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 VLADIMÍR 

 DARIDA 

„Intenzita utkání ve Skotsku 
byla o level výš než v české lize. 
Přesto jsme soupeře podstatnou 
část zápasu přehrávali, “ říká 
zlínský reprezentační debutant.

 TOMÁŠ POZNAR

Matteo 
Guendouzi

„O postup se ještě
popereme!“

  Bouřlivák na převýchově v Berlíně!  
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Vážení čtenáři!

Český fotbal zažívá hektické období nejen zá-
sluhou koronavirové epidemie. Místopředseda 
FAČR Roman Berbr se ocitl ve vazbě, o čemž in-
formují všechna média, a o aktuálním vývoji kau-
zy se dočtete více i v úvodníku Gólu. Předchozí 
informace by však neměla přehlušit ryze spor-
tovní dění, které bylo v minulých dnech zaměřeno 
především na reprezentaci. Po výhrách v přípra-
vě na Kypru a v duelu Ligy národů v Izraeli přišla, 
bohužel, porážka v bitvě o první příčku ve skupině 
ve Skotsku. Kapitán týmu Vladimír Darida se ne-
domnívá, že za výsledek 0:1 může i „koronavirová“ 
či jiná zdravotní absence několika reprezentantů, 
neboť šancí na vstřelení branek měli čeští plejeři 
v Glasgow hodně: „Z prohraného běžného souboje 
u postranní čáry vytěžili Skotové vedoucí gól, což 
byla voda na jejich mlýn. Bušili jsme do nich vlast-
ně až do konce, ale bez efektu.“

Na mač ve Skotsku nikdy nezapomene Tomáš 
Poznar. Dvaatřicetiletý zlínský útočník dostal díky 
vynuceným změnám v nominaci poprvé v životě 
šanci podívat se do národního týmu. V rubrice Můj 
týden říká: „Obléknout reprezentační dres, a navíc 
v něm nastoupit k zápasu, je můj splněný sen.“ Ani 
urostlému forvardovi se však nepodařilo přiblížit 
český tým k postupu ze skupiny.

Spoluhráčem Vladimíra Daridy v bundesligové 
Hertě se nově stal jedenadvacetiletý záložník Mat-
téo Guendouzi. Jak napovídá titulek jeho profilu 
v Gólu: Bouřlivák na převýchově v Berlíně!, má se 
český reprezentant na co těšit. Mladý Francouz 
však zatím na hostování z londýnského Arsenalu 
ještě nedorazil, neboť se nakazil koronavirem…

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„NOMINACE SI HODNĚ VÁŽÍM“
„Obléknout reprezentační dres, a navíc v něm nastoupit k zápasu, je můj splněný sen. 

Samozřejmě nečekaný. Pochopitelně díky této době, která je hodně ovlivněná pandemií 

koronaviru. Navíc kvůli zranění vypadli z nominace dva útočníci, Patrik Schick a Michael 

Krmenčík. Dostalo se tedy na další hráče. Trenéři nakonec ukázali na mě a na Michala 

Rabušice. Jsem strašně rád, že jsem tohle zažil, že jsem se do národního týmu podíval. 

Musím říct, že se splnila moje očekávání. Pro fotbalistu jde opravdu o mimořádnou věc. 

Hodně si toho vážím. 

„ZE SRAZU MÁM TY NEJLEPŠÍ DOJMY“
Musím poděkovat trenérům, že mi věřili. Ze srazu jsem si odnesl jen ty nejlepší dojmy. 

Jediné, co mě mrzí, je, že jsme ve Skotsku nebodovali. Pár dnů před zápasem se nás v zá-

ložním mužstvu v Praze sešlo původně devět, pak se svolávali další hráči. Všichni jsme dva 

dny trénovali a čekali, co bude. Byly obavy, že nastane stejná situace, jako v září před utká-

ním se Skoty v Olomouci, kdy hygiena nepovolila původnímu týmu hrát a musel nastoupit 

výběr z české ligy. To se nyní nestalo, mužstvo se jen doplnilo o kluky, kteří se trenérům 

hodili do koncepce. Jsem šťastný, že jsem byl mezi nimi.

„SVÁZANÝ PŘI ZÁPASE JSEM NEBYL“
Je mi dvaatřicet, něco už mám tedy za sebou. Ve fotbale mě jen tak něco nerozhodí. Při-

znávám ale, že když jsem šel s kluky na první trénink, nervózní jsem lehce byl. Realizační 

tým je však skvělý, podmínky jsou precizní, všichni makají, aby se mužstvo cítilo v pohodě. 

 NA TRÁVNÍK STADIONU V GLASGOW POSLAL „ZASKAKUJÍCÍ“ REPREZENTAČNÍ KOUČ 
 JIŘÍ CHYTRÝ ZLÍNSKÉHO ÚTOČNÍKA V 65. MINUTĚ, KDY VYSTŘÍDAL LUKÁŠE MASOPUSTA. 

Fotbalový týden Tomáše Poznara

„Reprezentace 
je splněný sen!“

Divná koronavirová doba přináší do fotbalu ne-
obvyklé, až pohádkové příběhy. Jako například 
ten útočníka TOMÁŠE POZNARA. V 32 letech za-
žil reprezentační debut, v uplynulém týdnu na-
skočil do duelu Ligy národů ve Skotsku. Navíc se 
stal vůbec prvním hráčem Zlína, který si připsal 
start za národní tým.

 VE SVÝCH 32 LETECH SE TOMÁŠ POZNAR 
 DOČKAL VE SKOTSKU REPREZENTAČNÍ PREMIÉRY. 

  Krmenčík přijde 
o Ligu mistrů…
Český reprezentační útočník Michael Krmenčík 
a další dva fotbalisté FC Bruggy měli pozitivní 
test na COVID-19. Nákazu odhalily sobotní odběry 
před úterním úvodním zápasem Ligy mistrů proti 
Zenitu Petrohrad také u brankáře Simona Migno-
leta, obránce Odilona Kossounoua a klubového 
manažera Vincenta Mannaerta. Mistrovské Brug- 
gy nastoupily v sobotu v belgické Jupiler lize 
na hřišti Standardu Lutych, s kterým remizovaly 
1:1. Všichni tři pozitivně testovaní hráči se v zápa-
se objevili. Kromě Mignoleta nastoupil v základní 
sestavě i sedmadvacetiletý forvard, který se vrá-
til po zranění, kvůli němuž chyběl národnímu týmu 
v přípravném utkání na Kypru a v zápasech Ligy 
národů v Izraeli a ve Skotsku. V Lutychu odehrál 
65 minut, Kossounou přišel v 79. minutě místo 
bývalého slávisty Simona Deliho.

  Volný Frýdek se 
upsal Lucernu
Člen širšího reprezentačního kádru osmadvaceti-
letý záložník či obránce Martin Frýdek jako volný 
hráč zamířil do Lucernu. Se švýcarským klubem 
podepsal dvouletou smlouvu. Po minulé sezoně 
ve Spartě mu vypršel kontrakt a nedomluvil se 
na jeho prodloužení. Sedminásobný český repre-
zentant na Letné působil pět let, pražský tým v mi-
nulosti také vedl jako kapitán. Ve Spartě skončil 
22. července a od té doby se připravoval indivi- 
duálně. „Vždy jsem měl svoji hru založenou na dob-
ré kondici, pečlivě jsem na ní pracoval. Troufám si 
říct, že jsem fyzicky skvěle připraven, trénoval 
jsem hlavně s bráchou. Určitě budu potřebovat 
několik tréninků, abych se dostal do prvoligového 
tempa a zároveň se sžil s týmem,“ dívá se do blíz-
ké švýcarské budoucnosti sparťanský odchovanec 
a dodává: „V tuto chvíli jsem v povinné karanténě 
přímo v Lucernu, takže nestihnu nejbližší zápas 
proti St. Gallenu, ale na další duel proti mistrov-
skému Young Boys Bern už bych chtěl být trenérovi 
stoprocentně k dispozici.“

  Gebre Selassie 
zástupcem kapitána Brém
Bývalý český reprezentant Theodor Gebre Selas-

sie byl v Brémách jmenován zástupcem kapitána. 

Třiatřicetiletý obránce v německém bundesligo-

vém celku rozehrál svou devátou a zřejmě posled-

ní sezonu. „Vybral jsem si Thea kvůli tomu, jak se 

ztotožnil s klubem, vášni, kterou přináší na hřiště 

v každém tréninku a zápase, i jeho povaze napros-

to týmového hráče,“ říká na vysvětlenou trenér 

Werderu Florian Kohfeldt. Kapitánem Brém, kde 

působí i brankář Jiří Pavlenka, zůstává finský 

obránce Niklas Moisander. Roli jeho zástupce pře-

vezme Gebre Selassie po nizozemském záložníko-

vi Davym Klaassenovi, který se na začátku října 

vrátil do Ajaxu Amsterdam. Dalším zástupcem 

bude německý středopolař Maximilian Eggestein. 

„Gebre“ po přestupu z Liberce v létě 2012 odehrál 

za Werder dosud 263 soutěžních zápasů, vstřelil 

20 gólů a přidal 16 asistencí. V srpnu prohlásil, 

že po aktuálním ročníku, kdy mu vyprší smlouva, 

Brémy pravděpodobně opustí.

  Frydrych: 
gól a asistence
Obránce Michal Frydrych se gólově i asistencí 

prosadil ve druhém utkání za Wislu Krakov v pol-

ské Ekstraklase lize, kam v létě přestoupil z praž-

ské Slavie. Jeho branka dostala Wislu do vedení, 

na hřišti nováčka Stalu Mielec nakonec hosté 

zvítězili vysoko 6:0 a připsali si první výhru 

v sezoně. V utkání hraném bez diváků třicetiletý 

český bek skóroval v 10. minutě, kdy si na zadní 

tyči naskočil na přímý volný kop z ostrého úhlu 

a z prvního doteku na malém vápně usměrnil míč 

za záda bezmocného domácího brankáře. Dvě 

minuty po přestávce pak jeho dlouhý pas převzal 

Yaw Yeboah, obešel obránce a po třicetimetrovém 

sprintu zvýšil na 4:0.

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

 LUKÁŠ PROVOD 

„TĚŠÍ MĚ ZÁPIS DO HISTORIE“
Na reprezentační debut jsem měl spoustu pozitivních ohlasů. Od blízkých, od kama-

rádů, z klubu. Bylo cítit, že mi to moc přáli. Moc si jejich podpory vážím. A také toho, že 

jsem se stal prvním hráčem Zlína, který se objevil v reprezentaci. Pan Arnošt Hošek, který 

napsal knihu o sto letech zlínského fotbalu, pečlivě studoval, jestli přede mnou ze Zlína 

opravdu nikdo v nároďáku nebyl. Zjistil, že jsem vážně první já. Takový zápis do klubové 

historie je pro mě hodně potěšující, nikdo už mi tohle nevezme. Po návratu do klubu ale 

bohužel můžu jenom trénovat, liga se kvůli opatřením proti nákaze přerušila.

„SNAD SE LIGA BRZO ROZBĚHNE“
Naštěstí profesionální kluby dostaly výjimku, můžeme tedy společně trénovat. Bude to 

tak pokračovat dál s vizí, přáním, že obdržíme výjimku i pro zápasy. Vnímám, že Ligová fot-

balová asociace o ni bude bojovat. Fotbal šel přece příkladem, jak se v koronavirové době 

má postupovat, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Byli jsme testovaní každý týden i dva-

krát, pokud měl někdo pozitivní test, okamžitě šel do karantény. Je škoda, že fotbal stopli. 

Jsme prakticky nejbezpečnější skupina. Doufám, že se liga co nejdřív zase rozběhne. Byla 

by to dobrá motivace a inspirace pro veřejnost. Fotbal totiž ukazuje, že když se dodržují 

pravidla, koronavirus zvládat jde.“ 

I proto ze mě nervozita rychle spadla. Myslel jsem si, že další se dostaví v zápase, že 

budu svázaný. Nebyl jsem. Což mě i samotného překvapilo. Když mi trenéři oznámili, že 

půjdu do hry, byl jsem neskutečně odhodlaný pomoct výsledek otočit. O to víc mě štve, že 

se to nepodařilo.

„INTENZITA ZÁPASU BYLA O LEVEL VÝŠ“
Chci říct, že mě docela mrzelo, jak média a česká veřejnost kluky za výkon ve Skotsku 

kritizovaly. Vždyť proti nám stáli špičkoví fotbalisti, kteří mají zkušenosti z Premier League, 

nebo ji přímo hrají. My jsme je podstatnou část zápasu přehrávali. Máme přece taky ši-

kovné hráče. Samozřejmě, člověk je navyklý z české ligy na nějaké tempo, intenzita utkání 

ve Skotsku byla o level výš. Bylo vidět, že většina Skotů hraje pravidelně velké zápasy, sedí 

jim defenzivní noty. Vyhledávali osobní souboje, které většinou vyhrávali. Nám chyběly ko-

likrát centimetry, abychom se dostali do šance. U míče byl ale většinou dřív soupeř.

TOMÁŠ POZNAR * Narozen: 28. září 1988 * Výška: 194 cm * Váha: 81 kg * Stav: svobodný * 
Fotbalový post: útočník * Česká liga: 134 zápasů/ 31 gólů * Reprezentace: 1/0
Hráčská kariéra: Fastav Zlín (1994-2008), FC Vítkovice (2008-2009), Fastav Zlín (2009-
2013), Sparta Trnava (2013), Fastav Zlín (2013-2016), Viktoria Plzeň (2016-2017), Baník 
Ostrava (2017-2018), Fastav Zlín (2018-?) * Největší úspěchy: debut v české reprezentaci 
(2020), základní skupina Evropské ligy (2016), postup do první ligy (2015)
Zajímavost: v zápase 2. kola Českého poháru s Kroměříží na podzim 2014 zaskočil v pe-
naltovém rozstřelu za vyloučeného brankáře Žukowského. Soupeři chytil tři pokutové 
kopy, sám pak proměnil rozhodující.

 JAK TOMÁŠ POZNAR PŘIZNAL, INTENZITA REPREZENTAČNÍHO 
 MAČE BYLA „O LEVEL VÝŠ“ NEŽ V ČESKÉ LIZE. 

STALO SE...

 DŮRAZNÝ FORVARD ZLÍNA DOUFÁ 
 V BRZKÝ RESTART NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. 

  Pekhart už má půltucet!
Český útočník Tomáš Pekhart zajistil dvěma bran-
kami vítězství mistrovské Legie Varšava doma nad 
Zaglebie Lubin 2:1. Tým z hlavního města dostal 
do vedení po půlhodině hry, kdy na hranici šest-
náctky přesně vypálil z otočky. Hosté vyrovnali 
o osm minut později z penalty. Jedenatřicetiletý 
bývalý reprezentační forvard rozhodl zápas krátce 
po přestávce, kdy si naskočil na centr do vápna 
a hlavou zakončil do brankářova protipohybu. 
S šesti brankami je „Peggy“ aktuálně nejlepším 
střelcem polské Ekstraklasy.

  Čelůstka také 
na marodku?
Poslední reprezentační sraz nedopadl pro hráče 
aktuálního ligového lídra pražské Sparty podle 
představ. Kapitán Bořek Dočkal s mladým forvar-
dem Adamem Hložkem museli kvůli COVID-19 
do karantény, takže zasáhli jen jako střídající 
hráči do úvodního přípravného zápasu na Kypru. 
Stoper Ondřej Čelůstka musel už ve 20. minutě 
utkání Ligy národů v Glasgow proti Skotsku nu-
ceně střídat kvůli poraněnému tříslu. Pokud by 
léčení jeho zranění vyžadovalo delší pauzu, byla 
by to pro sparťanského kouče Václava Kotala 
další citelná rána do optimálního složení letenské 
obrany, neboť dlouhodobě jsou na marodce oba 
slovenští reprezentační obránci Dávid Hancko 
s Lukášem Štetinou.

  Zemřel kanonýr 
Jozef Obert
Ve věku 82 let zemřel v neděli československý 
reprezentant a člen Klubu ligových kanonýrů tý-
deníku GÓL Jozef Obert. Dlouholetý útočník bra-
tislavského Slovanu hrával československou ligu 
ještě za RH Brno, ČH Bratislava a Tatran Prešov, 
nastřílel v ní 92 gólů. Dalších 15 branek přidal 
během angažmá ve Wackeru Innsbruck, s nímž 
získal dva mistrovské tituly. Góly z rakouské ligy 
mu byly započítány až po zásadní úpravě statutu 
„Klubu 100“ v listopadu 2016. Během své kariéry 
prošel všemi reprezentačními výběry, za „áčko“ 
nastoupil čtyřikrát.

inzerce

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

21. ŘÍJNA

1922 Vojtech Zachar 1946-1947 4/4

22. ŘÍJNA

1932 Tadeáš Kraus 1953-1959 23/6

23. ŘÍJNA

1996 Lukáš Provod 2020 1/0

24. ŘÍJNA

1901 František Císař 1922-1924 6/1

25. ŘÍJNA

1943 Kamil Majerník 1967-1970 4/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Rezignace Berbra,
odvolaný Chovanec

V pátek provedla Národní centrála proti organizo-
vanému zločinu zásah ve strahovském sídle FAČR 
a na dalších místech kvůli údajnému ovlivňování vý-
sledků zápasů v nižších fotbalových soutěžích, týka-
jících se především Slavoje Vyšehrad a jeho postupu 
do druhé ligy v sezoně 2018/2019. V této souvislos-
ti zadržel a obvinil místopředsedu FAČR Romana 
Berbra a téměř dvě desítky dalších osob především 
z řad rozhodčích. 

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

V neděli byla na svazového místopředsedu uvalena vazba, 

do které putovali i vyšehradský sportovní ředitel Roman Rogoz, 

rozhodčí Tomáš Grimm a bývalý ligový hráč Michal Káník, který 

byl v minulosti jedním z hlavních aktérů sázkařské aféry.

Předseda FAČR Martin Malík svolal na pondělní odpoledne 

mimořádné zasedání Výkonného výboru FAČR, které se konalo 

prostřednictvím videokonference. Místopředseda FAČR Roman 

Berbr rezignoval přes svého advokáta z vazby na svůj post ve Vý-

konném výboru FAČR i na šéfa Plzeňského krajského fotbalového 

svazu. Výkonný výbor odvolal všechny členy Komise rozhodčích 

FAČR v čele s předsedou Jozefem Chovancem. Zůstává pouze 

Tomáš Bárta, který byl nominován za Ligovou fotbalovou aso- 

ciaci. Bude sestavena nová prozatímní komise, zároveň byli odvo-

láni všichni členové komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy. 

Výkonný výbor FAČR také rozhodl, že všichni rozhodčí a delegáti, 

kteří jsou v této kauze zapleteni, budou vyřazeni z listin a budou 

vytvořeny nové listiny arbitrů a delegátů.

Výkonný výbor FAČR v sedmero přijatých opatření odsouhlasil 

mimořádnou kontrolu financování krajských fotbalových svazů 

se speciálním zaměřením na Plzeňský KFS. Pověřil předsedu 

Martina Malíka, aby zajistil plošný dohled nad utkáními z pohle-

du match-fixingu, jak v oblasti profesionálních, tak i amatérských 

soutěží prostřednictvím specializovaných subjektů typu Spor-

tradar. Šéf českého fotbalu by měl s představiteli příslušných 

státních institucí projednat a iniciovat vznik specializovaného po-

licejního útvaru, který by se zabýval právě problematikou ovliv-

ňování zápasů nejenom ve fotbale. FAČR je připravena po vzoru 

některých členských asociací UEFA, kde již takové útvary fun-

gují, poskytnout Policii České republiky v této oblasti maximální 

míru součinnosti nejen na republikové, ale prostřednictvím UEFA 

a FIFA také na evropské a celosvětové úrovni.

Martin Malík by měl osobně také zajistit pokračování a další 

rozvoj úspěšného projektu náboru nových rozhodčích s tím, že je 

třeba maximalizovat výsledky náboru, do něhož se od září 2020 

doposud přihlásilo 1275 zájemců o práci fotbalového rozhodčího, 

aby to skutečně vedlo ke kultivaci rozhodcovského stavu a celého 

fotbalového prostředí. 

„Fotbal tento rok měří síly se soupeřem, jehož sílu nikdy před-

tím nepoznal. Koronavirová epidemie donutila celou řadu nejen 

našich zaměstnanců k neskutečným obětem, donutila je vydat ze 

sebe maximum a odmítám, aby na tyto lidi bylo nahlíženo optikou 

současné kauzy negativně. Odmítám, aby si fotbal v době tohoto 

těžkého soupeře dával ještě vlastní góly. My všichni, kdo v českém 

fotbale nyní působíme, jsme dopustili tuto situaci. Někdo chybou, 

někdo proto, že díky pohodlnosti či snaze „nepálit“ si vlastní prsty 

jen přihlížel, jiný proto, že neměl dostatek vlastní síly.

Jsme tedy všichni vinni. Pokud má český fotbal vyhrát, musí-

me se nyní semknout, konstruktivně spolu mluvit a přicházet 

s řešeními, která pomohou fotbal dostat z tohoto ofsajdu. Teprve 

pak pojďme řešit sami sebe, fotbalovou politiku a naše vzájemné 

vztahy. Je totiž lehké být po bitvě generál. V tomto duchu se budu 

snažit vyvarovat dalších chyb. Fotbal je totiž nádherná hra,“ řekl 

v závěru svého vystoupení po mimořádném zasedání Výkonného 

výboru FAČR jeho předseda Martin Malík. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Hapal skončil 
u reprezentace Slovenska

Poslední kapkou byla středeční domácí po-
rážka s Izraelem 2:3, byť o přestávce Slováci 
vedli 2:0, ale ve druhé půli hattrickem výsle-
dek otočil Eran Zahavi. Slovensku tak reálně 
hrozí sestup do skupiny C, jedenapadesátiletý 
trenér nebyl zápasu v Trnavě přítomen, proto-
že podobně jako jeho český protějšek Jaroslav 
Šilhavý měl pozitivní test na COVID-19. Tým 
proto vedl jeho dlouholetý asistentský souput-
ník Oto Brunegraf, který rovněž u národního 
týmu končí. Na slovenské reprezentační lavič-
ce vydržel Pavel Hapal dva roky, v sedmnácti 
zápasech šestkrát vyhrál, čtyřikrát remízoval 
a sedmkrát prohrál. Nahradit by ho mohl Šte-
fan Tarkovič, který asistoval jeho předchůdci 
u národního týmu Jánu Kozákovi staršímu. 

 PAVEL HAPAL 

 PŘEDSEDA MARTIN MALÍK SEZNÁMIL VEŘEJNOST SE ZÁVĚRY 
 PONDĚLNÍHO MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FAČR. 

 ROMAN BERBR PO VZETÍ DO VAZBY 
 REZIGNOVAL NA FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY 
 FAČR I ŠÉFA PLZEŇSKÉHO KFS. 

AKTUÁLNĚ

Kvůli neuspokojivým výsledkům od-
volalo vedení Slovenského fotbalového 
svazu (SFZ) českého kouče Pavla Hapa-
la. Slováci sice v play-off o EURO 2020 
v penaltovém rozstřelu zdolali v Brati-
slavě Irsko a v listopadovém finále je 
čeká duel o postup v Severním Irsku, 
ale trápí se v novém ročníku Ligy národů 
skupiny B, ve které jsou opět s českým 
národním týmem. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Po dvou letech a sedmnácti zápasech opouští lavičku sloven-

ské reprezentace český kouč Pavel Hapal, kterému zlomily 

vaz výkony a výsledky ve skupině B Ligy národů, kde Slová-

kům reálně hrozí sestup do „céčka“. 

KRESBA TÝDNE

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


Nedávno podepsal novou vylepšenou smlouvu s berlínskou Herthou, 
jejíž modrobílý dres obléká již od roku 2015. Také v národním týmu mu 
pravidelně přibývají starty, kterých má suverénně nejvíc ze všech svě-
řenců trenéra Jaroslava Šilhavého. Ne náhodou také čerstvě třiceti-
letý středopolař VLADIMÍR DARIDA často přivádí českou reprezentaci 
na trávník s kapitánskou páskou. V minulých dnech to bylo ve všech 
třech venkovních zápasech - na Kypru, v Izraeli i ve Skotsku, v nichž 
také odehrál největší a téměř kompletní minutáž. 

Vladimír Darida: 

„Vedoucí gól 
byla voda 
na skotský 
mlýn…“

Vladimír Darida: 

„Vedoucí gól 
byla voda 
na skotský 
mlýn…“
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 VÁCLAV TICHÝ  BERLÍN/PRAHA 

 Tři mezistátní zápasy v sedmi dnech, takovou porci jste 

asi ještě neabsolvoval! Jak jste se cítil fyzicky?

„Bylo to hodně náročné, i herně, už jsem narůstající únavu po-

ciťoval. Svoji roli v tom sehrálo i komplikované cestování, původně 

jsme měli z Izraele letět rovnou do Glasgow, ale místo toho jsme 

zamířili na další testování do Prahy a teprve potom do Skotska. 

Během srazu jsme i málo spali.“ 

 A co psychické rozpoložení - čekání na hotelu, testová-

ní, přelety?

„Po psychické stránce to bylo v pohodě. Máme v nároďáku 

dobrou partu, řekli jsme si, že s tím nic nenaděláme a je pro-

to zbytečné si sami negativním myšlením kazit dobrou náladu 

v mančaftu.“

 Pojďme všechna tři utkání detailněji rozebrat. Kypr měl 

posloužit jako rozehrání před dvěma duely Ligy národů a zá-

roveň jako šance pro další hráče, kteří jsou většinou mimo zá-

kladní jedenáctku… Proměněnou penaltou na 2:1 v závěru první 

půle jste dal výsledku konečnou podobu.

„Z naší strany to nebyl špatný výkon, chtělo to ale odskočit do-

mácím o dvě branky. Místo toho jsme inkasovali laciný vyrovná-

vací gól, naštěstí jsme si ještě do poločasu vzali z penalty vedení 

„O pokleknutí 
jsme se dozvěděli 

od rozhodčího až před 
nástupem na hřiště…“

 NEJZKUŠENĚJŠÍ ČESKÝ REPREZENTANT VEDL PŘI POSLEDNÍM 
 SRAZU NÁRODNÍ TÝM DO VŠECH TŘECH DUELŮ JAKO KAPITÁN. 

 V GLASGOW PROTI SKOTSKU NASTOUPIL 
 VLADIMÍR DARIDA KE SVÉMU 65. REPREZENTAČNÍMU STARTU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ NA KYPRU VLADIMÍR DARIDA ROZHODL GÓLEM Z PENALTY. 

zpátky, jinak bychom se asi ve druhé půli ještě víc na výhru nadře-

li. Neproměnili jsme několik šancí, některé situace v koncovce 

jsme místo jednoduššího řešení překombinovali. Zápas nás stál 

zbytečně moc sil.“ 

 V Izraeli jste sice měli na začátku druhé půle dvoubran-

kový náskok, ale až do konce jste se strachovali o vítězství. 

Proč?

„Dobře jsme do zápasu vstoupili, dobře jsme presovali, z toho 

se také zrodil náš vedoucí gól, ke kterému nám pomohl hrubou 

chybou domácí brankář, když nezachytil malou domů od pravé-

ho obránce. Myslím si, že jsem takového vlastence ještě nezažil! 

Když „Vydris“ (Matěj Vydra) hned po přestávce zvýšil na 2:0, tro-

chu jsme propadli uspokojení, že je už asi hotovo. Nedostupovali 

jsme domácí hráče, byli za nimi o krok pozadu, a protože to jsou 

kvalitní fotbalisté, tak po kontaktním gólu Zahávího nás docela 

dostali pod tlak. V nastaveném čase jsme pak měli štěstí, že jejich 

útočník, kterého nikdo z kluků nechtěl atakovat, aby z toho nebyla 

penalta, trefil „Vacloše“ (Tomáše Vaclíka) do lýtka, od kterého se 

balon odrazil do tyče. Mohli jsme tedy o výhru přijít… Izraelci to 

dokázali až o tři dny později na Slovensku, kde po prvním poločase 

prohrávali 0:2, ale nakonec vyhráli 3:2!“ 

 Do Skotska jste cestovali s cílem uspět, minimálně remi-

zovat, ale brzy inkasovaný gól vše rozhodl přes následnou vel-

kou převahu a dostatek šancí…

„V Glasgow nám naopak vstup do utkání vůbec nevyšel, z pro-

hraného běžného souboje u postranní čáry vytěžili Skotové ve-

doucí gól, což byla voda na jejich mlýn. Bušili jsme do nich vlastně 

až do konce, ale bez efektu. Měli jsme spoustu rohů, také centrů 

do vápna letělo dost, bohužel šance, které jsme si vypracovali, 

jsme nedokázali proměnit. Měli jsme minimálně na bod…“

 NÁVRAT K BUNDESLIGOVÉMU KOLORITU SE HERTHĚ NEPODAŘIL, 
 BERLÍNSKÝ MANČAFT V SOBOTU PADL DOMA SE STUTTGARTEM 0:2. 

 I vy jste se ocitl v dobrých pozicích - jednou vám ale míč 

ukopl Matěj Vydra, podruhé jste přizvedl míč na bližší tyči, ale 

Součkova dorážka letěla nad břevno…

„Na „Vydrise“ jsem si křikl, ať mi balon pustí, protože bych byl 

asi v lepší pozici k zakončení než on, ale vzal to na sebe. Nijak jsem 

se na něj nezlobil, v takových situacích se útočníci musejí takhle 

chovat. V tu dobu jsme měli ještě hodně času na vyrovnání nebo 

otočení výsledku. Šance „Suka“ (Tomáše Součka) přišla až v na-

šem závěrečném tlaku, takže mrzela o to víc, předtím domácí beci 

zblokovali i dorážku Alexe Krále zhruba ze stejného místa…“

 Jak moc mrzela dřina, která nakonec přišla vniveč?

„Věděli jsme, že se Skoty potřebujeme neprohrát, abychom po-

stup ze skupiny měli ve svých rukách. Nechali jsme na hřišti veš-

kerou energii, ale přesto to nestačilo aspoň na remízu.“

 Chyběli ve zlomových okamžicích ofenzivní hráči, kteří 

kvůli COVID-19 museli zůstat v karanténě?

„Těžko říct, herně jsme zápas ve Skotsku zvládli i bez nich, tak-

že v tom rozdíl nebyl. Je to i o štěstí, které jsme tentokrát nemě-

li. Teď nás všechny o to víc mrzí, že jsme nemohli kvůli nařízené 

karanténě odehrát po vítězném utkání se Slováky v Bratislavě 

i následný zápas se Skoty v Olomouci, kde měli také velkou kliku, 

protože dvakrát je zachránila tyč! A držela se jich pevně i doma 

v Glasgow…“

 Je ještě reálné pomýšlet na postup ze skupiny B právě 

na úkor Skotska?

„Uvidíme, může se stát cokoliv, každopádně musíme v listo-

padu doma vyhrát nad Izraelci a Slováky. Když se nám to povede, 

tak budeme čekat, jak zvládnou svoje zápasy Skotové, kteří v lis-

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


2120

2020 21

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 20.10.2020
42/2020

Úterý 20.10.2020
42/2020

„Mohou jich do hlediště Olympijského stadionu jen čtyři tisícov-

ky, což je vzhledem k jeho téměř pětasedmdesátitisícové kapacitě 

jako kapka v moři. Ale i tak je to mnohem lepší, než hrát zápasy 

úplně bez diváků jako v jarní bundeslize.“

 Nyní cestujete do Lipska, které bundesligu vede, takže 

v sobotu s body asi moc počítat nemůžete…

„Po výhře v prvním kole v Brémách byla nálada v klubu samo-

zřejmě pohodová, teď je to horší. Škoda, že jsme nic nepřivezli 

z Mnichova, kde jsme vyrovnali na 3:3 dvě minuty před koncem, 

ale bohužel nedokázali cennou remízu s Bayernem takticky udr-

žet. Naopak jsme mu pomohli v nastaveném čase naivním faulem, 

za který odpískal rozhodčí penaltu a Lewandowski nám přidal 

čtvrtý gól na smutnou zpáteční cestu domů…Proti silnějším tý-

mům se nám hraje lépe, tak věřím, že to bude platit i v Lipsku. Že 

proti němu podáme výkon jako na Bayernu a že tentokrát neodje-

deme do Berlína s prázdnou.“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 V TÝMU Z HLAVNÍHO NĚMECKÉHO MĚSTA NASTUPUJE PO PŘÍCHODU Z FREIBURGU OD ROKU 2015. 

topadovém termínu hrají ještě důležitější zápas - v Srbsku finále 

play off o postup na EURO 2020, na které by se určitě chtěli pro-

bojovat, protože Glasgow je jedním z pořadatelských měst právě 

naší skupiny.“

 Před výkopem jste na středovém kruhu poklekli spolu 

s domácími fotbalisty na podporu hnutí „Black Lives Matter“, 

za což jste dostali následně na sociálních sítích docela pořádně 

za uši!

„Dozvěděli jsme se to až při nástupu obou týmů na hrací plochu 

od rozhodčí Zwayera. Řekl mi, že Skotové pokleknou a jestli mi s tím 

také nebudeme mít problém. Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli 

a dost těžko jsme se o tom mohli ještě pobavit, jak se jako mančaft 

zachováme. Nebyla to tedy od nás žádná plánovaná akce, v tu chvíli 

nám ale připadalo pokleknutí lepší řešení, než zůstat stát…“

 Jak jste se vracel zpátky do Berlína?

„Ve čtvrtek v pět ráno jsme byli v Praze na hotelu, odlet z Glas-

gow se o hodinu zpozdil, protože se vozidlo, které táhne letadlo 

na ranvej, porouchalo… Když se vracíte z prohraného zápasu, tak 

to koušete mnohem hůř, než když se vyhrálo. Po návratu do Ber-

lína jsem absolvoval rychlou regeneraci, další testy na COVID-19 

a čekal na jejich výsledky.“

 Neměli v klubu obavy, abyste se z reprezentačního srazu 

nevrátil nakažený?

„Docela jo a není se ani čemu divit. Proto nás všechny repre-

zentanty, co jsme se vrátili zpátky do klubu, separovali do jednot-

livých kabin. S norským brankářem a kamarádem Runem Jars-

teinem jsme společně čekali, jak jsme dopadli. Teprve potom jsme 

mohli na páteční trénink a odjet na hotel.“ 

 Zatím se vám s Herthou daří mnohem lépe venku než 

doma. Po Frankfurtu jste v sobotu prohráli i s nováčkem Stutt-

gartem…

„Byl to i stejný zápas jako s Eintrachtem, nedokážeme si finál-

ní přihrávkou vytvořit stoprocentní šanci. Naopak jsme už v de-

váté minutě inkasovali po rozehrané standardní situaci hlavou 

od Kempfa, druhý pak přidal po přestávce skákavou střelou z dva-

ceti metrů Gonzalo Castro a bylo vymalováno.“ 

 Jak to máte s diváky na berlínském Olympijském sta- 

dionu?

 ČESKÝ ZÁLOŽNÍK LONI V BITVĚ S AUGSBURGEM VYTVOŘIL 
 NABĚHANÝMI 14,3 KILOMETRY REKORD NEJVYŠŠÍ NĚMECKÉ SOUTĚŽE. 

Vladimír Darida 
Narozen: 8. srpna 1990 * Výška: 171 cm * Váha: 66 kg * Stav: 

ženatý, manželka Kateřina, syn Andreas (1,5)

Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Viktoria Plzeň 

(1995-2011), Baník Sokolov (2011), Viktoria Plzeň (2011-2013), 

SC Freiburg (Německo, 2013-2015), Hertha BSC Berlín (Ně-

mecko, 2015-?) * Reprezentace: 65 zápasů, 7 gólů

Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 2012 v Pol-

sku a na Ukrajině, účast na EURO 2016 ve Francii, postup 

na EURO 2020, postup do osmifinále Evropské ligy (2013), 

postup do základní části Ligy mistrů (2011, 2013), mistr české 

ligy (2011, 2013), vítěz Ondrášovka cupu (2010), vítěz ankety 

Fotbalista roku 2017

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 FOTBALISTA ROKU 2017 NASKOČIL DO VELKÉHO FOTBALU 
 V DRESU PLZEŇSKÉ VIKTORIE, S NÍŽ ZÍSKAL DVA LIGOVÉ TITULY. 

 V Česku na rozdíl od ostatních evropských zemí liga 

nuceně pauzíruje, což nelibě nesou jak kluby, které již vyna-

ložily miliony korun, aby pravidelným testováním dodržovaly 

nadstandardně veškerá protikoronavirová opatření, tak i fa-

noušci…

„Je to šílená doba, počty nakažených a hospitalizovaných 

stoupají, ale myslím si, že fotbal se pravidelným testováním hrá-

čů s COVID-19 vypořádává velmi obstojně i za cenu zvýšených 

nákladů, které za testy kluby platí. A když se někdo z fotbalistů, 

kteří mají mladý a trénovaný organismus, nakazí, tak to mívá 

vždycky lehký průběh a spraví to jen několikadenní pobyt v ka-

ranténě. Nevím, co vedlo vládu k přerušení obou ligových sou-

těží, když se v okolních zemích dál hraje, někde bez diváků, ně-

kde s částečně zaplněnou kapacitou. Také obava, že se fanoušci 

po zápasech zastaví a promísí v restauracích, už nehrozí, proto-

že jsou zavřené. Sparta s Libercem nyní musely dostat od hlavní 

hygieničky výjimku, aby mohly doma odehrát úvodní zápasy sku-

pin Evropské ligy s Lille a Gentem…“ 

„Doufám, že z Lipska 
neodjedeme 

s prázdnou jako 
nedávno z Bayernu!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Marné bušení 
do skotských vrat

Čeští fotbalisté prohráli ve čtvrtém z šesti zápasů skupiny B2 Ligy ná-
rodů v přímém souboji o první místo v tabulce ve Skotsku 0:1 a nenavá-
zali na předchozí dvě vítězství 2:1 z minulého týdne na Kypru a v Izraeli. 
Duel v Glasgow rozhodl v šesté minutě Ryan Fraser.

 ZÁKLADNÍ SESTAVA ČESKÉHO TÝMU PŘED UTKÁNÍM V GLASGOW. 

 ANI TOMÁŠI SOUČKOVI SE NEPODAŘILO 
 PROMĚNIT SVOU ŠANCI KE VSTŘELENÍ GÓLU. 

Reprezentanti nedokázali Skotsku oplatit zářijovou domácí 

porážku 1:2 a vzdálila se jim šance na vítězství ve skupině. Na ve-

doucí Skoty ztrácejí dvě kola před koncem už čtyři body. Národní 

tým zakončí Ligu národů v listopadu domácími duely s Izraelem 

a Slovenskem.

Český celek vedl v zápase asistent trenéra Jiří Chytrý. Nahradil 

hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, jenž měl v pondělí po návratu 

z Izraele stejně jako záložník Tomáš Holeš pozitivní test na koro-

navirus. Už předtím kvůli COVID-19 či karanténním opatřením vy-

padlo z kádru šest hráčů včetně kapitána Bořka Dočkala. Repre-

zentace ale nakonec mohla do Skotska odcestovat a nedošlo tak 

 TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ MĚL POZITIVNÍ TEST 
 NA KORONAVIRUS, A TAK HRÁČE VČETNĚ MATĚJE VYDRY 
 PŘIPRAVOVAL NA MAČ VE SKOTSKU JEHO ASISTENT JIŘÍ CHYTRÝ. 

UTKÁNÍ SKUPINY B2 
LIGY NÁRODŮ V GLASGOW

SKOTSKO - ČESKO 1:0 (1:0)
Branka: 6. Fraser. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Německo). ŽK: Dykes, Mar-
shall - Bořil. Bez diváků.

Skotsko: Marshall - McTominay, Gallagher, Considine - O´Donnell, Jack, McGregor, Taylor (79. Han-
lon) - McGinn (79. Paterson) - Dykes (65. McBurnie), Fraser (70. McLean). Trenér: Clarke.

Česko: Vaclík - Coufal, O. Čelůstka (20. Hovorka), Kúdela, Bořil - T. Souček - Masopust (65. Poznar), 
Král (77. Kadeřábek), Darida, Provod (65. Ševčík) - Vydra (77. Rabušic). Trenér: Chytrý.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JIŘÍ CHYTRÝ?  

„Výsledek je špatný, je v kontrastu s výkonem. Dostali jsme hloupý gól hned na za- 
čátku. Podcenili jsme jednu situaci, nebyla dostatečně důrazně dohraná. Potom v dal-
ším průběhu zápasu jsme to odpracovali, hráli jsme ve velké intenzitě i si vytvářeli 
šance. Ale chybělo je vyjádřit lepším řešením, což znamená gólem. Příležitostí vstřelit 
branku bylo dost. Měli jsme za sebou dvě dobrá utkání, chtěli jsme na ně navázat. 
Chtěli jsme tu minimálně neprohrát, udělat situaci ve skupině zajímavější, hrát o první 
místo a eventuálně postup do Ligy národů A.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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na scénář ze září, kdy kvůli nákaze v původním mužstvu nastoupil 

proti Ostrovanům narychlo složený nový výběr.

Národní celek hraje jednu ze skupin Ligy B, která je druhou 

ze čtyř úrovní soutěže. Vítěz skupiny postoupí do Ligy A, nejhorší 

tým sestoupí do Ligy C. V druhém ročníku Ligy národů jde i o dvě 

místa v play off o mistrovství světa v roce 2022 a je rozhodující 

pro los kvalifikace.

Český tým nastoupil ve stejné základní sestavě jako v Izraeli. 

Úvod mu ale na rozdíl od nedělního zápasu nevyšel a už v šesté 

minutě prohrával. Soupeř vystihl Provodovu přihrávku, Dykes 

obešel dalšího slávistu Kúdelu a přistrčil míč Fraserovi, který 

sám před Vaclíkem nezaváhal. Za sedm minut potkala český ce-

lek další komplikace, když kvůli zranění musel střídat první sto-

per Čelůstka a nahradil ho Hovorka. 

V polovině první půle nacentroval Coufal z pravé strany a nabíha-

jící Vydra z první těsně minul. V 31. minutě upadl ve vápně Souček, 

ale penalty se nedočkal. Za čtyři minuty se prohnal kolem Kúdely 

Fraser, vypálil a k druhému gólu v utkání mu chyběl kousek.

Jinak ale byli čím dál aktivnější hosté a v převaze pokračovali 

i po změně stran. Míč drželi 69 procent času. V 50. minutě Vydra 

z úhlu minul, přitom se mu nabízel lépe nabíhající Darida. Chvíli 

nato po rohu hlavičkoval Souček a míč ještě tečoval Vydra, gól-

man Marshall ale zasáhl. Hosté posílili ofenzivu o druhého útoč-

níka Poznara, který si ve 32 letech odbyl reprezentační debut. 

Krátce po jeho příchodu prodloužil Souček hlavou na přední tyči 

roh, ale Královo zakončení zblokovala obrana. Čechům viditelně 

chyběli zranění elitní útočníci Schick a Krmenčík. Neprosadil se 

ani v 83. minutě Souček, který po rohu netrefil zblízka odkrytou 

branku. Na druhé straně z protiakce mířil střídající McBurnie 

do břevna. Skoty, kteří se v případě výhry ve finále play off o EURO 

2020 utkají ve skupině s českým týmem, už to mrzet nemuselo. 

Sérii bez porážky protáhli na osm utkání. 

 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ SICE DRŽELI MÍČ 69 PROCENT 
 ČASU, ALE BRANKU SE JIM VSTŘELIT NEPODAŘILO. 

 ZKLAMÁNÍ NAŠICH FOTBALISTŮ PO PROHŘE BYLO VELIKÉ. ŠANCE 
 NA PRVNÍM MÍSTO VE SKUPINĚ B2 LIGY NÁRODŮ SE JIM VÝRAZNĚ VZDÁLILA. 

SKUPINA B2 LIGY NÁRODŮ
1. Skotsko 4 3 1 0 5:2 10

2. Česko 4 2 0 2 6:5 6

3. Izrael 4 1 2 1 6:6 5

4. Slovensko 4 0 1 3 4:8 1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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LIGA NÁRODŮ D

SKUPINA 1

1. Faerské ostrovy 4 3 1 0 7:3 10

2. Malta 4 1 2 1 4:4 5

3. Lotyšsko 4 0 3 1 2:3 3

4. Andorra 4 0 2 2 0:3 2

SKUPINA 2

1. Gibraltar 2 2 0 0 2:0 6

2. Lichtenštejnsko 3 1 1 1 2:1 4

3. San Marino 3 0 1 2 0:3 1

LIGA NÁRODŮ LIGA NÁRODŮ 

LIGA NÁRODŮ A

SKUPINA 1

1. Polsko 4 2 1 1 5:2 7

2. Itálie 4 1 3 0 3:2 6

3. Nizozemsko 4 1 2 1 2:2 5

4. Bosna a Hercegovina 4 0 2 2 2:6 2

SKUPINA 2

1. Belgie 4 3 0 1 10:4 9

2. Dánsko 4 2 1 1 4:2 7

3. Anglie 4 2 1 1 3:2 7

4. Island 4 0 0 4 2:11 0

SKUPINA 3

1. Portugalsko 4 3 1 0 9:1 10

2. Francie 4 3 1 0 7:3 10

3. Chorvatsko 4 1 0 3 6:11 3

4. Švédsko 4 0 0 4 1:8 0

SKUPINA 4

1. Španělsko 4 2 1 1 6:2 7

2. Německo 4 1 3 0 7:6 6

3. Ukrajina 4 2 0 2 4:7 6

4. Švýcarsko 4 0 2 2 5:7 2

 VE SKUPINĚ 2 LIGY NÁRODŮ A NEČEKANĚ 
 PADLI ANGLIČANÉ DOMA S DÁNY 0:1. 

 PO PORÁŽCE 0:1 VE SKOTSKU SE ČESKÉMU TÝMU 
 VZDÁLILA ŠANCE NA POSTUP DO LIGY NÁRODŮ A. 

 ITALOVÉ SE S NIZOZEMCI ROZEŠLI SMÍRNĚ 1:1 A VE SKUPINĚ 1 
 LIGY NÁRODŮ A JSOU DRUZÍ O BOD PRÁVĚ PŘED „ORAJNES“.  

 SLOVÁCI PADLI V NAŠÍ SKUPINĚ DOMA S IZRAELEM 2:3, 
 COŽ STÁLO HLAVU KOUČE PAVLA HAPALA, BYŤ NA ZÁPASE 
 KVŮLI NÁKAZE KORONAVIREM CHYBĚL… 

 TURCI HRÁLI SE SRBY NEROZHODNĚ 2:2 A OBA SOUPEŘI TAK 
 VE SKUPINĚ 4 LIGY NÁRODŮ B STÁLE ČEKAJÍ NA VÍTĚZSTVÍ. 

LIGA NÁRODŮ B

SKUPINA 1

1. Rakousko 4 3 0 1 6:4 9

2. Norsko 4 3 0 1 11:3 9

3. Rumunsko 4 1 1 2 4:8 4

4. Severní Irsko 4 0 1 3 2:8 1

SKUPINA 2

1. Skotsko 4 3 1 0 5:2 10

2. ČESKO 4 2 0 2 6:5 6

3. Izrael 4 1 2 1 6:6 5

4. Slovensko 4 0 1 3 4:8 1

SKUPINA 3

1. Rusko 4 2 2 0 7:4 8

2. Maďarsko 4 2 1 1 4:3 7

3. Turecko 4 0 3 1 3:4 3

4. Srbsko 4 0 2 2 3:6 2

SKUPINA 4

1. Wales 4 3 1 0 3:0 10

2. Finsko 4 3 0 1 4:1 9

3. Irsko 4 0 2 2 1:3 2

4. Bulharsko 4 0 1 3 1:5 1

LIGA NÁRODŮ C

SKUPINA 1

1. Lucembursko 4 3 0 1 6:3 9

2. Černá Hora 4 3 0 1 6:2 9

3. Ázerbájdžán 4 1 1 2 2:4 4

4. Kypr 4 0 1 3 0:5 1

SKUPINA 2

1. Severní Makedonie 4 1 3 0 7:6 6

2. Gruzie 4 1 3 0 5:4 6

3. Arménie 4 1 2 1 6:5 5

4. Estonsko 4 0 2 2 4:7 2

SKUPINA 3

1. Slovinsko 4 3 1 0 6:0 10

2. Řecko 4 2 2 0 4:1 8

3. Kosovo 4 0 2 2 2:4 2

4. Moldavsko 4 0 1 3 1:8 1

SKUPINA 4

1. Bělorusko 4 2 1 1 6:5 7

2. Litva 4 1 2 1 3:4 5

3. Albánie 4 1 2 1 2:1 5

4. Kazachstán 4 1 1 2 3:4 4

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Karel Krejčí: „Jsme rádi, 
že jsme stále ve hře o postup!“

Pro důležitý zápas v Litvě udělal změny nejen personální, ale také změnil 
rozestavení. A svěřenci Karla Krejčího dokázali urvat vítězství 1:0. Nebyla 
to pro něj ani pro hráče jednoduchá situace. Minulý týden ve Skotsku totiž 
jednadvacítka poprvé ve skupině prohrála a zkomplikovala si boj o postup 
na šampionát. I proto musela v Litvě předposlední zápas kvalifikační sku-
piny vyhrát. Nejbližší pronásledovatelé mají totiž o zápas méně. 

 V DŮLEŽITÉ BITVĚ O ZACHOVÁNÍ NADĚJE 
 NA POSTUP NA ME ZVÍTĚZILA „LVÍČATA“ V LITVĚ 1:0.  

 ONDŘEJI ŠAŠINKOVI SE PROTI LITVĚ DAŘÍ. BRANKOU A ASISTENCÍ 
 POMOHL K VÝHŘE 2:0 V DOMÁCÍM DUELU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 A VSTŘELIL I JEDINOU BRANKU V ODVETĚ V MARIJAMPOLE. 

„Zklamání po Skotsku bylo velké, sám jsem byl zvědavý, jak 

na to tým zareaguje. Rozhodl jsem se přenést zodpovědnost na ty 

nejzkušenější hráče, aby byla šance i v listopadovém utkání v Řec-

ku o co hrát. Nejcennější je, že jsme uhráli tři body a udrželi po-

stupovou šanci,“ uvedl trenér na úvod hodnocení zápasu. „První 

poločas byl z naší strany lepší a dostali jsme se do vedení, což byl 

náš cíl samozřejmě. Myslím, že jsme měli hru pod kontrolou až 

na dvě výjimky, kdy jsme soupeře pustili do standardních situací,“ 

pokračoval trenér. 

„Ve druhém poločase jsme na to navázali, ale chybami směrem 

dozadu jsme soupeře pustili do zápasu. Zjednodušil hru a díky ná-

kopům se dostával do šancí. V závěru nejdřív jednu hlavičku dali 

vedle a poté Martin Jedlička chytil jejich největší šanci. Po prů-

běhu druhého poločasu a jejich šancích v závěru to je asi šťastné 

vítězství. Tři body jsme potřebovali a jsme rádi, že máme v listo-

padu ještě o co hrát,“ uvedl k druhému poločasu i zápasu celkově. 

KVALIFIKACE ME U21

LITVA - ČR 0:1 (0:1)

Branka: 22. Šašinka. ŽK: Šatkus, Kloniūnas, Stočkūnas, Ramanauskas, Milašius - Sadílek, Bucha. 
Rozhodčí: Krogh - Dahl, Mastrup (vš. Dánsko).

Litva: Krapikas - Širvys, Kloniünas, Šatkus (61. Armalas), Stočkünas - Čyžas (86. Malžinskas), Ra-
manauskas, Anisas (46. Milašius) - Jankauskas, Banevičius, Kružikas (76. Petkevicius). 

ČESKO: Jedlička - Plechatý, Chaluš, Zima - Vaníček (76. Žitný), Sadílek, Janošek, Bucha, Granečný 
(84. Havelka) - Matoušek (88. Drchal), Šašinka.

TABULKA SKUPINY 4

1. ČESKO 9 5 3 1 18:4 18

2. Skotsko 8 5 2 1 14:2 17

3. Chorvatsko 8 5 1 2 28:5 16

4. Řecko 8 4 1 3 9:9 13

5. Litva 8 2 1 5 6:8 7

6. San Marino 9 0 0 9 0:47 0

Foto: Litevská fotbalová federace

Foto: Litevská fotbalová federace

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Za stavu 1:0 šel Matoušek sám na branku. Je škoda, že to nepro-

měnil, protože průběh zápasu by asi poté byl klidnější. Viděl jsem 

spoustu dobrých věcí, ale zároveň v zápase bylo spoustu situací, 

které jsme nedohráli pořádně do konce,“ litoval Karel Krejčí.

Jeho svěřenci zakončí kvalifikaci v listopadu v Řecku, kde potře-

buje zvítězit. Do karet mu hraje los soupeřů, protože Skotové na-

stoupí za měsíc nejprve proti Chorvatsku a poté se představí v Řec-

ku. „Mužstvo má charakter a chemii. Prioritou byly tři body. Hráči 

závěr zápasu vyloženě ubojovali a jsem rád, že jsme stále ve hře,“ 

měl jasno kouč, který změnil do zápasu v Litvě rozestavení se třemi 

stopery. „Měli jsme na to málo času, v podstatě dva tréninky. Mys-

lím, že to nebylo nic složitého na pochopení, protože jsme během 

zápasu přecházeli do toho našeho klasického rozestavení. Hráči 

jako Plechatý nebo Zima si zasloužili v tomto utkání hrát, ale záro-

veň jsem do zápasu chtěl dostat kapitána Chaluše, který předchozí 

zápasy nehrál,“ řekl trenér k formaci, kterou zvolil.

Výhru proti Litvě zařídil gólem Ondřej Šašinka, jenž nastoupil 

od úvodní minuty na hrotu s Janem Matouškem, když dokázal 

proměnit přesný centr Pavla Buchy. „Góly zvedají útočníkům se-

bevědomí, je to určitě povzbuzením před tím posledním listopado-

vým zápasem.“ Výhra nad Litvou měla pro trenéra jednadvacítky 

i osobní význam. „Tuto výhru věnuji také své mamince, která je 

po vážné operaci. Je naší velkou fanynkou a věřím, že jí tato výhra 

udělá radost a povzbudí ji ve velmi důležitém boji,“ dodal kouč. 

 PO DŮLEŽITÝCH TŘECH BODECH Z LITVY POTŘEBUJE 
 KOUČ KAREL KREJČÍ VYLADIT TÝM I PRO VÝHRU V ŘECKU. 

Foto: Litevská fotbalová federace

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal-nadacefi.cz/
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Víkendový šlágr mezi rozjetým Evertonem a jeho nenáviděným 
městským rivalem a úřadujícím šampionem Liverpoolem nabídl čty-
ři góly, vyloučení a drama do posledních vteřin. Do osudu Merseyside 
derby však několikrát kontroverzně (ne)zasáhl v Anglii hodně kritizo-
vaný systém VAR…   

Toffees vedeni zkušeným Carlem Ancelottim po čtyřech výhrách poprvé ztratili body 

a za remízu 2:2 jsou nakonec rádi. V derby dvakrát dotahovali, dohrávali jej o deseti po vy-

loučení Richarlisona z 90. minuty a o dvě minuty později inkasovali z kopačky Hendersona 

rozhodující třetí gól, jenž však videorozhodčí kvůli ofsajdu Maného zrušil. A televizní zá-

běry ukázaly, že senegalský forvard byl v postavení mimo hru o pouhých pár milimetrů 

a pouze svým loktem, což by se za ofsajd považovat nemělo… Zatímco v závěru VAR do dění 

na hřišti zasáhl, již v šesté minutě zůstal po zákroku brankáře Pickforda na Van Dijka, kte-

rý volal po vyloučení a po němž Holanďan ze zápasu odstoupil, úplně němý… 

Na VAR se zlobil také trenér Arsenalu Mikel Arteta, jehož svěřenci padli na půdě Man-

chesteru City 0:1. V nastavení první půle Kyle Walker ve vápně odkopl míč šlapákem proti 

obličeji Gabriela, rozhodčí Kavanagh však penaltu neodpískal a ani VAR jej na poruše-

ní pravidel neupozornil. Body ztratila ambiciózní Chelsea, která doma jen plichtila 3:3 

se Southamptonem. Blues promrhali dvoubrankové vedení a vyrovnávací gól inkasovali 

v druhé minutě nastavení… Stejně dopadli v derby s West Hamem borci Tottenhamu, ačko-

liv po čtvrthodině po gólech Sona a dvou Kanea vedli už o tři góly! Kladiváři ale osm minut 

před koncem snížili, o tři minuty později si po centru Coufala vstřelil vlastní gól Sánchez 

a v nastavení Lanzini parádní dělovkou do šibenice zařídil dělbu bodů! Newcastle v utkání 

s Manchesterem United dlouho myslel na bodový zisk, favorit ale v posledních čtyřech mi-

nutách třikrát rozvlnil síť a nakonec si odvezl triumf 4:1. 

Po reprezentační přestávce pokračovala bundesliga čtvrtým kolem, 
ve kterém se největší favorité představili na cizích hřištích, odkud si 
všichni tři odvezli plný bodový zisk. Nejsnadnější cestu za vítězstvím 
měl mistrovský Bayern proti Arminii Bielefeld.

Bavorský gigant na hřišti nováčka třikrát skóroval v první půli a jednou krátce po změ-

ně stran, o góly se svorně podělili dlouholetí a nestárnoucí parťáci Robert Lewandowski 

s Thomasem Müllerem. Také vedoucí a dosud neporažené Lipsko zvládlo po pojistce stří-

dajícího Poulsena duel v Augsburgu, kde ho čeští reprezentační krajánci Tomáš Koubek 

a Marek Suchý opět sledovali pouze z lavičky náhradníků.  Nejvíc se na výhru nadřel Dort-

mund v Hoffenheimu, kde ji Borussii na začátku závěrečné čtvrthodinky vystřelil kapitán 

Marco Reus, kterému připravil ideální palebnou pozici mladý norský snajpr Erling Haa-

land. V domácím týmu tentokrát chyběl v základní sestavě Pavel Kadeřábek, ale ne z vý-

konnostních důvodů - přivezl si zřejmě COVID-19 ze srazu národního týmu…

U dna tabulky stále zůstávají oba týmy, které už po druhém kole vyhodily trenéry - 

Schalke 04 s Mohučí, která prohrála i čtvrtý duel nové sezony, když nestačila na Lever-

kusen. Tým z Gelsenkirchenu si připsal první bod v aktuálním ročníku za domácí remízu 

s loňským nováčkem Unionem Berlín, ale na vítězný bundesligový triumf stále čeká od 17. 

ledna, kdy porazil Mönchengladbach 2:0. Bodovou nulu na kontě smazali také kolínští 

„Kozlové“, kteří ve druhé půli zásluhou nové akvizice slovenského záložníka Ondreje Dudy 

vyrovnali v domácím utkání s Frankfurtem na konečných 1:1. Hostující Eintracht se posu-

nul hned za elitní trojlístek. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. RB Lipsko 4 3 1 0 10:2 10
2. Bayern 4 3 0 1 17:8 9
3. Dortmund 4 3 0 1 8:2 9
4. Frankfurt 4 2 2 0 7:4 8
5. Stuttgart 4 2 1 1 9:5 7
6. Augsburg 4 2 1 1 5:3 7
7. Brémy 4 2 1 1 6:6 7
8. Hoffenheim 4 2 0 2 8:6 6
9. Leverkusen 4 1 3 0 3:2 6

10. Union Berlín 4 1 2 1 7:5 5
11. M ǵladbach 4 1 2 1 5:6 5
12. Freiburg 4 1 2 1 5:8 5
13. Wolfsburg 4 0 4 0 2:2 4
14. Bielefeld 4 1 1 2 3:6 4
15. Hertha 4 1 0 3 8:10 3
16. Kolín n. R. 4 0 1 3 4:8 1
17. Schalke 4 0 1 3 2:16 1
18. Mohuč 4 0 0 4 2:12 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Everton 5 4 1 0 14:7 13
2. Aston Villa 4 4 0 0 12:2 12
3. Liverpool 5 3 1 1 13:13 10
4. Leicester 5 3 0 2 12:8 9
5. Arsenal 5 3 0 2 8:6 9
6. Tottenham 5 2 2 1 15:8 8
7. Chelsea 5 2 2 1 13:9 8
8. West Ham 5 2 1 2 11:7 7
9. Leeds 4 2 1 1 9:8 7

10. Manchester City 4 2 1 1 7:7 7
11. Southampton 5 2 1 2 8:9 7
12. Newcastle 5 2 1 2 7:9 7
13. Crystal Palace 5 2 1 2 6:8 7
14. Manchester Utd. 4 2 0 2 9:12 6
15. Wolves 4 2 0 2 4:7 6
16. Brighton 5 1 1 3 9:11 4
17. Sheffield Utd. 5 0 1 4 2:7 1
18. West Brom 4 0 1 3 5:13 1
19. Fulham 5 0 1 4 4:12 1
20. Burnley 3 0 0 3 3:8 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Son Heung-Min Tottenham 7 2
2. Calvert-Lewin D. Everton 7 0
3. Salah M. Liverpool 6 0
4. Kane H. Tottenham 5 7
5. Vardy J. Leicester 5 0
6. Maupay N. Brighton 4 1
6. Wilson C. Newcastle 4 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Lewandowski R. Bayern 7 3
2. Kramarić A. Hoffenheim 6 0
3. Håland E. Dortmund 4 2
4. Fullkrug N. Brémy 4 0
5. Muller T. Bayern 3 4
6. Gnabry S. Bayern 3 1
6. Kalajdzic S. Stuttgart 3 1
6. Silva An. Frankfurt 3 1
9. Dost B. Frankfurt 2 2

PROGRAM
6. KOLO

23.10. Aston Villa - Leeds
24.10. West Ham - Manch. City, Fulham - Crystal Palace, 

Manchester Utd. - Chelsea, Liverpool - Sheffield Utd
25.10. Southampton - Everton,

Wolves - Newcastle, Arsenal - Leicester
26.10. Brighton - West Brom, Burnley - Tottenham

PROGRAM
5. KOLO

23.10. Stuttgart - Kolín n. R.
24.10. Bayern - Frankfurt, Mohuč - Mönchengladbach,

RB Lipsko - Hertha, Union Berlín - Freiburg, 
Dortmund - Schalke

25.10. Wolfsburg - Bielefeld, Brémy - Hoffenheim
26.10. Leverkusen - Augsburg

 GÓLOVOU RADOST VYSTŘÍDALO ZKLAMÁNÍ, TREFU LIVERPOOLSKÉHO 
 HENDERSONA V NASTAVENÍ ZRUŠIL VIDEOROZHODČÍ. 

 VYDŘENÝ TRIUMF 1:0 V HOFFENHEIMU 
 ZAJISTIL DORTMUNDU KAPITÁN REUS. 

LiVARpoolské derby bez vítěze Elitní trojlístek nezaváhal

VÝSLEDKY
5. KOLO

Leicester 0:1 Aston Villa * Tottenham 3:3 West Ham
Crystal Palace 1:1 Brighton * Sheffield Utd. 1:1 Fulham
Newcastle 1:4 Manchester Utd. * Everton 2:2Liverpool

Manchester City 1:0 Arsenal * Chelsea 3:3 Southampton
West Brom:Burnley, Leeds:Wolves (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
4. KOLO

Schalke 1:1 Union Berlín * Kolín n. R. 1:1 Frankfurt
Bielefeld 1:4 Bayern * Augsburg 0:2 RB Lipsko

Freiburg 1:1 Brémy * Hertha 0:2 Stuttgart
Hoffenheim 0:1 Dortmund * Mohuč 0:1 Leverkusen

Mönchengladbach 1:1 Wolfsburg

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Žádná dominance se nekoná, španělští fotbaloví titáni naopak mají 
z ostudy kabát. Barcelona i madridský Real v 6. kole La Ligy prohrály 
s outsidery 0:1, a tak jediným neporaženým týmem soutěže zůstává 
Atlético.

Rozhodila je reprezentační pauza? Nemohou se kvůli absenci diváků a otravným hygie- 

nickým opatřením dostat do tempa? Každopádně uplynulá sobota byla pro oba giganty 

kolosální pohromou. „Porážka je vždycky dobrá, protože je to budíček, který vás přimě-

je znovu makat,“ snažil se najít gólman Courtois pozitiva poté, co jeho Madrid doma padl 

s nováčkem z Cádizu 0:1. Přestože hosté skórovali už po čtvrthodině, favorit nebyl schopen 

ve zbytku utkání se stavem cokoli udělat. „První půle byla mizerná. A když nechytnete za-

čátek, zkomplikuje se to, což se nám přihodilo,“ hlesl kouč Zidane. 

Poprvé pod vedením trenéra Koemana selhala také Barcelona, která prohrála 0:1 v Ge-

tafe. Hosté sice téměř stále drželi míč, ale kromě Messiho tyče vyslali na bránu soupeře 

jedinou střelu! „Jenže oni nám hru pořád přerušovali fauly. Pokud jste viděli, kolik měli 

faulů a kolik dostali karet, můžete si udělat vlastní obrázek,“ mávl Koeman otráveně rukou. 

Už v sobotu se hraje v Barceloně El Clásico a oba giganti v něm myslí pouze na vítězství.

Sevilla podlehla 0:1 Granadě a i ona tak přišla o neporazitelnost. V nastaveném čase 

první půle šli hosté do deseti a domácí převahu zúročili v závěru ve tři body. A tak jediným 

týmem bez porážky už je jen Atlético. Los Rojiblancos po dvou bolestných bezbrankových 

plichtách vyhráli 2:0 ve Vigu, už po pěti minutách je poslal do vedení šutér Suárez. „Ukazuje 

se, že jeho spolupráce s Costou funguje, líbí se mi mix těch dvou,“ řekl o hvězdných střel-

cích kouč Simeone. Nesmírně vyrovnané tabulce vévodí dvojička San Sebastianu s Villar-

realem. „Žlutá ponorka“ přetlačila Valencii 2:1, když paradoxně rozhodl Parejo, ještě loni 

kapitán Valencie. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Real Sociedad 6 3 2 1 10:2 11
2. Villarreal 6 3 2 1 8:8 11
3. Real Madrid 5 3 1 1 6:3 10
4. Getafe 5 3 1 1 5:3 10
5. Cadiz 6 3 1 2 6:6 10
6. Granada 5 3 1 1 7:8 10
7. Betis 6 3 0 3 7:9 9
8. Atl. Madrid 4 2 2 0 8:1 8
9. Barcelona 4 2 1 1 8:2 7

10. Sevilla 4 2 1 1 5:3 7
11. Osasuna 5 2 1 2 5:4 7
12. Elche 4 2 1 1 3:3 7
13. Valencia 6 2 1 3 8:9 7
14. Ath. Bilbao 5 2 0 3 4:5 6
15. Eibar 6 1 2 3 4:6 5
16. Huesca 6 0 5 1 4:6 5
17. Celta Vigo 6 1 2 3 3:9 5
18. Alaves 6 1 1 4 3:8 4
19. Valladolid 6 0 3 3 5:9 3
20. Levante 5 1 0 4 5:10 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Alcácer P. Villarreal 4 0
2. Morales J. Levante 3 1
2. Moreno G. Villarreal 3 1
2. Suarez L. Atl. Madrid 3 1
5. Aspas I. Celta Vigo 3 0
5. Fati A. Barcelona 3 0
5. Gomez M. Valencia 3 0
5. Portu Real Sociedad 3 0

SERIE A

Nic mě nezastaví! Ani věk, ani koronavirus, ani obránci! Fotbalový hrdo-
pýšek Zlatan Ibrahimovic si opět vychutnává záři reflektorů. Byl hvězdou 
ostře sledovaného milánského derby a poslal AC do čela tabulky. 

Sice mu už táhne na čtyřicítku, ale vedle svých typických velkohubých prohlášení pořád 

dokáže kouzlit i na hřišti. V bitvě o Milán dvěma góly srazil na kolena favorizovaný Inter. 

„Vím, co umím. Pokud bych měl fyzičku jako před deseti lety, nikdo by mě nezastavil. Ale 

pozor, ani teď mě nedokážou zastavit,“ smál se švédský forvard, který se přitom do akce 

vracel po čtyřzápasové pauze způsobené nákazou koronavirem. „Trčel jsem doma dva 

týdny, takže jsem byl pořádně hladový. Nikdo mi nemohl zabránit v tom, abych si derby 

zahrál.“ Rossoneri zařídil první triumf v ligovém derby od ledna 2016 a skok do čela ta-

bulky se stoprocentní bilancí čtyř zápasů - čtyř výher. „Zlatan je mimořádný, ukázkový 

profesionál, mužstvu dává maximum, chce vyhrát vše od finálového zápasu až po trénink,“ 

lebedil si trenér Pioli, jenž už unavenému „Ibrovi“ nesplnil přání střídat. „Potřeboval jsem 

ho na hřišti, takže tentokrát jsem to byl já, kdo ho ignoroval,“ smál se kouč.

Milánští mohou spřádat sny na scudetto, protože ostatní favorité klopýtají. Lazio je pro 

smích, Inter ztratil body podruhé v řadě, selhaly i rozjetá Atalanta a mistrovský Juventus! 

Turínští jen remízovali na hřišti nováčka Crotone 1:1. V kombinované sestavě bez nakaže-

ného Ronalda to měli po vyloučení Chiesy těžké, Moratův gól navíc zrušil kvůli těsnému 

ofsajdu videorozhodčí. Ve šlágru Neapol - Bergamo rozhodli domácí o výhře 4:1 už v první 

půli, když během 20 minut skórovali hned čtyřikrát! „Dobře jsme se na ně připravili, protože 

oni jsou úžasný tým, který vás dokáže zničit i šesti góly,“ jásal domácí trenér Gattuso. Nea-

polští nicméně stále řeší incident z minulého týdne, kdy kvůli covidu necestovali do Turína, 

prohráli kontumačně a navíc přišli o jeden bod. Proti verdiktu disciplinárky se odvolali. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. AC Milán 4 4 0 0 9:1 12

2. Sassuolo 4 3 1 0 13:6 10

3. Atalanta 4 3 0 1 14:9 9

4. Neapol 4 3 0 1 12:4 8

5. Juventus 4 2 2 0 9:3 8

6. Inter 4 2 1 1 11:8 7

7. AS Řím 4 2 1 1 8:7 7

8. Verona 3 2 0 1 4:1 6

9. Sampdoria 4 2 0 2 7:7 6

10. Benevento 4 2 0 2 8:12 6

11. Fiorentina 4 1 1 2 7:8 4

12. Cagliari 4 1 1 2 6:10 4

13. Spezia 4 1 1 2 5:9 4

14. Lazio 4 1 1 2 4:8 4

15. FC Janov 2 1 0 1 4:7 3

16. Bologna 4 1 0 3 7:8 3

17. Udinese 4 1 0 3 3:6 3

18. Parma 4 1 0 3 4:9 3

19. Crotone 4 0 1 3 3:11 1

20. Turín FC 3 0 0 3 4:8 0

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Caputo F. Sassuolo 4 2
1. Gomez A. Atalanta 4 2
3. Belotti A. Turín FC 4 0
3. Ibrahimovič Z. AC Milán 4 0
3. Lozano H. Neapol 4 0
3. Lukaku R. Inter 4 0
7. Soriano R. Bologna 3 2

PROGRAM
7. KOLO

23.10. Elche - Valencia
24.10. Osasuna - Ath. Bilbao, Barcelona - Real Madrid,

Sevilla - Eibar, Atl. Madrid - Betis
25.10. Valladolid - Alaves, Cadiz - Villarreal,
Getafe - Granada, Real Sociedad - Huesca

26.10. Levante - Celta Vigo

PROGRAM
5. KOLO

23.10. Sassuolo - Turín FC
24.10. Atalanta - Sampdoria, FC Janov - Inter, Lazio - Bologna

25.10. Cagliari - Crotone, Benevento - Neapol,
Parma - Spezia, Fiorentina - Udinese, Juventus - Verona

26.10. AC Milán - AS Řím

 MESSI SE NEPROSADIL A FAVORIZOVANÁ 
 BARCELONA PADLA NA PŮDĚ GETAFE. 

 ZLATAN IBRAHIMOVIČ ZAZÁŘIL 
 A DVĚMA GÓLY SESTŘELIL V DERBY INTER. 

Ostuda gigantů, a teď El Clásico! Zlatan čaruje, AC vévodí!

VÝSLEDKY
6. KOLO

Betis 0:3 Real Sociedad * Alaves 0:2 Elche
Huesca 2:2 Valladolid * Villarreal 2:1 Valencia

Ath. Bilbao 2:0 Levante * Eibar 0:0 Osasuna
Getafe 1:0 Barcelona * Real Madrid 0:1 Cadiz

Celta Vigo 0:2 Atl. Madrid * Granada 1:0 Sevilla

VÝSLEDKY
4. KOLO

AS Řím 5:2 Benevento * Udinese 3:2 Parma
Spezia 2:2 Fiorentina * Turín FC 2:3 Cagliari

Bologna 3:4 Sassuolo * Crotone 1:1 Juventus
Inter 1:2 AC Milán * Sampdoria 3:0 Lazio

Neapol 4:1 Atalanta * Verona:FC Janov (hráno po uzávěrce)

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


Mattéo Guendouzi 

Bouřlivák 
na převýchově 
v Berlíně!

Talentu má na rozdávání, vždyť ve dvaceti letech patřil mezi zá-
kladní stavební kameny sestavy slavného londýnského Arsenalu. 
Jenže po sérii prohřešků francouzský bouřlivák MATTÉO GUEN- 
DOUZI (21) nejprve vypadl ze základu a nakonec musel odejít 
na hostování do berlínské Herthy. Nasměruje v Německu svou ka-
riéru zpět do správných kolejí?

Mattéo Guendouzi 

Bouřlivák 
na převýchově 
v Berlíně!
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Když jej v roce 2018 do londýnského velkoklubu jako talen-

tovaného devatenáctiletého mladíka přivedl trenér Unai Eme-

ry za 7 milionů liber z druholigového francouzského Lorientu, 

většina fanoušci Kanonýrů vůbec nevěděla, o koho se jedná. 

Mnoho fotbalových expertů na tom bylo podobně a předpoví-

dalo Guendouzimu brzký odchod na hostování, kde by měl sbí-

rat zkušenosti, které se mu v následujících letech budou hodit 

v boji o místo na slunci v konkurenci hvězdných středopolařů 

Özila, Ramseyho, Xhaky či Torreiry. Jenže ambiciózní záložník 

s ikonickou kadeřavou kšticí se obrovského výzvy vůbec neza-

lekl a skvělými výkony si k překvapení všech řekl o šanci, kterou 

pevně chytil za pačesy - ve své premiérové sezoně za Arsenal 

odehrál 48 utkání a vydobyl si nálepku jednoho z největších ta-

lentů světové kopané. 

DIVOKÁ PARTY NA ÚVOD
Už krátce po svém příchodu na slavnou londýnskou adresu ale 

Guendouzi ukázal, že v něm nejen dříme obrovský fotbalový po-

tenciál, ale také divoká nátura, která je magnetem na problémy. 

Arsenalu se výsledkově nepodařil vstup do nového ročníku a již 

tak mizernou náladu v týmu výrazně zhoršil článek bulvárního de-

níku The Sun, který přinesl video se senzačním odhalením, že si 

někteří fotbalisté - a mezi nimi i čerstvý zelenáč v klubu Guendou-

zi - krátce před startem ročníku vyrazili na divokou party do jed-

noho z luxusních londýnských nočních podniků, kde se to hem-

žilo krásnými dívkami, alkohol tekl proudem a hráči inhalovali 

z balónků oxid dusný, tedy rajský plyn. Na jednom videozáznamu 

právě Guendouzi převzal naplněný balónek od Özila, několikrát se 

hluboce nadechl a úplně odpadl… 

Na přísného kouče Emeryho, jenž před sezonou v tréninkovém 

centru Gunners nechal vyřadit z nabídky nápojů ovocný džus, pro-

tože obsahuje příliš cukrů, šly mrákoty při pohledu na jeho ovečky 

a jejich divokou konzumaci šampaňského, vodky a rajského ply-

nu... První incident v novém působišti však následnou blízkou bu-

doucnost Guendouziho na Emirates Stadium negativně neovlivnil, 

energický středopolař se navzdory očekávání postupně vypraco-

val mezi muže, na které trenér Unai Emery hodně sázel. 

OSTYCHEM NETRPÍ
„Když jsem přišel do Arsenalu, neříkal jsem si, že jsem tu 

nový, nejmladší hráč v týmu a že musím být opatrný. Říkal jsem 

si, že jsem přišel do Arsenalu, abych udělal rozdíl, a o to se také 

snažím. Chci svému týmu pomoci. Když potřebuji se spoluhráči 

promluvit, mluvím. Když potřebuji zakřičet, zakřičím,“ vysvětlu-

je Guendouzi svůj sebevědomý přístup k fotbalu. Sebedůvěra čiší 

i z jeho herního projevu, kterým jako neznámý mladík po svém 

příchodu do Londýna okamžitě okouzlil fanoušky Gunners. 

Na hřišti působí energicky, neschovává se a snaží se být co 

nejvíce u míče. Ve středu zálohy se nebojí podstupovat defenzivní 

souboje, v nichž je silný na zemi i ve vzduchu, a účinně narušuje 

útočné akce soupeře. Velmi dobře umí vyhodnotit, jestli vyrazit 

do presinku, když si hráči soupeře vymění nepříliš přesnou při-

hrávku či protivník nemá ideální zpracování míče. V ofenzívě se 

aktivně zapojuje do kombinace a umí protivníky zaskočit riskant-

ním pasem za obranu. Kvůli tomu se sice občas nevyvaruje zby-

tečných ztrát míče, ovšem dočasný neúspěch jej ve výkonu nijak 

nelimituje, a když znovu uvidí příležitost, opět se o netradiční ře-

šení situace pokusí. 

PROBLÉMY V DUBAJI
Jak během svého premiérového ročníku v Arsenalu svými vý-

kony oslnil, o to strmější byl jeho následný pád, který pomalu za-

čal po příchodu nového kouče Mikela Artety a vyvrcholil říjnovým 

odchodem do Berlína. Španělský lodivod a někdejší kapitán Gun-

ners si vysloužil chválu za to, jakým způsobem během krátké doby 

 NADĚJNÝ STŘEDOPOLAŘ BĚHEM DVOU SEZON 
 V ARSENALU ODEHRÁL 82 DUELŮ A JEDNOU SKÓROVAL. 

 V LOŇSKÉM ROČNÍKU POMOHL KANONÝRŮM K TRIUMFU V FA CUPU. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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u kormidla zorganizoval dříve chaotickou hru Arsenalu a dovedl 

jej k úspěchu, když s ním na konci loňské sezony ukořistil prestiž-

ní FA Cup a na začátku tohoto ročníku také Community Shield. 

Někdejší asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City dal 

po svém příchodu na lavičku Arsenalu v prosince 2019 mladému 

Francouzovi šanci, ovšem Guendouzi dlouho v základní sestavě 

nevydržel. Rodák z Paříže se nechoval úplně profesionálně při 

videorozborech, na nichž si Arteta hodně zakládá, navíc několi-

krát dorazil pozdě na trénink a v únoru se při krátkém tréninko-

vém kempu v Dubaji dostal do rozmíšky s obráncem Sokratisem 

a následně i právě s Artetou, s nímž se měl pohádat také později 

na hotelu. Trenér jej po návratu do Anglie vynechal z nominace 

na duel s Newcastlem a v dalších dvou duelech proti Evertonu 

a West Hamu jej poslal do hry na pouhých osm minut. Následu-

jící bitvy s Manchesterem City a Brightonem pak byly poslední, 

v nichž si Guendouzi přetáhl přes hlavu dres Arsenalu.  

ARTETA SE S NÍM NEPÁRAL
Právě v bitvě se Seagulls, kterou Arsenal prohrál 1:2, dostal 

Guendouzi důvěru od prvních minut, se odehrál incident, kvů-

li kterému rodák z Poissy v Arsenalu - možná že jen dočasně 

- skončil. Kapitán francouzské jedenadvacítky chytil při výměně 

názorů pod krkem střelce vítězné branky Neala Maupaye, navíc 

se měl svému krajanovi i dalším hráčům Brightonu vysmívat kvů-

li výši jeho platu s tím, že hráči v Arsenalu berou mnohonásobně 

víc. Ironií je, že právě Maupay ve skutečnosti pobírá víc než Guen-

douzi… Arteta si svého svěřence pozval na kobereček a požadoval 

omluvu za nevhodné chování, to však Guendouzi odmítl. 

Neschopnost nést odpovědnost za svoje činy byla pro Artetu 

poslední kapkou. Tvrdohlavý Bask, který se nebál odstavit na ved-

lejší kolej svého někdejšího spoluhráče a nynějšího nejlépe place-

ného hráče Arsenalu záložníka Mesuta Özila, jenž si navzdory své 

hvězdné auře a neskutečnému příjmu 350 tisíc liber týdně (zhruba 

10,5 milionu Kč) v letošní sezoně ještě nekopl do balonu, protože 

se se svým přístupem Artetovi nehodí do taktických plánů, si umí 

v kabině udělat pořádek a v případě Guendouziho byl nekompro-

misní. Nadějný středopolař od té doby musel trénovat individuál-

ně mimo hlavní tým a marně čekal na nominaci k zápasu…

HÁDKY UŽ V LORIENTU
Arteta není prvním trenérem, s nímž měl Guendouzi konflikt. 

Sebevědomí a cílevědomost odchovanci Paris St. Germain, jenž 

klub z hlavního města v patnácti letech na svůj popud opustil 

a odešel do Lorientu, aby se co nejdříve mohl zapojit do dospělé-

ho fotbalu na té nejvyšší úrovni, rozhodně nechybí. S respektem 

k autoritám to je však evidentně jiné. „V mé době by se to nestalo. 

Tedy možná ano, ale jenom jednou a vícekrát už ne. Potřeboval by 

vedle sebe někoho, jako byl Patrick Vieira, kdo by mu vysvětlil, jak 

se chovat,“ prohlásil o Guendouziho výstupu proti Brightonu ně-

kdejší obránce Arsenalu Lee Dixon. 

„Jeho problém není ani fyzický, ani technický. Je to jeho pří-

stup, který není dobrý pro trenéry ani tým. Neměl jsem s ním moc 

dobrý vztah,“ vysvětluje někdejší kouč Lorientu Bernard Casoni, 

jenž si s Guendouzim také „užil“. „Poslal jsem ho do pohárového 

utkání s Nice. Brzy dostal žlutou kartu a rozhodčí mi v poločase 

řekl, že pokud udělá ještě jeden faul, půjde ven. V druhé půli se ale 

Mattéo Guendouzi 
Celé jméno: Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olié * Narozen: 
14. dubna 1999, Poissy, Francie * Výška: 185 cm * Pozice: zá-
ložník * Klub: Hertha BSC * Číslo dresu: 8 * Kariéra (roky, 
tým, zápasy, góly, asistence): 2016-2018 Lorient 30 / 0 / 1, 
2018-? Arsenal 82 / 1 / 5, 2020-? Hertha BSC (host.) 0 / 0 / 0; ná-
rodní tým 2018-? Francie U21 14 / 0

 DUEL S BRIGHTONEM BYL POSLEDNÍM, DO KTERÉHO 
 V DRESU GUNNERS VLASATÝ ZÁLOŽNÍK ZASÁHL. 

 ROZEPŘE S TRENÉREM MIKELEM ARTETOU VEDLY 
 K JEHO ODCHODU NA HOSTOVÁNÍ DO HERTHY BERLÍN. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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nic nezměnilo a musel jsem ho vystřídat. Odmítl mi podat ruku,“ 

prozradil Casoni. „O talentu se nemusíme bavit, může být top hrá-

čem. Bral fotbal vážně, dobře trénoval, vždy chtěl vyhrát. Ale musí 

změnit chování,“ dodal. 

COVID ODLOŽIL PREMIÉRU
V Berlíně tak má Guendouzi šanci ukázat, že se poučil a říct 

si o další šanci na Emirates Stadium. Londýnský mančaft jej 

ještě úplně neodepsal, do hostování totiž nezakomponoval opci 

na přestup. „Potřebuji v této sezoně hrát, chci novou výzvu. Je mi 

teprve jedenadvacet a prioritou pro mě bylo najít angažmá, kde 

dostanu příležitost na hřišti. V Herthě budu mít šanci ukázat se 

ve skvělé soutěži. Je to velmi dobrý a ambiciózní klub a udělám 

vše pro to, aby byl úspěšný,“ prohlásil Guendouzi, jenž však byl 

krátce po příchodu do Berlína pozitivně testován na koronavirus 

a premiéru v novém týmu tak musel odložit, víkendovou bitvu 

se Stuttgartem (0:2) sledoval z domácí karantény. Trenér ber-

línského klubu Bruno Labbadia je k hráčům hodně náročný a je 

tak otázkou, jak bude s Guendouzim vycházet. Pokud však s ka-

pitánem francouzské reprezentace do 21 najde společnou řeč, 

mělo by se jednat o plodnou spolupráci, z níž budou benefitovat 

všechny zúčastněné strany. 

 PREMIÉRU V NOVÉM KLUBU GUENDOUZIMU 
 PROZATÍM ODLOŽILA NÁKAZA KORONAVIREM. 

 DO VELKÉHO FOTBALU SE ODRAZIL VE FRANCOUZSKÉMU 
 LORIENTU, ODKUD JEJ V ROCE 2018 VYKOUPIL SLAVNÝ ARSENAL. 

 PERSPEKTIVNÍ ZÁLOŽNÍK PŮSOBÍ VE FRANCOUZSKÉ 
 REPREZENTACI DO 21 LET JAKO KAPITÁN. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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LETNÍ PŘESUNY MEZI PREMIER LEAGUE A BUNDESLIGOU 

Kšefty ve velkém

Byla to skvělá spolupráce. Kšeftování mezi kluby anglické Premier 
League a německé bundesligy bylo uplynulé léto nečekaně výživné. 
Werner, Sané, Thiago, Havertz... Přes La Manche putovala oběma 
směry velmi známá jména a s nimi i miliardy korun.

 NEJDRAŽŠÍM PŘESTUPEM Z NĚMECKA DO ANGLIE BYL PŘESUN KAI HAVERTZE DO CHELSEA, 
 KTERÁ ZA TALENTOVANÉHO ZÁLOŽNÍKA ZAPLATILA LEVERKUSENU 80 MILIONŮ EUR. 

 OPAČNÝM SMĚREM BYL REKORDNÍM TRANSFER LEROYE SANÉHO 
 Z MANCHESTERU CITY DO BAYERNU MNICHOV ZA 45 MILIONŮ EUR. 

Byla to hotová smršť, celkem 26 přesunů - 16 na trase do Ně-

mecka, 10 směrem do Anglie. To vše v krátkém a koronavirem 

okleštěném létě, kdy na podobné harakiri nebyla zrovna nálada 

a klubové pokladny se v nejisté době otevíraly jen velmi neochotně.

DVEŘE OTEVŘEL TIMO
První velký transfer se upekl hned na začátku prázdnin, kdy 

Chelsea vykoupila z Lipska jeho poklad Timo Wernera. „Jsme 

rádi, že jsme získali jednoho z nejžádanějších fotbalistů v Evropě,“ 

jásala ředitelka klubu Granovská. Německý reprezentační útoč-

ník přišel jako mladý a přesto už ostřílený hráč schopný nejen 

okamžitě naskočit do sestavy, ale Blues rovnou táhnout. A to se 

potvrdilo, Timo hned zapadl a teď o víkendu už proti Southampto-

nu skóroval dvakrát. „Anglický fotbal je mnohem rychlejší než ně-

mecký, ale to mi sedí, protože rychlost je moje silná stránka. A já 

chtěl tu největší možnou výzvu,“ přiznal.

K ruce mu navíc na Stamford Bridge přidali exkluzivní dárek 

- mladého krajana Kai Havertze, kterého koupili z Leverkusenu 

PŘESUNY Z PREMIER LEAGUE DO BUNDESLIGY

Leroy Sané Manchester City - Bayern přestup

Jude Bellingham Birmingham - Dortmund přestup

Jamie Bynoe-Gittens Manchester City - Dortmund přestup

Alexander Sörloth Crystal Palace - Lipsko přestup

Angelino Manchester City - Lipsko hostování

Jean-Kevin Augustin Leeds - Lipsko konec host.

Matteo Guendouzi Arsenal - Hertha hostování

Loris Karius Liverpool - Union Berlín hostování

Taiwo Awoniyi Liverpool - Union Berlín hostování 

Ryan Sessegnon Tottenham - Hoffenheim hostování

Dinos Mavropanos Arsenal - Stuttgart hostování

Tahith Chong Manchester United - Brémy hostování

Panos Retsos Sheffield - Leverkusen konec host.

Kevin Danso Southampton - Augsburg konec host.

Jetro Willems Newcastle - Frankfurt konec host.

Nabil Bentaleb Newcastle - Schalke konec host.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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za neskutečných 80 milionů eur! „Splnil se mi dětský sen,“ jásal 

ofenzivní záložník, jenž hned vytvořil s Wernerem údernou dvojici. 

Díky nim se ofenzíva Blues rapidně zrychlila.

Hned čtyři borce z bundesligy získal mistrovský Liverpool, 

přitom výrazně uchránil svoji kasu. Grujič, Awoniyi a Phillips se 

totiž vraceli z hostování a za štírka Thiaga Alcantaru Reds poslali 

do Bayernu pouhých 22 milionů eur. To je za hubičku za takovou 

hvězdu! „Byl to můj vysněný hráč!“ smál se trenér Klopp a zku-

šený španělský záložník hned začal řídit hru. Otazníkem pouze je, 

jak vše zvládne jeho křehká postava, která dostala záludné rány 

už při víkendovém derby s Evertonem.

USTOJÍ SANÉ TLAK?
Opačným směrem bylo ještě živěji! Z Ostrovů se na rodnou 

hroudu vracel Leroy Sané, aby ještě více posílil už tak nadupa-

ný Bayern. V Manchesteru City se cítil nedostatečně vytěžovaný 

a také v Mnichově jej čeká na postu levého křídelníka obrovská 

konkurence v podobě Comana a Douglase Costy. Je ale jasné, že 

bavorský velkoklub za něj nevyplácl 50 milionů eur proto, aby jim 

vyklidil pole a vysedával na lavičce. „Bayern je obří klub s obřími 

ambicemi, proto jsem tu. Jsem hladový po všech trofejích,“ avizo-

val. Experti ale varují, zda zvládne i obří tlak...

Toho se naopak nemusejí obávat zázrační Angličané Jude Bel-

lingham a Jamie Bynoe-Gittens. Ve svých 17 resp. 16 letech se 

přijeli do pověstné dortmundské školky teprve učit, stejně jako 

to před nimi udělali mnozí mladíci z celého světa včetně jejich už 

hvězdného krajana Sancha. A Borussia si mne ruce, jaké mimo-

řádné talenty opět získala a s jakým ziskem je za pár let pošle dál.

Fanoušci jsou hodně zvědaví na francouzského vlasáče Mattea 

Guendouziho, kterého Arsenal možná trochu překvapivě poslal 

na hostování do berlínské Herthy. A oči budou upírat i do brány 

berlínského Unionu, protože tam by se měl pro změnu začít obje-

vovat z Liverpoolu hostující Loris Karius. Dá až doma v Německu 

konečně zapomenout na své notoricky známé minely? 

 RYAN SESSEGNON BUDE SBÍRAT 
 ZKUŠENOSTI V HOFFENHEIMU. 

 ZÁLOŽNÍK THIAGO PO SEDMI LETECH OPUSTIL 
 BAYERN A ZAMÍŘIL ZA NOVOU VÝZVOU DO LIVERPOOLU. 

 ADEMOLA LOOKMAN V SOBOTU POPRVÉ NASTOUPIL V ZÁKLADNÍ 
 SESTAVĚ A GÓLEM ZAŘÍDIL FULHAMU REMÍZU 1:1 SE SHEFIELDEM UNITED. 

NEJDRAŽŠÍ PŘESTUPY

1. Kai Havertz 80 mil. eur 
2. Timo Werner 53 mil. eur * 3. Leroy Sané 50 mil. eur

PŘESUNY Z  BUNDESLIGY DO PREMIER LEAGUE 

Timo Werner Lipsko - Chelsea přestup

Kai Havertz Leverkusen - Chelsea přestup

Ethan Ampadu Lipsko - Chelsea konec host.

Thiago Alcantara Bayern - Liverpool přestup

Marko Grujič Hertha - Liverpool konec host.

Taiwo Awoniyi Mainz - Liverpool konec host.

Nathaniel Phillips Stuttgart - Liverpool konec host.

Robin Koch Freiburg - Leeds přestup

Ademola Lookman Lipsko - Fulham hostování

Jonjoe Kenny Schalke - Everton konec host.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Lucie Martínková 
v čele tabulky střelkyň

1. liga žen je po sedmi kolech v polovině základní části. Nejvíce bra-
nek zatím nastřílela sparťanka Lucie Martínková, následována slávist-
kou Terezou Kožárovu a spoluhráčkou Anetou Pochmanovou.

 SPARŤANKA LUCIE MARTÍNKOVÁ ZATÍM JASNĚ KRALUJE LIGOVÝM STŘELKYNÍM. 

 TAKTO SE LUCIE MARTÍNKOVÁ V LETOŠNÍM LIGOVÉM ROČNÍKU 
 RADOVALA UŽ DVACETKRÁT, STAČILO JÍ NA TO SEDM ZÁPASŮ. 

Lucie Martínková vede tabulku střelkyň, v úvodních sedmi 

kolech nastřílela neskutečných dvacet branek. „V první řadě 

bych zmínila, že je to práce celého týmu. Jsme skvěle připra-

vené od realizačního týmu a práce na hřišti v zápasech je o to 

snazší,“ uvedla. 

Daří se jí více než v minulých sezonách. „Těch faktorů, které 

to ovlivňují, je více. Dobrá kondice, protože jsem absolvovala ce-

lou letní přípravu a netrápilo mě po dlouhé době žádné zranění, 

potom změna postu. Já jsem útočník a na hrotu se také cítím 

nejlépe. Věřím, že tam jsem i nejvíce platná pro tým,“ prozradila 

Martínková.

Podobný gólový průměr jistě nebude lehké udržet. „Neustále 

je to o tvrdé práci,“ řekla jasně. Zkušená útočnice také uved-

la, kterých branek si cenní nejvíce. „Rozhodně si nejvíce cením 

gólů v derby. Tyto zápasy jsou specifické a vždy mají úplně jiný 

náboj. Tam se taky povedla nejhezčí trefa z trestného kopu,“ 

sdělila nejlepší střelkyně Lucie Martínková. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 TÝM KARLA RADY NYNÍ ČEKAJÍ DVA KVALIFIKAČNÍ ZÁPASY, 
 POSLEDNÍ ČESKO ODEHRAJE NA ZAČÁTKU PROSINCE.

Nominace žen 
na Španělsko a Ázerbájdžán

Češky mají před sebou další dvě utkání kvalifikace ME 2022. Svě-
řenkyně trenéra Karla Rady čekají na konci října utkání ve Španělsku 
a doma s Ázerbájdžánem.

 ČESKÁ REPREZENTACE SEHRAJE DALŠÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ OPĚT V CHOMUTOVĚ, PŘIVÍTÁ TAM ÁZERBÁJDŽÁN. 

Reprezentace žen zvládla v září dvojutkání s Polskem. Po do-

mácí remíze 0:0 zvítězily Češky na půdě soupeře 2:0 a patří jim 

druhé příčka kvalifikační tabulky, která dává alespoň jistotu bará-

žového boje o postup na finálový turnaj do Anglie.

Nyní čeká svěřenkyně trenéra Karla Rady utkání na půdě fa-

vorizovaného Španělska. Nejprve se představí 23. října v Seville, 

následovat bude v Chomutově duel proti Ázerbájdžánu. Trenér 

národního celku nominoval na tato dvě utkání prozatím sedm-

DALŠÍ PROGRAM KVALIFIKACE ME 2022

23.10. 21:00 Španělsko - Česká republika (Sevilla)
27.10. 17.00 Česká republika - Ázerbájdžán (Chomutov)

01.12. Česká republika - Moldavsko

TABULKA - SKUPINA D

1. Španělsko 4 3 1 0 18:1 10

2. ČESKÁ REPUBLIKA 5 3 1 1 14:5 10

3. Polsko 5 2 2 1 10:2 8

4. Moldavsko 4 1 0 3 3:22 3

5. Ázerbájdžán 4 0 0 4 1:16 0

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 FRANNY ČERNÁ SI PŘIPÍŠE DALŠÍ REPREZENTAČNÍ STARTY. 

náct hráček a tři brankářky. V nominaci tak nechybí aktuálně 

nejlepší střelkyně české ligy Lucie Martínková. Dařilo se i Kami-

le Dubcové, která přidala v italském Sassuolu další dva přesné 

zásahy, za Inter Milán se trefila Eva Bartoňová. Po zranění se 

vrací Kateřina Svitková, tým doplní také vdaná Jana Petříková 

(Sedláčková) a Markéta Ringelová. Pouze mezi náhradnicemi je 

zatím kapitánka Lucie Voňková, u které probíhá rekonvalescen-

ce po zranění. 

Česká reprezentace žen se sešla v pondělí 19. října a rozložila 

svůj základní tábor opět v Chomutově, odkud se fotbalistky vyda-

jí na páteční utkání do španělské Sevilly. V úterý 27. října se pak 

český národní tým představí v Chomutově proti Ázerbájdžánu. 

 BRANKÁŘKA BARBORA VOTÍKOVÁ PŘIJELA DO CHOMUTOVA NA SRAZ JAKO ČESKÁ JEDNIČKA. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 TRENÉR RADA BUDE MÍT K DISPOZICI I TROJICI OFENZIVNÍCH ZÁLOŽNIC ČERNÁ, MRÁZOVÁ A ŠLAJSOVÁ. 

 NA DVA KVALIFIKAČNÍ ZÁPASY SE PŘIPRAVUJÍ I OBRÁNKYNĚ DLASKOVÁ A VYŠTEJNOVÁ. 

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

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://www.chancefutsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://futsalliga.cz/
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Uzávěrka čísla: 

pondělí 19.10. 2020 ve 22:00 hodin. 
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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