných 2:2 a odvrátil hrozbu druhé porážky svého 
týmu za sebou� Byl to pro něj 702� gól v klubovém fotbale� Nejvíce 
branek - 450 - nastřílel ve službách Realu Madrid� Za Manchesteu 
United dal 145 gólů, za Juventus 101 a v úvodu kariéry za Sporting 
Lisabon pět� Sedmatřicetiletý forvard zamířil do Saúdské Arábie 
na konci minulého roku poté, co předčasně skončil v Manchesteru 
United� S Al-Nassrem podepsal dvouletou smlouvu a ročně si má 
vydělat 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun)�

  Mbappé přijde o Bayern
Zranění hvězdného fotbalisty Paris St� Germain Kyliana Mbappé-
ho, kvůli němuž nedohrál utkání francouzské ligy v Montpellieru, 
podle trenéra Christopha Galtiera není vážné� Čtyřiadvacetiletý 
útočník i tak ale bude mimo hru zhruba tři týdny a přijde mimo jiné 
o úvodní duel osmifinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov� Forvard 
prožil smolný večer� V úvodu neproměnil pokutový kop a gólmana 
Benjamina Lecomta nepřekonal ani z opakované penalty� S bolavým 
stehnem odstoupil v 21� minutě� Kouč ho střídal i z preventivních 
důvodů kvůli nabitému programu� Pařížané rozehrají osmifinále 
Ligy mistrů proti Bayernu 14� února� PSG stále čeká na premiérový 
triumf v elitní soutěži�
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  Navas bude chytat v Anglii
Fotbalisty Nottinghamu posílil brankář Keylor Navas� Trojnásobný 
vítěz Ligy mistrů bude mezi tyčemi nováčka Premier League do kon-
ce sezony hostovat z Paris St� Germain� Šestatřicetiletý kostarický 
gólman působí v PSG od roku 2019 a s klubem získal dva tituly� Před 
tím nastupoval pět let za Real, kterému pomohl ke třem triumfům 
v Lize mistrů a jednomu titulu� V sezoně 2017/2018 byl nejlepším 
brankářem Ligy mistrů� Na kontě má také 110 startů za kostarickou 
reprezentaci, se kterou si zahrál na třech světových šampionátech�

  Arnold pokračuje 
na australské lavičce
Fotbalisty Austrálie i nadále povede trenér Graham Arnold� Ná-
rodní svaz informoval o tom, že s devětapadesátiletým koučem 
prodloužil spolupráci do konce mistrovství světa v roce 2026� 
Reprezentace se ujal po světovém šampionátu v roce 2018, kdy 
nahradil Nizozemce Berta van Marwijka� Před tím už u australské-
ho výběru působil několik let jako asistent a krátce i jako dočasný 
kouč� Na prosincovém mistrovství světa v Kataru Austrálie pod 
jeho vedením postoupila ze skupiny a v osmifinále poté prohrála 1:2 
s pozdějšími šampiony z Argentiny�

  Leeds přišel o Rodriga
Fotbalisté Leedsu přišli na dva měsíce o nejlepšího střelce Rodri-
ga� Jedenatřicetiletý španělský útočník utrpěl v zápase Anglic-
kého poháru zranění kotníku a podle vedení klubu se bude muset 
podrobit menší operaci� Na hřiště by se mohl vrátit koncem března�  
V aktuální sezoně Premier League nastřílel už deset gólů�

 HEITINGA USEDL NA LAVIČKU AJAXU. 

 ZIJACH Z CHELSEA NEODEŠEL. 

  Ajax povede Heitinga
Fotbalisty nizozemského mistra Ajaxu Amsterdam povede do kon-
ce sezony jeho bývalý obránce a dosavadní kouč rezervy John Hei-
tinga� Devětatřicetiletý vicemistr světa z roku 2010, který za nizo-
zemskou reprezentaci odehrál 86 zápasů a působil také v Atlétiku 
Madrid, Evertonu, Fulhamu a Hertě Berlíně, převzal tým po odvo-
laném Alfredu Schreuderovi� Vedle obhajoby domácího titulu čeká 
jeho svěřence i Evropská liga, ve které narazí na Union Berlín� 

  Varane skončil v reprezentaci
Mistr světa z roku 2018, francouzský obránce Manchesteru Uni-
ted Raphaël Varane ve 29 letech ukončil reprezentační kariéru� 
Během deseti let za národní tým odehrál 93 zápasů a vstřelil pět 
gólů� Na loňském světovém šampionátu v Kataru s „Les Bleus“ zís-
kal stříbro po prohře s Argentinou� Bývalý stoper Realu Madrid byl 
zástupcem francouzského kapitána Huga Llorise� Šestatřicetiletý 
brankář Tottenhamu oznámil odchod z reprezentace v lednu� Oba 
s Francií rovněž vyhráli Ligu národů v roce 2021�

  Zijach zůstává v Chelsea
Marocký fotbalista Hakím Zijach se nakonec z Chelsea do Paris St� 
Germain stěhovat nebude� Vedení francouzské ligy hostování za-
mítlo, protože se podle agentury AFP nestihlo zaregistrovat před 
úterní uzávěrkou přestupů� Devětadvacetiletý útočník v Paříži 
úspěšně prošel lékařskou prohlídku a v klubu měl hostovat do kon-
ce sezony� Podle médií ale Chelsea neposlala včas potřebné doku-
menty k registraci transferu v systému FIFA�

AKTUÁLNĚ

ZAHRANIČNÍ KALEIDOSKOP

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

14� 2� 2023

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ



42 43

   „Straky“ ulovily Gordona
 Fotbalisty Newcastlu posílil útočník Anthony Gordon� Anglický re-
prezentant do 21 let přišel z Evertonu, který za něj podle médií do-
stane až 45 milionů liber (asi 1,2 miliardy korun)� Se „Strakami“ pode-
psal víceletou smlouvu, v probíhajícím ročníku anglické ligy odehrál 
16 zápasů a dal tři branky� Celkem má v dresu Evertonu na kontě 
78 soutěžních utkání s bilancí sedmi branek a osmi přihrávek�

 MLADÍK GORDON UŽ PATŘÍ NEWCASTLU. 

 PSV ULOVIL KŘÍDELNÍKA HAZARDA. 

  Hazard si řekl o odchod
Belgický reprezentant Thorgan Hazard opouští Dortmund, kde pře-
stal dostávat příležitost, a bude do konce sezony hostovat v PSV 
Eidhoven� Bronzový medailista z mistrovství světa 2018 a mladší 
bratr Edena Hazarda z Realu si o možnost hrát jinde řekl sám� De-
větadvacetiletý křídelník je hráčem Borussie od roku 2019 a o dva 
roky později s ním vyhrál Německý pohár� Smlouvu má až do konce 
sezony 2023/2024, v tomto ročníku ale odehrál jediný kompletní 
bundesligový zápas� Odchází s bilancí 122 startů a 18 gólů za Dort-
mund, v minulosti byl hráčem Lensu, Chelsea a Mönchengladbachu�

  K registraci scházelo 18 vteřin…
Fotbalové Barceloně se kuriózním způsobem nepodařilo angažovat 
obránce Juliána Arauja z Los Angeles Galaxy� Katalánský velkoklub 
dokončil registraci mexického reprezentanta až 18 sekund po ofici-
álním uzavření zimního přestupového období� „Barca“ byla domlu-
vena s Araujem i LA Galaxy, které za jednadvacetiletého pravého 
beka podle médií mělo dostat 6,5 milionu dolarů (asi 140 milionů 
korun)� Nakonec ale nestihla včas předložit potřebné dokumenty� 
„Nemohli jsme ho zaregistrovat kvůli systémové chybě� Chybělo jen 
18 sekund� Uvidíme, co na to řekne FIFA,“ suše konstatuje barcelon-
ský ředitel Mateu Alemany�
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  Uspěje na druhý pokus?
Tottenham získal španělského obránce Pedra Porra ze Sportingu 
Lisabon, který bude v klubu do konce sezony hostovat a poté ho 
„Kohouti“ koupí� Detaily transferu nebyly zveřejněny, ale podle brit-
ských médií Tottenham v létě za Porra zaplatí 40 milionů liber (asi 
jedna miliarda korun)� Třiadvacetiletého beka čeká druhé anglické 
angažmá� V roce 2020 podepsal smlouvu s Manchesterem City, ale 
nikdy si za něj nezahrál� Obratem zamířil na hostování do Vallado-
lidu a poté do Sportingu, kam loni přestoupil� V probíhající sezoně 
za Sporting odehrál 26 zápasů s bilancí tří branek a 11 asistencí� 
Celkem má na kontě za lisabonský klub 98 startů, v nichž zazname-
nal 12 gólů a 20 přihrávek�

  Delaney opět v bundeslize
Dánský reprezentant Thomas Delaney bude ve zbytku sezony hos-
tovat ze Sevilly v Hoffenheimu, kde bude jeho spoluhráčem obránce 
Pavel Kadeřábek� Jedenatřicetiletý záložník už v minulosti nastu-
poval v bundeslize za Werder Brémy a Borussii Dortmund� Kariéru 
začínal v FC Kodaň, s níž získal pět mistrovských titulů�

  Evertonu se ujal Dyche
Fotbalistů zachraňujícího se Evertonu se po odvolaném Franku 
Lampardovi ujal Sean Dyche� Jedenapadesátiletý trenér, který 
v minulém roce skončil po deseti letech na lavičce Burnley, kde vedl 
nynější reprezentačního útočníka Plzně Matěje Vydru, podepsal 
smlouvu na dva a půl roku� Víkendová premiéra u týmu „Karamelek“ 
byla opravdu sladká, neboť jeho noví svěřenci zdolali doma 1:0 lídra 
Premier League londýnský Arsenal!

 SABITZER POSILOU UNITED. 

 GATUSSO SKONČIL VE VALENCII. 

  Sabitzer hostem na Old Trafford
Fotbalisty Manchesteru United posílil rakouský reprezentant Mar-
cel Sabitzer� Osmadvacetiletý záložník přišel na hostování do kon-
ce sezony z Bayernu Mnichov� Tým německých šampionů opustil 
po roce a půl� Na Old Trafford se pokusí nahradit dánského stře-
dopolaře Christiana Eriksena, který bude se zraněným kotníkem 
mimo hru asi tři měsíce� Bývalý hráč Rapidu Vídeň nebo Salcburku 
si udělal jméno během šestiletého angažmá v Lipsku, odkud zamířil 
v létě 2021 do Bayernu, se kterým získal bundesligový titul� V nabi-
tém kádru bavorského velkoklubu se ale natrvalo do základní sesta-
vy neprosadil� Celkem má na kontě v německé lize 34 branek ve 185 
utkáních, za Bayern ale vstřelil jen dvě�

  Mění Londýn za Madrid
Obránce Matt Doherty si jako první irský fotbalista zahraje  
za Atlétiko Madrid, kterému se upsal do konce sezony poté, co se 
dohodl na ukončení smlouvy s Tottenhamem� Jedenatřicetiletý bek 
působil v Tottenhamu od srpna 2020, za londýnský celek odehrál 
71 zápasů a dal tři branky� Před tím byl deset let hráčem Wolver-
hamptonu, nastupoval také za Hibernian a Bury�

  Už netrénuje Valencii
Ital Gennaro Gattuso už není trenérem fotbalistů Valencie� Mistr 
světa z roku 2006 u týmu skončil kvůli špatným výsledkům� Z po-
sledních deseti zápasů ve španělské lize vyhrála Valencie je jednou, 
a to 10� listopadu� Mužstvo prozatím povede manažer Voro Gonzá-
lez� Pětačtyřicetiletý italský kouč přišel do Valencie před sezonou 
a podepsal smlouvu na dva roky� Předtím trénoval Neapol, Sion, OFI 
Kréta, Palermo nebo AC Milán, se kterým slavil největší úspěchy bě-
hem hráčské kariéry�
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„Lvíčata“ znají cestu
na Slovensko

Čeští reprezentanti do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství  
Evropy 2025 utkají ve skupině I s Dánskem, Islandem, Walesem a Litvou. 
Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Turnaj se uskuteční na Slovensku.

 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ UŽ ZNAJÍ SOUPEŘE V KVALIFIKACI ME U21. 

 STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉ ÚSPĚŠNÉ BARÁŽI O POSTUP NA ME SE 
 „LVÍČATA“ V BOJI O DALŠÍ EURO OPĚT STŘETNOU S ISLANĎANY. 

může být výhodou to, že místo logisticky známe, což nám může pomoci 

v celkové dobré přípravě na utkání,“ dodává�

Jedenadvacítka prohrála s Dány na EURO 2017 (2:4) i o dva roky 

dříve na šampionátu v Česku (1:2)� „Dánsko na první pohled možná není 

úplný top tým� Ale už v minulé kvalifikaci hrálo velice dobře, mají velmi 

vysokou kvalitu s výbornými hráči, kteří se pohybují na nejvyšší evrop-

ské úrovni� Pokud jde o Wales, čeká nás typický ostrovní fotbal� Vý-

konnostně jdou nahoru, v poslední době měly jejich výběry U-19 a U-21 

kousek k postupu na mistrovství Evropy� Bude to nesmírně těžký sou-

peř� Litva na první pohled nepatří do úplné špičky, ale zejména ve svém 

„Lvíčata“ boj o postup na příští EURO rozehrají na podzim� V červnu 

svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupí do letošního šampionátu, 

který hostí Rumunsko a Gruzie� V základní fázi česká jedenadvacítka 

narazí na Anglii, obhájce zlata Německo a Izrael� Do dalšího kvalifikač-

ního cyklu zasáhne nově složený tým s hráči narozenými v roce 2002 

a mladšími� „Jde o vyrovnanou skupinu, která nemá úplně vyloženého 

favorita� Myslím, že půjde o velmi zajímavé zápasy ve venkovním i do-

domácím prostředí bude nepříjemná a nebezpečná pro všechny,“ hod-

notí další soupeře ve skupině reprezentační kouč�

Češi byli z druhého výkonnostního koše nalosováni do jedné ze 

dvou pětičlenných skupin, v ostatních sedmi skupinách je šest týmů� 

„Pětičlenná skupina je výhodná v tom, že i během kvalifikačního cyklu 

máme možnost v některém reprezentačním okně sehrání přípravných 

zápasů� Ty mohou pomoci ke zlepšení herní kvality našeho mužstva, což 

je určitě pozitivum,“ konstatuje Suchopárek� Na šampionát přímo po-

stoupí vítězové skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách� 

Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká 

o zbylá tři volná místa na turnaji� Slovensko má coby pořadatel účast 

na EURO jistou� 

mácím prostředí� Nyní je těžké předvídat, v jaké aktuální formě týmy 

na startu kvalifikace budou, ale očekávám hlavně vyrovnané souboje,“ 

komentuje los trenér tým do 21 let Jan Suchopárek� Jeho svěřenci mají 

nejčerstvější zkušenost s Islandem, který vyřadili v loňské evropské 

baráži� Po vítězství 2:1 v Reykjavíku remizovali v domácí odvetě 0:0� 

„Soupeř byl skvěle připravený, do kvalifikace půjde také se stejným 

trenérem� A my navíc na Islandu celou kvalifikaci začneme� Pro nás 

 TRENÉR JAN SUCHOPÁREK MÁ LETOS PŘED SEBOU 
 DVA NÁROČNĚ ÚKOLY. NEJPRVE USPĚT SE SVÝMI SVĚŘENCI 
 NA ČERVNOVÉM ŠAMPIONÁTU A NÁSLEDNĚ ZVLÁDNOUT 
 PODZIMNÍ KVALIFIKAČNÍ MAČE O ME 2025.  

REPREZENTACE U21REPREZENTACE U21

LOS KVALIFIKACE ME HRÁČŮ 
DO 21 LET V ROCE 2025

Skupina A: Itálie, Irsko, Norsko, Turecko, Lotyšsko, San Marino�
Skupina B: Španělsko, Belgie, Skotsko, Maďarsko, Kazachstán, Malta�

Skupina C: Nizozemsko, Švédsko, Gruzie, Severní Makedonie, Moldavsko, Gibraltar�
Skupina D: Německo, Polsko, Izrael, Bulharsko, Kosovo, Estonsko�

Skupina E: Rumunsko, Švýcarsko, Finsko, Albánie, Černá Hora, Arménie�
Skupina F: Anglie, Ukrajina, Srbsko, Severní Irsko, Ázerbájdžán, Lucembursko�

Skupina G: Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Bělorusko, Faerské ostrovy, Andorra�
Skupina H: Francie, Rakousko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Kypr�

Skupina I: Dánsko, ČESKO, Island, Wales, Litva�

PROGRAM ČESKÉHO TÝMU
12� září 2023: Island - Česko, 13� října 2023: Česko - Wales, 

17� října 2023: Česko - Dánsko, 26� března 2024: Česko - Island,
6� září 2024: Litva - Česko, 10� září 2024: Dánsko - Česko,
11� října 2024: Wales - Česko, 15� října 2024: Česko - Litva�

http://www.fotbal.cz
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MOL Cup: Dynamo 
doplnilo čtvrtfinalisty

Fotbalisté Českých Budějovic porazili v dohrávce osmifinále MOL Cupu 
Hradec Králové 2:0 a stali se posledním čtvrtfinalistou.

 HRADEC KRÁLOVÉ PADL V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 0:2, A TAK 
 ČTVRTFINÁLOVÝM SOUPEŘEM BRNA BUDOU PLEJEŘI DYNAMA. 

Jihočeši rozhodli souboj prvoligových týmů dvěma góly už v úvod-

ním dějství, kdy se trefili Jakub Matoušek a Qadri Adediran� „Votro-

ci“ nenavázali na překvapivou výhru v úvodním kole jarní části první 

ligy na půdě obhájce titulu Plzně� Dynamo ve čtvrtfinále MOL Cupu 

přivítá Zbrojovku Brno� 

AKTUÁLNĚ

OSMIFINÁLE MOL CUPU

Č. BUDĚJOVICE - HR. KRÁLOVÉ 2:0 (2:0)

Branky: 18� Jakub Matoušek I, 41� Adediran� Rozhodčí: Hocek - Kříž, Váňa�

Č. Budějovice: Šípoš - Broukal, L� Havel, Králik - Čmelík (81� Mršič), Hora, Penner 
(70� P� Hellebrand), Sladký - Adediran (70� Zajíc), Michal Škoda (60� Hais), Jakub Ma-
toušek I(60� Potočný)� Trenér: Nikl�

Hr. Králové: Bajza - Jakub Klíma, Čihák, F� Čech - A� Gabriel, Smrž (74� Kodeš), Pud-
horocký (46� J� Rada), P� Dvořák (64� Trusa), Harazim - Jurčenko (46� Matěj Koubek), 
F� Kubala (46� Ryneš)� Trenér: Miroslav Koubek�

http://www.fotbal.cz
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 V PREMIÉŘE SE NA NOVÉM STADIONU 
 STŘETLI DOMÁCÍ PLEJEŘI S PRAŽSKOU SLAVIÍ. 

www.fotbal.cz

 PO PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY SE V PARDUBICÍCH USKUTEČNIL PRVNÍ LIGOVÝ MAČ, 
 V BUDOUCNU BY SE ZDE MĚLY VE SVÝCH UTKÁNÍCH PŘEDSTAVIT I ČESKÉ REPREZENTAČNÍ VÝBĚRY. 

Spoluotevření stadionu, který nově nese název CFIG Arena, se 

vedle Fouska zúčastnili také primátor Pardubic Jan Nadrchal se svým 

náměstkem Jakubem Rychteckým, předseda Národní sportovní agen-

tury Ondřej Šebek, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš 

Bárta a vrcholní představitelé FK Pardubice: prezident Vladimír Pitter 

a sportovní ředitel Vít Zavřel�

Fousek v prosinci roku 2021 byl v Pardubicích u toho, když byl ná-

ročný proces rekonstrukce na úplném začátku� V sobotu už mohl sle-

dovat duel nejvyšší soutěže na vyprodaném stadionu, v němž domácí 

podlehli ligovému lídrovi Slavii 0:2� 

„Znovu je na místě poblahopřát pardubickému klubu, městu i celé-

mu kraji k tomu, že zde vyrostl takový stadion� Považuji to za výbornou 

zprávu nejen pro místní profifotbal, ale také pro zdejší Krajský fotba-

lový svaz a celý pardubický region� Místní mohou být na rekonstrukci 

pyšní� I proto, že takové projekty není jednoduché realizovat a v minu-

losti jich v Česku mnoho nevzniklo� Važme si proto takových událostí, 

které pomáhají rozvíjet naši fotbalovou infrastrukturu,“ řekl Fousek�

FAČR a Statutární město Pardubice už dříve podepsaly Memoran-

dum o vzájemné spolupráci, z nějž vyplývá mimo jiné to, že se na novém 

stadionu představí také české reprezentační výběry� 

„V nejbližší době oslovíme také UEFA, aby se zde uskutečnila její in-

spekce a pardubický stadion získal nutnou certifikaci pro pořádání 

zmíněných mezistátních utkání� Budeme v tomto ohledu maximálně 

nápomocni a věříme, že se v brzké době v Pardubicích některý z na-

šich reprezentačních týmů představí a najde zde perfektní zázemí 

i fanouškovskou podporu� To bylo zřejmé i při dnešním utkání domá-

cích proti Slavii,“ dodal Fousek� 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Předseda FAČR Fousek 
spoluotevřel stadion v Pardubicích

Předseda FAČR Petr Fousek v sobotu v Pardubicích spoluotevřel nově 
zrekonstruovaný stadion, který stylově pokřtil zápas nejvyšší soutěže 
mezi domácím týmem a Slavií Praha. Fousek při slavnostní události, mi-
mořádné pro pardubický fotbal a celý zdejší region, znovu ocenil důleži-
tost úspěšně realizovaného projektu. A věří, že se zde v blízké budouc-
nosti také představí české reprezentační výběry. 

 PETR FOUSEK SE ZÚČASTNIL SLAVNOSTNÍHO OKAMŽIKU PRO CELÝ 
 PARDUBICKÝ FOTBALOVÝ REGION - OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO STADIONU. 

http://www.fotbal.cz
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Dušan Uhrin oslavil 
jubileum - 80 let!

Čtrnáct týmů v osmi zemích trénoval během své bohaté kariéry Dušan 
Uhrin starší. Jeho největší úspěch je ale spojen se samostatnou českou 
reprezentací, kterou vedl od roku 1994 jako její vůbec první kouč. Zvládl 
s ní nelehkou kvalifikaci na EURO 1996 v Anglii, kde se jeho svěřenci posta-
rali o prvotřídní senzaci.

 PŘÍPITEK JUBILANTA S PŘEDSEDOU FAČR PETREM FOUSKEM V SÍNI SLÁVY 
 ČESKÉHO FOTBALU PŘI PONDĚLNÍM NEFORMÁLNÍM PŘIJETÍ A SETKÁNÍ. 

 DO SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO FOTBALU BYL DUŠAN UHRIN STARŠÍ SLAVNOSTNĚ UVEDEN V ROCE 2016. 

Nejprve překvapili postupem ze „skupiny smrti“, po úvodní po-

rážce 0:2 s Německem totiž porazili 2:1 vicemistry světa z Itálie 

a remízovali v závěrečném duelu 3:3 s Ruskem� Čtvrtfinále s Portu-

galskem rozhodl památný lob Karla Poborského, semifinále s Francií 

pak po bezbrankových 120 minutách až penaltový rozstřel� Ve finá-

le narazili čeští fotbalisté opět na Němce, proti kterým předvedli 

nejkvalitnější výkon na šampionátu, ale smolně prohráli tehdy nově 

zavedeným pravidlem „stříbrného gólu“…

Místo svých přemožitelů zastupovali Češi Evropu v prosinci 1997 

v Rijádu na Konfederačním poháru FIFA, kde v malém finále proti 

Uruguayi zvítězili 1:0 a obsadili bronzovou příčku� To bylo zároveň 

i loučení Dušana Uhrina s reprezentační lavičkou, na které absolvo-

val 48 zápasů s bilancí 27 výher, 10 remíz a 11 porážek�

Vrátil se zpátky do klubového fotbalu, ve kterém slavil před 

nástupem k národnímu týmu triumfy s pražskou Spartou� Vyhrál 

s ní dva federální tituly, dokázal postoupit do semifinálové skupiny 

nultého ročníku Ligy mistrů i čtvrtfinále tehdejšího Poháru vítězů 

pohárů� V nejvyšší soutěži trénoval ještě Hradec Králové, Cheb, Bo-

hemians a Teplice� 

V zahraničí působil už v 80� letech (Kypr, Alžírsko), takže další an-

gažmá v cizině nebyla pro něj úplným krokem do neznáma� Trénoval 

ve Švédsku, Gruzii (získal zde mistrovský titul s Dinamem Tbilisi), 

Spojených arabských emirátech, Izraeli, vedl národní tým Kuvajtu� 

Krátce se trenérsky objevil i ve své domovině na Slovensku, když 

převzal nejslavnější slovenský klub Slovan Bratislava�

Pětinásobný vítěz ankety Trenér roku a člen Síně slávy českého 

fotbalu Dušan Uhrin starší oslavil v neděli 5� února osmdesáté na-

rozeniny� 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ
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 NA PRVOLIGOVÉ LAVIČCE JAKO ZAČÍNAJÍCÍ KOUČ. 

 LOUČENÍ S EURO 1996 PO FINÁLE S NĚMECKEM VE WEMBLEY. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

 V REPREZENTAČNÍ SOUPRAVĚ 
 V AUTOBUSE PŘED CESTOU NA TRÉNINK. 

 I OBVYKLE KLIDNÝ TRENÉR DOKÁZAL BÝT 
 TEMPERAMENTNÍ PŘI KOUČINKU SVÝCH SVĚŘENCŮ. 

 PĚTKRÁT ZVÍTĚZIL DUŠAN UHRIN V ANKETĚ TRENÉR ROKU. V LETECH 1991-1993 BYLY OCENĚNY 
 JEHO TRIUMFY S PRAŽSKOU SPARTOU, V LETECH 1995 A 1996 PAK ÚSPĚCHY S ČESKÝM NÁRODNÍM TÝMEM. 

http://www.fotbal.cz
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