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Fotbalový týden Patrizia Stronatiho

  Udrží Dočkala
v Americe?

„Posledních pět minut

Český středopolař Bořek Dočkal se stal důležitou postavou Philadelphie Union v americké
MLS a nový sportovní ředitel týmu Ernst Tanner by rád reprezentačního záložníka udržel
v týmu. Bude tak usilovat o to, aby Dočkalovo
hostování z čínského klubu Che-nan Ťien-jie
pokračovalo i v roce 2019. „Rád bych ho tu
měl i příští sezonu. Pokud budeme moci pokračovat ve spolupráci, bude naší prioritou.
Ale víme, jak to v byznysu chodí,“ říká Tanner,
který do klubu přišel v srpnu z akademie Salcburku. Předtím působil například v německém Hoffenheimu. Čerstvý třicátník Dočkal
přišel do Philadelphie v únoru na hostování
z Che-nan Ťien-jie, které za něj zaplatilo
Spartě 230 milionů korun. Během premiérové
zámořské sezony se zařadil mezi hvězdy soutěže. Philadelphie s ním získala nejvíce bodů
ve své historii a postoupila do play off. Se 17
asistencemi vytvořil rekord klubu, k tomu
přidal pět branek. O jeho budoucnosti bude
rozhodovat čínský klub, ve kterém má podepsanou smlouvu ještě na dva roky.

5

STALO SE...

Foto: www.fcb.cz

  Dresy kapitánů
do dražby

bylo nekonečných!“

Čeští a slovenští reprezentanti v sobotním zápase Ligy národů v Trnavě podpořili vážně nemocného Mariána Čišovského. Kapitáni obou
týmů hostující Bořek Dočkal i domácí Martin
Škrtel dali do dražby svůj dres z utkání a výtěžek půjde na pomoc bývalému slovenskému
reprezentantovi a hráči Viktorie Plzeň, který
bojuje s nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. Na kontě má 15 startů za slovenský národní tým a naposledy hrával za Plzeň.
Reprezentanti jej už v minulosti několikrát
podpořili. Dres slovenského kapitána Škrtela
bude ještě speciálnější, neboť proti Česku odehrál jubilejní 100. start za národní A-tým.

  Dva plzeňští marodi

MLADÝ STOPER SE PEVNĚ ZABYDLEL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ BANÍKU.
V PODZIMNÍ ČÁSTI LIGY NECHYBĚL NA TRÁVNÍKU ANI MINUTU.

„Myslím si, že mi k tomu výrazně pomohlo, že se nám s Baníkem v podzimní lize daří

PATRIZIO STRONATI SI POPRVÉ ZATRÉNOVAL S REPREZENTAČNÍM A-TÝMEM.

a že se pohybujeme na špici tabulky s největšími favority na titul. Strašně moc si nominace
vážím a udělám maximum, aby nebyla jediná. Na sraz do Prahy jsem vyrazil v noci autem,

Až jako úplně poslední naskočil stoper ostravského Baníku PATRIZIO STRONATI do českého národního týmu před venkovním klíčovým dvojzápasem Ligy
národů na Slovensku a na Ukrajině, když ve středu
nahradil zdravotně indisponovaného Lukáše Hejdu,
který na rozdíl od něj zamířil zpátky domů. Pro nedávného stabilního člena juniorských reprezentačních výběrů to byla první pozvánka do „áčka“.

4

takže jsem to po dálnici D1 zvládl v pohodě a bez žádných komplikací. Ve čtvrtek jsme pak

Z nominace slovenské reprezentace na sobotní zápas Ligy národů s českými fotbalisty
a následné úterní přípravné utkání ve Švédsku vypadl plzeňský brankář Matúš Kozáčik,
který má virózu. Nebyl však jediným hráčem
mistrovské Viktorky, který ze zdravotních důvodů musel opustit reprezentační sraz ještě
před tímto prestižním duelem. Místo do jeho
dějiště Trnavy cestoval z Prahy domů stoper
Lukáš Hejda, který se do českého národního
týmu vrátil po dlouhých šesti letech.

už letěli k utkání na Slovensko.

„VÝHRU NAD SLOVÁKY MUSÍME POTVRDIT…“
Snad každý fotbalista mnohem radši zápas hraje, než ho jen sleduje z lavičky náhradníků. Žili jsme s kluky na trávníku, ale těch posledních pět minut v Trnavě bylo nekonečně
dlouhých! A teprve po závěrečném hvizdu rozhodčího mohla vypuknout naše obrovská
radost a euforie. Výhra nad Slováky nás vrátila zpátky do hry o postup ze skupiny Ligy národů, všichni věříme, že je to začátek nové éry, kterou ale musíme potvrdit v dalších zápasech - už v úterý večer v Charkově s Ukrajinci. Nemůžu samozřejmě porovnávat, jaká byla
atmosféra uvnitř mančaftu dřív, protože jsem v nároďáku poprvé, ale nyní je fakt skvělá.

LUKÁŠ HEJDA

Není rozdílu, jestli je v něm někdo už pár let, nebo úplně poprvé jako já.

5
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„KRMELEC SKVĚLE USTÁL SOUBOJ SE STOPERY!“
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KALENDÁRIUM

Na zápas se Slováky přijely dvě skupiny mých známých a přátel, s prvními jsem se
potkal hned po utkání ještě na stadionu, s druhými jsem pak prohodil pár slov na hotelu,

  Kotrba technickým
ředitelem FAČR

ve kterém jsme bydleli. Když mám za sebou odehraný zápas, tak dlouho nemůžu usnout,

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

Novým ředitelem sportovně-technického
oddělení Fotbalové asociace ČR se stal Jiří
Kotrba. Šedesátiletý zkušený trenér ve funkci
nahradil Michala Prokeše, který skončil poté,
co se nedohodl na nové smlouvě. Má za sebou
trenérské působení ve Spartě, se kterou získal
titul a dovedl ji do osmifinále Ligy mistrů. V evropských pohárech vedl také Příbram a Jablonec. Se severočeským celkem a Žižkovem
vyhrál domácí pohár. Jako hráč, trenér i funkcionář také působil v Českých Budějovicích.

spolubydlícího - Michaela Krmenčíka, se kterým se známe z jeho někdejšího hostování
v Baníku. Jeho vedoucí gól byl velmi důležitý, naběhl si na skvělou kolmou přihrávku Bořka

16. ŘÍJNA

ŘÍJEN

tentokrát jsem s tím neměl problém. V Praze jsem byl na pokoji sám, v Trnavě jsem měl

Dočkala a potom perfektně ustál souboj s oběma slovenskými stopery. Díky tomu měl čas

1964

a klid přesné zakončení, navíc domácí brankář Dúbravka zůstal stát na půli cesty. Při vítěz-

-----

---

1995-1997

3/0

17. ŘÍJNA

né hlavičce Patrika Schicka, který vystřídal právě „Krmelce“, byl také bez šance úspěšně

1971

zasáhnout. Znovu mu moc nepomohli obránci před ním, protože si zezadu nabíhajícího

Jiří Lerch
18. ŘÍJNA

„Schickyho“ všimli až pozdě a už se na něj včas nenavázali.

Foto: www.fcb.cz

1973

Petr Vlček

1997-2000

18/0

1979

Jaroslav Drobný

2009-?

7/0

1970

2/0

1946-1947

4/4

1953-1959

23/6

19. ŘÍJNA
1945

Peter Mutkovič
21. ŘÍJNA

  Opava je zpátky doma

1922

Vojtech Zachar
22. ŘÍJNA

1932

Tadeáš Kraus

V DRESU „LVÍČAT“ ODEHRÁL PATRIZIO STRONATI
TŘI UTKÁNÍ, DOČKÁ SE STARTU I V HLAVNÍM ČESKÉM VÝBĚRU?

„REMÍZU JSME BRALI JAKO PORÁŽKU…“
Z Charkova se vrátíme do Prahy v noci z úterý na středu. Hned sednu do auta a pojedu do Ostravy. S Baníkem máme trénink až odpoledne, tak bych ho rád stihl. Uvidíme,
jestli trenér bude stejného názoru. Kluci totiž začali přípravu na sobotní malé derby
s Karvinou už v úterý. Mohlo by na něj přijít tak deset až dvanáct tisíc diváků. Náš cíl je
jasný - získat další tři body a potvrdit tak, že naše výkony a výsledky v lize nejsou náhodné. Máme co napravovat z minulého kola, v němž jsme hloupě přišli v Mladé Boleslavi
o vítězství v poslední minutě nastaveného času po závěrečné standardní situaci domá-

JAROSLAV DROBNÝ

cích, kteří navíc dohrávali v deseti bez vyloučeného Marka Matějovského. Proto pro nás
byla remíza 2:2 spíš jako porážka…
PATRIZIO ZDRAVÍ FANOUŠKY PO VÝHŘE OSTRAVY 2:1 NAD SLAVIÍ.

inzerce

Po rekonstrukci hrací plochy se vrátili fotbalisté Opavy na domácí stadion v Městských
sadech. Nováček nejvyšší soutěže zrenovovaný trávník pokřtil v pátečním utkání domácího
poháru proti druholigové Jihlavě, ve kterém
zvítězil 1:0 gólem z penalty dvě minuty před
koncem. Hrací plocha prošla kompletní generálkou, jelikož pod ní scházelo vyhřívání nutné
k účasti v první lize. Vlastník stadionu, kterým
je město, k rekonstrukci sáhl až poté, co si
fotbalisté v květnu zajistili postup z druhé ligy.
Úvodních šest domácích zápasů aktuální sezony tak Slezané museli odehrát v azylu v Brně.
Kompletní přestavba trávníku i s dalšími
úpravami v zázemí měla stát přibližně 40 milionů korun. První ligové utkání odehrají Slezané
doma 27. října s druhým nováčkem Příbramí.

Luboš Přibyl

„ANGAŽMÁ V AUSTRII VÍDEŇ NELITUJI!“
Jsem rád, že jsem se v létě do Baníku vrátil, ale zároveň nelituji předchozího angažmá v Austrii Vídeň. Přišla nabídka, která se nedala odmítnout. Byl to v mé kariéře krok
správným směrem, i když jsem herně přišel o rok fotbalu. Poznal jsem ale, jak funguje
špičkový zahraniční klub, jak se žije v evropském velkoměstě, jako je Vídeň, našel jsem
si zde i dost nových přátel. A také na Ostravsko jsem to neměl nijak daleko. Když jsme
dostali volno na půldruhého dne nebo dokonce na dva, tak jsem sedl do auta, a už za tři
hodiny jsem byl po dálnici doma!“

6
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PATRIZIO STRONATI * Narozen: 17. listopadu 1994 * Výška: 190cm * Váha: 86kg * Stav:
svobodný * Fotbalový post: stoper * Hráčská kariéra: Baník Ostrava (2013 - 2015), Austria Vídeň (Rakousko, 2015 - 2016), Mladá Boleslav (2017), Austria Vídeň (Rakousko, 2018),
Baník Ostrava (2018 - ?) * Největší úspěchy: účast na EURO hráčů do 21 let (Polsko 2017),
nominace do reprezentačního „áčka“ (2018)
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Šilhavého vlaštovka

prémie a bonusy
Evropská fotbalová unie UEFA zvýší ve fotbalové Lize národů účastnické
prémie pro jednotlivé národní federace
i bonusy za vítězství o 50 procent. FAČR
tak za účast v lize B inkasuje 1,5 milionu
eur (38,8 milionu korun) namísto původně
avizovaného milionu.

UTRÁPENÉ VÝRAZY PO REPREZENTAČNÍCH NEZDARECH MOHLI V TRNAVĚ ČEŠTÍ FOTBALISTÉ
KONEČNĚ VYMĚNIT ZA VÍTĚZNÉ ÚSMĚVY. JAK SE BUDOU TVÁŘIT PO ÚTERNÍM MAČI NA UKRAJINĚ?

VÁCLAV TICHÝ TRNAVA/PRAHA

VÝHRA NAD SLOVENSKEM
MŮŽE REPREZENTACI POMOCI
K ZAJÍMAVÉMU BONUSU.

JAROSLAV ŠILHAVÝ SE S CELOU REPREZENTAČNÍ LAVIČKOU
RADUJE Z VÍTĚZNÉ PREMIÉRY V UTKÁNÍ SE SLOVÁKY.

Po vítězném federálním derby v Trnavě přijímal nový reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý gratulace ze všech stran, ve tváři mu pohrával spokojený úsměv, když utkání glosoval. Ale
nevznášel se přitom v oblacích hlavně proto,
že v některých pasážích zápasu měli Slováci
na trávníku navrch a ve výkonu svých svěřenců
viděl rezervy. Použil k tomu i trefné přirovnání,
že jedna vlaštovka ještě jaro nedělá.
8

vlny pomáhali doplňovat na hrotu bijce Krmenčíka a střídajícího
Schicka, střelce obou našich branek.

sobotní odpoledne. Jak v klimatické říjnové realitě, tak co do vý-

Úspěšné výsledky se však rodí v současném fotbale především

sledku a odhodlaného týmového přístupu ke klíčovému utkání,

z kvalitní defenzívy, to je i trenérská filozofie Jaroslava Šilhavého,

ze kterého se vypařila zářijová do očí bijící nesourodost, skleslost

kterou se řídil při všech svých klubových angažmá. Nedalo se lo-

až poraženecká nálada, doprovázená alibistickými replikami ně-

gicky předpokládat, že se mávnutím kouzelného proutku změní

kterých hráčů, že na víc v současné době reprezentace nemá…

předchozí „průchoďák“ v neprostupnou pevnost. Všichni hráči

Co tedy hledat za touto proměnou, když měl kouč Šilhavý hráče

se ale bezezbytku snažili zodpovědně plnit obranné povinnosti,

k dispozici jen pár dnů? Prvotní předehrou bylo kontaktování, pří-

dodržovat zvolenou taktiku kompaktního bloku ve středu hřiště

padně osobní navštívení hráčů, kteří byli v nominacích dost často

a především před vlastní šestnáctkou, aby se eliminovalo hrozící

opomíjeni. Za všechny jmenujme Ondřeje Čelůstku, kterému dal

nebezpečí od Hamšíka a spol. To, že měli Slováci mnohem větší

trenér důvěru i do základní sestavy, aby zpevnil chronicky chura-

procento držení míče, nehrálo v konečném účtování žádnou roli.

vou stoperskou dvojici. Povedl se i kapitánský tah s Bořkem Do-

V úterý večer v Charkově proti dosavadnímu lídrovi skupiny do-

čkalem, který zažil famózní reprezentační comeback. Totéž platí

mácí Ukrajině budou čeští fotbalisté hrát podle podobných kolek-

o anglickými bitvami ostříleném forvardovi Matěji Vydrovi, který

tivních not, řada z nich má čerstvou zkušenost z prvního utkání

se po dva roky téměř permanentně omlouval a bylo veřejným ta-

v Uherském Hradišti. Pokud se podaří kompenzace této bodové

jemstvím, že je to kombinace zdravotních i osobních důvodů. Spo-

ztráty, bude to druhá vlaštovka ve slibném reprezentačním rozle-

lečně výrazně zvýšili variabilitu a údernost ofenzívy, neboť z druhé

tu mise trenéra Šilhavého.

9
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Pokud by reprezentace vyhrála svou skupinu, získá dvojnásobek. Původně ohlášené
finanční ohodnocení počítalo s odměnou
1,5 milionu eur za účast v lize A, milion v lize B,
750 tisíc „céčku“ a půl milionu eur v „déčku“.
Nově týmy z nejvyšší ligy inkasují 2,25 milionu,
v lize C 1,125 milionu a v nejslabší lize D 750 tisíc eur. Vítězové jednotlivých skupin získají
po navýšení prémií jako bonus stejné částky.
Týmy mimo první místa nedostanou nic navíc.
Celkový šampion soutěže obdrží šest milionů
místo původně avizovaných 4,5 milionu eur,
poražený finalista dostane 4,5 milionu eur.

Pro podmračený český podzim to však bylo sluncem zalité
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Novým reprezentačním kapitánem se pod novým trenérem
Jaroslavem Šilhavým stal třicetiletý záložník Bořek Dočkal,
který k úspěšné premiéře v Trnavě proti Slovensku přispěl

inzerce

asistencemi na oba české góly.
10

Theodor
Gebre Selassie:

„Na Ukrajině
musíme být
efektivní!“
Během srazu národního týmu je samý úsměv. Brémy šlapou,
po letech se vrátily mezi německou elitu, v reprezentaci se
THEODOR GEBRE SELASSIE setkal s koučem Šilhavým, s nímž
před šesti lety v Liberci slavil mistrovský titul, a v sobotu byl
u výhry 2:1 na půdě Slovenska v Lize národů.

14
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ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

ROZHOVOR

ke vstřelení gólu, které se zrodily na vaší levé straně. Hlavně

„Chvilku jsme poseděli. Po dlouhé době jsme uhráli dobrý vý-

při té druhé měl Mak spoustu času zamířit, ale naštěstí míč

propadáku.“
Hodinu sobotního utkání jste odehrál na levé straně

15

Po přestávce měli Slováci dvě ideální možnosti

Rozebírali jste úspěšný duel se Slováky ještě na hotelu?
sledek, tak to se pochopitelně mnohem líp povídá než po nějakém

42/2018
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ideálně netrefil…
„Myslím si, že se v tu chvíli projevilo, že jsem se pohyboval
na opačné straně, než jsem zvyklý. Nepodíval jsem se za sebe,

obrany, odkud jste se moc nedostal k podpoře ofenzívy…
„Skoro vůbec, není to moje ideální pozice, ale trenér mě
na tomhle postu potřeboval, tak jsem se snažil podat co nejlepší výkon.“
V prvním poločase jste na poslední chvíli zastavil průnik
slovenského forvarda Nemce.
„Ztratili jsme balon ve středu hřiště a domácí toho hned využili
kolmou přihrávkou, protože jsme vzadu nebyli zformovaní. Stihl

„Levá strana obrany
není moje ideální
pozice…“

jsem ale míč Nemcovi na hranici šestnáctky ukopnout.“

V ÚVODNÍM UTKÁNÍ LIGY NÁRODŮ PROTI UKRAJINĚ
NASTOUPIL GEBRE SELASSIE S KAPITÁNSKOU PÁSKOU.

14

15
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THEODOR GEBRE SELASSIE V SOUBOJI SE SLOVENSKÝM ÚTOČNÍKEM NEMCEM.
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ROZHOVOR

takže jsem neviděl, že tam sbíhá a má najednou tolik prostoru
i času. Když kopu vpravo, mám lajnu i hráče před sebou.“

ROZHOVOR

„Věděli jsme, že mají kvalitu, když jsou na balonu. Nechávali
proto také vyznělo procentuální držení míče výrazně ve slovenský

sunul na svůj post, kde vás pro změnu proháněl čerstvý Vladi-

prospěch. Ale potom jsme je už bránili kompaktně jako tým, zdvo-

mír Weiss.

jovali jsme je a myslím si, že i z tohoto důvodu se do vyložených

ho, se velmi těžko brání. Snažil jsem se ho proto ihned při převzetí
míče atakovat a udržet co nejdál od naší šestnáctky. Jednou jsem
ho ale musel chytit za dres i za cenu žluté karty.“
Podle jmen hráčů, a hlavně zahraničních klubů, ve kterých působí, šel ze slovenské středové řady docela strach.

17

jsme je kombinovat podle libosti i deset metrů na naší polovině,

Po zdravotním odstoupení Pavla Kadeřábka jste se pře-

„Takový šikovný hráč, jako je on, který umí přejít jeden na jedno-
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šancí kromě těch, o kterých jsme se bavili, nedostali.“
Vzhledem k tomu, že obranná čtveřice nastoupila v netradičním složení, tak je pochvala o to větší…
„I za těch pár dnů před utkáním jsme si na sebe jakž takž zvykli, ale náš výkon nebyl ideální. Nepouštěli jsme se ale do žádných
komplikovaných řešení, která by se nám mohla následně vymstít.

V TRNAVĚ SI ZKUŠENÝ OBRÁNCE PŘIPSAL UŽ 49. REPREZENTAČNÍ START.

16

U obou branek si připsal asistenci navrátilec Bořek Do-

zadu, jsme očekávanou slovenskou ofenzívu otupili. Chtěli jsme

čkal, který jako správný, byť nový kapitán hru týmu neúnavně

především uhrát dobrý výsledek, a to se nám podařilo. Myslím si,

dirigoval…

že na sehrání potřebujeme delší čas, víc vzájemnou součinnost

„Bořek znovu potvrdil to, co se o něm dlouhodobě ví. Že je silný

a některé automatismy natrénovat. Zažil jsem to v poslední době

na míči, že se neustále zapojuje do akcí a vymýšlí ta nejlepší řeše-

v Brémách, kde jsme některé věci podle představ a pokynů tre-

ní. Další jeho předností jsou kvalitní standardní situace a centry

néra Kohfeldta neustále nacvičovali, až se nám dostaly do krve.

z jakékoliv pozice. Takhle se zrodil i náš vítězný gól, když po zdán-

A v bundesligových zápasech se to potom projevilo.“

livě ztraceném balonu ho dokázal ihned skoro od rohového pra-

V čem byl kromě zodpovědné defenzívy ještě další klíč

porku vrátit zpátky do slovenské šestnáctky přesně na hlavu ze-

k vítězství ve federálním derby, která vrátilo Česko zpátky

zadu nabíhajícího „Schickyho“ (Patrika Schicka), kterého domácí

do hry o postup ze skupiny?

stopeři zaregistrovali až příliš pozdě.“

„Byli jsme tentokrát efektivní v koncovce, připravovali jsme se

Ještě delší dobu, rovné dva roky, chyběl v reprezentaci

na rychlé protiútoky do otevřené slovenské obrany a dva z nich

Matěj Vydra, který se sice mezi úspěšné střelce nezapsal, ale

nám ve druhé půli gólově vyšly.“

několikrát k tomu měl blízko!

17
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PO DUELU SE SLOVÁKY SI THEO VÍTĚZNĚ PLÁCÁ SE SPOLUHRÁČEM V OBRANĚ
ONDŘEJEM ČELŮSTKOU. RADUJE SE I AUTOR DVOU GÓLOVÝCH ASISTENCÍ BOŘEK DOČKAL.

Díky ostatním klukům, kteří také spolehlivě makali směrem do-

18
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„Myslím si, že „Vydris“ (Matěj Vydra) byl velký přínosem pro

Nechá se předpokládat, že znovu dostanete od trenéra

naši ofenzívu. Je to rychlostní typ, který se stále nabízí o průniko-

Jaroslava Šilhavého důvěru a nastoupíte v úterý večer v Char-

vou přihrávku. Navíc po tolika odehraných sezonách v Anglii má

kově v základní sestavě. Bude to váš jubilejní padesátý repre-

už v sobě velkou odolnost v osobních soubojích.“

zentační start.

Po necelých šesti týdnech si znovu zahrajete proti Ukra-

„Je fajn odehrát v národním týmu tolik mezistátních utkání.

jině, se kterou národní tým prohrál na začátku září 1:2 v Uher-

Nejlepší oslavou a vzpomínkou by pro mě bylo uhrát s Ukrajinou

ském Hradišti. Co musí být oproti tomuto vstupnímu zápasu

dobrý výsledek, který by potvrdil ten sobotní se Slovenskem.“

do skupiny Ligy národů v českém provedení jinak?
„Musíme vycházet z týmového kompaktního výkonu z Trnavy.

42/2018
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V něm vedl tým poprvé kouč Šilhavý. Vzpomínáte si
na vaše společné působení v Liberci?

Zodpovědně hrát zezadu a čekat na možnost rychlého protiútoku.

„Když s někým vyhrajete mistrovský titul, pochopitelně na ten

V šancích si pak musíme počínat efektivně, to je cesta k dobrému

čas vzpomínáte velmi rádi. Pan Šilhavý je výborný trenér, super

výsledku.“

člověk s lidským přístupem. Tyto hodnoty jsou především důleži-

BRÉMY CHTĚJÍ HRÁT EVROPSKÉ POHÁRY. TÝM GEBRE SELASSIEHO JE MOMENTÁLNĚ
V BUNDESLIGOVÉ TABULCE NA ČTVRTÉM MÍSTĚ O BOD PŘED MNICHOVSKÝM BAYERNEM.

té v reprezentaci. Všichni ví, že tu není tolik času toho natrénovat.
A v tom minimu to musíme dělat opravdu kvalitně.“
Platí: nový trenér, jiná atmosféra?
„Co jsme v minulé pondělí přijeli na sraz, je v týmu pozitivní atmosféra. I na trénincích byla. Věřím, že teď bude všechno mnohem lepší. Pochopitelně se to musí odrazit na výsledcích.“
V Brémách si nyní užíváte pohody. Podzim jste odstartovali báječně, po sedmi kolech držíte v bundeslize čtvrtou příčku.
Začíná na Weserstadionu nová éra, v níž Werder bude usilovat
o evropské poháry?
„Z celého města sálá pozitivní atmosféra. Z fanoušků i z lidí
v klubu je cítit, že se čekalo dlouhých osm let, než bude Werder

18

19

Narozen: 24. prosince 1986 * Výška: 182cm * Váha: 72kg * Stav:
ženatý, manželka Leona, synové Noe (4,5 roku) a Eli (11 měsíců) *
Fotbalový post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Velké Meziříčí (1994-1998), Vysočina Jihlava (1998-2007), Slavia Praha (20072008), Slovan Liberec (2008-2012), Werder Brémy (Německo,
2012-?) * Reprezentace: 49 zápasů, 3 góly * Německá liga:
184/16 * Česká liga: 108/8 * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012, účast na EURO 2016, české mistrovské tituly se
Slavií (2008) a Libercem (2012)
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PODAŘÍ SE GEBRE SELASSIEMU A JEHO REPREZENTAČNÍM PARŤÁKŮM VRÁTIT V ÚTERÝ UKRAJINCŮM PORÁŽKU Z ÚVODNÍHO MAČE LIGY NÁRODŮ?

Theodor Gebre Selassie
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zase nahoře. Poprvé za mého působení jsme si před sezonou

Stejně jako v české reprezentaci, také ve Werderu, kde

v kabině nastavili cíl, že chceme hrát o Evropu. Je skvělé, pokud

jste začal sedmou sezonu, patříte mezi nejzkušenější. Změnilo

jdete do sezony s takovým předsevzetím.“

se pro vás něco v hierarchii týmu?

Nakolik se na vzestupu podílí trenér Florian Kohfeldt,
který spoustu let působil u mládežnických celků Brém?
„Pravděpodobně je úplně nejlepším trenérem, jakého jsem
v kariéře zažil. Od perfektní přípravy na zápas, přes taktický plán

42/2018
Úterý 16.10.2018
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„Asi jen, že jsem od léta dostal na starosti týmovou kasu.
(směje se) Čas hrozně letí, patřím bohužel už mezi starší. Má to
ovšem i příjemné stránky. Momentálně si této pozice užívám, protože nechodím na trénincích do baga.“

na jednotlivé soupeře. Hrajeme pod ním fotbal, který mi je blízký.“
Je pro vás psychickým dopingem, že jste v tabulce před
Bayernem Mnichov? I to je silný signál, že se v Brémách dílo daří.
„Je určitě nezvyk být před Bayernem. (směje se) Co jsem
v Brémách, nevím, jestli jsme před ním někdy byli. Ale na každého během sezony přijde slabší období, kdy se tolik nedaří. Myslím, že Bayern se zase brzy rozjede. Zároveň věřím, že na úspěšné vlně vydržíme co nejvíc. A že pokud přijde nepříznivé období,

„Od léta jsem v Brémách
dostal na starosti
týmovou kasu...“

nepotrvá dlouho.“

20
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VE WERDERU PŮSOBÍ THEO UŽ OD ROKU 2012 A STÁVAJÍCÍ
KONTRAKT V BRÉMÁCH MÁ UZAVŘENÝ AŽ DO 30. ČERVNA 2019.
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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Premiérová výhra

ve federálním derby!

V TOMTO SLOŽENÍ VYBĚHLI ČEŠTÍ REPREZENTANTI NA TRNAVSKÝ TRÁVNÍK.

Češi tak oživili šance na postup do Ligy A, kam projde vítěz
tříčlenné skupiny. Poslední tým spadne do Ligy C. Reprezentanti
jsou druzí za Ukrajinou, která má šest bodů. Právě na jejím hřišti
v Charkově odehraje český celek v úterý večer další zápas. Liga
národů do velké míry nahrazuje přípravné duely a také nabízí dodatečnou šanci dostat se na EURO 2020.

VÍTĚZNÝ STAV 2:1 PRO ČESKÝ TÝM SE ZRODIL V 76. MINUTĚ.
KLEČÍCÍMU BOŘKU DOČKALOVI BĚŽÍ PODĚKOVAT ZA SKVĚLÝ CENTR AUTOR DRUHÉHO GÓLU PATRIK SCHICK.

Kouč Šilhavý při své premiéře vsadil na typické rozestavení
4-2-3-1. Do branky nasadil Vaclíka, na hrotu útoku dostal Krmen-

Čeští fotbalisté prožili vítěznou premiéru pod novým trenérem Jaroslavem
Šilhavým, který v září nahradil Karla Jarolíma. Reprezentanti v druhém utkání
skupiny B1 Ligy národů vyhráli v derby bývalých federálních partnerů na Slovensku 2:1 a po úvodní prohře s Ukrajinou si připsali do tabulky první tři body.
V 52. minutě otevřel v Trnavě skóre Michael Krmenčík, za deset minut srovnal

zahráli Pavelka s Vydrou. Národní tým ze sebe po pár minutách
setřásl počáteční nervozitu a ve zbytku první půle byl nečekaně
lepší. Největší šanci úvodního dějství měli hosté v deváté minutě.
Vydrovu nenápadnou střelu zpoza vápna po odvráceném rohovém
kopu vytlačil gólman Dúbravka reflexivním zákrokem na tyč a dorážející Souček překopl v těžké pozici branku. Češi oproti poslednímu zápasu, který v září prohráli v Rusku 1:5, výrazně zlepšili
defenzivu a Slováky za první půli nepustili do větší šance.

24
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Branky: 62. Hamšík - 52. Krmenčík, 76. Schick. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič, Ponis (všichni Slovinsko). ŽK: Hubočan, Škrtel, Škriniar - Dočkal, T. Souček, Gebre Selassie.
Diváci: 17.251.
Slovensko: Dúbravka - Pekarík (46. Sabo), Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) - Lobotka Kucka (54. Weiss), Hamšík, Duda, Mak - Nemec. Trenér: Kozák.
Česko: Vaclík - Kadeřábek (62. F. Novák), Čelůstka, J. Brabec, Gebre Selassie - T. Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Zmrhal (89. Jankto) - Krmenčík (73. Schick). Trenér: Šilhavý.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?
„Víc jsem si přát nemohl. V takovém velkém zápase, ještě v derby na Slovensku. To
je úžasné. Navíc to ještě bylo ostré utkání, které se hraje o body. O to je to lepší. Máme
z toho obrovskou radost. Věřím, že to nebude jen taková vlaštovka, ale že budeme sílit,
že se budeme ještě zlepšovat. Měli jsme z domácích respekt, ale dneska jsme o ten gól
asi byli lepší. Myslím, že jsme chtěli víc, cítil jsem z týmu sílu. Byť Slováci měli obrovské šance na začátku druhé půle, kdy jsme z toho trochu vypadli. Byl to týmový výkon,
za který si zaslouží pochvalu všichni hráči. Oba hrotoví hráči dali gól, na oba přihrával
Bořek Dočkal. Ne nadarmo je nejlepším nahrávačem v americké lize. Chtěli jsme něco
nejen nastartovat, ale i udržet šanci v Lize národů, což se nám podařilo.“

inzerce

inzerce

domácí Marek Hamšík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Patrik Schick.

čík přednost před Schickem a po dvou letech si v reprezentaci

SLOVENSKO - ČESKO 1:2 (0:0)
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Jen v 19. minutě Hamšík po rohu usměrnil míč patičkou a za-

REPREZENTACE

ce na svůj tým chvílemi pískali. Oba celky potřebovaly vzhledem

1.

Ukrajina

2

2

0

0

3:1

6

k úvodní prohře ve skupině s Ukrajinou zabrat a v druhé půli se hra

2.

ČESKO

2

1

0

1

3:3

3

otevřela. V 52. minutě nejprve domácí Duda ve velké šanci minul

3.

Slovensko

2

0

0

2

1:3

0

menčíka, ten přetlačil Škriniara a sám před Dúbravkou nezaváhal.
Slováci mohli v 56. minutě srovnat, jenže Mak ve vyložené šanci
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LIGA NÁRODŮ UEFA: LIGA B - SKUPINA 1

sahovat musel Vaclík. Domácí příznivci byli zaskočení a dokon-

a z protiútoku udeřili hosté. Dočkal kolmicí mezi stopery našel Kr-
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Slovensko - Česko 1:2 * Česko - Ukrajina 1:2
16.10. 20:45 - Ukrajina - Česko * 19.11. 20:45 - Česko - Slovensko

sám před Vaclíkem mířil vedle. V 62. minutě už ale domácí slavili. Vaclík po rohovém kopu vytáhl Nemcovu hlavičku, dorážející

zblokovali obránci. Šilhavému následně vyšlo střídání. Schick byl

Hamšík už ale zblízka nemohl odkrytou branku minout. Hvězda

na trávníku tři minuty, když si naskočil na Dočkalův centr a hla-

Neapole gólově oslavila rekordní 108. start v reprezentaci, jímž se

vou k tyči překonal Dúbravku. Slováci otevřeli hru a hosté mohli

osamostatnila před Karhanem. Domácí výrazně ožili a vytvořili

v závěru náskok pojistit. Vydrovu střelu ale Dúbravka vytáhl na tyč

si tlak. Hamšíkovu střelu však nejprve chytil Vaclík a další pak

a Pavelka zblízka nepropálil obranu. Češi už výhru udrželi a podruhé z šesti utkání na Slovensku zvítězili.

KADEŘÁBEK DO CHARKOVA NEODLETĚL
Českou reprezentaci, která se připravuje na úterní zápas Ligy národů na Ukrajině,
opustil kvůli zdravotním problémům Pavel Kadeřábek. Trenér Jaroslav Šilhavý náhradu za obránce Hoffenheimu povolávat nebude. V sobotním utkání Ligy národů se
Slovenskem v Trnavě, kde český výběr zvítězil 2:1, Kadeřábek odehrál 63 minut, poté
ho vystřídal Filip Novák. V neděli pak šestadvacetiletý obránce po dohodě s lékaři odcestoval do Prahy, protože by se nestihl dát do pořádku do úterního duelu v Charkově,
kam národní tým odletěl speciálem z Bratislavy. „Pavel se potýkal již několik dnů
s žaludečními problémy, před zápasem se cítil dobře a měl obrovskou chuť nastoupit.
Během druhého poločasu si však řekl o střídání. Jeho stavu neprospěl ani úder loktem,
který v průběhu zápasu utržil,“ vysvětluje mluvčí reprezentace Pavel Pillár.

Slovenské reprezentanty už nevede Ján Kozák. Čtyřiašedesátiletý trenér skončil
na vlastní žádost den po prohře 1:2 s českým týmem v Lize národů v Trnavě. V úterním
přípravném utkání ve Švédsku povede národní tým asistent Štefan Tarković.
„S trenérem jsme se na jeho žádost dohodli na ukončení spolupráce,“ potvrzuje
nečekaný abdikační krok předseda slovenského svazu Ján Kováčik a dodává: „Jde
o nečekané rozhodnutí, takže se situací budeme zabývat až po návratu ze Švédska.“
Kozák nastoupil k reprezentaci v létě 2013 a stal se nejdéle působícím trenérem na její
lavičce. Měl smlouvu podepsanou až do konce kvalifikace o postup na EURO 2020.
Jako první dokázal dovést Slovensko na mistrovství Evropy, kde před dvěma lety jeho
tým skončil v osmifinále. V Lize národů však Slováci prohráli oba dosavadní zápasy.
Slovensko v 54 zápasech pod jeho vedením 29 utkání vyhrálo, desetkrát remizovalo
a 15 prohrálo s celkovým skóre 80:48.

DO REPREZENTACE I ZÁKLADNÍ SESTAVY SE VRÁTIL ZÁLOŽNÍK DAVID PAVELKA.

I MATĚJ VYDRA POCÍTIL TVRDOST
SLOVENSKÉHO KAPITÁNA ŠKRTELA.

UTKÁNÍ S ČESKEM BYLO NEČEKANOU DERNIÉROU JÁNA KOZÁKA.

26

27

ÚVODNÍ BRANKU UTKÁNÍ ZAŘÍDIL MICHAEL KRMENČÍK.
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PAVEL KADEŘÁBEK MUSEL VE DRUHÉ PŮLI
STŘÍDAT A K ZÁPASU NA UKRAJINĚ NEODLETĚL.

NEČEKANÁ ABDIKACE TRENÉRA KOZÁKA!

28
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BRANKÁŘ TOMÁŠ VACLÍK POTVRDIL SKVĚLOU FORMU ZE ŠPANĚLSKÉ LIGY.

SMUTEK SLOVENSKÝCH FOTBALISTŮ V KONTRASTU S ČESKOU RADOSTÍ: TŘI BODY MÍŘÍ DO PRAHY.

28

29
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JÁSAJÍCÍ JAROSLAV ŠILHAVÝ. TOMU SE ŘÍKÁ VYDAŘENÁ PREMIÉRA!
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CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

S

B

1. Slavia Praha

11

9

0

2

27:7

27

2. Plzeň

11

9

0

2

16:9

27

3. Sparta Praha

11

7

2

2

19:7

23

4. Ostrava

11

7

2

2

18:8

23

5. Zlín

11

6

2

3

17:9

20

6. Jablonec

11

6

1

4

18:11 19

7. Liberec

11

4

4

3

13:12 16

8. Bohemians 1905

11

4

3

4

11:12 15

9. Mladá Boleslav

11

4

2

5

24:25 14

10. Příbram

11

4

2

5

18:22 14

11. Karviná

11

3

1

7

14:21 10

12. Opava

11

3

1

7

11:19 10

13. Teplice

11

2

3

6

12:20

9

14. Sigma Olomouc

11

3

0

8

10:21

9

15. Slovácko

11

3

0

8

11:24

9

16. Dukla Praha

11

2

1

8

9:21

7
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Udrží lídři náskok?

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
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NEJLEPŠÍ STŘELCI

11

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

25

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 11 + 2)

15,5

Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 1)

13,5

Jean-David Beauguel (Zlín, 6 + 1), Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 5),
Michal Trávník (Jablonec, 3 + 5)
12,5 - Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3) * 12 - Lukáš Budínský (Karviná, 3 + 4), Nicolae Stanciu (Sparta,
3 + 4) * 11,5 - David Vaněček (Teplice, 5 + 1) * 11 - Roman Potočný (Liberec, 4 + 2), Miroslav Stoch
(Slavia, 4 + 2), Tomáš Wágner (Karviná, 4 + 2) * 10,5 - Lukáš Masopust (Jablonec, 3 + 3) * 10 - Benjamin Tetteh (Sparta, 5 + 0) * 9,5 - Milan Baroš (Ostrava, 4 + 1), Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Martin Doležal (Jablonec, 4 + 1), Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 5), Guélor Kanga (Sparta, 4 + 1), Miroslav Slepička
(Příbram, 4 + 1), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 5) * 9 - Stanislav Tecl (Slavia, 3 + 2) * 8,5 - Jan Chramosta
(Jablonec, 2 + 3), Jaromír Zmrhal (Slavia, 2 + 3) * 7,5 - Martin Fillo (Ostrava, 3 + 1), Jakub Hora (Teplice, 3 + 1), Roman Květ (Příbram, 3 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 1), Ladislav Takács (Ml. Boleslav, 3 + 1)
* 7 - Jusuf Hilál (Bohemians 1905, 2 + 2), David Houska (Olomouc, 2 + 2), Tomáš Ladra (Ml. Boleslav,
2 + 2), Róbert Matejov (Zlín, 2 + 2), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 2 + 2), Tomáš Souček (Slavia, 2 + 2)

33

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)
7 - Michael Krmenčík (Plzeň) * 6 - Jean-David Beauguel (Zlín) * 5 - Benjamin Tetteh (Sparta),
David Vaněček (Teplice) * 4 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), Martin Doležal (Jablonec), Guélor Kanga (Sparta), Jan Matoušek (Příbram), Roman Potočný (Liberec), Miroslav Slepička (Příbram), Miroslav Stoch (Slavia), Tomáš Wágner (Karviná) * 3 - Lukáš Budínský (Karviná),
Antonín Fantiš (Příbram), Martin Fillo (Ostrava), Jakub Hora (Teplice), Josef Hušbauer (Slavia),
Nemanja Kuzmanovič (Opava), Roman Květ (Příbram), Lukáš Masopust (Jablonec), Martin Nešpor
(Olomouc), Tomáš Poznar (Zlín), Ivan Schranz (Dukla), Nicolae Stanciu (Sparta), Ondřej Šašinka
(Ostrava), Milan Škoda (Slavia), Josef Šural (Sparta), Ladislav Takács (Ml. Boleslav), Stanislav
Tecl (Slavia), Michal Trávník (Jablonec)

VYCHYTANÉ NULY

6

Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Kozáčik (Plzeň)
5 - Jan Laštůvka (Ostrava), Florin Nita (Sparta) * 4 - Stanislav Dostál (Zlín), Vlastimil Hrubý (Jablonec) * 3 - Miloš Buchta (Olomouc), Milan Švenger (Příbram), Roman Valeš (Bohemians 1905)

VÝSLEDKY 11. KOLA
Slavia Praha - Příbram 4:1
Jablonec - Slovácko 2:0
Karviná - Dukla Praha 0:2
Opava - Bohemians 1905 0:1
Plzeň - Teplice 1:0
Sigma Olomouc - Sparta Praha 1:0
Mladá Boleslav - Ostrava 2:2

VEDOUCÍ CELKY TABULKY SLAVIA A PLZEŇ BUDOU HÁJIT SVŮJ ČTYŘBODOVÝ ODSTUP
NA HŘIŠTÍCH SOUPEŘŮ - PRAŽANÉ V LIBERCI, VIKTORIÁNI NA BOHEMIANS.

Zlín - Liberec 0:1

19.10. 18:00

Bohemians 1905 - Plzeň

20.10. 15:00

Sigma Olomouc - Zlín

20.10. 17:00

Ostrava - Karviná

20.10. 17:00

Příbram - Jablonec

20.10. 17:00

Slovácko - Teplice

21.10. 15:00

Dukla Praha - Opava

21.10. 17:00

Liberec - Slavia Praha

22.10. 18:00

Sparta Praha - Mladá Boleslav

32

PO DOMÁCÍM VÍTĚZSTVÍ 4:1 NAD LIBERCEM PROHRÁLI SPARŤANÉ NÁSLEDNÉ DVA DUELY
V PLZNI A V OLOMOUCI. NAPRAVÍ SI REPUTACI V PONDĚLNÍ DOHRÁVCE 12. KOLA S MLADOU BOLESLAVÍ?

33
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PROGRAM 12. KOLA

Po reprezentační pauze začne páteční předehrávkou Bohemians 1905 - Plzeň dvanácté dějství české nejvyšší soutěže. A právě Západočeši
se v něm budou snažit udržet v Praze čtyřbodový náskok, který mají společně se slávisty před
dotírajícím duem Sparta - Ostrava. A jak se bude
vyvíjet spodek tabulky, v němž je posledních šest
celků našlapáno v pouze tříbodovém rozpětí?

36
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná významné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou kulatých jubileí.

ROK 1958
ŽÁDNÝ STRACH
PŘED VELKÝMI FAVORITY
Jiří Hledík narukoval na vojnu z malého pardubického Sla-

hrom! Do mistrovství světa ve Švédsku zbývalo jen pár měsíců
a on doposud patřil k pilířům sestavy! Přestupové regule byly
však na jeho rozhodnutí krátké. Nábor do hornictví měl tehdy
absolutní prioritu, a on se přihlásil na „brigádu“ ve východočeských dolech. Že jde o pustou formalitu, věděl sice každý, ale
rozhodující činitelé se stavěli, že to nevědí. Sparťané i fotbalová

voje, kde začínal jako útočník a častý střelec gólů. Ještě po le-

generalita mohli jediné: uvalit na Hledíka karenční lhůtu, která

tech, už jako stoper evropské extratřídy, říkával: „Můj brácha,

v případě reprezentanta činila celý rok. Ale Hledík už nepovolil,

i když o velký fotbal ani nezavadil, byl lepší hráč.“ Cesty spor-

i když se tím připravil o účast na MS 1958…

tovních kariér bývají nevyzpytatelné...

Kde nahonem vzít stopera takového formátu? Svatopluk

Roku 1952 po sovětském vzoru také u nás vznikl tým vojen-

Pluskal by chyběl na svém už stabilním místě defenzivního zá-

ského letectva, Křídla vlasti. Vhodní hráči se hledali i v řado-

ložníka ve skvěle se doplňující dvojici s Josefem Masopustem.

vých útvarech. Jistě i dílem šťastné náhody se tak v hledáčku

A dvěma vyhlédnutým slibným hráčům zatím chyběly zkuše-

stavitelů mužstva ocitl také třiadvacetiletý Hledík. Letci na po-

nosti. Jiří Čadek v Dukle měl za sebou zatím jediné mezistátní

čest Dne armády vyklepli 7:1 mužstvo Volkspolizei z NDR (příš-

utkání a Ján Popluhár ze Slovanu Bratislava se svého debutu

tí Dynamo Berlín). A sportovně bezcenné vítězství dalo podnět

dočkal až v průběhu šampionátu...

k zařazení Křídel do ligy! Fair to nebylo. Nicméně vedle Hledíka

Za těchto okolností dopadla dubnová generální zkouška

i další dva letečtí „Klapzubáci“ si hned během svého prvního

na Strahově nad očekávání: vítězstvím 3:2 nad úřadujícími mis-

ligového ročníku našli místo v reprezentaci - a rok poté také

try světa ze SRN! A to ještě naši na prahu druhé půle za stavu 1:1

v týmu pro MS 1954! Přitom Viliam Schrojf před vojnou chytal

pustili Němce do vedení vskutku kuriózním vlastencem: bran-

v pražské Admiře XIII a Tadeáš Kraus střílel góly v Třinci, který

kář Imrich Stacho se chystal k výkopu z ruky a podle tehdejších

v těch časech fotbalově neznamenal o moc víc.

pravidel si cestou k velkému vápnu poklepával míčem o trávník.

Když Hledík zjara 1956 odešel z armády, oblékl dres Spar-

Trefil přitom Čadkovu patu a od té se míč odrazil do sítě!
Už v Praze moc nepředvedl útok - s výjimkou toho nej-

v Pardubicích a v Praze pro ně neměli byt. A tak na prahu roku

mladšího, dvacetiletého Zdeňka Zikána. V prvním utkání

1958 ohlásil přestup do Hradce Králové, který zoufale (a na-

na šampionátu v Halmstadtu proti Severnímu Irsku chyběl

konec marně) zápolil o záchranu v lize. Byla z toho aféra jako

kvůli nakopnutému kotníku. Naši měli do přestávky zřetel-

36

TAK NÁM NĚMCI DALI V V 59. MINUTĚ V HELSINBORGU KONTAKTNÍ GÓL:
BŘETISLAV DOLEJŠÍ VE VÝSKOKU BEZPEČNĚ KRYL VYSOKÝ MÍČ, KDYŽ HO NAREMPLOVAL SCHÄFFER.
PRAVDA, V ZEMI VLASTI SUDÍHO ELLISE SE VRÁŽENÍ DO GÓLMANŮ TOLEROVALO - JENŽE TOHLE BYLO ZEZADU!

37
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ty a dál slavně válel i v tom s lvíčkem. Jenomže manželku měl
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nou, po ní velkou a v závěru obrovskou převahu, ale gólem

jen faulem. Ten potrestal proměněnou penaltou Milan Dvořák.

z 21. minuty prohráli 0:1. Krutou ironií právě s jediným sou-

A tři minuty před přestávkou Zdeněk sám změnou směru stře-

peřem ve skupině, kterého měli podle papírových předpokla-

ly Václava Hovorky zvýšil. Do druhého dějství náš tým vstoupil

dů převálcovat. Jenže na mužstva z Ostrovů jsme to odjakži-

s dvougólovým náskokem. Ale pak se proti němu rozjel vše dr-

va moc neuměli...

tící sentinel. Mnohé zákroky byly za hranicemi nejen pravidel,

Dál jsme se znovu postavili Němcům. Ostře sledovanému

ale i bezpečnosti. Střídat se nesmělo a Pluskal se zraněným

mači přihlížel i švédský král. Počáteční nápor soupeře naši

stehenním svalem vydržel na hřišti až do konce, ale prakticky

udrželi na uzdě. V 24. minutě se Zikánovi vyplatilo neustálé

jsme hráli v deseti. Němci nakonec s nemalou pomocí rozhod-

sledování míče. Vystihl malou domů a mohl už být zastaven

čího vyrovnali na 2:2. Ale o tom víc poví obrázky.
Pro zachování naděje na postup mezi posledních osm museli porazit Argentince. Ti se netajili ambicemi, že šampionát
vyhrají, ale po střetnutí s našimi už to netvrdili. Výsledek 6:1
ohromil celý fotbalový svět. Čechoslováci znovu dokázali, že
pro strach z favoritů mají uděláno. Mladíček Zikán i toho dne
dvakrát skóroval.
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ROK 2008
ZASE JSME DOPLATILI
NA NOVOTY...

Po dohrání skupiny jsme byli bodově srovnaní se Severními

Fotbalová reprezentace České republiky od svého vzniku ani

Iry. Podle tehdejších regulí mělo rozhodnout opakované utkání.

jednou nechyběla na evropském fotbalovém šampionátu. Postup

Zikán zařídil náskok, ale jakkoli nikdo nevěřil, že by se to moh-

si vybojovala ve všech šesti případech a dvakrát odvážela i medai-

lo stát, zase jsme podlehli, teď v prodloužení 1:2. I takhle krutý

li. Stejně tak si můžeme být jisti tím, že vymyslí-li pánové z UEFA

Miloslav Jenšík

nějakou úpravu v soutěžním řádu, je to česká reprezentace, která

umí být fotbal... 

STALO SE...
  Ještě na podzim 1957 v předehrávce dvou jarních kol Sparta ztratila vedoucí pozici, vybojovanou v prvních dvou dějstvích rok a půl
trvající ligy. Přesto nadále platila za hlavního kandidáta vavřínů. Ale
v novoročním přestupním termínu vedle Hledíka za sebou na Letné
práskli dveřmi i další ostřílení matadoři. Také oni nabrali směr „dolů“.
Centrforvard Josef Kadraba jako jediný z trojlístku sice v rámci I. ligy,
ale do beznadějně posledního Kladna. Nedávní reprezentanti, brankář
André Houška (starší) a útočník Josef Crha, šli do nižších soutěží.
První do Bohemky, která měla v II. lize našlápnuto k postupu, druhý
však o tři poschodí níže, až do Slavoje Žižkov v pražském městském
přeboru! Co se tehdy na Letné dělo, vědí jen fotbaloví bohové. Sparta
se po celé jaro hledala a nakonec skončila druhá za Duklou, byť při
rovnosti bodů jen vinou horšího skóre.
  Bezprostředně po návratu reprezentantů z mistrovství světa náš nejúspěšnější střelec Zdeněk Zikán utrpěl v bezvýznamném přátelském
utkání Dukly Pardubice ve Varnsdorfu komplikovanou zlomeninu nohy.
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KLODT SE PAK JEŠTĚ VEHEMENTNĚ SNAŽIL LEŽÍCÍHO GÓLMANA DOSTRKAT ZA BRANKOVOU ČÁRU. LADISLAV NOVÁK NEMOHL RISKOVAT,
ŽE MU V TÉTO SITUACI BUDE ODPÍSKÁN FAUL. ANGLIČAN S PÍŠŤALKOU OBHLÉDL SITUACI (ANI SE MOC NENAMÁHAL PŘIBLÍŽIT SE K BRANCE)
A POTOM PÍSKL A UKÁZAL DO STŘEDOVÉHO KRUHU! PO SKONČENÍ ŠAMPIONÁTU SE NEJEN U NÁS VYROJILA SPOUSTA ÚVAH,
KDO NÁS VLASTNĚ VYŘADIL Z BOJŮ O ZLATOU NIKÉ? BYLI TO SEVERNÍ IROVÉ? NEBO ANGLICKÝ ROZHODČÍ? NEJSPÍŠ PLATILO TO I ONO.
ELLIS UŽ OD ZAČÁTKU ZÁPASU S NĚMCI OČIVIDNĚ MĚŘIL DVOJÍM METREM. PENALTU NÁM PÍSKNOUT MUSEL, TO UŽ BY BYLO PŘÍLIŠ.
PODLE AUTORA TĚCHTO ŘÁDEK VŠAK TAKÉ BYLA CITELNÁ NEPŘÍTOMNOST JIŘÍHO HLEDÍKA, KTERÝ SI I DÍKY SVÉ VYSOKÉ,
STATNÉ POSTAVĚ DOVEDL RYCHLE ZJEDNAT VE VELKÉM VÁPNĚ POŘÁDEK. SCHÄFFER A KLODT BY HNED BYLI O HODNĚ KROTŠÍ...

Po vleklém léčení se sice ještě na dlouho vrátil do ligy, ale už nikdy
do národního mužstva...
  V Poháru mistrů Dukla sice zkraje vyřadila záhřebské Dinamo, ale
pak prohrála ve Vídni s Wiener SC (který předtím nastřílel turínskému
Juventusu sedm gólů) 1:3 a doma jej porazila jen 1:0. Příčinou vyřazení
byla chabá produktivita útoku. Proti Rakušanům do něj zoufalý Kolský
postavil i Masopusta s Pluskalem, ale nepomohlo ani tohle řešení…
  Po experimentálním roce na Slovensku se s podzimem v celé zemi
rozjela dorostenecká liga. V šesti skupinách (tři v Čechách, jedna
na Moravě, dvě na Slovensku) hrálo po deseti týmech dvoukolově každý
s každým, většinou v předzápasech ligy dospělých. K cenám vstupenek
se na dorostence připlácela jedna koruna. V té době ojedinělý průkopnický čin ve výchově fotbalové mládeže sledovala se zájmem celá Evropa.
Sparťanský dorost pod vedením Josefa Čiháka vyhrál na podzim svou
skupinu s plným bodovým ziskem a poměrem branek 65:0. Na jaře 1959
už jeho esa Václav Mašek a Jiří Mika oblékla prvoligový dres.
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na to jako první pokusný králík - a v případě, že se novinka hned

vé kopy a padl jen jeden „zlatý gól“. Do sítě Petra Kouby ve finá-

zase zruší - i jako poslední doplatí...

le ve Wembley z kopačky Němce Olivera Bierhoffa v 94. minutě!

Vezměme to pěkně po pořádku. V roce 1996 v Anglii platilo
v případě prodloužení pravidlo „zlatého gólu“. Zřejmě aby se hráči
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A bylo po šanci na zlaté medaile. „Zlatý gól“ vydržel osm let a později na něj vypadlo ještě několik týmů v různých soutěžích.

nevysilovali v play-off zápasech případným třicetiminutovým pro-

Pro evropský šampionát 2004 vymysleli na UEFA vylepšení,

dloužením a aby byla podpořena ofenzívní hra, bylo stanoveno, že

které mělo za cíl zmírnit následek do té doby platné „náhlé smr-

v případě dosažení branky v této části hry zápas okamžitě končí.

ti“. Znělo takto - padne-li branka v první patnáctiminutové části,

Prostě „náhlá smrt“ známá z ledního hokeje, ale s pozitivně zně-

tak zápas končí po odehrání první patnáctiminutovky, nevyrov-

jícím názvem! Pikantní je, že se ze sedmi utkání vyřazovací fáze

ná-li soupeř. Padne-li branka v druhé čtvrthodině, pak se hraje

prodlužovalo hned pětkrát, čtyřikrát stejně rozhodovaly pokuto-

do 120. minuty. Inkasující tým tak měl určitou šanci na vyrovnání.
TURNAJ ZAČAL PRO ČESKÝ TÝM VÝBORNĚ. NA SNÍMKU SE Z VÍTĚZNÉHO GÓLU NAD ŠVÝCARSKEM
RADUJÍ ÚTOČNÍCI VÁCLAV SVĚRKOŠ A LIBOR SIONKO, KTERÝ SI STŘELCE BRANKY OSEDLAL.

Zlepšovák nazvali „stříbrný gól“. A samozřejmě jako první, i poslední, protože hned po závěrečném turnaji v Portugalsku bylo
pravidlo zrušeno, inkasoval Petr Čech v semifinále od Řeka Traianose Dellase. Navíc v tomto případě už ani žádná šance na vyrovnání nebyla, protože gól padl v posledních vteřinách první patnáctiminutovky. A bylo po naději na postup do finále.
Rok 2008 byl rokem dalšího evropského šampionátu a i ten měl
v reglementu novinku. Trochu komplikovanou a hlavně pořádně
nesmyslnou. Ten, kdo ji vymýšlel, byl skutečně „hlava“. Na vysvětlenou - pořadí ve skupině při rovnosti bodů určovalo podle pravidel UEFA nejprve vzájemné utkání. Pokud i to bylo stejné, pak
rozhodovalo celkové skóre ze zápasů ve skupině, dalšími kritérii
byly počet nastřílených branek, koeficient z kvalifikačních zápasů, soutěž slušnosti, popřípadě los. To platilo dál - s jedinou novotou. Pokud se v posledním utkání střetnou dva týmy, které mají
po skončení zápasu stejně bodů a stejnou bilanci ze vzájemného
utkání, pak nerozhoduje celkové skóre a další zmíněná kritéria,
ale střelba pokutových kopů!
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POD ALPSKÝMI ŠTÍTY V SEEFELDU SE REPREZENTACE PŘIPRAVOVALA KAŽDOROČNĚ. V ČERVNU 2008 JÍ NEVADILO,
ŽE NA VŠECHNY TŘI ZÁPASY VE SKUPINĚ MUSELA CESTOVAT DO ŠVÝCARSKA - DO BASILEJE A DVAKRÁT AŽ DO ŽENEVY.

OBVAZ JAKO DŮKAZ. TAKTO VYPADAL JAN POLÁK POTÉ, CO BYL METR
PŘED BRANKOVOU ČAROU KOPNUT OBRÁNCEM TURECKA DO HLAVY
V OKAMŽIKU, KDY SE CHYTAL POSLAT MÍČ DO SÍTĚ. ANI TO ŠVÉDSKÉMU
SUDÍMU K NAŘÍZENÍ PENALTY ZA STAVU 2:0 NESTAČILO...
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Důležité je, že to platilo jen pro soupeře z třetího utkání ve sku-

Druhý zápas s Portugalskem Češi 1:3 prohráli, ale nebyli bez

pině, protože bylo jednoduché je „odchytit“ a poslat kopat penal-

nadějí na postup. Po odehrání dvou kol bylo pořadí ve skupině:

ty... A co čert nechtěl, zase na to doplatili tak trochu zrovna Češi.

1. Portugalsko 6 bodů, skóre 5:1 a jistý postup, 2. - 3. Česko 3 body

Ti začali turnaj cennou výhrou 1:0 nad domácím Švýcarskem

a skóre 2:3 a Turecko 3 body, skóre 2:3, 4. Švýcarsko 0 bodů, skóre

brankou Svěrkoše v Basileji. K dalším dvěma zápasům létali

1:3, bez šance na postup. Češi by v případě remízy postupovali,

„přes půl Evropy“, protože trenér Karel Brückner ubytoval výpra-

protože měli lepší koeficient. To jim však bylo na nic, protože s Tur-

vu národního týmu v oblíbeném Seefeldu a hrálo se v Ženevě. Pro

ky hráli poslední zápas ve skupině a platilo tedy nové pravidlo.

hráče to tak velký problém v leteckém speciálu z nedalekého Innsbrucku nebyl, mnohem horší to bylo pro zástupce médií...
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To utkání vešlo do historie jako totálně pokažené. Po brankách
Kollera a Plašila národní tým po hodině vedl 2:0. O pět minut poz-

A ČTVRTFINÁLE JE ZTRACENO. PETR ČECH ZPYTUJE SVĚDOMÍ, ZDENĚK GRYGERA
S JANEM KOLLEREM, PRO KTERÉHO TO BYL 90. ZÁPAS V REPREZENTACI. A MĚL BÝT POSLEDNÍ.
PAK SE JEŠTĚ O PATNÁCT MĚSÍCŮ POZDĚJI NECHAL PŘEMLUVIT KE KVALIFIKAČNÍMU UTKÁNÍ NA SLOVENSKU.

ději usměrňoval Polák hlavou míč do prázdné branky, stoper Cetin ve snaze odvrátit trefil vysokou nohou Polákovu hlavu a roztrhl

STALO SE...

mu kůži na čele. Ke všeobecnému překvapení švédský rozhodčí
Peter Fröjdfeldt faul a penaltu nepískl!
Pak dal ArdaTuran patnáct minut před koncem střelou po zemi
k tyči kontaktní gól a Češi, při vědomí, že nové pravidlo by je už při
remíze připravilo o postup a nasměrovalo na penalty, se začali bát
o výsledek. Tři minuty před koncem vypadl lehoučký centrovaný
míč Petru Čechovi z rukou a kapitán Nihat Kahveci snadno vyrovnal. Šok! Postup je v nedohlednu, protože penalty jsou loterie. Ani
na ně nedošlo. Český tým, paralyzovaný touto událostí, neuhlídal
opět tureckého kapitána a ten sám před Čechem nezaváhal a vymetl pavučinu v horním rohu branky! Konec nadějí na čtvrtfinále,
konec jedné slavné etapy…
Poslední zápas Karla Brücknera na lavičce národního týmu
skončil tedy neslavně. Z téměř jistého čtvrtfinále ve Vídni proti
Chorvatsku nebylo nic a šťastní Turci potom prošli až do semifinále. Zároveň tak skončilo období stabilizace na trenérské lavičce národního týmu, začaly diskuse a dohady, kdo za to může.
Do toho období také spadá proslulá věta tehdejšího manažera
národního týmu Vlastimila Košťála: „Mně ten míč ve vápně z ruky
nevypadl...“ Dění kolem národního týmu začalo nabírat na obrátkách. Nový trenér, odstoupení manažera Vlastimila Košťála, to
vše byl jen začátek...
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Jaroslav Kolář
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DVA AKTÉŘI ZÁVĚREČNÝCH MINUT ZÁPASU S TURECKEM, BRANKÁŘ PETR ČECH
A KAPITÁN SOUPEŘE NIHAT KAHVECÍ, AUTOR DVOU ROZHODUJÍCÍCH BRANEK.

  Sen několika generací červenobílých fanoušků se stal skutečností.
Dne 7. května v 17 hodin se otevřely brány zcela nového dvacetitisícového stadionu v Edenu, nejmodernějšího v zemi. Součástí slavnostního programu bylo i utkání s amatérskými fotbalisty Oxfordu. Stalo se
tak na počest zápasu z roku 1899, ve kterém Oxford předvedl čtyřem
tisícům fanoušků „opravdový“ anglický fotbal. Ne že by stadion patřil
do vlastnictví Slavie, ale začala tam být prostě doma...
  Pražská Slavia získala po dvanácti letech mistrovský titul, se
kterým už ani nepočítala. Tři kola před koncem ztrácela na Spartu
čtyři body. Pak ale udělal „blikanec“ s následným vyloučením Tomáš
Řepka, Sparta prohrála doma s Brnem, pak opět na Letné s ostravským Baníkem a na závěr v Liberci. Červenobílí tak mohli slavit, navíc
na novém stadionu v Edenu.
  Petr Rada se po odstoupení Karla Brücknera stal 17. července teprve čtvrtým trenérem reprezentace České republiky. Začal zostra,
přátelským utkáním s Anglií ve Wembley v srpnu. Zápas skončil 2:2,
když domácí vyrovnali až v 92. minutě. A tak dál platí, že Anglii naši
fotbalisté neporazili od památné kvalifikace v Bratislavě na podzim
1975. Série čtyř proher a dvou remíz trvá.

Eden Hazard

Odolá

vábení
Realu?

Léta patří EDEN HAZARD (27) mezi nejlepší hráče anglické Premier League. Není tak divu, že londýnská Chelsea pravidelně během přestupových období musí od svého klíčového muže odhánět
zájemce v čele s Realem Madrid. Právě Bílý balet začíná tlak na získání belgického šikuly stupňovat, odláká jej do Španělska?
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Fanoušci Blues jsou na flirtování Edena Hazarda s Realem
Madrid už více méně zvyklí, zprávy o eminentním zájmu španělského giganta o jeho služby periodicky probíhají tiskem v létě
a v zimě během otevřených přestupových oken. Zatímco v letech
minulých mohli zůstávat relativně klidní, letos už si nemohou být
tak jistí, že belgický štírek bude modrobílý dres oblékat i v nadcházejících sezonách. Madridský Real nevstoupil do sezony vůbec
ideálně a především v ofenzívě se trápí, odchod hvězdného Cristiana Ronalda do Juventusu jej zasáhl víc, než se očekávalo. Ambiciózní prezident Florentino Perez - tvůrce proslulých Galácticos tak nutně potřebuje posílit útok extra kvalitní a zvučnou posilou
a těmto kritériím Eden Hazard jako jeden z mála borců vyhovuje.

MADRID? SEN…
Samotný Hazard v rozhovorech přestupové spekulace občas pěkně přiživí. Na tiskovce při srazu národního týmu Belgie
v minulém týdnu sice prohlásil, že v lednu z Chelsea neodejde.
Zároveň ale dodal, že k tomu, aby vyhrál Zlatý míč, musí hrát
ve Španělsku...

EDEN HAZARD SE NEBOJÍ UPŘÍMNĚ
ODPOVÍDAT NA DOTAZY NOVINÁŘŮ.

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V RUSKU 2018 UŽ VEDL BELGII DO BOJE JAKO KAPITÁN A VÝRAZNĚ SE PODEPSAL POD ZISK CENNÉHO BRONZU.

V létě prožil rodák z La Louvière parádní mistrovství světa,

zard při rozhovoru s novináři po zatím posledním ligovém duelu

na němž jako kapitán dovedl Belgii k zisku bronzových medailí,

v Southamptonu, kde gólem pomohl Chelsea k hladkému vítěz-

a následně skvěle vstoupil do nové sezony, v níž táhne ofenzívu

ství 3:0. „Už jsem to řekl mnohokrát. Když odejdu, budu šťastný.

Chelsea impozantním způsobem - v osmi zápasech Premier Lea-

Pokud zůstanu, také budu šťastný. Chci, co je dobré pro mě i pro

gue sedmkrát skóroval a třikrát asistoval, k tomu vítězným gólem

klub, protože mi dal vše.“

popravil Liverpool v 3. kole Ligového poháru. „Cítím, že v současnosti hraji skvěle. Real Madrid je nejlepší klub na světě, nebudu

48

lhát. Od dětství jsem o něm snil. Uvidíme, co se stane. Nechci

Na Stamford Bridge má Hazard kontrakt do roku 2020 a zatím

o tom mluvit každý den, ale budeme o mé budoucnosti hovořit

otálí s jeho prodloužením. Pokud by odmítl, donutil by Blues k pro-

brzy. Když máte sen, chcete si jej splnit,“ neskrýval své pocity Ha-

deji. Jinak by po skončení příští sezony odešel zadarmo.
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POPRVÉ V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ NÁRODNÍHO TÝMU BELGIE NASTOUPIL EDEN HAZARD
V TEPLICÍCH V SRPNU 2009. NA ČECHY ALE NEVYZRÁL, JEHO TÝM PADL 1:3.

PAN „NENAHRADITELNÝ“?
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Takto Chelsea před začátkem letošní sezony přišla o gólmana
Thibauta Courtoise, jehož prodala do Realu za 35 milionů eur. Ačkoliv je Hazardův krajan výtečným gólmanem, jeho ztrátu dokázal londýnský mančaft nahradit. V případě Hazarda by tomu tak
nejspíš nebylo. Belgický rychlík, jenž do velkého fotbalu vykročil
v Lille, přišel do Chelsea v létě 2012 s pověstí obrovského talentu
a okamžitě začal naplňovat předpoklady.

SESTŘELIL I SPARTU
Ve své první sezoně v Londýně pomohl svému novému mančaftu k triumfu v Evropské lize a jeho mimořádné schopnosti zblízka
poznala také pražská Sparta - po domácí porážce 0:1 vedla díky
gólu Davida Lafaty v odvetě úvodního kola play off na Stamford
Bridge ještě v 90. minutě a vše směřovalo k prodloužení. Jenže
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KOPE CELÁ RODINA
Když se Eden Hazard narodil, bylo jasné, že bude hrát fotbal. Jeho rodiče jej hráli také! Otec Thierry strávil většinu kariéry jako defenzivní záložník v druholigovém belgickém klubu La Louvière, matka Carine střílela góly
v ženské belgické lize a kariéru přerušila v 26 letech, když čekala právě Edena. Ten je nejstarší ze čtyř bratrů, kteří jsou také fotbalisty - Thorgan s ním
působil od roku 2012 v Chelsea, ovšem o tři roky později odešel do německého
M’gladbachu, kde se vypracoval mezi tahouny aktuálně třetího týmu bundesligy. Kylian také patří Chelsea, momentálně je však na hostování v Cercle
Brugge. Nejmladší patnáctiletý Ethan zatím působí v akademii Tubize, kterou
dříve prošli tři jeho starší bratři, ovšem také na něho si už dělá zálusk právě
Chelsea! Stane se čtvrtým Hazardem, jenž oblékne její dres?

v druhé minutě nastavení Hazard převzal na levé straně hřiště
balón, kličkou hravě překonal bránící Zápotočného se Švejdíkem

fům v FA Cupu a Ligovému poháru. K tomu letos ukořistil velký

a přesnou střelou pod břevno poslal anglického favorita do osmi-

úspěch na mezinárodní scéně s belgickým nároďákem, když se

finále. V následujících letech Eden Hazard jako jeden z klíčových

na MS v Rusku třemi góly a dvěma asistencemi v sedmi zápasech

borců pomohl Chelsea k zisku dvou mistrovských titulů, i trium-

výraznou měrou podílel na ukořistění bronzových medailí.

BUDE EDEN HAZARD ROZDÁVAT RADOST FANOUŠKŮM CHELSEA TAKÉ V PŘÍŠTÍ SEZONĚ?

CHELSEA CINKÁ PENĚZI

mohl naplnit v Chelsea, rád na Stamford Bridge zůstane. Jestli se

Ačkoliv příliš nevyrostl do výšky, nižší těžiště, parádní techni-

probíhající sezona londýnskému mančaftu pod vedením nového

ka a nesmírná rychlost z něj dělají skvělého dribléra, který nemá

kouče Maurizzio Sarriho vydaří, je dost dobře možné, že se Ha-

problém obejít několik protihráčů a připravit gól pro spoluhrá-

zard upíše Blues na dalších několik sezon. Jinak s velkou pravdě-

če či přímo sám zavěsit. Občas sice nastupoval jako forvard, ale

podobností zamíří za svým snem do Madridu…

exceluje především jako ofenzivní záložník či křídlo doplňující
hrotového útočníka, kdy může po převzetí balónu nabrat rychlost
a motat hlavy obráncům. V lednu mu bude 28 let a má tak před
sebou rozhodnutí, v jakém klubu stráví svá nejlepší fotbalová léta.
A není to jen o penězích - Chelsea je připravena učinit z něj nejlépe placeného borce v historii klubu s platem okolo 300 tisíc liber
týdně a v průběhu loňské sezony se mnohokrát snažila dohodnout
se na vylepšení a prodloužení stávajícího kontraktu. Jenže marně.

Eden Hazard
Celé jméno: Eden Michael Hazard * Narozen: 7. ledna 1991,
La Louvière Belgie * Věk: 27 * Výška: 173cm * Pozice: křídlo,
ofenzivní záložník * Číslo dresu: 10 * Klub: Chelsea FC (od 1. 7.
2012) * Smlouva do: 30. 6. 2020 * Kopačky: Nike Mercurial

ZLATÝ MÍČ V HLEDÁČKU
Zvítězit v Lize mistrů a být realistickým kandidátem na zisk
Zlatého míče, dostat se na úroveň Cristiana Ronalda a Lionela
Mesiho. To jsou ambice, za nimiž se Hazard žene. A pokud by si je
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2012 - Lille 194 / 50 / 53, 2012-? - Chelsea 310 / 97 / 78, 2008-?
národní tým Belgie - 95 / 27 / 26
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DO LETOŠNÍ SEZONY VLÉTL JAKO URAGÁN. V OSMI LIGOVÝCH DUELECH 7X SKÓROVAL A JE NEJLEPŠÍM STŘELCEM PREMIER LEAGUE.

Vapor 360 * Kariéra (roky, tým, zápasy, góly, asistence): 2007-

www.GOL.cz
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
23. 10. 2018

SOUBOJ SPARTY A SLAVIE VYZNĚL LÉPE PRO RUDÉ.
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Sparta porazila Slavii

a prodloužila nadvládu nad Prahou

FANOUŠCI SPARTY SI ZÁPAS PROTI RIVALOVI NENECHALI UJÍT.

První poločas nabídl řadu šancí, ale jen jeden gól. Ten vstřelil
Michal Seidler, od něhož se za brankovou čáru odrazil míč po přihrávce Grbeši. Další góly přišly až po přestávce. Nejprve Seidler
zvýšil na 2:0 a vzápětí přidal třetí sparťanskou trefu Hrdina. Hned
poté se dočkala gólu i Slavia, když na 1:3 snížil Směřička. Víc už
ale hostě, kteří se v závěru pokusili o power play nestihli, a tak
po výhře 3:1 zůstaly všechny body na Spartě.
„Byl to super zápas a fanoušci si určitě přišli na své. Zejména
ve druhé půli to bylo nahoru dolů a jak Gerčák, tak brankář hostí
Žežulka vychytali mnoho šancí,“ pochválil oba brankáře kapitán
Sparty a popsal svou první branku v utkání, která byla poněkud
TRENÉŘI BENI SIMITČI (VLEVO) A IVAN BOŽOVIČ (SLAVIA).

SPARTA PRAHA - SLAVIA PRAHA 3:1 (1:0)

V 16. futsalovém derby se z vítězství radovala Sparta. Na dva góly Seidlera navázal jednou trefou Hrdina a za hosty následně korigoval Směřička.

Branky a asistence: 15. Seidler (Grbeša), 23. Seidler (Drahovský), 25. Hrdina (Jean) - 26. Směřička
(Dodo). Sparta: Gerčák (Vahala, Bezstarosti) - Seidler, Drahovský, Novak, Grbeša, Pimpolho, Hrdina, Jean, Amrani, Hora, Sop, Doležal. Trenér Beni Simitči. Slavia: Žežulka (Garčár) - Homola, Klíma,
Krstevski, Směřička, Jošt, Pršič, Leovski, Dodo, Krasnič, Veljkovič, Hájek. Trenér Ivan Božovič.

www.futsal.cz

www.futsalliga.cz
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kuriózní: „Neřekl bych ani, že to byl můj gól. Grbi chtěl střílet, ale

myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Mám radost, že se trefili Hr-

nesedlo mu to, já přes obránce uviděl míč na poslední chvíli, chtěl

dina se Seidlerem. Zejména druhý jmenovaný se rozstřílel v nej-

si ho zpracovat, ale trefilo mě to do nohy a spadlo to do branky.“

důležitější chvíli. Nedařilo se mu střelecky, ale tentokrát de facto

„Přiznám se, že jsem byl trochu nervózní, ale na začátku mi po-

rozhodl. Vyhráli jsme a stále jsme vládci Prahy, ale teď už zápas

mohlo to, že jsem měl rychle několik zákroků. Bohužel jsme zase

házíme za hlavu a jdeme dál. Jsem rád, že kluci pochopili důle-

neproměnili spoustu šancí a doplatili na to,“ mrzelo brankáře Sla-

žitost derby, ale jak říkám, je to pryč a míříme k dalšímu utkání.

vie Jana Žežulku.

V Praze vládne Sparta a věřím, že to tak bude i nadále!“

INZERCE

Ivan Božovič (Slavia): „Věděli jsme, co nás čeká, že si vytvo-

A JAK ZÁPAS ZHODNOTILI TRENÉŘI?

říme pět, šest šancí, které musíme proměnit. Nakonec jsme jich

Beni Simitči (Sparta): „Jsem spokojený s tím, jaký jsme podali

měli snad deset, ale dali jsme jediný gól. S takovou efektivitou se

výkon. Otěže zápasu jsme drželi my, ale nemůžu hodnotit kladně

nedá zvítězit. Potěšil mne výkon Jana Žežulky, ukázal, že je velkou

množství zahozených šancí. Měli jsme rozhodnout snad už v prv-

nadějí českého futsalu. Jsem také rád, že je s námi Radim Záruba,

ních čtyřech minutách. Paradoxně totéž se opakovalo i zkraje

měl s námi ale jenom jeden trénink, budeme potřebovat pár týd-

druhé půle. Je dobré, že si šance tvoříme, ale musíme jich více

nů, aby se s námi sehrál,“ poukázal na výkon nové posily Slavie,

proměňovat. Možnosti měl i soupeř, Gerčák toho hodně chytil, ale

jejíž angažování klub oznámil krátce před startem derby.“

SOUBOJ SLÁVISTICKÉHO BRAZILCE DODA S ČESKÝM REPREZENTANTEM V BARVÁCH SPARTY MICHALEM SEIDLEREM.

www.futsal.cz
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INZERCE
www.ceskesvycarsko.cz

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

www.ceskestredohori.info

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

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

www.branadocech.cz

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Jasné výhry Sparty a Slavie,

tři body mají i Lokomotiva s Libercem

TRENÉR SPARTY BARTALSKÝ V LETOŠNÍM LIGOVÉM ROČNÍKU ZATÍM VŠECHNY
ZÁPASY SVÉHO TÝMU VYHRÁL, DUKLE SPARŤANKY NASTŘÍLELY DESET BRANEK.

Pouze první vteřiny patřily na Strahově hostující Dukle, sparťanky však dokázaly udeřit z první šance a do vedení je poslal Burkenroadová. Svěřenkyně trenéra Bartalského si vytvářely velké
množství šancí, ale trápila je přesnost koncovky. „Zakončení nás
trápí již dlouhodobě, v Lize mistryň jsme na to bohužel doplatily.
V tréninku na to poslední dobou klademe důraz a musíme se na to
ještě více zaměřit,“ přiznala sparťanka Vyštejnová.
Druhou branku přidala Stašková, následně se trefila i sváteč-

SPARŤANKY SE V UTKÁNÍ S DUKLOU POPRVÉ RADOVALY UŽ VE 4. MINUTĚ, JEJICH GÓL VSTŘELILA AMERIČANKA BURKENROAD.

Branky: 14., 23., 58. a 87. Stašková, 43. a 84. Martínková L., 4. Burkenroadová,
21. Vyštejnová, 53. DeBreeová, 80. Křivská.

FC VIKTORIA PLZEŇ - SK SLAVIA PRAHA 0:17 (0:12)
Branky: 9., 23., 25., 29., 33. a 76. Kožárová, 2., 16. a 37. Dubcová K., 15. a 18. Divišová, 6. Pincová,
13. Szewieczková, 33. Svitková, 53. vlastní, 58. Dubcová M., 60. Sjömanová, 82. Svitková.

LOKOMOTIVA BRNO H. H. - 1. FC SLOVÁCKO 1:0 (0:0)

takže mám obrovskou radost. Musím poděkovat Lucii Martínko-

Branka: 62. Perriellová (pen.).

V sedmém kole nejvyšší soutěže žen si pražská „S“ připsala vysoká vítězství, naopak těsné výhry patří Lokomotivě Brno a Slovanu Liberec.

vé, na kterou jsem si křikla a ta mi přenechala míč,“ pokračovala.

FC SLOVAN LIBEREC - FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:0 (0:0)

inzerce

ní střelkyně Vyštejnová. „Po dlouhé době jsme vstřelila branku,

AC SPARTA PRAHA - FK DUKLA PRAHA 10:0 (5:0)

65

a Lucie Martínkové.

Branka: 61. Lišková.

inzerce
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Do přestávky pak navýšila Sparta vedení díky trefám Staškové
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I začátek druhé půle zastihl v lepším rozpoložení Duklu, ale
ke korekci výsledku nedošlo. Naopak vedení navýšila domácí DeBreeová, Následně se potřetí radovala Stašková. A když hostující
Skálová nevyužila zaváhání v rozehrávce brankářky Vaníčkové,
přidaly domácí fotbalistky další branky.
Osmou trefu si připsala střídající Křivská, dále se podruhé
v utkání trefila Lucie Martínková a na konečných 10:0 uzavřela
svoji čtvrtou brankou Stašková. „Od začátku jsme měly zápas
ve svých rukách a výsledek 10:0 musím hodnotit pozitivně. Bohužel mě mrzí množství neproměněných šancí, protože to mohlo
skončit daleko větším rozdílem,“ uzavřela hodnocení obránkyně
domácích Vyštejnová.
Slavii vyšla generálka na osmifinále LM na jedničku a v kompletní sestavě nedala Plzni šanci. Už v poločase vedly Pražanky
12:0, nakonec nasázely Západočeškám sedmnáct branek, z toho
šest gólů vstřelila Tereza Kožárová.

BRANKÁŘKA DUKLY DOLEJŠOVÁ
DOSTALA OD SPARŤANEK DESET GÓLŮ.

LUCIE MARTÍNKOVÁ (VPRAVO) SE DO SÍTĚ PRAŽSKÉ DUKLY TREFILA DVAKRÁT.

Moravský duel mezi Lokomotivou Brno a Slováckem rozhodla

TABULKA

jediná branka, kterou vsítila Perriellová z pokutového kopu. Brňanky se tak se sedmi body dotáhly na Duklu.
Jediná branka rozhodla i druhé sobotní utkání, ve kterém se

7

6

0

1

63:4

18

2.

AC Sparta Praha

6

6

0

0

43:2

18

3.

FC Slovan Liberec

7

3

1

3

6:16

10

zil Hradec Králové díky trefě Liškové z 61. minuty.

4.

FC Viktoria Plzeň

7

3

1

3

13:35

10

5.

Lokomotiva Brno H. H.

6

2

1

3

6:20

7

6.

FK Dukla Praha

7

2

1

4

7:27

7

zeny.fotbal.cz
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7.

1. FC Slovácko

5

1

0

4

5:16

3

8.

FC Hradec Králové

5

0

0

5

2:25

0

inzerce

inzerce

SK Slavia Praha

ve Frýdlantu v Čechách dařilo lépe domácímu Liberci, který pora-

NEJLEPŠÍ STŘELKYNÍ SPARTY BYLA V UTKÁNÍ S DUKLOU STAŠKOVÁ, AUTORKA ČTYŘ GÓLŮ.
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Vítězné loučení

s neúspěšnou kvalifikací
BŘEZNOVÁ VÝHRA 2:1 NAD CHORVATSKEM BYLA JEDNOU Z PĚTI, NA KTERÉ ČESKÝ TÝM V DESETI KVALIFIKAČNÍCH ZÁPASECH DOSÁHL.

V závěrečných dvou říjnových utkáních se český tým utkal nej-

V dalším průběhu prvního poločasu jsme mohli skóre navýšit, ale

prve v Bělorusku s domácím výběrem, kterému podlehl 0:1, když

opět nás zradila produktivita. Druhý poločas byl spíš již bitvou.

inkasoval z pokutového kopu a své šance neproměnil. Navíc čtvrti-

Kromě produktivity nás celou kvalifikaci srážela i nevyrovnanost

nu zápasu odehrál v deseti bez vyloučeného Helešice. Domácí na-

výkonů. Mysleli jsme, že v naší skupině budeme bojovat když ne

stoupili v plné sestavě, základní jedenáctka měla celkem 154 zápa-

o první, tak o druhé místo, takže jsme zklamaní,“ okomentoval

sů v reprezentaci do 21 let, tedy 14 zápasů v průměru na jednoho,

průběh duelu i celé kvalifikace Vítězslav Lavička.

Češi měli o sto zápasů méně, tedy průměrně pět na jednoho.
Rozhodující okamžik nastal v 56. minutě, kdy se po narážečce
objevil před českým brankářem Stejskalem Ševčenko, snažil se
ho na dlouhou nohu obhodit, došlo ke kontaktu s vybíhajícím gólmanem a z nařízené penalty skóroval Antilevski - 1:0. Druhá rána
přišla 66. minutě, když po zbytečném kontaktu mimo těžiště hry
přímo před očima asistenta uviděl červenou kartu Helešic. „První
poločas byl vyrovnaný, ale nedařilo se nám dostat do střeleckých
příležitostí a chyběl nám větší důraz. Rozhodla situace, ze které
byla penalta, a soupeř se dostal do výhody, což znamenalo, že jsme
museli více riskovat. Poté přišla neomluvitelná nedisciplinovanost

KOUČ VÍTĚZSLAV LAVIČKA TENTOKRÁT „LVÍČATA“ NA ME NEDOVEDE.

a vyloučení našeho hráče. Zbytek zápasu jsme hráli na velké ri-

68

zápasu tlak. Ovšem opět se projevilo to, co nás provází celou kvalifikaci - malá produktivita,“ hodnotil zápas trenér Vítězslav Lavička.

Hráno: 11. října 2018 v Borisově. Branka: 56. Antilevski z pen. ŽK: 56. Stejskal, 77. Pulkrab, 90.
Kuchta. ČK: 66. Helešic. Rozhodčí: Anders Poulsen - Daniel R. Nørgaard, Elvis Boric (všichni Dánsko). Diváků: 200.
Bělorusko: Ščerbitskij - Švetsov, Volkov, Pavlovec - Ivanov, Gromyko (85. Ebong), Klimovič, Pješenin - Bessmertnyj (80. Berezkin), Antilevski (87. Setko), Ševčenko. Trenér: Ljudas Rumbutis.
Česko: Stejskal - Wiesner, Král, Lischka, Helešic - Kulhánek (78. Kuchta), Matoušek (64. Takács),
Květ (46. Hašek) - Trubač, Pulkrab, Ladra. Trenér: Vítězslav Lavička.

ČESKO U21 - MOLDAVSKO U21 1:0 (1:0)
Hráno: 15. Října 2018 v Chomutově. Branka: 5. Pulkrab. ŽK: Pulkrab. Rozhodčí: Nyberg - Wärnmark, Beigi (vš. Švédsko). Diváci: 2123.
Česko: Stejskal - Wiesner, Král, Chaluš, Lischka - Hašek, Takács, Sáček (83. Kulhánek) - Trubač
(75. Sadílek L.), Pulkrab, Ladra (61. Matoušek).
Moldavsko: Cebotari - Machritchii A., Craciun, Marandici, Svinarenco - Macritchii V., Oancea - Cojocaru, Caimacov, Stina - Guiceac.

Pondělní rozlučka s nevydařenou kvalifikací byla vítězná.
V Chomutově vstřelil rozhodující gól zápasu již v 5. minutě Matěj
Pulkrab. I přes další šance se již „Lvíčatům“ další branku vsítit
nepodařilo. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, kdy jsme dali gól.

69
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Zatímco před dvěma roky si čeští fotbalisté do jedenadvaceti let zařídili
vítězstvím nad Moldavskem přímý postup na ME U21 do Polska, tentokrát
duel se stejným soupeřem již nic neřešil. S kvalifikací se sice „Lvíčata“
rozloučila výhrou 1:0, ale „malé EURO“ se jich příští rok týkat nebude.

ziko, šance byly na obou stranách, a i v deseti jsme měli v závěru

BĚLORUSKO U21 - ČESKO U21 1:0 (0:0)
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Reprezentanti přezouvají

kopačky a věnují míče
BEZ TRÉNINKU TO NEPŮJDE…

ČTVEŘICE ČESKÝCH REPREZENTANTŮ JAROMÍR ZMRHAL, STANISLAV TECL JAN BOŘIL A VLADIMÍR COUFAL SE CHYSTÁ NA SPECIÁLNÍ ŠTAFETU.

Blíží se zimní čas a nastává čas přezouvání pneumatik. Něco podobného řeší

Každý z nás ví, jaké to je, když spěcháme a potřebujeme se

A jak celý souboj dopadne? Na to si musíme počkat na závěr

rychle obout a vyrazit. Fotbalista zažívá situace, kdy během utkání

reprezentačního srazu ke dvěma utkáním Ligy národů UEFA

musí bleskově vyřešit problém s kopačkami. Vyzout si ty původní

na Slovensku a na Ukrajině. Příští čtvrtek 18. října tedy bude

a nazout a zavázat ty nové. Jaromír Zmrhal, Stanislav Tecl, Vladi-

jasno. Komu věříte víc? Můžete se zapojit i do soutěže, kde si tip-

mír Coufal a Jan Bořil, všichni čtyři čeští reprezentanti, přijali výz-

nete, jestli vyhrají fotbaloví reprezentanti nebo pneumatikářský

vu a rozhodli se ve speciální štafetě otestovat své (ne)fotbalové do-

šampión. Vítěze výzvy odhalí nový fotbalový video magazín GOO-

vednosti. Mají ale proti sobě soupeře. V rámci partnerství výrobce

DYEAR REPRETIME, který každých čtrnáct dní přináší perličky,

pneumatik Goodyear s Fotbalovou asociací České republiky se jim

kuriozity a zajímavosti z historie fotbalového národního týmu.

postaví šampión ve výměně pneumatik na osobním autě……. Sáz-

Součástí každého dílu je i soutěžní otázka. Kdo správně odpo-

ka zní jasně. Pokud fotbalisté vyhrají, za každou sekundu, o kterou

ví, může vyhrát atraktivní ceny spojené s českou s reprezentací.

budou rychlejší, pošlou malým fotbalistům z vybraného klubu, je-

„V prvních dvou dílech se mohli diváci například dozvědět, z jaké-

den míč. Když tedy budou rychlejší například o 15 sekund, mohou

ho kuriózního důvodu začalo v září roku 2002 o 70 minut později

se malí fotbalisté těšit na 15 míčů.

přípravné utkání ČR - Jugoslávie nebo kdy jela česká reprezentace na mistrovství Evropy vlakem s lokomotivou v národních

i fotbalisté, pro něž podzimní období znamená výměnu lisovek za kopačky s ko-

barvách. Další zajímavosti jim sportovní komentátor Petr Svěcený
prozradí během zbývajících pěti podzimních a sedmi jarních dílů

líky. Jenže přezout nevhodné kopačky za ty správné chvíli trvá. Občas se musí

minimagazínu,“ vysvětluje marketingový manažer společnosti

hráči přezout při změně počasí i během zápasu. Jak rychle to čeští fotbaloví

Goodyear Dunlop Tires Czech Boris Tománek. Více k shlédnutí
na https://www.goodyear-repretime.cz/

reprezentanti zvládnou? Čtveřice současných českých reprezentantů si zkusí speciální závod. Za soupeře mají bleskurychlého „přezouvače“ pneumatik.
CO PŮJDE RYCHLEJI: PŘEZUTÍ KOPAČEK, NEBO PNEUMATIK?
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Jsou rychlejší reprezentanti nebo technik z pneuservisu?
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