
FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  54. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  19. 10. 2021  |  42/2021

Reprezentační čekání na baráž  8    Rudí ďáblové klopýtají  40    Český fotbal slaví!  64

 PAVEL  KADEŘÁBEK 

„Současná jedenadvacítka
má kvalitu. Máme na to si
troufnout i na Anglii, “
říká záložník Baníku 
a kapitán „Lvíčat“.

 FILIP KALOČ

  „Čas Stocha přijde!“  Luboš 
Kozel

na padesátku!“
„Myslím 



AKTUÁLNĚ 3

Můj týden     Filip Kaloč: „Chci dovést tým na Euro!“  ����������������������� 4

Aktuálně     Reprezentační čekání na baráž  ������������������������������������������  8

Rozhovor     Pavel Kadeřábek:  
„Na padesátku myslím dlouho!“  ���������������������������  14

FORTUNA:LIGA     Rozhovor      
Luboš Kozel: „Čas Stocha přijde!“ ������������������������������������������������������������  28

Premier League     Rudí ďáblové klopýtají  �������������������������������������������  40

Bundesliga     Bayern deklasoval Bayer  ��������������������������������������������������� 41

La Liga     Už vládne „druhý“ Real  ��������������������������������������������������������������  42

Serie A     Šlágry ovládly emoce  ����������������������������������������������������������������� 43

Reprezentace     Příprava s Kuvajtem v Olomouci  �������������������������� 48

Reprezentační kanonýři      
Schickova hvězda stoupá vzhůru  ������������������������������������������������������������� 50
Profil hvězdy     Hugo Lloris 
Rekordman Kohoutů na rozcestí?  �����������������������������������������������������������  52

Fotbal žen     Slavia zdolala Slovácko,  
tři body i pro Liberec, Spartu a Plzeň  ��������������������������������������������������� 60

Aktuálně     Fotbalová asociace slaví  
sto dvacet let od založení  ����������������������������������������������������������������������������  62

Aktuálně     FAČR skládá seriálem  
Česká fotbalová mašina hold fotbalové historii!  ����������������������������  65

MOL Cup     Los určil osmifinálové dvojice  ������������������������������������������� 68

Futsal     O senzaci kola se postarali poslední  
Žabinští Vlci Brno. Teplice dál vedou…  ��������������������������������������������������  72

OBSAH

Vážení čtenáři!

„Na padesátku myslím dlouho!“ říká Pavel Kade-

řábek ve velkém rozhovoru pro Gól o blížících se 

„kulatinách“ v národním dresu� Jubilejní mač už sice 

mohl oslavit letos, jenže vleklé zdravotní problé-

my přiměly beka či krajního záložníka Hoffenheimu 

přerušit na podzim reprezentační kariéru, aby měl 

čas na plné uzdravení� Všechnu smůlu si však de-

větadvacetiletý plejer ještě nevybral, neboť v pá-

tečním zápase s Kolínem nad Rýnem mu protihráč 

pochroumal pravý kotník, takže jej čeká nucená ab-

sence nejen v sobotním šlágru ve vyprodané mni-

chovské Allianz Areně s mistrovským Bayernem…

V plné zátěži naopak stále je Filip Kaloč� Kapi-

tán reprezentačních „Lvíčat“ vede svůj tým bez 

porážky kvalifikačními bitvami o ME U21 a stabilně 

nastupuje také v mateřském Baníku� „Současná je-

denadvacítka má kvalitu� Máme na to si troufnout 

i na Anglii,“ prohlašuje odhodlaně v rubrice Můj tý-

den, že si to se svými spoluhráči nebojí otevřeně 

rozdat i s největším favoritem skupiny�

To kouč Liberce Luboš Kozel má plnou hlavu sta-

rostí, jak vyvést ambiciózní, ale v této sezoně se 

trápící Slovan mimo nebezpečné sestupové vody� 

Od svého nástupu k severočeskému celku na konci 

srpna se mu podařilo jej herně zvednout, ale body 

přesto přibývají pomalu� Proč je jeho svěřenci ne-

získali ani přes sympatický výkon proti Slavii v Ede-

nu, prozradí v rozhovoru pro toto vydání Gólu�

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor
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STALO SE���

„NEVĚŠÍME HLAVY, JEDEME DÁL“
„V sobotu jsme hráli doma důležitý zápas se Slováckem, které mělo stejně bodů� Věděli jsme, že 

půjde o těžké utkání, Slovácko se prezentuje dlouhodobě dobrými výkony� Potvrzuje, proč skon-

čilo v uplynulé sezoně na pohárové příčce, a i teď je v tabulce nahoře� Určitě jsme se soupeře ne-

báli, rozhodně jsme nechtěli vsadit na defenzívní fotbal� Připravovali jsme se důkladně, výsledek 

ale nevyšel podle představ� Dostali jsme vlastně ze dvou šancí Slovácka dva góly� Ale souhlasím 

s tím, co řekli trenér Ondřej Smetana i brankář Honza Laštůvka� Nevěšíme hlavy a jedeme dál� 

Výkon nebyl špatný, jen nám chyběly góly�

 BANÍKU NECHYBĚL V TÉTO SEZONĚ 
 FILIP KALOČ ANI V JEDNOM LIGOVÉM MAČI. 

Fotbalový týden Filipa Kaloče

„Chci dovést
tým na Euro!“

Zažívá báječný úvod podzimu. Záložníkovi FI-
LIPU KALOČOVI se daří s Baníkem, který drží 
pátou příčku. A s reprezentační jedenadvacít-
kou v nové kvalifikaci poznal zatím jenom ví-
tězství. Navíc si ho tým kouče Jana Suchopár-
ka zvolil za kapitána.

 FILIP KALOČ VEDE REPREZENTAČNÍ 
 „LVÍČATA“ COBY JEJICH KAPITÁN. 

  Černý se vrátil 
do tréninku Twente
Český záložník Václav Černý se po devítimě-
síční absenci, způsobené zraněním a operací 
kolena, vrátil do tréninku nizozemského týmu 
Twente Enschede� Třiadvacetiletého středo-
polař si přední zkřížený vaz v levém koleně si 
přetrhl v lednovém ligovém utkání proti své-
mu bývalému týmu Ajaxu Amsterdam� Kvůli 
podobnému zranění na pravé noze přitom 
musel na operaci už v prosinci 2017 a násled-
ně chyběl 11 měsíců� Ofenzivní hráč, který 
v Enschede hostoval z Utrechtu, podepsal 
následně v létě v Twente dvouletou smlouvu 
s opcí na další dva roky� V nizozemském celku 
se potkává i s dalším krajanem a reprezen-
tantem Michalem Sadílkem� Během 17 sou-
těžních zápasů za Enschede si připsal šest 
gólů a sedm asistencí, díky čemuž byl i poprvé 
nominován do národního A-týmu� Reprezen-
tační dres dvakrát oblékl v loňských listopa-
dových duelech s Německem a Slovenskem�

  Barák opět 
proměnil penaltu
Reprezentační záložník Antonín Barák se 
po reprezentační přestávce zapsal v italské 
Serii A v této sezoně potřetí mezi střelce� 
Pětadvacetiletý český středopolař Hellasu 
Verona proměnil ve 24� minutě utkání na San 
Siru s AC Milán penaltu� Podobně úspěšný 
byl z pokutového kopu v zářijovém střetnutí 
na hřišti FC Janov, které skončilo remízou 
3:3� Zaskakující milánský brankář Tatarusa-
nu tentokrát sice vystihl směr jeho střely, 
ale míč letěl přesně k levé tyči� Hosté však 
dvoubrankový náskok neudrželi a nakonec 
prohráli 2:3�

  Schick jen 
zmírnil debakl
Měl to být souboj o špici tabulky, neboť 
Bayern a Bayer dělilo v bundeslize před vzá-
jemným zápasem v Leverkusenu jen lepší 
skóre ve prospěch mistra� Jenže na trávníku 
to byla hlavně v prvním poločase totální ex-
hibice mistrovského týmu z Mnichova, který 
domácím nasázel pět branek! Až v 55� minutě 
po průnikové přihrávce Floriana Wirtze zmír-
nil debakl čestným úspěchem Patrik Schick� 
Pro pětadvacetiletého českého forvarda to 
byl již sedmý gól v jedenácti odehraných ko-
lech této sezony�

  Zdravotní 
trable „Kladivářů“
West Ham zvítězil v Liverpoolu nad Everto-
nem 1:0 gólem stopera Angela Ogbonny hla-
vou po rohovém kopu ze 74� minuty, ale pro 
český reprezentační trojlístek v dresu lon-
dýnských „Kladivářů“ to příliš vydařený duel 
nebyl� O pár minut později musel odstoupit 
ze hry záložník Tomáš Souček, kterému ne-
chtěně šlápl do obličeje domácí Salomon 
Rondon, a tržnou ránu musel lékař „Sukovi“ 
zašít několika stehy� V základní sestavě chy-
běl pravý obránce Vladimír Coufal, který 
stále laboruje s bolavými třísly, ta ho už ne-
pustila do dvou nedávných kvalifikačních du-
elů národního týmu s Walesem a Běloruskem� 
Novic Alex Král se tentokrát neobjevil ani 
mezi náhradníky� „Měl pozitivní text na CO-
VID-19, i když je očkovaný,“ vysvětlil kouč Da-
vid Moyes karanténní důvod jeho neúčasti� 

  Darida oslavil 
bundesligové jubileum
Bývalý reprezentační kapitán Vladimír Da-
rida odehrál ve Frankfurtu jubilejní 200� 
zápas v německé bundeslize� Jedenatřiceti-
letý středopolař berlínské Herthy nastoupil 
potřetí v této sezoně v základní sestavě a už 
v 7� minutě si připsal asistenci, když jeho cen-
tr tečoval hlavou do sítě Eintrachtu� Český 
záložník odehrál 83 minut a za stavu 1:2 pro 
hosty ho vystřídal Kevin-Prince Boateng� 
Český záložník má dvoustovku utkání rozdě-
lenou do dvou klubů - 56 duelů odehrál v dresu 
Freiburgu, ze kterého v roce 2015 po sestupu 
bádenského týmu přestoupil do Herthy, kde 
má aktuálně na kontě 146 startů�

  Frydrych 
rozhodl o výhře
Český obránce Michal Frydrych rozhodl 
v 11� kole polské Ekstraklasy o výhře Wisly 
Krakov 1:0 na hřišti Górniku Zabrze� V dre-
su vítězného celku odehrál celý zápas i levý 
obránce Matěj Hanousek, útočník Jan Kli-
ment přišel na hrací plochu v 68� minutě� 
Jedenatřicetiletý bek ostravského Baníku 
a pražské Slavie vstřelil třetí gól v sezoně 
po padesáti minutách hry, když napřáhl ze 
střední vzdálenosti a tečovaná střela skon-
čila v síti bezmocného gólmana Sandomier-
ského� Svěřenci bývalého kouče Plzně Adriá-
na Guľy utnuli sérii tří porážek�

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE���

 DO OSTRAVSKÉHO KLUBU PŘIŠEL FILIP KALOČ V JEDENÁCTI LETECH 
 A ZATÍM SI V NĚM PŘIPSAL 46 ZÁPASŮ S JEDNÍM VSTŘELENÝM GÓLEM. 
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„MÁME NA TO ANGLII PORAZIT“
Současná jedenadvacítka má kvalitu� Máme na to si troufnout i na Anglii� Dívali jsme se na její 

zápas s Kosovem, ztratila se Slovinskem, teď porazila Andorru jen o gól� Samozřejmě, Angličané 

mají individuality, kluky z Premier League� Ale máme na to je porazit� Trenér Suchopárek v kabině 

řekl, že my hráči tomu možná nechceme věřit, ale on že ano� Nepojedeme do Anglie bránit, ale 

půjdeme si to a ní rozdat� A budeme doufat, že proti ní uspějeme� Naším trumfem je týmovost, 

soudržnost� Táhneme za jeden provaz, v kabině i na hřišti� 

„KAPITÁNSKÁ PÁSKA MĚ NEZMĚNÍ“
Moc si vážím toho, že mě kluci z jedenadvacítky zvolili kapitánem� Je to pro mě opravdu velká 

čest, ale také motivace do další práce� Už mi říkal i trenér Baníku, ať neusnu na vavřínech� Pro mě 

se ale s páskou na ruce nic nemění� Zůstal jsem stejný, snažím se hrát pořád stejně� Jenom tedy 

musím na hřišti malinko víc mluvit� Doufám, že tým dovedu na Euro� Jestli jsem vůdčí typ? Asi ano� 

Ale zase na dlouhé proslovy úplně nejsem� V mužstvu je nás víc starších, ukočírujeme si to celkově� 

Máme v jedenadvacítce perfektní partu, skvělý je i celý realizační tým�“ 

„ZAČÁTEK SEZONY NÁM VYŠEL“
Jestli jsme spokojeni s průběhem podzimu? Spokojení nebudeme chtít být nikdy, nicméně za-

čátek sezony nám vyšel, máme dvaadvacet bodů� Sezona je ale ještě dlouhá, na tabulku se nedí-

váme� Vím, že v létě padla slova, že naším cílem je útok na pohárové umístění� Ale i trenér říkal, 

že chceme jít zápas od zápasu, jako v minulém ročníku� Mluvit o pohárech je dost brzy� Loni jsme 

ambice nenaplnili� Musím říct, že teď by byl nejlepší čas uspět� Baník slaví sto let od založení, bylo 

by to krásné pro celý klub i fanoušky� Ale nechceme se tím nyní zaobírat�

„KVALIFIKACI JSME ROZJELI SKVĚLE“
S jedenadvacítkou jsme rozjeli kvalifikaci skvěle� Nejlíp, jak jsme mohli� Všechny čtyři zápa-

sy jsme dokázali vyhrát� Během nedávného srazu jsme stáli dvakrát proti Kosovu� Věděli jsme, 

že jestli chceme postoupit na mistrovství Evropy, je potřeba obě utkání zvládnout� Povedlo se� 

V Prištině jsme zvítězili těsně, ale neuznali nám dva góly� Přitom jeden byl určitě regulérní� Teď nás 

čeká největší prověrka� Hrajeme v Anglii a následně ve Slovinsku� Budeme chtít zase uspět naplno� 

Favoritem naší skupiny je Anglie, ale nevím, proč bychom nemohli skončit nakonec před ní� 

FILIP KALOČ * Narozen: 27� února 2000 * Výška: 190 cm * Váha: 79 kg * Stav: svobodný * 

Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: MFK Vítkovice (2007-2011), Baník Ostrava 

(2011-2019), MFK Vítkovice (2019), Baník Ostrava (2019-?) * Česká liga: 46 zápasů/ 1 gól * 

Největší úspěchy: účastník ME U19 (2019), člen reprezentačních výběrů U18, U19 a U21

 REPREZENTAČNÍ JEDENADVACÍTCE POMOHL FILIP KALOČ 
 VYHRÁT VŠECHNY ČTYŘI ÚVODNÍ MAČE KVALIFIKACE ME. 

 V POSLEDNÍM KVALIFIKAČNÍM UTKÁNÍ S KOSOVEM UVIDĚL KAPITÁN 
 TÝMU PŘI VÍTĚZSTVÍ 3:0 OD SUDÍHO LEIBOVITZE ŽLUTOU KARTU. 

  Drobný trénuje 
v Bayernu!
Bývalý reprezentační brankář Jaroslav 

Drobný se stal mládežnickým trenérem 

v Bayernu Mnichov� Dvaačtyřicetiletý gól-

man, který po minulé sezoně ukončil pro-

fesionální kariéru, bude mít v bavorském 

velkoklubu zatím na starosti především gól-

many juniorského týmu� „Byli jsme v kontak-

tu delší dobu, ale pak se to seběhlo opravdu 

rychle� Walter Junghans musel na operaci 

s kolenem, takže mi volal Tom Starke, zda 

bych mohl ihned nastoupit,“ rekapituluje 

námluvy „Drobas“, který oslavil v pondělí 42� 

narozeniny� Z angažmá v klubu úřadujícího 

německého šampiona je nadšený� „Vždy jsem 

chtěl tuto pozici dělat a navíc mi to vyšlo 

v nejlepším klubu na světě� To je skvělé,“ po-

chvaluje si brankář-cestovatel, který během 

kariéry chytal za pět německých klubů - Bo-

chum, Herthu Berlín, Hamburk, Werder Bré-

my a Fortunu Düsseldorf� V novém působišti 

už má za sebou několik tréninků� „Zatím jsem 

se připojil k juniorce� Až se Walter uzdra-

ví, tak se uvidí, k jakému týmu v Campusu 

(tréninkovém komplexu Bayernu) se připo-

jím� Kluci nastupují v regionální soutěži, ale 

chtělo by to, aby postoupili do třetí ligy, kde 

by na ně čekali těžší soupeři a mohli se lépe 

rozvíjet,“ dodává�

  Derby skončilo 
předčasně a neslavně…
Šlágr slovenské ligy mezi prvním Spartakem 

Trnavou a druhým, obhájcem titulu Slova-

nem Bratislava se nedohrál kvůli výtržnos-

tem fanoušků� Mužstva nestihla odehrát ani 

čtvrthodinu, protože na hrací plochu vtrhli 

fanoušci obou týmů a došlo na násilnosti� 

Hráči se stihli schovat do kabin a rozhodčí 

po dlouhé vynucené přestávce zápas před-

časně za stavu 0:0 ukončil� Zasáhla pořada-

telská služba a chuligány se podařilo zahnat 

zpět, ale nepokoje pokračovaly i v hledišti� 

Těžkooděnci poté vyklidili sektor hostujících 

příznivců masivně používajících pyrotechni-

ku� O sportovním osudu derby dvou odvě-

kých rivalů se rozhodne ve středu�  LUKÁŠ PROVOD 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

STALO SE��� KALENDÁRIUM

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

ŘÍJEN
19. ŘÍJNA

1945 Peter Mutkovič 1970 2/0

21. ŘÍJNA

1922 Vojtech Zachar
1946-
1947

4/4

22. ŘÍJNA

1932 Tadeáš Kraus
1953-
1959

23/6

23. ŘÍJNA

1996 Lukáš Provod 2020-? 7/1

24. ŘÍJNA

1901 František Císař
1922-
1924

6/1

25. ŘÍJNA

1943 Kamil Majerník
1967-
1970

4/0



8 9

Reprezentační
čekání na baráž

Německo a Dánsko už mají klid a postup v kap-
se. Listopadový reprezentační termín určí dal-
ších osm přímo postupujících na mistrovství 
světa v Kataru a rozhodne také o tom, kdo si 
zahraje ošidnou baráž.

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Ta se uskuteční v termínech 24� a 29� března 2022 a stanoví posled-

ní tři země, které také pojedou na konci roku reprezentovat Evropu 

na světový šampionát� K těmto termínům se upírá i česká reprezen-

tace� Potřebuje 16� listopadu porazit doma Estonsko, aby si vytvořila 

druhou možnost, jak se do baráže dostat� Po výhře nad Estonskem by 

pak bylo potřeba, aby Wales ze dvou posledních zápasů doma s Bělo-

ruskem a s Belgií nezískal více než tři body a nevylepšil si příliš skóre, 

protože zatím do případného srovnávání s Walesem jde Česko s o tři 

branky lepším rozdílem, a Češi by měli jistotu baráže� Pokud tato 

cesta nevyjde, je zde pojistka díky výhře ve skupině Ligy národů� Dva 

nejlepší týmy, vítězové skupin z Ligy národů, doplní deset zemí, které 

skončí na druhých místech v právě končících kvalifikačních skupinách 

na tucet� Doplňovat se bude podle tohoto pořadí vítězů skupin Ligy 

národů: Francie, Španělsko, Itálie, Belgie, Wales, Rakousko a Česko�

Pokud některá z těchto zemí obsadí v kvalifikace první postupo-

vé místo nebo druhé místo, zajišťující baráž, uvolňuje pozici v baráži 

dalšímu v pořadí� V české skupině za předpokladu, že Wales skončí 

před českou reprezentací, uvolní pozice Belgie a Wales, o pomoc 

z Ligy národů se nebude ucházet ani Itálie, naopak Rakousko ano� 

Znamená to, že o baráž získanou tímto způsobem by český tým 

mohly ještě připravit Francie a Španělsko� Francie potřebuje ale-

spoň jeden bod ze zápasů doma z Kazachstánem a ve Finsku, těžší 

je pozice Španělska, které potřebuje alespoň remizovat v Řecku, 

pokud by tam prohrálo, pak by muselo porazit doma Švédsko� Dá se 

však předpokládat, že nedávní finalisté druhého ročníku Ligy náro-

dů ve svých skupinách skončí nejhůře druzí a Rakousko, ale i Česko, 

si díky tomu baráž zahrají� Pikantní na věci je, že pokud by Česku 

vyšla baráž rovnou z druhého místa v kvalifikační skupině, pak by 

Rakušany doplnil právě Wales…

Prodloužená 
přestávka?

S návrhem přišel předseda jihoa-

merické konfederace Alejandro Do-

mínguez, který se inspiroval u Super 

Bowlu v americkém fotbale� Delší pře-

stávka by podle něj umožnila zajíma-

vější program, který by přinesl vyšší 

sledovanost a zisk� O prodloužení pře-

stávky z 15 na 20 minut usilovala svě-

tová federace FIFA už před dvanácti 

lety� Pravidlová komise tehdy návrh 

zamítla s odůvodněním, že šlo pouze 

o komerční krok�  

 BUDOU MÍT TRENÉŘI 
 VÍC ČASU NA UDÍLENÍ 
 POLOČASOVÝCH POKYNŮ? 

 PŘED KOUČEM JAROSLAVEM ŠILHAVÝM STOJÍ VELKÁ VÝZVA - 
 NACHYSTAT SVŮJ TÝM NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ BARÁŽE. 

 V ZATÍM POSLEDNÍM KVALIFIKAČNÍM MAČI ZDOLALI 
 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ 11. ŘÍJNA 2021 V KAZANI BĚLORUSKO 2:0. 

Pravidlová komise IFAB se na za-

sedání 27. října bude zabývat mož-

ným prodloužením poločasové pře-

stávky fotbalových zápasů. Místo 

dosavadních 15 minut by mohla pau- 

za mít 25 minut.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE
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zen Cristiano Ronaldo… Pak druhý ze skupiny B - Švédsko, v případě, že 

by ale Španělé nevyhráli oba zbývající zápasy, pak by skončili v baráži 

nasazeni oni� Ze skupiny C by bylo nasazeno nejspíše Švýcarsko, pokud 

nepošle do baráže Itálii�

ZBÝVAJÍCÍ TŘI NASAZENÍ 
VZEJDOU ZE SKUPIN E, F, G, H A I

Nenasazeni určitě budou druzí ze skupin D (asi Ukrajina, nebo Bosna 

a Hercegovina, nebo Finsko), a ze skupiny J (nejspíše Rumunsko)� A také 

zmíněné Rakousko� V listopadu na hráče a fanoušky čeká dramatický 

finiš a docela náročné počítání…

BARÁŽ BUDE LOTERIE
Baráž se bude hrát, podobně jako ta nedávná o postup na EURO 

2020, bez odvet, na jeden zápas� Dvanáct zemí bude rozděleno na na-

sazené a nenasazené, budou vytvořeny tři skupiny, v každé po dvou 

nasazených a dvou nenasazených� A z každé skupiny vzejde jeden po-

stupující� V semifinále hraje doma nasazený proti nenasazenému, los 

pak určí, který z dvojice postupujících semifinalistů bude mít výhodu 

domácího prostředí�

Země dodatečně doplněné z Ligy národů by neměly být nasazeny 

a budou tedy hrát semifinále venku� Vše ještě podléhá upřesnění ze 

strany UEFA, stejně jako to, zda by se mohly reprezentace Walesu 

a Česka popřípadě Rakouska a pravděpodobně Skotska (nebo Izraele) 

znovu potkat ve čtyřčlenné skupině�

Má Česko, pokud skončí ve skupině druhé, nějakou šanci být mezi 

šesti nasazenými? Odpověď zní: má, ale zcela minimální� Muselo by se 

sejít několik příznivých faktorů - Česko vyhrát nad Estonskem, nejlépe 

Češi už nemají osud ve svých rukách� Na druhé straně mohou využít 

listopadový termín na co nejlepší přípravu na pravděpodobnou břez-

novou baráž� Vyzkoušet nějaké herní styly, součinnosti mezi hráči, po-

případě zkusit povolat nějaké nováčky, kteří zatím zůstávají jen mezi 

nenominovanými náhradníky� 

Češi mají k dispozici 11� listopadu přípravný zápas Kuvajtem v Olo-

mouci a pak kvalifikaci s Estonskem 16� listopadu� A to už budou vě-

dět na čem jsou, popřípadě kolik branek Estonsku vstřelit, protože až 

na skupinu G, kde nás mohou zajímat Turecko a Norsko, a skupinu D, 

budou mít ostatní skupiny hotovo o den nebo dva dříve� 

alespoň o dvě až tři branky a k tomu zároveň by musely nejméně dva 

druzí ze skupin F, G, H a I skončit s deseti ztracenými body (Češi by měli 

za dvě remízy a dvě prohry právě deset ztracených bodů) a s rozdílem 

ve skóre ne vyšším než plus čtyři branky� 

Na první pohled to vypadá celkem nadějně, ale praxe bude asi jiná� 

Ve skupině F by Skotsko muselo prohrát doma s Dány, ve skupině G 

je to ještě méně nadějné - Turci by museli alespoň jednou remizovat 

v zápasech doma s Gibraltarem nebo v Černé Hoře a zároveň by mu-

selo Norsko prohrát v Nizozemsku� Ve skupině H by muselo Chorvat-

sko prohrát doma s Ruskem, ale i tak by na tom bylo dobře, protože 

by mělo více než plus pět ve skóre (tady by potom pomohlo nastřílet 

Estonsku na Letné co nejvíce branek)� A ve skupině I by muselo Polsko 

prohrát doma s Maďarskem, přesto by mělo skóre okolo plus sedm…

Musel by se stát velký zázrak, aby Česko bylo nasazeno a hrálo se-

mifinále� Kdo tedy bude mezi nasazenými? Určitě druhý ze skupiny A, 

tedy Srbsko, ale porazí-li venku Portugalsko, tak by byl v baráži nasa-

 V BRUSELU PORAZILI BELGIČANÉ ČESKÉ REPREZENTANTY 3:0 
 A POJISTILI SI PRVENSTVÍ V TABULCE KVALIFIKACE. 

 MEZI ČESKEM A WALESEM SE ROZHODNE, KDO OBSADÍ VÝHODNĚJŠÍ 
 DRUHOU PŘÍČKU. ŘÍJNOVÝ VZÁJEMNÝ MAČ SKONČIL V PRAZE REMÍZOU 2:2. 
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Trenér Martin Svědík navazuje s týmem Slo-

vácka na vydařenou loňskou sezonu� Znovu se 

pohybuje v ligové špičce s ambicemi na zopa-

kování premiérové účasti v pohárové Evropě� 

KRESBA TÝDNE

AKTUÁLNĚ

https://www.radiobeat.cz/


Už sedmou sezonu stabilně obléká dres bundesligového Hoffenhei-
mu, ale v té současné zatím bohužel pendluje spíš mezi trávníky a ma-
rodkou. Po vleklých svalových problémech s lýtky, kvůli kterým se 
trenéru Jaroslavu Šilhavému omluvil z podzimního reprezentačního 
programu, na ni PAVEL KADEŘÁBEK znovu usedl. V pátečním večer-
ním zápase doma s Kolínem nad Rýnem mu totiž padající protihráč 
pochroumal pravý kotník, takže devětadvacetiletý krajní obránce 
či záložník vynechá nejen sobotní šlágr ve vyprodané mnichovské 
Allianz Areně s mistrovským Bayernem…  

Pavel Kadeřábek: Pavel Kadeřábek: 

„Na padesátku 
myslím 

dlouho!“

„Na padesátku 
myslím 

dlouho!“

Foto: tsg-hoffenheim�de
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 VÁCLAV TICHÝ  HEIDELBERG /PRAHA 

 Je v kabině Hoffenheimu vůbec někdo déle než vy?

„Brankář Oliver Baumann, který přišel rok přede mnou� Ale gólma-

ni jsou jiná kategorie� Taky ještě tady už byl i bosenský obránce Ermin 

Bičakčič, který dorazil ve stejnou dobu jako Oli, ale nyní už přes rok ma-

rodí s kolenem�“ 

 Smlouvu v klubu máte ještě na dva roky?

„Už spíš na rok a půl, do června 2023�“

 Pokud ji dodržíte, tak potom zamíříte domů? Nebo byste si 

dal říct ještě jiné zahraniční angažmá?

„Asi bych si dal říct ještě další dva roky v zahraničí, ty bych měl 

zvládnout� Klub mi může nabídnout novou smlouvu, nebo také už ne� 

V příštím roce to asi začneme s manažerem řešit� Hodně bude ale zá-

ležet také na mém aktuálním zdravotním stavu� Budeme se také s man-

želkou rozhodovat i kvůli starší dceři, která půjde za dva roky do školy� 

Není proto úplně vyloučené, že se vrátíme domů�“

 Českých krajánků v bundeslize v poslední době rapidně 

ubylo…

„O to víc si vážím, že se tolik let v bundeslize držím a pravidelně 

v Hoffenheimu hraju�“

 Co se vám v páteční večerní předehrávce doma s Kolínem 

nad Rýnem přihodilo?

„Někdy ve 30� minutě jsem fauloval hostujícího hráče, trochu jsem 

při tom souboji podklouzl a on mi celým tělem, jak padal, přilehl pra-

vou nohu, kterou jsem měl navíc i v nepřirozené poloze� Nebyl to, 

 V HLASOVÁNÍ FANOUŠKŮ HOFFENHEIMU BYL 
 PAVEL KADEŘÁBEK ZVOLEN HRÁČEM MĚSÍCE ZÁŘÍ! 

 PÁTEČNÍ DUEL S 1. FC KÖLN KVŮLI ZRANĚNÍ 
 PAVEL KADEŘÁBEK NEDOHRÁL A JIŽ V 36. MINUTĚ MUSEL STŘÍDAT. 

„Moc si vážím, 
kolik let se 

v bundeslize držím!“

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: tsg-hoffenheim�de

Foto: tsg-hoffenheim�de
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 ZKUŠENÝ BEK V UTKÁNÍ 5. KOLA NĚMECKÉ LIGY S BIELEFELDEM (0:0). 

myslím, zákrok na žlutou kartu, kterou mi rozhodčí potom dal, ale 

za chvilku jsem musel kvůli bolesti v kotníku střídat� Mrzelo mě to, 

protože zápas se nám povedl, byli jsme jasně lepší a měli ještě spous-

tu dalších šancí, které jsme neproměnili� Na magnetickou rezonanci 

jsem šel až v neděli� Trochu jsem se o víkendu bál, aby to nebylo něco 

závažnějšího, protože mi kotník moc neotekl� Měl jsem prý štěstí 

v neštěstí, protože vazy v kotníku nejsou natržené�“  

 Jak dlouho budete mimo trávníky?

„Lékaři to odhadují na tři až šest týdnů, já bych byl samozřejmě rád, 

aby platila ta kratší varianta, abych se po listopadové reprezentační 

přestávce vrátil zpátky na hřiště� Vynechal bych jen dvě nebo tři bun-

desligová utkání� Mám naordinovaný týdenní klid a podle ustupování 

bolesti se začnu hýbat�“

 Není to bohužel váš první zdravotní problém v nové sezoně.

„Na začátku sezony se mi opakovaně vracely svalové bolesti v lýt-

ku, které jsem měl střídavě v obou nohách� Proto jsem se taky do-

předu omluvil trenéru Šilhavému z celého podzimního programu re-

prezentace� Možná bych zářijové zápasy zvládl, ale byl by mezi nimi 

krátký časový interval, cestování k tomu a tím by stoupalo riziko, že 

se znovu zraním�“

 I proto jste nebyl nominovaný na nedávný sraz národního 

týmu, který se potýkal se spoustou zraněných a omluvených hrá-

čů. Co jste v dobu reprezentačního volna dělal?

„Regeneroval� Tělo bylo unavené, potřeboval jsem to po zářijovém 

zranění lýtka� Trenér nám dal v reprezentační pauze pět dnů klubového 

volna� Zápas s Walesem v Edenu jsem viděl v televizi�“     

 ČESKÝ REPREZENTANT V AKTUÁLNÍ SEZONĚ NASKOČIL 
 ZA HOFFENHEIM DO PĚTI BUNDESLIGOVÝCH DUELŮ. 

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: tsg-hoffenheim�de

Foto: tsg-hoffenheim�de
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 Od nové sezony ho vede váš někdejší kouč Julian Nagels-

mann. Napadlo vás tehdy, že může takhle rychle převzít nejslavněj-

ší a nejúspěšnější německý klub?

„Myslel jsem si, že do Bayernu půjde už rovnou od nás� Ale tehdy 

tam vzali trenéra Kovače, tak to vzal dvouletou oklikou přes Lipsko, se 

kterým byl ještě mnohem úspěšnější než předtím s námi� Hráli na špici 

bundesligy a postoupili i do semifinále Ligy mistrů�“

 Svoje odchody z Hoffenheimu i z Lipska vždy ohlásil s roč-

ním předstihem. To si u nás dost dobře nedovedu představit…

„Takhle to v Německu chodí, u hráčů i trenérů se to bere jako vypr-

šení smlouvy, po které jste volný� Nagelsmann má neuvěřitelnou schop-

nost vidět slabiny soupeře a využít jich� Zápasů, v nichž se to týmu ne-

povede, je minimum� On sám je jako trenér maximalista� Ve své kariéře 

může jít ještě výš, ale co by to mohlo být? Snad jedině časem německý 

nároďák, protože Bayern je dnes světový klub!“ 

 RODÁK Z PRAHY SE RADUJE Z BRANKY, KTEROU V 6. KOLE 
 POJISTIL TRIUMF SVÉHO TÝMU NAD WOLFSBURGEM (3:1). 

 Návštěvnost na bundesligových stadionech už není nijak 

limitována?

„U nás ještě může jen polovina diváků, je to podle nařízení jednot-

livých spolkových zemí� Ale v sobotu v Allianz Areně bude poprvé 

po dvou letech zase plný dům� O to víc mě mrzí, že u toho nebudu, ale 

nedá se nic dělat�“

 Bayern v neděli v zápase o první místo deklasoval Leverku-

sen na jeho hřišti, když už po prvním poločase vedl 5:0!

„Bayern je úplně někde jinde než ostatní bundesligové kluby� Pod 

trenérem Nagelsmannem, který do něj svým přístupem vyloženě 

sedí, půjde ještě nahoru� Občas proti němu můžete uspět, jako se 

nám to povedlo před rokem, když jsme doma nad ním vyhráli 4:1 a měli 

vítěznou sérii� Frankfurt sice nedávno v Mnichově vyhrál, ale Bayern 

byl v utkání o dvě třídy lepší� Zahazoval šance, zatímco Eintracht obě, 

které měl, proměnil� Uvidíme, v jakém rozpoložení na nás vyrukuje, 

bude mít v nohách zápas Ligy mistrů v Lisabonu i cestování do Por-

tugalska a zpátky�“

 BARVY HOFFENHEIMU HÁJÍ PAVEL KADEŘÁBEK 
 OD SVÉHO PŘÍCHODU ZE SPARTY V ČERVENCI 2015. 

 V HOFFENHEIMU MÁ SMLOUVU DO ČERVNA 2023. 

Pavel Kadeřábek
Narozen: 25� dubna 1992 * Výška: 183 cm * Váha: 81 kg * Stav: 

ženatý, manželka Tereza, dcery Ema (4,5) a Elva (15 měsíců) * 

Fotbalový post: pravý obránce * Hráčská kariéra: Sparta Pra-

ha (2000-2011), Viktoria Žižkov (2011), Sparta Praha (2012-2015), 

TSG 1899 Hoffenheim (Německo, 2015-?) * Reprezentace: 48 zá-

pasů, 3 góly * Největší úspěchy: postup do čtvrtfinále EURO 

2020 (2021), účast na EURO 2016 ve Francii, vicemistr Evropy 

hráčů do 19 let (Rumunsko 2011), účast na mistrovství Evropy 

hráčů do 21 let (Česko 2015), postup do elitní skupiny Ligy národů 

(2020), mistr české ligy (2014), vítěz Poháru České pošty (2014), 

vítěz Superpoháru FAČR (2014)

ROZHOVORROZHOVOR

Foto: tsg-hoffenheim�de

Foto: tsg-hoffenheim�de
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 NA LETNÍM EURO POMOHL PAVEL KADEŘÁBEK ČESKÉMU 
 TÝMU K OSMIFINÁLOVÉMU TRIUMFU 2:0 NAD NIZOZEMSKEM. 

 Blíží se vám padesátka reprezentačních startů! Ten posled-

ní jste si připsal ve vítězném osmifinále EURO 2020 v Budapešti nad 

Nizozemskem…

„Je to pro mě meta, na kterou už dlouho myslím� Představoval jsem 

si, že na ni dosáhnu už letos ještě před EURO nebo přímo na něm� Teď 

na podzim se mi to taky bohužel nepovede, takže je to pro mě motivace 

do příštího roku�“

  Jak dlouhou dovolenou jste dostal po EURO 2020?

„Měl jsem čtyři týdny� Strávil jsem je s rodinou ve Španělsku 

a na naší chaloupce v Krkonoších� Na tohle v Německu dbají, abyste si 

fyzicky a taky psychicky po sezoně a před tou novou odpočinul�“

 Jste pod koučem Sebastianem Hoenessem, který je v Hof-

fenheimu na první bundesligové štaci, víc pravým obráncem, nebo 

záložníkem?

„Když hrajeme v rozestavení 3-5-2, tak hraju před stopery krajního 

záložníka� Pokud kopeme na čtyři obránce, tak jsem klasickým pravým 

bekem� Teď proti Kolínu jsme se vrátili k 3-5-2 a protože nám zápas vy-

šel, myslím si, že takhle budeme hrát i v příštích utkáních, bohužel beze 

mě� Post pravého záložníka, který si nabíhá jako falešné křídlo do vol-

ných prostorů, mi taky víc vyhovuje�“

 České reprezentaci budete podle dohody opět k dispozici 

až v příštím kalendářním roce, který začne pěkně zostra - březno-

vou baráží o postup na MS 2022 v Kataru!

„Samozřejmě sleduji, jak se situace s naším postupem do baráže vy-

víjí� Hodně bude záležet, jestli budeme mezi nasazenými, nebo nenasa-

zenými týmy� Každopádně tam narazíme na vesměs velmi kvalitní sou-

peře, a pokud bychom s nimi hráli venku, bylo by to ještě složitější�“ 

„Bayern je úplně 
někde jinde 

než ostatní kluby…“

 OD ROKU 2014 JE RYCHLONOHÝ OBRÁNCE PEVNOU SOUČÁSTÍ NÁRODNÍHO 
 TÝMU, ZA KTERÝ DOSUD ODEHRÁL 48 DUELŮ, V KTERÝCH VSTŘELIL 3 GÓLY. 

ROZHOVORROZHOVOR



www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://sidelinesports.com/cs/?


Naposledy se do branky postavil na konci srpna 
při remízovém mači 3:3 v Karviné, při němž si při-
vodil zlomeninu žebra. Mezi tři tyče si slávistický 
gólman Ondřej Kolář znovu stoupl až tuto sobotu 
a pomohl svým spoluhráčům k vítězství 3:1 nad Li-
bercem.

První liga 
2021/22 
První liga 
2021/22 

Foto: Vlastimil Vacek

Vítězný 
návrat! 
Vítězný 
návrat! 
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Převzal potápějící se loď, pod koučem LUBOŠEM 
KOZLEM se Liberec zvedá. Porazil Mladou Bole-
slav i v severočeském derby Jablonec. Nic na tom 
nemění sobotní porážka na půdě mistrovské Sla-
vie (1:3), kde Slovan zahodil několik šancí.

Luboš Kozel: 
„Čas Stocha přijde!“

 ZKLAMANÝ LUBOŠ KOZEL PO PORÁŽCE JEHO TÝMU NA SLAVII 1:3. 

 Jak hodnotíte vystoupení Slovanu v Edenu?

„Jsem trochu zklamaný, výsledek není pro nás příznivý�“

 Měli jste podle vás na to, obrat Slavii o body?

„Myslím, že náš výkon nebyl vůbec špatný� V prvním poločase jsme hráli velmi dobře do de-

fenzívy� Věděli jsme, že Slavia v předchozích utkáních dávala doma brzké góly, což jsme elimi-

novali� Do čtyřicáté minuty, kdy padla první branka, neměli domácí žádnou vyloženou šanci�“

 Naopak vy jste mohli dvakrát udeřit.

„Přesně tak� Bohužel jsme nezvládli koncovku� Hráli jsme opravdu dobře, z těch dvou příležitostí 

Matouška a Havelky jsme prostě měli vytěžit alespoň jeden gól� Když chcete uspět proti takovému 

soupeři, jakým je Slavia, je potřeba dát první gól� My jsme bohužel místo toho inkasovali� Myslím, že 

postupem času, jak se blížila přestávka, šla naše kvalita dolů� Ztráceli jsme míče už na vlastní půlce, 

napadání Slavie nám dělalo problémy� Vznikla z toho také první inkasovaná branka�“

 OD PŘÍCHODU ZKUŠENÉHO MIROSLAVA STOCHA SI LUBOŠ KOZEL HODNĚ 
 SLIBUJE. V EDENU ZAŘÍDIL SLOVENSKÝ ZÁLOŽNÍK JEDINÝ GÓL SLOVANU. 

 PO PŘÍCHODU DO LIBERCE DOVEDL LUBOŠ KOZEL 
 SVÉ SVĚŘENCE K VÝHŘE 1:0 V PRESTIŽNÍM DERBY V JABLONCI. 

  Plzeň stále boduje
I když se na jejich hru superlati-
vy nevalí, viktoriáni stále sbírají 
body plnými hrstmi� Výše zmíně-
né platilo i pro duel v Teplicích, 
který rozhodl kanonýr Beauguel 
už v 5� minutě� Severočeši se pod 
novým koučem Jarošíkem sice 
herně zvedají, ale zatím bez ký-
ženého posunu v tabulce�  

  „S“ nezaváhala
Sparťané si pro suverénní vý-
hru 4:2 nad Pardubicemi zajeli 
do Ďolíčku, dočasného domova 
Východočechů v pražských Vr-
šovicích� Slávisté se na vítězství 
3:1 proti Liberci nadřeli pod-
statně� Jediný zásah si při svém 
druhém startu v modrém dresu 
Slovanu připsal střídající exslá-
vistický záložník Stoch�

  Nováček 
stoupá tabulkou
Královéhradečtí fotbalisté si 
po výhře 1:0 v Českých Budě-
jovicích připsali druhý venkovní 
tříbodový zisk, když uspěli 3:2 
ve Zlíně� Od šesté Olomouce je 
v tabulce dělí jen horší skóre�

  Opět vyšly 
naprázdno
Stejně jako v kole minulém, i ten-
tokrát se týmům od dvanácté 
příčky dolů (Zlín, Liberec, Pardu-
bice, Teplice a Karviná) nepoda-
řilo ani remizovat a všech pět si 
shodně připsalo porážky� Stále se 
nemůže rozjet ani jedenáctý Jab-
lonec, který v posledních čtyřech 
kolech jen třikrát plichtil, nyní 2:2 
doma s Budějovicemi�

ECHO 11� KOLA

Foto: Vlastimil Vacek

Foto: Vlastimil VacekCELKOVÁ TABULKA

# MUŽSTVO Z V R P S B

1� Plzeň 11 10 0 1 18:8 30

2� Sparta 11 8 2 1 29:11 26

3� Slavia 10 8 1 1 27:9 25

4� Slovácko 11 8 1 2 21:12 25

5� Ostrava 11 7 1 3 22:13 22

6� Olomouc 10 4 4 2 22:15 16

7� Hradec Králové 11 4 4 3 13:16 16

8� Mladá Boleslav 11 4 2 5 20:18 14

9� České Budějovice 11 4 2 5 15:15 14

10� Bohemians 1905 11 3 3 5 17:25 12

11� Jablonec 11 2 5 4 10:17 11

12� Zlín 11 3 0 8 15:28 9

13� Liberec 11 2 2 7 7:18 8

14� Pardubice 11 1 3 7 15:23 6

15� Teplice 11 1 2 8 9:21 5

16� Karviná 11 0 4 7 10:21 4

PROGRAM 12. KOLA
23.10. 16:00 Liberec - Olomouc

23.10. 16:00 Pardubice - Zlín

23.10. 16:00 Slovácko - Bohemians

23.10. 19:00 Karviná - Ostrava

24.10. 16:00 České Budějovice - Slavia

24.10. 16:00 Hradec Králové - Teplice

24.10. 16:00 Plzeň - Jablonec

24.10. 19:00 Sparta - Mladá Boleslav

VÝSLEDKY 11. KOLA
Pardubice - Sparta 2:4 (0:3)

Olomouc - Karviná 2:0 (1:0)

Teplice - Plzeň 0:1 (0:1)

Zlín - Hradec Králové 2:3 (0:1)

Slavia - Liberec 3:1 (1:0)

Ostrava - Slovácko 1:2 (1:1)

Mladá Boleslav - Bohemians 1905 4:1 (0:0)

Jablonec - České Budějovice 2:2 (1:2)
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 I ve druhém poločase jste ale zlobili.

„Souhlasím, utkání bylo otevřené� Náš výkon se zvedl příchodem 

střídajících Ramba (Rabušice) a Stocha� Jenže v momentě, kdy jsme 

sahali po vyrovnání, jsme dostali laciný gól�“

 Na první pohled se zdálo, že se jednalo o ofsajd.

„Byl tam odkop, potom hraniční ofsajdová situace� Slavia nám od-

skočila, my jsme ale snížili Stochem� Ale situace se zase opakovala� Když 

jsme šli za vyrovnáním, přišel laciný gól, tentokrát po rohovém kopu� 

Když tedy všechno shrnu, náš výkon byl solidní� Ale udělali jsme chyby, 

které Slavia potrestala� Klíčové momenty prostě zvládla lépe, proto 

zaslouženě vyhrála�“

 Přesto, nezdá se vám výsledek krutý? Dlouho si v Edenu 

žádný tým z české ligy tolik šancí nevytvořil.

„Zdálo by se, že pro nás jde o ukázku určité kvality� Jenže právě kva-

lita rozhoduje v šestnáctkách� A tam byla Slavia jasně lepší� My jsme 

kvalitu de facto ukázali jen Miňo Stochem, který skóroval� Potřebuje-

me, aby kluci ukázali kvalitu nejen v poli, ale také v koncovce� Příležitost 

Havelky po gólu volala, tyhle věci je potřeba vyřešit líp� Tohle pak má 

dopad na výsledek�“

 Nakolik jste změnili hru ve druhé půli?

„Základní sestavu jsem zvolil tak, abychom eliminovali v prvním po-

ločase ofenzívní sílu Slavie� Naše hra se změnila až s prvním střídáním� 

Rondič do té doby na hrotu neudržel moc míčů, Rambo byl v tom lepší� 

I tím, že jsme prohrávali, šli jsme víc dopředu� Ale zase to bylo na úkor 

otevření obrany, což Slavia dokázala využít�“

 Nová akvizice Stoch se uvedl gólem. Co pro Slovan příchod 

takového zkušeného borce znamená?

„Miňo vlastně od května nehrál zápas, trénoval s Motorletem� Při 

vší úctě k tomuto klubu, trénoval tak třikrát týdně a zřejmě ne v inten-

zitě, jakou by si zasloužila první liga� Miňo má kvalitu na míči, ve finální 

fázi� Vstřelenou branku mu moc přeju� Doufám, že pomůže týmu i jemu� 

Potřebujeme, aby byl fyzicky připravený natolik, aby vydržel odehrát 

větší časový úsek� Pracuje perfektně, zlepšuje se� Jeho čas přijde, až 

budeme muset tvořit my� Věřím, že pokud si udrží zdraví a přístup, 

bude dostávat daleko větší prostor�“ 

 JAK NACHYSTÁ LUBOŠ KOZEL LIBERECKÉ PLEJERY NA DALŠÍ 
 UTKÁNÍ, V NĚMŽ DOMA PŘIVÍTAJÍ OLOMOUCKOU SIGMU? 

 BUDOU TO NERVY VYVÉST SLOVAN DO KLIDNÝCH 
 LIGOVÝCH VOD MIMO ZÁCHRANÁŘSKÉ STAROSTI. 

LUBOŠ KOZEL * Narozen: 16� března 1971 * Hráčská kariéra: 

Jawa Divišov (1977-1986), BS Vlašim (1986-1989), ČSAD Bene-

šov (1989-1991), Švarc Benešov (1991-1993), Slavia Praha (1993-

2002), Dózsa Újpest (Maďarsko, 2002-2003), Bohemians Praha 

1905 (2003), Viktoria Plzeň (2003) * Největší úspěchy: vítěz 

české ligy (1996), semifinále Poháru UEFA (1996) * Česká liga: 158 

zápasů/ 10 vstřelených branek * Reprezentace: 9/1 * Maďarská 

liga: 24/2 * Trenérská kariéra: Slavia Praha B (asistent, 2003-

2004), Slavia Praha B (hlavní, 2004-2007), FK Jablonec (2007), 

Slovan Liberec (asistent, 2007-2009), Dukla Praha (2009-2016), 

ČR U19 (2016-2020), Baník Ostrava (2020-2021), Slovan Liberec 

(2021-?) * Největší úspěchy: postup do první ligy (2011), postup 

do elitní fáze kvalifikace o ME U19 (2019)
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 SPARŤANÉ NEDALI PARDUBICÍM ŠANCI 
 NA ÚSPĚCH A V ĎOLÍČKU ZVÍTĚZILI 4:2. 

STATISTIKA 11� KOLA

 BRAZILSKÝ ÚTOČNÍK EWERTON POMOHL JEDNÍM GÓLEM 
 K VÝHŘE MLADÉ BOLESLAVI 4:1 NAD BOHEMIANS 1905. 

Foto: Vlastimil Vacek

Foto: fkmb�cz

 Pardubice - Sparta  2:4 (0:3)
Branky: 55� Cadu (T� Čelůstka), 87� Huf (Toml) - 20� Minčev (Hložek), 26� Wiesner 
(Pešek), 45�+2 Minčev (odražený míč), 60� Pešek (Minčev)� Rozhodčí: Pechanec - 
I� Nádvorník, Vodrážka - Štěrba (video)� ŽK: Červ, Šejvl (oba Pardubice)� Diváci: 
3537�
Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, T� Čelůstka - Červ - Kostka (46� Matějka, 
55� Lupač), Solil (10� Vít, 75� Huf), Tischler, Cadu - Chytil� Trenér: Jaroslav Novotný�
Sparta: Nita - Wiesner, Panák, O� Čelůstka, Hancko - Pešek (85� Vindheim), Sáček, 
Dočkal, Hložek (78� Karabec), Haraslín (68� Polidar) - Minčev (68� Pulkrab)� Trenér: 
Vrba�

 Olomouc - Karviná  2:0 (1:0)
Branky: 7� Růsek (Zahradníček), 53� González (penalta)� Rozhodčí: Hocek - Hra-
bovský, Mikeska - K� Hrubeš (video)� Bez ŽK� Diváci: 2959�
Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Zahradníček (90�+1 Jakub 
Matoušek), Breite, Růsek, González (85� R� Hubník), Hála (85� Šíp) - Zifčák (70� Sed-
lák)� Trenér: V� Jílek�
Karviná: Neuman (46� Bolek) - Stropek, Šindelář, P� Buchta - Křapka (61� Bartl), 
Mangabeira (79� Durosinmi), Qose (61� Túlio), Šehič - Siňavskij, A� Svoboda, Barto-
šák (79� Nešický)� Trenér: Vlk�

 Teplice - Plzeň  0:1 (0:1)
Branka: 5� Beauguel (Řezník)� Rozhodčí: Julínek - J� Paták, Hurych - Kocourek (vi-
deo)� ŽK: Fortelný, Knapík, David Černý - Kalvach, Kaša, Hejda, Řezník� Diváci: 3362�
Teplice: Grigar - Hyčka, Chlumecký, Knapík, Vondrášek - Jukl, Krunert - Kodad 
(74� David Černý), Fortelný (82� L� Mareček), Moulis - Jan Rezek (78� Succar)� Tre-
nér: Jarošík�
Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, M� Havel - Kalvach, Bucha - Sýkora (61� J� Kopic), 
A� Čermák (61� P� Šulc), Mosquera (85� Hybš) - Beauguel (78� Chorý)� Trenér: M� Bílek�

 Zlín - Hradec Králové  2:3 (0:1)
Branky: 52� Tkáč (Fillo), 90�+3 Y� Dramé (Hlinka) - 2� P� Dvořák (vyražený míč), 
55� Vlkanova (Kateřiňák), 90� Vlkanova (Kubala)� Rozhodčí: Dalibor Černý - K� Há-
jek, Kotík - Zelinka (video)� ŽK: Poznar, V� Procházka, Čanturišvili - Kodeš, Vlkanova� 
Diváci: 2409�
Zlín: Šiška - Fantiš (89� Cedidla), Simerský, V� Procházka, Matejov (84� Reiter) - 
Vraštil - Fillo (67� Y, Dramé), Tkáč (84� Hlinka), Janetzký (67� Jawo), Čanturišvili - 
Poznar� Trenér: Kalivoda�
Hr. Králové: Fendrich - F, Čech, Jakub Klíma, J� Král - Mejdr, Kodeš, Kateřiňák 
(72� J� Rada), F� Novotný - P� Dvořák (79� Kubala), Vašulín, Vlkanova (90�+3 Harazim)� 
Trenér: Miroslav Koubek�

 Slavia - Liberec  3:1 (1:0)
Branky: 43� Bah (vyražený míč), 67� Kuchta (Krmenčík), 81� Olayinka (Kuchta) - 
73� Stoch (Havelka)� Rozhodčí: Franěk - Caletka, Antoníček - Štěrba (video)� ŽK: 
Stanciu, Schranz, Ekpai - Stoch� Diváci: 12�462�
Slavia: Kolář - Bah, Hromada (64� Ekpai), Kačaraba, Oscar - Schranz (74� Plavšič), 
Traoré, Stanciu (87� Samek), Olayinka (87� Horský) - Kuchta - Krmenčík (75� Mad-
sen)� Trenér: Trpišovský�
Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula - Gebre Selassie, Havelka 
(84� Faško) - Koscelník (84� Gembický), Jan Matoušek (68� Stoch), Mészáros (56� 
Tupta) - Rondič (56� Rabušic)� Trenér: Kozel�

 Ostrava - Slovácko  1:2 (1:1)
Branky: 32� Daniel Tetour (penalta) - 5� Jurečka (vyražený míč), 75� L� Sadílek (Jan 
Navrátil)� Rozhodčí: Ginzel - Horák, Váňa - Machálek (video)� ŽK: Fleišman, Potoč-
ný - Hoffmann� Diváci: 7713�
Ostrava: Laštůvka - Juroška (76� D� Buchta), Svozil, Lischka, Fleišman - Ndefe, 
Kuzmanović (76� De Azevedo), A� Jánoš (64� Kaloč), Daniel Tetour (86� J� Pokorný), 
Potočný - Jiří Klíma (86� Chvěja)� Trenér: Galásek�
Slovácko: Nguyen - Tomič, Michal Kadlec, Hofmann, Kalabiška - M� Petrže-
la (64� Jan Navrátil), L� Sadílek (90�+4 Divíšek), Kohút (71� Šimko), Havlík, Holzer 
(71� Cicilia) - Jurečka� Trenér: Svědík�

 Ml. Boleslav - Bohemians 1905  4:1 (0:0)
Branky: 65� Ewerton (D� Douděra), 79� Jurásek (přímý kop), 89� Fila (D� Douděra), 
90�+4 Skalák (penalta) - 61� Puškáč (Květ)� Rozhodčí: Batík - Kříž, Dohnálek - Orel 
(video)� ŽK: Hlavatý, Dancák - Květ, Matěj Koubek, Jindřišek, Levin, D� Köstl� Di-
váci: 2429�
Ml. Boleslav: Šeda - Suchý, Šimek (31� Dancák), Karafiát - Douděra, Matějovský, 
Hlavatý (66� Fila), Jurásek - Ladra (65� Skalák), Milan Škoda (88� Stránský), Ewer-
ton (88� Smrž)� Trenér: K� Jarolím�
Bohemians 1905: Bačkovský - D� Köstl, Krch, Jindřišek (84� Vala) - M� Dostál, Le-
vin, Hronek (83� Bederka), Květ - Keita (75� Ugwu), Chramosta (59� Puškáč), Matěj 
Koubek (59� V� Novák)� Trenér: Klusáček�

 Jablonec - České Budějovice  2:2 (1:2)
Branky: 15� Doležal (Krob), 78� Doležal (V� Kubista) - 20� Mršič (Mihálik), 23� Mihálik 
(odražený míč)� Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Leška� ŽK: Talověrov, Králik (oba Č� Bu-
dějovice)� Diváci: 2424�
Jablonec: Vajner - Libor Holík, V� Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil (71� Va-
níček), Houska (46� Čvančara), Kratochvíl, Pilař (87� Malínský) - Doležal� Trenér: 
P� Rada�
Č. Budějovice: Vorel - Sladký,Talověrov, Králik, P� Novák - P� Hellebrand (58� Ča-
voš) - Van Buren, Mihálik (72� Javorek), Hora, Mršič - Bassey (87� Michal Škoda)� 
Trenér: Horejš�

https://www.mygoalshowergel.eu/


34 FORTUNA:LIGA

 K VÍTĚZSTVÍ 3:1 NAD LIBERCEM POMOHL SLAVII JAN KUCHTA JEDNOU TREFOU. 

„Byl jsem se podívat na nedělním zápase v Teplicích, kde hrála Plzeň, 
která i na Stínadlech potvrdila, že body dělá, ale její výkony nejsou 
opakovaně přesvědčivé. Proto rozdíl mezi ligovým lídrem a předpo-
sledním týmem tabulky nebyl příliš vidět… Jsem docela zvědavý, jak 
dlouho tahle šňůra nejtěsnějších výher Viktorce vydrží, pokud bude 
v této týmové formě nadále pokračovat. Také Slavia nebyla v Edenu 
proti Liberci extra přesvědčivá, ale má polehčující okolnost, že její 
obrana je v současné době rozbombardovaná a není jednoduché ji sle-
pit. Slovan se navíc představil jako hodně nepříjemný soupeř, který 
domácím cestu za vítězstvím nijak neusnadnil. Naopak Sparta v „Ďo-
líčku“ proti Pardubicím ukázala, že jde výkonnostně nahoru a že si se-
stava i celý mančaft začínají sedat. Hodně prestižní duel se odehrál 
v Ostravě-Vítkovicích, kde se představilo Slovácko, které si nakonec 
odvezlo domů výhru 2:1. Vedoucí čtyřka tím pádem od ostatních týmů 
již bodově odskočila, Baník mezi nejužší špičku stále nepatří a bude 
i v této sezoně bojovat o účast alespoň v první šestce.“ STANISLAV LEVÝ

ZAUJALO MĚ

Foto: Vlastimil Vacek

http://www.strompraha.cz/
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VYCHYTANÉ NULY

5
Florin Nita (Sparta)

3 - Vilém Fendrich (Hr� Králové), Ondřej Kolář (Slavia), Matúš Macík (Olomouc), 
Filip Nguyen (Slovácko) * 2 - Jan Čtvrtečka (Teplice), Jan Hanuš (Jablonec), 
Aleš Hruška (Plzeň), Jan Laštůvka (Ostrava), Jan Šeda (Ml� Boleslav), Jindřich 
Staněk (Plzeň), Vojtěch Vorel (Č� Budějovice)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

7
Jean-David Beauguel (Plzeň)

6 - Martin Hála (Olomouc), Václav Jurečka (Slovácko), Jan Kuchta (Slavia), Ivan 
Schranz (Slavia) * 5 - Ladislav Almási (Ostrava), Jan Chramosta (Bohemians 
1905), Jakub Pešek (Sparta) * 4 - Fortune Bassey (Č� Budějovice), Ewerton Da 
Silva (Ml� Boleslav), Tomáš Poznar (Zlín), David Puškáč (Bohemians 1905), Milan 
Škoda (Ml� Boleslav) * 3 - Tomáš Čvančara (Jablonec), Pavel Dvořák (Hr� Králo-
vé), Daniel Fíla (Ml� Boleslav), Pablo Gonzáles (Olomouc), Adam Hložek (Sparta), 
Jan Král (Hr� Králové), David Lischka (Ostrava), Ondřej Mihálik (Č� Budějovice), 
Martin Minčev (Sparta), Michal Papadopulos (Karviná), Milan Petržela (Slo-
vácko), Radim Řezník (Plzeň), Daniel Samek (Slavia), Jiří Skalák (Ml� Boleslav), 
Daniel Tetour (Ostrava), David Tkáč (Zlín), Daniel Vašulín (Hr� Králové), Pavel 
Zifčák (Olomouc)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

15,5
Jean-David Beauguel (Plzeň, 7 + 1)

15 - Ivan Schranz (Slavia, 6 + 2) * 14,5 - Jakub Pešek (Sparta, 5 + 3) * 14 - Ewer-
ton Da Silva (Ml� Boleslav, 4 + 4) * 13,5 - Martin Hála (Olomouc, 6 + 1), Adam 
Hložek (Sparta, 3 + 5), Jan Kuchta (Slavia, 6 + 1) * 12 - Václav Jurečka (Slovácko, 
6 + 0) * 11,5 - Ladislav Almási (Ostrava, 5 + 1), Cadu (Pardubice, 2 + 5), Adam 
Vlkanova (Hr� Králové 2 + 5) * 10,5 - Ondřej Mihálik (Č� Budějovice, 3 + 3) * 10 
- Jiří Fleišman (Ostrava, 2 + 4), Jan Chramosta (Bohemians 1905, 5 + 0) * 9,5 - 
Fortune Bassey (Č� Budějovice, 4 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 4 + 1), David Puškáč 
(Bohemians 1905, 4 + 1), Milan Škoda (Ml� Boleslav, 4 + 1) * 9 - Milan Petržela 
(Slovácko, 3 + 2), Daniel Samek (Slavia, 3 + 2) * 7,5 - Pablo Gonzáles (Olomouc, 3 
+ 1), Juraj Chvátal (Olomouc, 0 + 5), Martin Minčev (Sparta, 3 + 1), Radim Řezník 
(Plzeň, 3 + 1), Jiří Skalák (Ml� Boleslav, 3 + 1), Daniel Tetour (Ostrava, 3 + 1), Daniel 
Vašulík (Hr� Králové, 3 + 1), Pavel Zifčák (Olomouc, 3 + 1) * 7 - Mick Van Buren (Č� 
Budějovice, 2 + 2), David Moberg Karlsson (Sparta, 2 + 2), Nemanja Kuzmanovič 
(Ostrava, 2 + 2), Petr Reinberk (Slovácko, 2 + 2), Antonín Růsek (Olomouc, 2 + 
2), David Vaněček (Olomouc, 2 + 2) * 6,5 - Daniel Holzer (Slovácko, 1 + 3), Jan 
Kalabiška (Slovácko, 1 + 3), Michael Krmenčík (Slavia, 1 + 3) * 6 - Tomáš Čvanča-
ra (Jablonec, 3 + 0), Pavel Dvořák (Hr� Králové, 3 + 0), Daniel Fíla (Ml� Boleslav, 
3 + 0), Jan Král (Hr� Králové, 3 + 0), Roman Květ (Bohemians 1905, 0 + 4), David 
Lischka (Ostrava, 3 + 0), Gigli Ndefe (Ostrava, 0 + 4), Michal Papadopulos (Kar-
viná, 3 + 0), David Tkáč (Zlín, 3 + 0) * 5,5 - Václav Drchal (Sparta, 2 + 1), Michal 
Kohút (Slovácko, 2 + 1), Jakub Mareš (Teplice, 2 + 1), Daniel Trubač (Teplice, 2 + 
1), Lukáš Vraštil (Zlín, 2 + 1) * 5 - David Černý (Teplice, 1 + 2), David Jurásek (Ml� 
Boleslav, 1 + 2), Marek Havlík (Slovácko, 1 + 2), Tomáš Chorý (Plzeň, 1 + 2), Mi-
chael Krmenčík (Slavia, 1 + 2), Yira Sor (Ostrava, 1 + 2), Tomáš Wiesner (Sparta, 
1 + 2) * 4,5 - Tomáš Čelůstka (Pardubice, 0 + 3), Oscar Dorley (Slavia, 0 + 3), Jan 
Mejdr (Hr� Králové, 0 + 3), Dominik Pleštil (Jablonec, 0 + 3) 

Čtyřmi góly do sítě Pardubic v jejich vršovickém azylu si Sparta 
upevnila pozici lídra soutěže v efektivnosti a o jednu trefu zvýšila 
svůj náskok nad odvěkým rivalem Slavií� Červenobílí totiž nastříleli 
v Edenu Liberci tři branky� Pět přesných tref bylo vidění v Mladé 
Boleslavi a také ve Zlíně� „Bolka“ se radovala z výhry 4:1 nad „Kloka-
ny“ a hradecký nováček zdolal domácí „Ševce“ 3:2�

1� Sparta 29 2,636

2� Slavia 27 2,700

3�-4� Ostrava 22 2,000

3�-4� Olomouc 22 2,200

5� Slovácko 21 1,909

6� Ml. Boleslav 20 1,818

7� Plzeň 18 1,636

8� Bohemians 1905 17 1,545

9�-10� Č. Budějovice 15 1,363

9�-10� Zlín 15 1,363

11� Pardubice 14 1,272

12� Hr. Králové 13 1,182

13�-14� Karviná 10 0,909

13�-14� Jablonec 10 0,909

15� Teplice 9 0,818

16� Liberec 7 0,636

Utkání Slavia-Olomouc bylo odloženo�

Zvýšili náskok 
nad rivalem

 SPARŤANÉ NASÁZELI PARDUBICÍM ČTYŘI GÓLY. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Foto: Vlastimil Vacek

http://www.jutagrass.cz/
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Sestavu mají našlapanou hvězdami, na hřišti jim to však neladí. Fotba-
listé Manchesteru United se herně i výsledkově trápí, z posledních třech 
ligových kol vytěžili jediný bod. V sobotu čtyřikrát inkasovali na půdě Lei-
cesteru a po porážce 2:4 klesli na šesté místo.   

Tlak na trenéra Ole Gunnara Solskjaera sílí� Celek z Old Trafford v létě utratil za hvězdné po-

sily Sancha, Varaneho a Cristiana Ronalda 140 milionů eur a neskrýval ty nejvyšší ambice, po osmi 

odehraných kolech však ztrácí pět bodů na vedoucí Chelsea a výkonnostně se stále hledá� Po pro-

hře s Aston Villou a plichtě s Evertonem padli United v Leicesteru 2:4� Na King Power Stadium je 

sice Greenwood brzy poslal do vedení, domácí však dokázali skóre otočit a v závěrečné čtvrt-

hodince góly Vardyho a Daky rozhodli� Hvězdný Ronaldo vyšel potřetí v řadě gólově naprázdno, 

v defenzívě chyboval navrátilec Maguire a celý soubor z Old Trafford působil rozháraným do-

jmem� Dokáže jej Solskjaer vyladit na blížící se šlágr s Liverpoolem?    

V táboře jeho rivala a šampiona z roku 2020 panuje naopak výtečná nálada, po remíze 2:2 

s obhájci titulu z Manchesteru City rozstřílel Liverpool vysoko Watford (5:0) a famózní trefou 

se blýskl nejlepší kanonýr soutěže Salah� Mančaft kouče Kloppa z druhé příčky ztrácí bod na ve-

doucí Chelsea, která vydřela díky skvělému výkonu gólmana Mendyho triumf 1:0 na půdě nováčka 

z Brentfordu� Z českého trojlístku ve West Hamu si proti Evertonu zahrál pouze Tomáš Souček, 

jenž pomohl Kladivářům k těsnému triumfu 1:0� Kapitán české reprezentace ale prožil smolný 

duel - nejprve mu v prvním poločase nebyl kvůli těsnému ofsajdu uznán gól, po změně stran jej pak 

Rondón nešťastně zasáhl kopačkou do obličeje a Souček tak musel krátce po nakonec vítězném 

gólu Ogbonny střídat� Na první výhru nadále čeká Newcastle, před svými novými vlastníky v St� 

James Parku padl s Tottenhamem 2:3� Za hosty protrhl střeleckou smůlu kanonýr Harry Kane, 

jenž rozvlnil síť vůbec poprvé v novém ligovém ročníku� 

Měl to být šlágr osmého bundesligového kola o tom, kdo ze soupeřů 
zvedne rukavici hozenou Dortmundem a vystřídá jej v čele tabulky. Jestli 
po sedmém kole pouze o skóre vedoucí Bayern, nebo v domácím prostředí 
hrající Bayer.

Za necelý poločas však bylo v Leverkusenu dokonale vymalováno! Obhájce titulu totiž vedl 5:0, 

to se bavorskému velkoklubu v historii bundesligy ještě nikdy nepovedlo� Ani Bayer takový debakl 

v první půli ještě nikdy nezažil… Čestný úspěch českého forvarda Patrika Schicka deset minut 

po přestávce, kdy pohotovou střelou zakončil přihrávku Floriana Wirtze, pachuť z nečekané to-

tální demolice jen kosmeticky upravil� Sedmým gólem v této sezoně se český reprezentant udržel 

v závěsu za tandemem Robert Lewandowski - Erling Haaland, který má na kontě devět branek, 

když svorně zaznamenal po dvou trefách�

Nad startem norského snajpra doma proti Mainzu visel do poslední chvíle velký otazník, neboť 

kvůli zdravotním problémům oblékl žlutočerný dres naposledy v polovině září a vynechal v repre-

zentační přestávce kvalifikační zápasy� Skóre sice hned na začátku otevřel výstavní ranou z hra-

nice šestnáctky kapitán Marco Reus, ale potom se Borussia v cestě za třemi body zase musela 

spolehnout na svoje největší ofenzivní eso, které svoji roli splnilo proměnou penaltou a pojistkou 

ve čtvrté minutě nastavení� Kouč Marco Rose tak přepsal historické anály vestfálského klubu, 

neboť žádný z jeho předchůdců na dortmundské lavičce nevyhrál pět domácích zápasů v úvodu 

sezony v řadě�

Primát jediného dosud neporaženého týmu stále patří čtvrtému Freiburgu, který remizoval 

1:1 s Lipskem, ovšem už v novém bundesligovém domově na stadionu Europa-Park� Nováček z Für-

thu v osmém utkání utrpěl sedmou porážku, tentokrát padl doma s Bochumí 0:1 a s pouhým jed-

ním bodem na kontě se krčí na posledním místě tabulky� 

BUNDESLIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Bayern 8 6 1 1 29:8 19

2� Dortmund 8 6 0 2 22:14 18

3� Leverkusen 8 5 1 2 21:12 16

4� Freiburg 8 4 4 0 12:6 16

5� Union Berlín 8 4 3 1 12:9 15

6� Wolfsburg 8 4 1 3 9:10 13

7� Kolín n. R. 8 3 3 2 13:14 12

8� RB Lipsko 8 3 2 3 16:8 11

9� Hoffenheim 8 3 2 3 17:11 11

10� M ǵladbach 8 3 2 3 10:11 11

11� Mohuč 8 3 1 4 8:8 10

12� Stuttgart 8 2 3 3 13:14 9

13� Hertha 8 3 0 5 10:21 9

14� Frankfurt 8 1 5 2 9:12 8

15� Bochum 8 2 1 5 5:16 7

16� Augsburg 8 1 3 4 4:14 6

17� Bielefeld 8 0 5 3 4:11 5

18� Fürth 8 0 1 7 5:20 1

PREMIER LEAGUE

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Chelsea 8 6 1 1 16:3 19

2� Liverpool 8 5 3 0 22:6 18

3� Manch. City 8 5 2 1 16:3 17

4� Brighton 8 4 3 1 8:5 15

5� Tottenham 8 5 0 3 9:12 15

6� Manch. Utd. 8 4 2 2 16:10 14

7� West Ham 8 4 2 2 15:10 14

8� Everton 8 4 2 2 13:9 14

9� Brentford 8 3 3 2 10:7 12

10� Wolves 8 4 0 4 8:8 12

11� Leicester 8 3 2 3 13:14 11

12� Aston Villa 8 3 1 4 12:12 10

13� Arsenal 7 3 1 3 5:10 10

14� Crystal Palace 7 1 4 2 8:11 7

15� Southampton 8 1 4 3 6:10 7

16� Watford 8 2 1 5 7:15 7

17� Leeds 8 1 3 4 7:15 6

18� Burnley 8 0 3 5 5:13 3

19� Newcastle 8 0 3 5 10:19 3

20� Norwich 8 0 2 6 2:16 2

 MANCHESTER UNITED SE TRÁPÍ, V SOBOTU PADL V LEICESTERU 2:4. 
 NA WOLFSBURG SI SEDLA KRIZE, TŘETÍ PORÁŽKU 
 V ŘADĚ UTRPĚL V BERLÍNĚ S UNIONEM (0:2). 

Rudí ďáblové klopýtají Bayern deklasoval Bayer

BUNDESLIGAPREMIER LEAGUE

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Salah M. Liverpool 7 4

2� Vardy J. Leicester 7 1

3� Antonio M. West Ham 5 3

4� Mane S. Liverpool 5 0

5� Fernandes B. Manchester Utd� 4 2

6� Firmino R. Liverpool 4 1

6� Son Heung-Min Tottenham 4 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Haaland E. Dortmund 9 3

2� Lewandowski R. Bayern 9 1

3� Schick P. Leverkusen 7 0

4� Awoniyi T. Union Berlín 6 0

5� Gnabry S. Bayern 5 0

6� Wirtz F. Leverkusen 4 6

7� Diaby M. Leverkusen 4 1

7� Nkunku C. RB Lipsko 4 1

9� Modeste A. Kolín n� R� 4 0

10� Kimmich J. Bayern 3 3

10� Müller T. Bayern 3 3

PROGRAM

9. KOLO

22�10� Arsenal - Aston Villa
23�10� Chelsea - Norwich, 

Crystal Palace - Newcastle, Everton - Watford,
Leeds - Wolves, Southampton - Burnley,

Brighton - Manchester City
24�10� Brentford - Leicester, 

West Ham - Tottenham, Manch� Utd� - Liverpool

VÝSLEDKY

8. KOLO

Newcastle - Tottenham 2:3 * Everton - West Ham 0:1
Brentford - Chelsea 0:1 * Aston Villa - Wolves 2:3

Leicester - Manchester Utd� 4:2
Manchester City - Burnley 2:0

Norwich - Brighton 0:0 * Southampton - Leeds 1:0
Watford - Liverpool 0:5

Arsenal - Crystal Palace (hráno po uzávěrce) PROGRAM

9. KOLO

22�10� Mohuč - Augsburg
23�10� Bayern - Hoffenheim, Bielefeld - Dortmund,

RB Lipsko - Fürth, Wolfsburg - Freiburg,
Hertha - Mönchengladbach

24�10� Kolín n� R� - Leverkusen, 
Stuttgart - Union Berlín, Bochum - Frankfurt

VÝSLEDKY

8. KOLO

Augsburg - Bielefeld 1:1 * Leverkusen - Bayern 1:5
Mönchengladbach - Stuttgart 1:1

Dortmund - Mohuč 3:1 * Frankfurt - Hertha 1:2
Freiburg - RB Lipsko 1:1 * Fürth - Bochum 0:1

Union Berlín - Wolfsburg 2:0
Hoffenheim - Kolín n� R� 5:0



42 43

LA LIGA

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Real Sociedad 9 6 2 1 12:7 20

2� Real Madrid 8 5 2 1 22:10 17

3� Sevilla 8 5 2 1 11:3 17

4� Atl. Madrid 8 5 2 1 11:6 17

5� Osasuna 9 5 2 2 13:12 17

6� Vallecano 9 5 1 3 15:9 16

7� Barcelona 8 4 3 1 14:8 15

8� Ath. Bilbao 8 3 4 1 7:4 13

9� Valencia 9 3 3 3 13:11 12

10� Betis 8 3 3 2 11:9 12

11� Villarreal 8 2 5 1 9:5 11

12� Mallorca 9 3 2 4 7:13 11

13� Espanyol 8 2 3 3 6:8 9

14� Elche 9 2 3 4 6:10 9

15� Cádiz 8 1 4 3 7:11 7

16� Celta Vigo 9 2 1 6 7:12 7

17� Granada 8 1 3 4 6:12 6

18� Levante 9 0 5 4 6:13 5

19� Alavés 7 1 0 6 2:12 3

20� Getafe 9 0 2 7 3:13 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Benzema K. Real Madrid 9 7

2� Oyarzabal M. Real Sociedad 6 1

3� Vinicius J. Real Madrid 5 2

4� Depay M. Barcelona 4 2

5� Suarez L. Atl� Madrid 4 1

6� Danjuma A. Villarreal 4 0

7� Soler C. Valencia 3 2

8� Correa A. Atl� Madrid 3 1

8� de Tomas R. Espanyol 3 1

8� En Nesyri Y. Sevilla 3 1

8� Lamela E. Sevilla 3 1

SERIE A

# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1� Neapol 8 8 0 0 19:3 24

2� AC Milán 8 7 1 0 18:7 22

3� Inter 8 5 2 1 23:11 17

4� AS Řím 8 5 0 3 16:9 15

5� Lazio 8 4 2 2 18:13 14

6� Atalanta 8 4 2 2 14:10 14

7� Juventus 8 4 2 2 12:10 14

8� Fiorentina 7 4 0 3 10:11 12

9� Bologna 8 3 3 2 13:15 12

10� Udinese 8 2 3 3 10:12 9

11� Empoli 8 3 0 5 10:16 9

12� Turín FC 8 2 2 4 9:8 8

13� Verona 8 2 2 4 17:17 8

14� Sassuolo 8 2 2 4 9:11 8

15� Spezia 8 2 1 5 10:20 7

16� Sampdoria 8 1 3 4 11:16 6

17� FC Janov 8 1 3 4 12:18 6

18� Cagliari 8 1 3 4 11:17 6

19� Venezia 7 1 2 4 5:12 5

20� Salernitana 8 1 1 6 6:17 4

NEJLEPŠÍ STŘELCI

# HRÁČ TÝM G A

1� Immobile C. Lazio 7 2

2� Joao Pedro Cagliari 6 2

3� Džeko E. Inter 6 1

4� Destro M. FC Janov 5 0

4� Martinez L. Inter 5 0

4� Osimhen V. Neapol 5 0

7� Veretout J. AS Řím 4 2

7� Zapata D. Atalanta 4 2

PROGRAM

10. KOLO

22�10� Osasuna - Granada
23�10� Valencia - Mallorca, Cádiz - Alavés,
Elche - Espanyol, Ath� Bilbao - Villarreal

24�10� Sevilla - Levante, Barcelona - Real Madrid,
Betis - Vallecano, Atl� Madrid - Real Sociedad

25�10� Getafe - Celta Vigo

VÝSLEDKY

9. KOLO

Barcelona - Valencia 3:1 * Villarreal - Osasuna 1:2
Celta Vigo - Sevilla 0:1 * Vallecano - Elche 2:1

Real Sociedad - Mallorca 1:0 * Levante - Getafe 0:0
Alavés - Betis, Espanyol - Cádiz (hráno po uzávěrce)

PROGRAM

9. KOLO

22�10� Turín FC - FC Janov, Sampdoria - Spezia
23�10� Salernitana - Empoli, Sassuolo - Venezia,

Bologna - AC Milán
24�10� Atalanta - Udinese, Fiorentina - Cagliari,

Verona - Lazio, AS Řím - Neapol, 
Inter - Juventus

VÝSLEDKY

8. KOLO

Juventus - AS Řím 1:0 * Neapol - Turín FC 1:0
Empoli - Atalanta 1:4 * FC Janov - Sassuolo 2:2
Udinese - Bologna 1:1 * Cagliari - Sampdoria 3:1

AC Milán - Verona 3:2 * Lazio - Inter 3:1
Spezia - Salernitana 2:1

Venezia - Fiorentina (hráno po uzávěrce)

Madridští giganti dostali volno, španělská liga tak má nečekaného vlád-
ce. Do čela se vyhoupli Baskové ze San Sebastianu! Zdá se, že z černého 
snu se pomalu probouzí slovutná Barcelona, která otočila duel s Valencií.

Také jsou královským klubem, hrdé označení si nesou už 112 let, kdy jim po pohárovém triumfu 

král Alfons XIII� propůjčil prestižní přídomek� Ovšem Real Sociedad San Sebastian se slávou ne-

může s tím madridským měřit ani náhodou� O úspěších z počátku 80� let, kdy získali dva slepené 

tituly, své jediné v historii, si mohou hrdí Baskové nechat jen zdát, fanoušci bývali zvyklí spíše 

na boj ve středu tabulky� Nicméně v posledních letech je tu zřejmé zlepšení: předloni 6� příčka 

a triumf v Copa del Rey, loni 5� místo� A teď vedou ligu! Naposledy dokázali zdolat nováčka z Mal-

lorky gólem z poslední minuty, když celý druhý poločas hráli v desíti! „Úžasný pocit, brečel jsem 

radostí� Dnes neusnu,“ smál se střídající Lobete, který duel rozhodl� „Čekali jsme trpělivě na šanci, 

náš zápal do hry se nám vyplatil� Všichni jsme šťastní,“ jásal kouč Alguacil� Teď jeho hochy čeká 

velký test na hřišti Atlétika�

Oba madridské celky dostaly od vedení soutěže volno, aby se jejich opory mohly zotavit 

po pozdním návratu z jihoamerické kvalifikace, ovšem třetí gigant v akci byl� Tápající Barcelona 

přivítala Valencii a oněměla už po pěti minutách, kdy poslal hosty do vedení vydařenou bombou 

kapitán Gaya� Brzy ovšem srovnal mladík Fati, do pauzy ještě proměnil penaltu Depay a v závě-

ru vydřenou výhru pojistil Coutinho� „Skvěle jsme zareagovali na nepovedený začátek, líbil se mi 

týmový přístup� Teď máme týden se třemi domácími zápasy, musíme toho využít,“ připomenul 

kouč Koeman duel Ligy mistrů s Kyjevem a nedělní El Clásico! Do špičky se dere i Sevilla, které 

stačil ke třem bodům z Viga jediný gól� Už žádný z týmů není v La Lize neporažený, poprvé v sezo-

ně prohrál i Villarreal, který doma padl s Pamplonou 1:2� Hosté vyhráli potřetí v řadě a upevnili si 

překvapivou pozici v elitní pětce� 

Elitní dvojička už výrazněji poodskočila, turínský gigant pokračuje 
ve vítězné sérii a dere se tabulkou vzhůru. Hned po reprezentační pauze 
se v Itálii děly tuze zajímavé věci, oba šlágry byly plné emocí.

Mistrovský Inter utrpěl první ligovou porážku v sezoně, domácí Lazio vyhrálo 3:1� Nový kouč 

Milánských Inzaghi, který byl nepřetržitě od roku 1999 spjatý s Laziem a posledních pět let jej 

vedl jako kouč, mohl jásat už po 12 minutách, kdy Perišič proměnil penaltu� Po hodině hry srovnal 

také z penalty Immobile a v závěru se děly věci! Hosté se vrhali do útoku, přestože jejich záložník 

Dimarco úpěl na trávníku bolestí, když se ale hra otočila na druhou stranu, mohutně se dožadova-

li, aby domácí zakopli míč� Ti to ale neudělali, Brazilec Anderson skóroval a stal se terčem pomsty� 

„Ztratili jsme hlavy� Rozhodčí má právo nechat pokračovat hru, zachovali jsme se nesmyslně,“ 

zlobil se Inzaghi� Hosty pak v nastavení ještě dorazil Milinkovič-Savič�

Dusno bylo i na Juventusu, který díky rychlé trefě šťastně přetlačil římský AS 1:0� Před pau-

zou sice srovnal Abraham, ovšem předtím byl faulován a sudí místo výhody pískal penaltu� Tu ale 

gólman Szczesny Veretoutovi lapil� Hosté na střely dominovali 14:6, ovšem obrana „Staré dámy“, 

řízená veterány Chiellinim s Bonuccim, odolala� „Lepší tým prohrál,“ hlesl kouč Mourinho a jeho 

domácí protějšek Allegri souhlasil: „Řím odehrál vynikající zápas� Takovéto bitvy rozhodují drobné 

epizodky a dnes šly všechny v náš prospěch�“ Příště Turínští zajíždějí na Inter! Tabulce vládne na-

dále bezchybná Neapol, která vyhrála i osmý zápas! Proti FC Turín ovšem lídr rozhodl až v 81� mi-

nutě� V příštím kole Neapolští jedou na horkou římskou půdu� Jen o dva bodíky zpět zůstává mi-

lánský AC, který připravil svým fanouškům velké nervy� S Veronou totiž po půli prohrával 0:2, 

když o druhou trefu se postaral z penalty Antonín Barák, jenže ve druhém poločase Rossoneri 

třemi góly zápas otočili! 

 SAN SEBASTIAN SE PO VÍTĚZSTVÍ 1:0 
 NAD MALLORKOU VYHŘÍVÁ V ČELE LA LIGY! 

 LAZIO ZÍSKALO CENNÝ SKALP MISTROVSKÉHO 
 INTERU, KTERÝ VE VYHECOVANÉM UTKÁNÍ ZDOLALO 3:1. 

Už vládne „druhý“ Real Šlágry ovládly emoce

SERIE ALA LIGA
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  Paraguay střídá u kormidla
U reprezentace Paraguaye skončil trenér Eduardo Berizzo� Vedení 
svazu argentinského kouče odvolalo po čtvrteční porážce 0:4 s Bolí-
vií v kvalifikaci o postup mistrovství světa 2022, po níž národní tým 
klesl v desetičlenné jihoamerické skupině na osmé místo� Paraguayci 
ve třech říjnových duelech získali pouze bod za remízu s Argentinou, 
navíc nevstřelili ani jeden gól� Na pátou příčku, která zajišťuje postup 
do baráže, ztrácí Paraguay čtyři body� Přímo se na MS do Kataru kva-
lifikují první čtyři týmy zóny CONMEBOL� Jednapadesátiletý kouč se 
ujal paraguayské reprezentace v únoru 2019, kdy vystřídal Kolumbijce 
Juana Carlose Osoria� 

  Zklamaný Challandes
Porážky v posledních dvou zápasech kvalifikace mistrovství světa 
2022 stály místo trenéra fotbalistů Kosova Bernarda Challandese� Ve-
dení svazu švýcarského kouče odvolalo po skončení říjnové reprezen-
tační fáze, v níž kosovský tým prohrál ve Švédsku (0:3) a nezvládl ani 
domácí duel s Gruzií (1:2)� Sedmdesátiletý kouč vedl kosovský národní 
tým od roku 2018 a odvolání ho zklamalo� „Byl jsem s naší prací spoko-
jený a jsem pyšný na to, co jsme zatím odvedli� Bylo potěšení s tímto 
týmem spolupracovat, a proto jsem zklamaný, že odcházím,“ přiznal 
po vyhazovu� Kosovo je v tabulce skupiny B po odehrání sedmi zápasů 
poslední se čtyřmi body� 

  Torres se vrátil zraněný
Španělský útočník Ferrán Torres se z finálových zápasů Ligy národů 
vrátil se zraněním nohy a Manchesteru City bude v nejbližších zápasech 
chybět� Podle vedení klubu Premier League má jedenadvacetiletý křídel-
ní hráč malou frakturu v pravé noze� Jak dlouho bude mimo hru, zatím 
zástupci „Citizens“ neupřesnili� Vyloučeno není ani to, že zmešká i zápasy 
španělské reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa v polovině listo-
padu� Pro trenéra Španělska Luise Enriqueho patří k oporám� V semifi-
nále Ligy národů s Itálií (2:1) postaral o obě branky� V základní sestavě 
byl i ve finále s Francií (1:2), v 84� minutě ale musel kvůli zranění vystřídat�

 SADO MANÉ NASÁZEL 
 V PREMIER LEAGUE UŽ 100 GÓLŮ. 

 ZRANĚNÝ FERRÁN TORRES BUDE 
 NYNÍ MANCHESTERU CITY CHYBĚT. 

  Třetí africký stovkař
Útočník Sadio Mané se stal ve víkendovém zápase na hřišti Watfordu 
třetím africkým fotbalistou v historii, který nastřílel v anglické lize 100 
branek� Připojil se tak k někdejšímu kanonýrovi Chelsea Didieru Dro-
gbovi a svému spoluhráči z Liverpoolu Mohamedu Salahovi, který zavr-
šil stovku v nedávném utkání s Leedsem� Devětadvacetiletý senegalský 
forvard však k dosažení této magické gólové hranice nepotřeboval ani 
jedinou penaltu, což z něj rovněž dělá teprve třetího fotbalistu mezi 
všemi stovkaři v historii Premier League�

  Vyhazov po derby
U fotbalistů Salernitany skončil trenér Fabrizio Castori� Poslední tým 
italské ligy propustil kouče po sobotní prohře 1:2 na hřišti regionálních 
rivalů ze Spezie, proti nimž jeho svěřenci neuhájili poločasové vedení� 
Na lavičce ho vystřídá Stefano Colantuono, který už u týmu působil 
v roce 2018� Castori dovedl v minulé sezoně mužstvo ze Salerna poprvé 
od roku 1999 zpět do nejvyšší soutěže, v aktuálním ročníku se ale týmu 
nedaří� Z osmi zápasů má Salernitana na kontě čtyři body za jednu vý-
hru a jednu remízu� V italské Serii A se stal třetím propuštěným trené-
rem v sezoně� Ke změně na lavičce už v září sáhli ve Veroně a Cagliari�

  Sahin vyměnil role
Bývalý turecký reprezentant Nuri Sahin ukončil kariéru� Někdejší zálož-
ník Dortmundu, Realu Madrid nebo Liverpoolu nyní bude působit jako 
trenér Antalyasporu, kde naposledy hrál� Třiatřicetiletý středopolař 
přišel do Antalyasporu loni v létě a minulý týden byl jmenován i jeho 
trenérem� S klubem podepsal pětiletou smlouvu� Proto nyní ukončil ka-
riéru, přestože od vedení měl svolení pokračovat v roli hrajícího kouče� 
V roce 2011 získal bundesligový titul s Dortmundem a o dva roky poz-
ději si s Borussií zahrál finále Ligy mistrů� Titulem se může pochlubit 
i z působení v Realu�
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  Sraz týden před Katarem?
Fotbalisté z evropských soutěží se příští rok budou moci k národním 
týmům připojit pouhý týden před startem mistrovství světa 2022� 
S odkazem na dopis UEFA, adresovaný 55 členským svazům� o tom in-
formoval francouzský deník L‘Équipe� Šampionát se kvůli velkým ve-
drům v Kataru uskuteční v netradičním podzimním termínu, kdy už bu-
dou evropské soutěže plně rozjeté� Mistrovství světa 2022 odstartuje 
21� listopadu a podle L‘Équipe budou evropské kluby muset uvolnit hráče 
pro potřeby reprezentací až teprve 14� listopadu�

  Camp Nou může být plný!
Barcelona může od nynějška využívat ve španělské lize plnou kapacitu 
stadionu Camp Nou� Úřady v Katalánsku zrušily dosud platná koronavi-
rová omezení při venkovních akcích, do ochozů se proto může vrátit až 
99�354 fanoušků� První zápas za nových podmínek sehrála „Barca“ v ne-
děli proti Valencii� Prestižní „El Clásico“ proti Realu Madrid je na pro-
gramu 24� října� Barcelona nehrála před plným hledištěm od loňského 
března, kdy se kvůli pandemii COVID-19 fotbalové soutěže poprvé za-
stavily� Dosud mohli fanoušci na největším evropském stadionu kvůli 
restrikcím zaplnit maximálně 60 procent jeho kapacity�

  Mounta ovlivnil zápas s Českem
Anglický reprezentant Mason Mount se nechal očkovat proti CO-
VID-19� Dvaadvacetiletý záložník Chelsea už nechce zažít podobné 
zklamání jako na letošním EURO 2020, kde kvůli karanténě přišel o zá-
věrečný zápas s Českem v základní skupině D� V prvních dvou duelech 
na šampionátu byl v základní sestavě, ale poté musel kvůli kontaktu 
s nakaženým do karantény� Přišel tak o výhru 1:0 nad českým výběrem 
a při následném osmifinálovém vítězství 2:0 nad Německem byl jen mezi 
náhradníky� „Mám za sebou dvě dávky� Že jsem přišel o velmi důležitý 
zápas, mělo na moje rozhodnutí vliv,“ prohlásil před utkáním kvalifikace 
MS 2022 s Maďarskem�

 MLADÍČEK PEDRI BUDE PATŘIT 
 BARCELONĚ AŽ DO ROKU 2026. 

 MASON MOUNTH SE RADĚJI 
 NECHAL OČKOVAT PROTI COVID-19. 

  Pedri se dohodl na nové smlouvě
Osmnáctiletý záložník Pedri se s Barcelonou domluvil na nové smlou-
vě� Katalánský velkoklub informoval o tom, že s ním podepíše kontrakt 
do roku 2026� Součástí dohody je i výstupní klauzule na jednu miliardu 
eur (asi 25 miliard korun)! Mladý středopolař přišel na Camp Nou loni 
z druholigového Las Palmas a v první sezoně byl s 53 zápasy nejvíce vy-
tíženým hráčem týmu� Barceloně také v jinak nepříliš vydařené sezoně 
pomohl k triumfu ve Španělském poháru� Na EURO 2020 patřil mezi 
klíčové hráče Španělska a přispěl k postupu do semifinále� Na turnaji, 
kde se představil jako nejmladší španělský reprezentant v historii, byl 
také zvolen do ideální sestavy a získal cenu pro nejlepšího mladého hrá-
če� Další úspěch si připsal na letošních olympijských hrách v Tokiu, kde 
s národním týmem získal stříbrné medaile� Celkem v sezoně odehrál 74 
zápasů, což z něj udělalo nejvytíženějšího hráče v celé Evropě!

  Milán bez jedničky
Brankářská jednička AC Milán Mike Maignan se podrobil operaci levého 
zápěstí a bude chybět minimálně dva měsíce� Šestadvacetiletý fran-
couzský gólman, který jako náhradník oslavil triumf Francie v Lize náro-
dů, měl se zápěstím už delší dobu potíže� Přesto v dosavadním průběhu 
italské Serie A odchytal sedm zápasů a dva přidal v Lize mistrů� Mezi 
milánskými tyčemi by ho měl zastoupit pětatřicetiletý bývalý rumunský 
reprezentant Ciprian Tatarusanu� Do role dvojky by měl jako volný hráč 
přijít o tři roky starší Antonio Mirante� Pro někdejšího brankáře Juven-
tusu nebo Parmy je připravena roční smlouva s opcí�

  Varane laboruje s třísly
Fotbalisté Manchesteru United se budou muset několik týdnů obejít bez 
francouzského obránce Raphaëla Varaneho, který si z reprezentačního 
srazu přivezl zranění třísel, kvůli němuž nedohrál finále Ligy národů� Fran-
cie v duelu o titul porazila Španělsko 2:1, zkušený osmadvacetiletý stoper 
musel nuceně vystřídat už v prvním poločase� Do Manchesteru přišel 
letos v létě z Realu Madrid� United za mistra světa z Ruska 2018 zaplatili 
údajně 34 milionů liber� V Premier League zatím odehrál pět zápasů�
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Příprava s Kuvajtem
v Olomouci

Česká reprezentace sehraje ve čtvrtek 11. listopadu v Olomouci příprav-
ný zápas s Kuvajtem, který bude předposledním duelem národního týmu 
v tomto kalendářním roce.

 ČESKÉ REPREZENTANTY ČEKÁ 11. LISTOPADU MAČ S KUVAJTEM. 

 UTKÁNÍ S KUVAJTEM BUDE PŘÍPRAVOU NA POSLEDNÍ DUEL KVALIFIKACE MS S ESTONCI. 

„Nepůjde sice o body do tabulky, ale budeme si moci vyzkoušet hrá-

če nebo taktické záměry, na což v soutěžních zápasech není prostor� 

Vždyť jen pár dnů nato nás bude čekat utkání proti Estonsku, v němž 

ještě budeme hrát o lepší výchozí pozici v baráži o postup na mistrov-

ství světa 2022� A hlavně nás potom v březnu bude čekat zmíněná klí-

čová baráž,“ říká trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý�

Česká nebo československá reprezentace se dosud utkala s Ku-

vajtem dvakrát� V roce 1995 ho v přípravě na jeho hřišti porazila 2:1 

a na mistrovství světa v roce 1982 ve Španělsku s ním ve skupině pře-

kvapivě remizovala 1:1� Kuvajtskou reprezentaci v letech 1996 až 1999 

vedl Milan Máčala, v letech 1999 až 2001 další český kouč Dušan Uhrin 

starší� Asijský tým je aktuálně na 142� místě žebříčku FIFA� 

Po zápase s Kuvajtem se Šilhavého svěřenci přesunou do Prahy, 

kde v úterý 16� listopadu na Letné absolvují poslední letošní duel proti 

Estonsku v rámci kvalifikace o postup na MS 2022 v Kataru� 
 TRENÉR NÁRODNÍHO TÝMU JAROSLAV ŠILHAVÝ. 

REPREZENTACEREPREZENTACE
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Schickova hvězda
stoupá vzhůru

Svým vítězným gólem do sítě Běloruska v kvalifikačním duelu v Ka-
zani se Patrik Schick zabydlel mezi elitní společností reprezentačních 
střelců v historii československého a českého fotbalu. Pětadvacetiletý 
útočník a druhý nejlepší kanonýr letošního EURO 2020 má nakročeno 
k dalšímu postupnému předbíhání legend, které jsou aktuálně před ním 
a zároveň i na dostřel. 

 PATRIK SCHICK SE UŽ V NÁRODNÍM 
 TÝMU PROSTŘÍLEL NA KÓTU 17 BRANEK. 

 NEJLEPŠÍM KANONÝREM ČESKÉ 
 REPREZENTACE JE S 55 GÓLY JAN KOLLER. 

Ve dvou desítkách hráčů figuruje i šest záložníků - jediný „stovkař“ 

Tomáš Rosický, Patrik Berger, Pavel Nedvěd, Antonín Panenka, Andrej 

Kvašňák a Luboš Kubík, kteří bývali skvělými exekutory trestných kopů 

i penalt, čímž srovnávali gólově krok s útočníky� Někteří mohli mít ješ-

tě skvostnější reprezentační bilanci� Druhá světová válka připravila 

o další střelecky produktivní roky v národním týmu nejen Josefa Bica-

na, který se může jako jediný pyšnit průměrem více než jedné branky 

na utkání, ale i nejlepšího střelce MS 1934 Oldřicha Nejedlého a třeba 

i autora jediné branky v památném římské finále Antonína Puče� Lídr 

pořadí Jan Koller si odbyl premiéru v reprezentaci až v šestadvaceti 

letech, ale i tak v ní vydržel rovných deset let� Jeho dlouholetý parťák 

Milan Baroš naopak skončil předčasně brzy bezprostředně po EURO 

2012 v Polsku, kde byl spolu s trenérem Michalem Bílkem hlavním ter-

čem nepochopitelné nevraživosti českých fanoušků� Ještě dříve než 

on uzavřeli reprezentační kariéru Tomáš Skuhravý a také Patrik Ber-

ger� „Bomber“ sehrál poslední zápas v den svých 30� narozenin na Let-

né v září 1995 v kvalifikaci EURO 1996 proti Norsku a jeho vítězný gól 

z penalty otevřel cestu samostatné české reprezentaci na premiérový 

šampionát do Anglie, kam už necestoval� Patrik Berger, který ve finále 

ve Wembley proti Německu poslal Česko do vedení rovněž proměně-

nou penaltou, se dobrovolně rozloučil s národním týmem v roce 2001 

v osmadvaceti letech� Důrazný forvard vicemistrů světa z Chile 1962 

Adolf Scherer přestal být povoláván už v šestadvaceti… 

JMÉNO ROČNÍK REPREZENTACE GÓLY STARTY PRŮMĚR 
NA ZÁPAS

Jan Koller 1973 1999-2009 55 91 0,604

Milan Baroš 1981 2001-2012 41 93 0,441

Antonín Puč 1907 1926-1939 35 61 0,574

Zdeněk Nehoda 1952 1971-1987 31 90 0,344

Pavel Kuka 1968 1990-2001 29 87 0,333

Oldřich Nejedlý 1909 1931-1939 29 44 0,660

Josef Silný 1902 1925-1934 28 50 0,560

Vladimír Šmicer 1973 1993-2005 27 81 0,333

Tomáš Rosický 1980 2000-2016 23 105 0,219

Adolf Scherer 1938 1958-1964 22 36 0,611

František Svoboda 1906 1926-1937 22 43 0,512

Patrik Berger 1973 1993-2001 18 44 0,409

Pavel Nedvěd 1972 1994-2006 18 91 0,198

Marián Masný 1950 1974-1982 18 75 0,240

Josef Bican 1913 1938-1949 18 16 1,125

Patrik Schick 1996 2016-? 17 33 0,515

Antonín Panenka 1948 1973-1982 17 59 0,288

Tomáš Skuhravý 1965 1985-1995 17 49 0,347

Vratislav Lokvenc 1973 1995-2006 14 74 0,189

Andrej Kvašňák 1936 1960-1970 13 47 0,277

Luboš Kubík 1964 1985-1997 13 56 0,232

Ladislav Vízek 1955 1977-1986 13 55 0,236



Ač je jedním z nejlepších gólmanů současnosti, v dresu Tottenhamu 
se mu trofeje vyhýbají velkým obloukem. Ještěže může reprezento-
vat! Před pár dny Hugo Lloris vychytal Francii premiérový triumf 
v Lize národů a v příštím roce povede zemi galského kohouta v roli 
kapitána za obhajobou titulu na mistrovství světa.

Hugo Lloris

Rekordman
Kohoutů
na rozcestí?

Hugo Lloris

Rekordman
Kohoutů
na rozcestí?
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Čtyřiatřicetiletý gólman si na závěrečný finálový turnaj Ligy národů 

přivezl parádní formu� V semifinále s Belgií (3:2) vytáhl v každém z po-

ločasů parádní zákrok proti Kevinu De Bruynemu, ve finále se Španěl-

skem (2:1) předvedl další výtečný výkon a blýskl se především klíčovým 

zákrokem v závěru při šanci Oyarzabala, jemuž zabránil ve vyrovnání� 

Francie díky jeho velkému přispění ovládla druhý ročník Ligy národů 

a vítězně se naladila na listopadový finiš kvalifikačních bojů o postup 

na mistrovství světa, v němž by lídr skupiny D měl proti Kazachstánu 

a Finsku definitivně stvrdit svůj postup na šampionát v Kataru�  

ŠLAPE NA PATY THURAMOVI
Poprvé si do branky Francie stoupl v listopadu 2008 při bezbran-

kové remíze v přáteláku s Uruguayí, o rok později už byl Lloris mezi 

třemi tyčemi jasnou jedničkou, která od té doby reprezentační zápa-

sy mešká jen kvůli zranění či karetním trestům� Francouzské fanoušky 

i média si omotal kolem prstu především výkony v barážovém dvojzá-

pase o postup na MS 2010 s Irskem, kterému pochytal několik gólovek 

a především jeho zásluhou - a kontroverznímu vítěznému gólu Galase 

z prodloužení, jemuž předcházela ruka Thierry Henryho - se Francouzi 

na šampionát do Jihoafrické republiky nakonec kvalifikovali� V následu-

jícím roce tak rodák Nice poprvé okusil atmosféru světového šampio-

nátu, na kterém o osm let později zaznamenal největší úspěch své kari-

éry, když v roli kapitána dovedl Mbappého a spol� až k zisku nejcennější 

fotbalové trofeje� Dosud Lloris za národní tým nasbíral 134 startů, více 

duelů za „Les Bleus“ odehrál jen mistr světa z roku 1998 a někdejší 

obránce Juventusu či Barcelony Lilian Thuram, kterého by tak mohla 

jednička Tottenhamu v blízké budoucnosti překonat�

ZÁPIS DO HISTORIE
Zápasové rekordy nesbírá Hugo Lloris jen v reprezentaci� Žádný jiný 

hráč v Premier League neodehrál za Tottenham více utkání než právě 

on� Devítileté angažmá francouzského kapitána v klubu ze severního 

Londýna je solidním počinem, není však nijak výjimečně dlouhé� Jeho 

nedávný zápis do historických statistik, který v bitvě s Wolves vytvořil 

svým 300� startem v nejvyšší anglické soutěži, tak svědčí o Llorisově 

vytrvalosti a konzistenci jeho výkonů, které jej na pozici jedničky udr-

 ZKUŠENÝ GÓLMAN SE MŮŽE BRZY STÁT REKORDMANEM 
 V POČTU STARTŮ ZA FRANCOUZSKOU REPREZENTACI. 

 DRES TOTTENHAMU OBLÉKÁ 
 HUGO LLORIS JIŽ DEVĚT LET. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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žely od příchodu do klubu během éry Andre Villase-Boase i během ná-

sledujících období, kdy kormidlo Spurs postupně drželi Tim Sherwood, 

Mauricio Pochettino, José Mourinho a nyní Nuno Espirito Santos�  

ČÍSLA NELŽOU
Ani Lloris, ostatně jako jakýkoliv jiný gólman, není bezchybný 

a na kontě má několik velkých minel, po nichž jeho tým lacino inka-

soval� K jeho velké smůle často přichází v ostře sledovaných zápa-

sech - ve finále mistrovství světa či proti týmům tzv� „Velké šestky“ 

v Premier League� Problémem je, že tyto chyby neodráží celkový ob-

raz jeho výkonnosti, nýbrž jej zkreslují� Možná tak překvapí statis-

tika, podle které je to právě Lloris, kdo v posledních osmi sezonách 

Premier League vychytal svému týmu nejvíce branek� Neboli jinými 

slovy - uchránil jej od inkasování� Lloris nejenže zastavuje střely, kte-

ré ostatní brankáři nechytí, ale činí tak konzistentně po celou svou 

dlouhou kariéru v Premier League, což ukazuje analýza očekávaných 

gólů po střele, která vypočítává kvalitu střely na základě mnoha 

proměnných, jakými jsou například vzdálenost, úhel, typ střely, při-

hrávka, která ke střele vedla či umístění střely, a dokáže stanovit 

pravděpodobnost, s jakou nakonec měla skončit v síti� V posledních 

osmi sezonách nejvyšší anglické soutěže tak Lloris celkem inkasoval 

o 35 gólů méně, než kolik bylo očekáváno vzhledem ke kvalitám střel, 

kterým čelil� A žádný jiný brankář včetně De Gey, Edersona, Alissona 

či Schmeichela se jeho statistikám ani nepřibližuje�

UDRŽÍ SPURS OPORU?
Pro trenéry i fanoušky Kohoutů je Lloris mezi třemi tyčemi na-

prostou samozřejmostí, v blízké budoucnosti však může být tomu-

to spojení konec, Llorisův kontrakt s Tottenhamem vyprší příští rok 

v červnu a zkušený Francouz se s klubem ještě nedohodl na jeho pro-

dloužení� Pokud k tomu brzy nedojde, již v lednu by mohl podepsat 

smlouvu s jiným mančaftem, do něhož by po skončení sezony odešel 

zadarmo� Zda ke zhmotnění noční můry fanoušků Tottenhamu sku-

tečně dojde, napoví následující týdny a výkony Spurs, nikdo by se 

asi Llorisovi nemohl divit, kdyby se v závěru kariéry vydal do týmu, 

v němž by měl šanci na zisk některé z cenných trofejí, které se mu při 

angažmá v Tottenhamu obloukem vyhýbají� Na klubové úrovni během 

celé své kariéry oslavil jen zisk francouzského poháru a Superpoháru, 

a to již v roce 2012 v barvách Lyonu, což je na kapitána francouzského 

nároďáku vcelku chudá bilance… 

 NEJVĚTŠÍHO ÚSPĚCHU KARIÉRY DOSÁHL HUGO LLORIS 
 V ROCE 2018, KDY FRANCII DOVEDL K TITULU MISTRŮ SVĚTA. 

 HUGO LLORIS S TROFEJÍ PRO VÍTĚZE LIGY NÁRODŮ. 

Hugo Lloris
Celé jméno: Hugo Hadrien Dominique Lloris * Narozen: 26� 

prosince 1986, Nice * Výška: 188 cm * Pozice: brankář * 

Klub: Tottenham Hotspur * Číslo dresu: 1 * Kariéra (roky, 

tým, zápasy, čistá konta): 2005-2008 Nice 78 / 30, 2008-

2012 Lyon 201 / 66, 2012-? Tottenham 380 / 129; národní tým 

2008-? Francie 134 / 60

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY
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Slavia zdolala Slovácko, tři body
i pro Liberec, Spartu a Plzeň

V devátém kole se v napínavém boji na půdě Slovácka radovaly fotba-
listky Slavie, které na jihu Moravy dokázaly otočit nepříznivě se vyvíje-
jící vývoj zápasu. Liberec porazil Duklu, Sparta nedala šanci Pardubicím 
a Plzeň si doma poradila s Lokomotivou.

 SLÁVISTKY DOKÁZALY VYHRÁT NA PŮDĚ SILNÉHO SLOVÁCKA 2:1. 

 HRÁČKY SLAVIE I NADÁLE BEZ BODOVÉ ZTRÁTY KRALUJÍ PRVOLIGOVÉ TABULCE. 

1. FC Slovácko - SK Slavia Praha 1:2 (0:0)

Již v pátek se odehrála dvě utkání 9� kola 1� ligy žen� V Uherském 

Hradišti hostilo Slovácko Slavii a Pražanky pořádně potrápilo� Ty měly 

sice více nebezpečných situací, ale domácí fotbalistky držela skvěle 

chytající Růžičková, která si navíc poradila v 18� minutě z pokutovým 

kopem Šurnovské� Největší šance Moravanek přišla chvilku před pau-

zou, na centr Morávkové však Waltrová těsně nedosáhla�

Po změně stran stadion v Uherském Hradišti zažil euforii, když se 

krásně trefila domácí Morávková� Slavia však rychle srovnala, Šurnov-

ská z trestného kopu dala také výstavní gól� Čtvrt hodiny před kon-

cem došlo k obratu, po autovém vhazování napřáhla ke střele Khýrová 

a rozvlnila síť za Růžičkovou podruhé� Pražanky si tak odvezly ze Slo-

vácka těsnou výhru 2:1�

FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha 2:1 (2:0)

Druhý páteční duel se odehrál také na hlavní stadionu, liberecký 

Slovan U Nisy hostil Duklu� Severočeškám vyšla lépe první polovina 

a šly do vedení� Po přihrávce Dinh Thanhové prošla středem Kantar-

ská a otevřela skóre, následně se z asistentky stala střelkyně a bylo to 

o dva góly� Po přestávce však Pražanky zabraly a v 56� minutě se pove-

denou střelou po rohovém kopu prosadila Dvorská� Další branka však 

v Liberci nepadla a Slovan tak porazil Duklu 2:1 i podruhé v sezoně�

FK Pardubice - AC Sparta Praha 0:16 (0:8)

Sobotní program svedl dohromady předposlední Pardubice 

a druhou Spartu, která nedala Východočeškám šanci� Než se totiž 

domácí perníkářky rozkoukaly, fotbalistky letenského klubu vedly 

po deseti minutách o tři góly� Poločasový stav se nakonec zastavil 

na čísle osm a stejný počet gólů si nechala Sparta i na druhý polo-

čas� Na vysoké výhře se pěti góly podílela Lucie Martínková, hattrick 

vstřelila také Cvrčková�

FC Viktoria Plzeň - Lokomotiva Brno H.H. 2:0 (1:0)

V neděli se dohrávalo 9� kolo na půdě Viktorie Plzeň, kam dorazila br-

něnská Lokomotiva� Západočešky zvítězily díky dvěma gólům Mrázové 

a poskočily na čtvrté místo�  Foto: gol�cz - Pavel Jiřík ml�

www.fotbal.cz

1. FC SLOVÁCKO - SK SLAVIA PRAHA 1:2 (0:0)

Branky: 49� Morávková - 51� Šurnovská, 73� Khýrová

FC SLOVAN LIBEREC - FK DUKLA PRAHA 2:1 (2:0)

Branky: 15� Kantarská, 36� Dinh Thanhová - 56� Dvorská

FK PARDUBICE - AC SPARTA PRAHA 0:16 (0:8)

Branky: 19�, 53�, 57�, 73� a 86� Martínková L�, 2�, 4� a 37� Cvrčková, 10� a 69� Pochmanová, 
35� a 39� Bužková, 52� a 59� Ringelová, 22� Dlasková, 90� Křivská

FC VIKTORIA PLZEŇ - LOKOMOTIVA BRNO H.H. 2:0 (1:0)

Branky: 40� a 83� Mrázová

TABULKA 1. LIGY ŽEN 2021/22

1� SK Slavia Praha 8 34:1 24

2� AC Sparta Praha 8 58:2 21

3� 1. FC Slovácko 7 19:3 18

4� FC Viktoria Plzeň 9 15:17 11

5� FC Slovan Liberec 9 10:20 11

6� Lokomotiva Brno H. H. 9 13:24 10

7� FK Pardubice 9 8:51 4

8� FK Dukla Praha 9 3:42 0

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Fotbalová asociace slaví 
sto dvacet let od založení

Dnes je tomu 120 let, co byl založen Český svaz footballový (ČSF). Stalo 
se tak v sobotu 19. října 1901 v staroměstské restauraci U zlaté váhy v uli-
ci Karoliny Světlé. FAČR tedy slaví významné jubileum.

 ČESKÝ FOTBAL SE ZA 120 LET OD ZALOŽENÍ SVÉ ASOCIACE MŮŽE PYŠNIT MNOHA 
 ÚSPĚCHY, O ČEMŽ SVĚDČÍ I SÍŇ SLÁVY VYBUDOVANÁ V PRAŽSKÉM SÍDLE FAČR. 

 PAVEL NEDVĚD SE PO JOSEFU MASOPUSTOVI STAL DRUHÝM ČECHEM, 
 KTERÝ ZÍSKAL NEJPRESTIŽNĚJŠÍ OCENĚNÍ FOTBALISTA EVROPY. 

Na schůzi se tehdy v roce 1901 sešlo sedmnáct klubů či kroužků, až 

na tři výjimky všechny z Prahy� Byly to Athletic-Club Praha, SK Olym-

pia v Košířích, ČAFC Královské Vinohrady, FK Vyšehrad, Hradčanský 

Fotbalový kroužek, SK Horymír Praha, SK Union na Žižkově, SK Olym-

pia Praha VII, AFK Karlín, SK Meteor v Praze VIII, Malostranský Fotba-

lový kroužek, AC Sparta Praha, SK Slavia v Praze, Fotbalový kroužek 

Česká vlajka Letná, SK Plzeň, FC Union Plzeň a Český Athletic Club 

v Roudnici nad Labem� 

Prvním předsedou ČDF se stal čtyřiadvacetiletý medik Karel Freja, 

původně nejlepší hráč Slavie, v době volby už střední útočník vino-

hradského ČAFC� Nejvyšší fotbalový orgán v zemi s postupem let 

měnil názvy, postavení v rámci sportu a tělovýchovy a také pochopi-

telně své předsedy� 

Dříve nebylo jednoduché určit, kdo byl tím nejdůležitějším� Měnila 

se hierarchie a tím i post nejvyššího� 

Do roku 1917 to byl předseda Českého svazu fotbalového, po vzni-

ku republiky od roku 1918 do 1922 pak předseda Československého 

svazu fotbalového� Tento svaz trval dál, ale protože tu byly ještě 

menšiny, které měly svazy německý, židovský, maďarský a polský, tak 

v roce 1922 vznikla Československá asociace fotbalová, která trva-

la až do roku 1948� S přestávkou let 1939 - 1945 sdružovala všech-

ny výše uvedené svazy, tedy i Československý svaz fotbalový� Ten 

po rozdělení Československa a vzniku Protektorátu Čechy a Morava 

začal de facto pracovat jako Český svaz fotbalový� Od roku 1946 se 

zase přeměnil na Československý svaz fotbalový� Pak došlo k různým 

změnám organizace i názvů�

http://www.fotbal.cz
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 MÍSTO MEZI VELIKÁNY ČESKÉHO FOTBALU BEZESPORU PATŘÍ „PEPI“ BICANOVI. 

Mezi léty 1948 až 1952 spadal fotbal do Československé obce so-

kolské, v letech 1952 až 1957 fotbal patřil pod Státní výbor pro těles-

nou výchovu a sport, od vzniku ČSTV v roce 1957 do roku 1968 měl 

fotbal v tomto orgánu svoji Ústřední sekci� 

V období uvolnění v letech 1969 až 1970 jsme měli Českosloven-

skou asociaci fotbalovou, pak v letech 1970 až 1989 Československý 

fotbalový svaz (stále patřil pod ÚV ČSTV)� V letech 1989 až 1993 zde 

byla Československá fotbalová asociace� 

Po rozdělení státu vznikl Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS) 

a ten byl v roce 2011 přeměněn ve Fotbalovou asociaci České repub-

liky (FAČR)�

Celkem fotbal od roku 1901 dosud vedlo fotbalový svaz nebo aso-

ciaci celkem 34 předsedů, někteří i opakovaně� Část z nich se zapsa-

la do fotbalové historie významně, jiná zase méně� Do první skupiny 

patří například O� Petřík, J� Fanta, R� Pelikán, V� Valoušek, F� Blažej, J� 

Rogl, J� Tománek, R� Kocek, V� Jíra a F� Chvalovský� Během jejich funkč-

ního období fotbal slavil největší úspěchy na mezinárodních turnajích 

či docházelo k důležitým pozitivním změnám ve struktuře a organiza-

ci nejrozšířenější míčové hry�

Fotbal nasbíral za dobu své historie u nás významné úspěchy: stří-

bra z mistrovství světa 1934 a 1962, zlato z ME 1976, stříbro z EURO 

1996, zlato z olympiády 1980 a stříbro z OH 1964� Slávu českého fot-

balu šířili velikáni jako Josef Bican, držitelé Zlatých míčů Josef Ma-

sopust a Pavel Nedvěd nebo brankář Petr Čech� Skvělých fotbalistů 

bychom napočítali stovky a seznam úspěchů českého fotbalu by byl 

pořádně dlouhý� Mnohé připomíná Síň slávy českého fotbalu v sídle 

na pražském Strahově, která byla letos doplněna o fakta týkající se 

historie a slaveného výročí�

Více o stodvacetileté úspěšné historii vypovídá nový seriál vyrobený 

na počest slavného výročí� Má název Česká fotbalová mašina, tvoří jej 

šest desetiminutových dílů a premiéru bude mít již brzy na ČT sport� 

Český fotbal má co slavit a současná generace na co navazovat! 
www.fotbal.cz

FAČR skládá seriálem 
Česká fotbalová mašina 
hold fotbalové historii!

FAČR slaví 120 let našeho fotbalu a z tohoto důvodu mj. připravila pro 
všechny fotbalové fanoušky i speciální šestidílný dokumentární seriál, 
který pod názvem Česká fotbalová mašina bude skládat hold největším 
historickým úspěchům českého fotbalu. 

 HISTORII ČESKÉHO FOTBALU PŘIBLÍŽÍ NOVÝ ŠESTIDÍLNÝ 
 DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL ČESKÁ FOTBALOVÁ MAŠINA. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 PŘEDSEDA FAČR PETR FOUSEK. 

www.fotbal.cz

 PRVNÍ DÍL DOKUMENTU ČESKÁ FOTBALOVÁ MAŠINA 
 MOHOU DIVÁCI VIDĚT NA PROGRAMU ČT SPORT 19. ŘÍJNA 2021. 

„Natáčení předcházel pečlivý průzkum televizního i rozhlasového 

archivu a jsem rád, že jsme díky tomu mohli využít např� i autentických 

komentářů těch nejslavnějších zápasů naší historie� Speciálně pro naše 

natáčení se uvolila navíc celá řada slavných jmen, jakými jsou Panenka, 

Dobiáš, Uhrin st�, Rott, Lička, Mašek a další, se kterými byla opravdu 

radost spolupracovat,“ říká režisér celého projektu Marek Dobeš�

Jednotlivé díly budou na sebe ve vysílání ČT sport vždy s týdenní 

periodicitou navazovat, tzn� že premiéra se bude vysílat vždy v úterý 

(od 19� 10� do 23� 11�), reprízu si budou moci pustit diváci následně v pá-

tek (od 22� 10� do 26� 11�)�

„Celý projekt jsme připravovali přibližně rok a chtěl bych v tom-

to ohledu poděkovat všem, kteří se na něm podíleli� Věříme, že jsme 

v rámci předem dané stopáže udělali maximum pro to, abychom jedno-

duchou a srozumitelnou cestou oslovili třeba i mladší generaci spor-

tovně aktivních jedinců� Aby i ona nezapomínala na to, jakých týmo-

vých i individuálních úspěchů jsme byli v Česku, resp� Československu, 

ve spojení s fotbalem součástí,“ dodává Michal Jurman� 

 SPOLUAUTOR A PRŮVODCE SERIÁLEM MICHAL JURMAN PŘI NATÁČENÍ DOKUMENTU. 

„Historie fotbalových úspěchů na našem území je natolik široká, že 

by vydala snad i na dvacet podobných dílů, naší ambicí ale nebylo na-

točit maximálně detailní obrazovou encyklopedii fotbalu� Jednotlivé 

úspěchy jsme se snažili zařadit do nejen politického kontextu doby, 

vzpomenout jsme chtěli ale i na celou řadu důležitých funkcionářů, 

na jejichž práci se v odlesku úspěchů fotbalistů mnohdy zapomíná,“ 

říká scenárista a průvodce seriálem Michal Jurman�

První díl s podnázvem Z Roudnice do Říma budou moci diváci shléd-

nout na programu ČT sport v úterý 19� 10� 2021, tedy přesně v den, 

kdy slavíme 120 let od založení Českého svazu footballového (ČSF)� Jak 

napovídá podtitul 1� dílu, věnovat se bude časovému období od prvních 

zmínek fotbalu u nás až po slavné MS v roce 1934, ze kterého si národní 

tým odvezl fantastické stříbrné medaile�

„Český a československý fotbal se má v celosvětovém měřítku 

opravdu čím chlubit a my v tomto směru ani v dnešní uspěchané době 

nesmíme rezignovat na znalost naší historie� Je to právě tato znalost, 

která nás vždycky opravňuje dělat kvalitně naši práci směrem do bu-

doucna� Jsem rád, že mohla jít FAČR v tomto směru příkladem,“ uvedl 

předseda FAČR Petr Fousek�

ČESKÁ FOTBALOVÁ MAŠINA 
(6 DÍLŮ NA ČT SPORT)

Režie: M� Dobeš * Scénář: M� Dobeš, M� Jurman, M� Matoušek
Dramaturgie: M� Jurman, J� Vopršal * Komentář: P� Rímský

Hrají: P� Kříž, B� Saudková, D� Švehlík aj�
Premiéra: úterý 19�10� ve 23:10 na ČT sport 
(repríza v pátek 22�10� v 16:05 na ČT sport)

http://www.fotbal.cz
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 FOTBALISTÉ SLAVIE BUDOU POKRAČOVAT V CESTĚ 
 ZA OBHAJOBOU POHÁROVÉHO TRIUMFU DOMA PROTI ZLÍNU, 
 SPARŤANÉ CESTUJÍ K OSMIFINÁLOVÉMU MAČI DO TEPLIC. 

www.fotbal.cz

Los osmifinále MOL Cupu

Obhájci trofeje, fotbalisté pražské Slavie, v osmifinále MOL Cupu přiví-
tají Zlín. Finalista uplynulého ročníku a aktuální lídr ligové tabulky Plzeň 
se představí v Mladé Boleslavi, další ze spolufavoritů Sparta nastoupí 
v Teplicích. Rozhodl o tom los v sídle FAČR na Strahově. Úředním hracím 
termínem je středa 27. října.

 LOS OSMIFINÁLE MOL CUPU PROBĚHL 
 TRADIČNĚ V SÍDLE FAČR NA PRAŽSKÉM STRAHOVĚ. 

 TABULE S LOSEM OSMIFINÁLOVÝCH DVOJIC. 

Slavia se se Zlínem naposledy utkala v úvodním kole této ligové sezo-

ny a zvítězila těsně 1:0� Úřadující mistr vyhrál posledních pět vzájem-

ných duelů, v minulém pohárovém souboji v dubnu 2017 ale „Ševcům“ 

podlehl v semifinále doma 0:1� Zlínští následně MOL Cup vyhráli� Také 

Plzeň s Mladou Boleslaví na sebe narazily na úvod ligové sezony a Vik-

toria doma zvítězila 2:1� Na hřišti středočeského soupeře ale třikrát 

po sobě nevyhrála� Vloni ve čtvrtfinále poháru Plzeň doma Mladou Bo-

leslav porazila v přestřelce 4:2� Sparta v posledním vzájemném duelu 

na jaře rozdrtila Teplice doma 7:2� V poháru se oba soupeři naposledy 

utkali předloni v dubnu ve čtvrtfinále a Letenští na Stínadlech zvítězili 

až po penaltovém rozstřelu� Sparta na Teplice po pohárovém zápa-

se narazí i na začátku listopadu v lize� Stejně na tom budou i další dvě 

dvojice� Slovácko s Karvinou a Ostrava s ligovým nováčkem Hradcem 

Králové si pohárový souboj rovněž zopakují ve 14� kole nejvyšší soutěže, 

pouze si prohodí pořadatelství�

Ve hře v tomto ročníku zůstává 14 z 16 prvoligových mužstev, 

z týmů z nejvyšší soutěže dosud vypadly Liberec a Pardubice� Přemo-

žitel Východočechů ze 3� kola Jihlava nastoupí ve vršovickém „Ďolíč-

ku“ proti domácím Bohemians 1905� Druhému druholigovému celku 

v osudí Varnsdorfu přisoudil los osmifinále severočeský souboj v Jab-

lonci� Osmifinále je posledním kolem, které se bude hrát na podzim, 

čtvrtfinále se uskuteční v březnu� Tři z posledních čtyř ročníků MOL 

Cupu ovládl úřadující ligový mistr Slavia, v sezoně 2019/2020 zvítě-

zila Sparta� 

LOS OSMIFINÁLE MOL CUPU 

Mladá Boleslav - Plzeň * Jablonec - Varnsdorf * Teplice - Sparta

Slovácko - Karviná * Ostrava - Hradec Králové

České Budějovice - Olomouc * Bohemians 1905 - Jihlava * Slavia - Zlín

http://www.fotbal.cz
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http://www.fotbal.cz


www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

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


72 73AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

O senzaci kola se postarali 
poslední Žabinští Vlci Brno. 

Teplice dál vedou…

Tabulka 1. Futsal ligy je sice neúplná, ale zajímavá. Daří se třeba Ústí nad 
Labem nebo České Lípě. Poslední týmy loňské sezony už mají devět bodů. 
Zabrali i Žabinští Vlci, kteří doma otočili duel se Slavií Praha. 

 ŽABINŠTÍ VLCI BRNO PORAZILI SENZAČNĚ SLAVII. 

 SOUBOJ BRNĚNSKÉHO JANA HROMKA (VLEVO) A SLÁVISTY DANIELA. 

Pražané vedli na jihu Moravy ještě ve 36� minutě 2:1 a nic nenasvěd-

čovalo tomu, že si body neodvezou� Jenže domácí Hansl vyrovnal a Sla-

vii šla do power play� Chtěla vyhrát� Risk však nevyšel� Žabinští Vlci při-

dali další dvě trefy a slavili senzační výhru� 

„Když jsme srovnali stav a soupeř z nutnosti plně bodovat šel 

do power play, věřil jsem, že ho potrestáme� Skvělý večer pro vlčí 

smečku, která ještě zdaleka nevzdala svoji účast v nejvyšší soutěži,“ 

VÝSLEDKY 7. KOLA 1. FUTSAL LIGY

FK CHRUDIM - HELAS BRNO ODLOŽENO

ŽABINŠTÍ VLCI BRNO - SK SLAVIA PRAHA 4:2 (1:2)

Branky: 10� Chráscina (Pokorný), 37� Hansl (Havlín), 38� Havlín, 40� Bílý (Havlín) - 
11� Daniel (Záruba), 11� Daniel (Leovski)�

SK OLYMPIK MĚLNÍK - SVAROG FC TEPLICE 1:5 (1:2)

Branky: 20� Nečas (Zdržálek) - 6� vlastní, 13� Felipinho (Diece), 
25� Abrham (Varela), 26� Felipinho (Senra), 27� Adriano (Duarte)�

SK DYNAMO PCO Č. BUDĚJOVICE - SK INTEROBAL PLZEŇ 2:11 (0:5)

Branky: 23� Benát, 33� Pecka (Perina) - 
1� Vnuk (Seidler), 1� Seidler (Holý), 6� Zdráhal (Buchta), 10� Seidler (Vnuk), 

11� Künstner, 23� Havel (Künstner), 24� Vnuk (Holý), 28� Seidler (Künstner), 
32� Holý (Seidler), 37� Vnuk, 37� Vnuk (Němec)�

FC RAPID ÚSTÍ N. L. - FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA 2:1 (2:0)

Branky: 1� Gajdoš (Koc), 14� Fernando (Tichý) - 29� Maur (Fichtner)�

FTZS LIBEREC - AC SPARTA PRAHA 17 2:5 (2:1)

Branky: 8� Jelínek (P� Bína), 13� vlastní - 3� Angellot (Křivánek), 
36� Křivánek (Carlinhos), 38� Neto, 38� Křivánek, 39� Angellot�

Foto: Martina Šperková

Foto: Martina Šperková

PROGRAM 1. FUTSAL LIGY

Úterý 19. října: SK Slavia Praha - Helas Brno (19:30, živě HbbTV a web ČT Sport), 

FK Chrudim - Svarog FC Teplice (20:15, živě ČT Sport)�

Středa 20. října: AC Sparta Praha 17 - SK Interobal Plzeň (20:00)�

Pátek 22. října: Helas Brno - FC Démoni Česká Lípa (19:30), 

SK Slavia Praha - SK Dynamo PCO České Budějovice (20:00), 

Svarog FC Teplice - FC Rapid Ústí n� L� (20:00)�

Neděle 24. října: FK Chrudim - FTZS Liberec (19:00)�

Pondělí 25. října: AC Sparta Praha 17 - Žabinští Vlci Brno (20:00)�

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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 VYROVNANÝ ZÁPAS ROZHODL 
 ÚSTECKÝ BRAZILEC FERNANDO. 

Jelikož byl zápas Chrudimi odložen, za vedoucí Teplice se dosta-

la Plzeň, která deklasovala 11:2 České Budějovice� Dynamo tak kleslo 

na předposlední místo tabulky� Lídr ze severu Čech vyhrál 5:1 v Měl-

níku� „Jsou to důležité tři body, které nás utvrzují v tom, že jdeme 

správným směrem� Rozhodlo se ve druhé půli, kdy jsme dali tři rychlé 

góly a zodpovědně dohráli zápas,“ konstatoval teplický brankář Mar-

tin Mareš� 

V posledním nedělním zápase zastavil Rapid Ústí vítěznou sérii Dé-

monů, když je doma porazil těsně 2:1� Oba týmy mají tedy shodně de-

vět bodů� V loňské sezoně jich měl Rapid celkem deset a Démoni osm� 

Oba mančafty se tak prezentují v mnohem lepší formě�  

 RADOST JIŘÍHO BÍLÉHO Z GÓLU NA 4:2 DO SÍTĚ SLAVIE. 

vzkázal brankář Brňanů Jaroslav Pšurný po první výhře v sezoně� Tre-

nér Slavie David Frič pogratuloval soupeři a k porážce řekl: „Odehrá-

li jsme utkání z pohledu nasazení na dvacet procent a byli jsme za to 

po právu potrestáni�“

Ani rival ze Sparty nepředvedl oslnivý výkon v Liberci� Domácí dlou-

ho vedli 2:1, nakonec však Pražané díky Angellotovi a Křivánkovi zvítězili 

5:2� „Zápas se mi vůbec nehodnotí dobře, nejsem vůbec spokojený s dě-

ním na hřišti,“ soptil kouč Sparty Beni Simitči� „Vyhráli jsme zaslouženě, 

protože celý druhý poločas jsme šli za vítězstvím víc, takže otázkou jen 

bylo, kdy výsledek otočíme�“

TABULKA 1. FUTSAL LIGY

1� Svarog FC Teplice 6 5 1 0 32 : 15 16

2� SK Interobal Plzeň 5 4 0 1 40 : 11 12

3� FK Chrudim 4 4 0 0 31 : 4 12

4� SK Olympik Mělník 6 3 0 3 32 : 24 9

5� AC Sparta Praha 17 5 3 0 2 23 : 20 9

6� Helas Brno 5 3 0 2 18 : 20 9

7� Démoni Česká Lípa 7 3 0 4 20 : 24 9

8� FC Rapid Ústí n. L. 7 3 0 4 17 : 35 9

9� SK Slavia Praha 5 2 1 2 11 : 17 7

10� FTZS Liberec 7 2 0 5 21 : 22 6

11� Dynamo PCO České Budějovice 6 1 0 5 12 : 29 3

12� Žabinští Vlci Brno 7 1 0 6 13 : 49 3

 RAPID SE DOTÁHL NA DÉMONY, KDYŽ JE PORAZIL 2:1.  

www.fotbal.cz

Foto: Martina Šperková

Foto: Kryštof Hanzl

 TEPLICE UDRŽELY VEDENÍ V SOUTĚŽI 
 NA PŮDĚ OLYMPIKU MĚLNÍK. 

Foto: Dana Šubová

Foto: Kryštof Hanzl

http://www.fotbal.cz
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Příští číslo Gólu vyjde 
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