
FOTBALOVÝ TÝDENÍK  |  53. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ V ÚTERÝ  27. 10. 2020  |  43/2020

Do Kataru cesta těžká…  10    Z trojlístku uspěl jen Liberec  28    Herthu srazil náhradník  37

 TOMÁŠ 

 KALAS 

„Zápas jsem dochytal se 
zatejpovaným prstem a práškem 
proti bolesti. Mám natažené vazy, 
ale snad budu v pohodě, “ říká 
brankář Slovanu po výhře nad Gentem.

 FILIP NGUYEN

Zlatan 
Ibrahimovič

„Chci postupový 
hattrick!“

  Věk je jen číslo!  
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Vážení čtenáři!

V Česku se sice fotbalový svět zastavil, ale zá-

sluhou Evropské ligy do našich krajů přeci jen na-

koukl. Zatímco v Praze na Letné nezbyl po nájezdu 

plejerů z Lille sparťanům ani bod, na severu Čech 

v Liberci zavládla euforie. Borci Slovanu se totiž 

vytáhli na favority z Gentu a zásluhou fotbalového 

umu a nesmírné bojovnosti poslali hosty s namis-

trovaným koučem zpět do Belgie s porážkou 0:1. 

Velmi výrazně se na úspěchu Liberce podílel Filip 

Nguyen. Osmadvacetiletý brankář, který včetně 

předkol drží v soutěži čisté konto téměř 300 minut, 

však nejen v rozhovoru pro Gól zůstává skromný: 

„Že nedostáváme branky, není jen moje zásluha. 

Kluci skáčou do střel, zodpovědně brání a nedělají 

kraviny.“ Tak ať „nedělají kraviny“ i tento čtvrtek 

v další pohárové bitvě, tentokrát v Bělehradě.

Jestliže Filip Nguyen začíná do reprezentace 

pomalu nakukovat, o rok mladší Tomáš Kalas patří 

k jejím stabilním členům. V druholigovém anglic-

kém Bristolu se v této sezoně dočkal pocty v podo-

bě kapitánské pásky, Gólu však prozradil, že v hlavě 

nosí další sen. „Bylo by pro mě ještě o něco vážnější 

ocenění být kapitánem, pokud by byl Bristol hrál 

Premier Legaue.“ Zkušený stoper už totiž dvakrát 

zažil postup z Championship do zřejmě nejprestiž-

nější evropské ligové soutěže, ale coby hráč hostují-

cí z Chelsea v Middlesbrough v roce 2016 a ani poté 

ve Fulhamu v roce 2018 nezůstal. Nyní je však v jiné 

situaci, do Bristolu totiž již loni v létě z londýnského 

velkoklubu natrvalo přestoupil…

Krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://facr.fotbal.cz/board/board/29
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STALO SE... STALO SE...

„DRES MI NOSÍ ŠTĚSTÍ“
„Je skvělé, že jsme do Evropské ligy vstoupili vítězně. Udělali jsme radost i našim fa-

nouškům, měl jsem v telefonu velký počet gratulací. Když jsem po utkání odcházel ze hřiš-

tě, jeden z pořadatelů mě dokonce prosil o dres. Rád bych mu vyhověl, bohužel jich máme 

omezený počet. A navíc konkrétně s tímto dresem bych se loučil nerad. Nosí mi totiž štěstí. 

Odchytal jsem v něm na podzim všechny čtyři pohárové zápasy a vždycky jsme zvítězili. 

Těší mě, že včetně předkol jsem v Evropské lize dostal zatím jen jeden gól. Skoro tři sta 

minut bez gólu zní dobře, takovou porci minut snad nemám ani v lize.

„DOCHYTAL JSEM POD PRÁŠKY“
Že nedostáváme branky, ale není jen moje zásluha. Kluci skáčou do střel, zodpovědně 

brání a nedělají kraviny. Proti Gentu jsme v permanenci byli všichni. Hráli jsme spíš bez 

balonu, ale důležité je, že máme tři body. Zápas jsem dochytal se zatejpovaným prstem 

a práškem proti bolesti. V první půli na mě soupeř tvrdě vystřelil po odpískání ofsajdu. 

Byla moje blbost, že jsem situaci vypustil. Buď jsem ji měl dohrát, nebo se na střelu vy-

kašlat. Měl jsem ruku uvolněnou, míč mě trefil do ukazováčku. Mám natažené vazy, prst je 

oteklý, ale snad nejde o nic vážného a budu v pohodě.

 FILIP NGUYEN PŘEDVÁDÍ JEDEN ZE SVÝCH ZÁKROKŮ 
 V POHÁROVÉM MAČI S GENTEM, KTERÝ SLOVAN VYHRÁL 1:0. 

Fotbalový týden Filipa Nguyena

„V pohárech nám
nikdo nevěřil!“

Evropskou ligu chytá poprvé, přesto si brankář 
libereckého Slovanu FILIP NGUYEN na evropské 
scéně počíná jako zkušený mazák. I s poraněným 
prstem vychytal ve čtvrtečním duelu belgický 
Gent, výrazně přispěl k výhře 1:0. Včetně před-
kol drží v soutěži čisté konto téměř 300 minut.

 V LIBERCI PŮSOBÍ FILIP NGUYEN PO PŘÍCHODU Z VLAŠIMI OD ÚNORA 2018. 

  Pekhart porazil Lavičku
Útočník Tomáš Pekhart pomohl Legii Varšava 
gólem v dohrávce 5. kola polské Ekstraklasy k do-
mácímu vítězství 2:1 nad Slaskem Wroclaw, který 
vede český kouč Vítězslav Lavička, a sedmou 
trefou v sezoně si upevnil pozici nejlepšího střel-
ce soutěže. V 73. minutě zvýšil jedenatřicetiletý 
forvard na 2:0 po rychlém protiútoku, který sám 
založil kolmou přihrávkou z vlastní obranné po-
loviny. Z druhé vlny pak ve vápně poslal do sítě 
míč, jenž k němu vyrazil po předchozím centru ze 
strany slovenský brankář hostů Matúš Putnovský.

  Jankto se blýskl 
v Bergamu
Reprezentační záložník Jakub Jankto přispěl v 5. 
kole italské Serie A gólem a asistencí k vítězství 
Sampdorie Janov na hřišti čtvrtfinalisty Ligy 
mistrů Atalanty Bergamo. Pro čtyřiadvacetileté-
ho středopolaře to byl třetí ligový zásah v dresu 
janovského klubu. Hosté se ujali vedení ve 13. 
minutě po nekompromisní ráně Quagliarelly pod 
břevno. Sedmatřicetiletý kapitán Sampdorie mohl 
přidat druhou branku krátce před přestávkou, ale 
z penalty nevyzrál na gólmana Sportiella. Navýšit 
skóre se povedlo až po hodině hry Thorsbymu, kte-
rý hlavou zužitkoval přesný Janktův centr na zadní 
tyč. V 80. minutě sice snížil z penalty domácí 
forvard Zapata, ale v nastaveném čase přidal po-
jistku na tři body po rychlém brejku a technickém 
zakončení k tyči český záložník.

  Vaclík 
od Eibaru k Eibaru
Český brankář Tomáš Vaclík chytal za FC Sevilla 
poslední soutěžní zápas 6. července, kdy se však 
v 90. minutě doma v utkání La Ligy proti Eibaru 
zranil, a protože kouč Lopetegui měl v tu dobu již 
vystřídáno, musel tehdy za něj mezi tyčemi zasko-
čit v nastaveném čase autor jediné branky Ocam-
pos. Comeback jedenatřicetileté reprezentační 
„jedničky“ se odehrál v sobotu a opět byl u toho 
v Seville tým Eibaru. Tentokrát hosté stejným vý-
sledkem zvítězili, když se v 41. minutě trefil Kike. 

  Gólové centry 
vedly k bodu
Dva krajní čeští obránci dostali svými ideálními 
gólovými centry svoje týmy do vedení a zároveň 
tak přispěli k bodovému zisku proti favorizova-
ným soupeřům za remízy 1:1. Vladimír Coufal 
po akci svého parťáka a krajana Tomáše Součka 
našel v 18. minutě v sobotním domácím duelu 
West Hamu s Manchesterem City v šestnáctce 
kanonýra Michaila Antonia, který parádními 
nůžkami otevřel skóre zápasu. Theodor Gebre 
Selassie v nedělním zápase Brém doma proti Hof-
fenheimu už v 5. minutě adresoval z pravé strany 
centrovaný míč Maxi Eggesteinovi, který ho hned 
z první uklidil do sítě.

  Vrba skončil v Razgradu
Trenér Pavel Vrba po necelém roce končí u fotba-
listů Ludogorce Razgrad. Bývalý kouč české repre-
zentace byl propuštěn krátce poté, co ve čtvrtek 
s Ludogorcem prohrál v úvodním kole základní 
skupiny Evropské ligy doma 1:2 s Antverpami. Šes-
tapadesátiletý trenér nedokázal dovést ambiciózní 
klub do vysněné skupiny Ligy mistrů, bulharský 
šampion v srpnu vypadl už ve 2. předkole, v němž 
podlehl doma pozdějšímu přemožiteli pražské Sla-
vie dánskému Midtjyllandu 0:1. Ludogorec převzal 
na přelomu roku poté, co vloni po podzimní části 
skončil v Plzni. S týmem z Razgradu na jaře získal 
bulharský titul, v únoru v úvodním kole vyřazova-
cí fáze Evropské ligy nestačili jeho noví svěřenci 
na Inter Milán. Spolu s ním končí i čeští asistenti 
Zdeněk Bečka a Martin Ticháček. Tým dočasně po-
vede Stanislav Genčev, který byl hlavním trenérem 
už od loňského srpna do prosince. 

  Dagmar Damková 
rezignovala
V minulých dnech rezignovala Dagmar Damková 
na své tři funkce - členky Výkonného výboru FAČR, 
v němž působila od roku 2013, na post předsed-
kyně Řídící komise pro Čechy a také na členství 
v Komisi rozhodčích UEFA, ve které pracovala jako 
první žena od roku 2011.

Foto: fcslovanliberec.cz

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

 SVATOPLUK PLUSKAL 

i z důvodu, že se přerušila česká liga. Je super, že díky postupu do pohárů můžeme hrát 

soutěžní zápasy. Nehrát vůbec jako na jaře by bylo na hlavu. Pošetříme také síly, než 

se liga zase rozjede. Potom toho budeme mít hodně, budeme možná tahat nohy. Jsem 

optimista, věřím, že se liga rozjede příští víkend. Prvoligoví fotbalisté jsou, co se týká 

testování na koronavirus, nejkontrolovanější skupinou v republice.

„VYHRÁT I V BĚLEHRADĚ BY BYLA PECKA“
V lize chceme znovu skončit na pohárových příčkách. Jiné cíle v Liberci být ani ne-

můžou. Letošní předkola Evropské ligy pro nás byla velkou zkušeností, super zážitkem. 

Každý z nás by si tohle chtěl za rok zopakovat. Lepší by samozřejmě bylo postoupit přímo 

do základní fáze. Jenže tohle tady asi dlouho nebude. Teď se ale soustředíme na čtvrtek, 

kdy nás čeká zápas na půdě Crvene zvezdy Bělehrad. Vyhrát i tam by byla pecka. Když 

ale budeme hrát tahle dobře dál, mohl by vyjít i postup.“ 

„BYLI JSME PODCEŇOVANÍ“
Gent byl sebevědomý. Na tiskové konferenci den před zápasem jeho trenér prohlá-

sil, že si přijeli pro tři body. Osobně mi bylo úplně jedno, co říkal, tohle je každého věc. 

Ale vrátilo se mu to porážkou. Možná si dá příště pozor. (smích) Každopádně náš trenér 

Hoftych tohle použil jako motivační věc před utkáním. Zafungovala. Těší nás, že jsme 

jediní z českých klubů v Evropské lize získali body. Vadilo mi, že nás spousta lidí i expertů 

podceňovala. Co jsem četl a slyšel... Tvrdili například, že Slavia udělá šest bodů s Beer 

Ševou, s námi vlastně nikdo nepočítal ani v předkolech. Ale dostali jsme se do skupiny, 

vyhráli hned první zápas. Z toho pohledu jde o satisfakci.

„VĚŘÍM, ŽE SE LIGA BRZY ROZJEDE“
O postupu se nemá smysl nyní bavit, je odehraný teprve jeden zápas. Pokusíme se 

hrát dál, jak nejlíp umíme. A uvidíme, na co to bude stačit. Každopádně, pokud by se 

postoupilo, šlo by o ještě větší pohádku než doteď. Že jsme v Evropské lize je příjemné 

FILIP NGUYEN * Narozen: 14. září 1992 * Výška: 191 cm * Váha: 85 kg * Stav: svobodný 
* Fotbalový post: brankář * Hráčská kariéra: Braník (1998-2000), Sparta Praha (2000-
2011), Loko Vltavín (2011-2012), Sparta Praha (2012-2015), Nový Bydžov (2015-2016), Vla-
šim (2016-2018), Slovan Liberec (2018-?) * Česká liga: 67 zápasů * Největší úspěchy: po-
zvánka do A-týmu ČR (2020), postup do základní skupiny Evropské ligy (2020)

 VÝBORNÉ VÝKONY PŘINESLY LIBERECKÉMU BRANKÁŘI POZVÁNKU 
 DO NÁRODNÍHO TÝMU. NA PRVNÍ REPREZENTAČNÍ START ZATÍM ČEKÁ. 

STALO SE...

 FILIP NGUYEN DIRIGUJE OBRANU SLOVANU. JAK SE BUDE NEJEN JÍ ALE CELÉMU 
 TÝMU DAŘIT VE ČTVRTEČNÍM MAČI EVROPSKÉ LIGY NA PŮDĚ CZ BĚLEHRAD? 

  Královec 
pískal „Kanonýry“
Mezinárodně nejuznávanější český rozhodčí 
Pavel Královec se představil se svými asisten-
ty Ivo Nádvorníkem a Tomášem Mokruschem 
(čtvrtým arbitrem byl Karel Hrubeš) v úvodním 
utkání skupinové fáze Evropské ligy ve Vídni, 
kde hostil Rapid londýnský Arsenal. Favorizova-
ní „Kanonýři“ prohrávali od 51. minuty po bran-
ce Fountase, ale nakonec si odvezli domů výhru 
2:1 zásluhou dvou slepených gólů Davida Luize 
a Aubameyanga, kteří během čtyř minut otočili 
nepříznivý výsledek.

  Lecjaks 
asistoval v Soluni
Český obránce Jan Lecjaks ve službách Omonie 
Nikósia si připsal asistenci v utkání skupiny  
Evropské ligy v Soluni proti domácímu PAOK. 
V 16. minutě přihrál Bautheacovi na vedoucí gól, 
domácí vyrovnali v 56. Murgem na konečných 
1:1. Hosté si na řecké půdě alespoň částečně 
spravili chuť po vyřazení v play off Ligy mis-
trů Olympiakosem Pireus. Ve čtvrtek přivítají 
na Kypru PSV Eindhoven.

  Viděl soupeře Sparty
V úvodním kole skupinové fáze Evropské ligy 
byl delegován Miroslav Liba jako UEFA Observer 
na utkání Celtic Glasgow-AC Milán, v němž hod-
notil výkon zkušeného slovinského rozhodčího 
Mateje Juga a jeho krajanů-asistentů. Zároveň ale 
viděl ve vzájemném duelu dva protivníky pražské 
Sparty. „Bylo to pěkné utkání, hosté byli tech-
nicky lepší, mají sehraný a dynamický tým. Celtic 
se snažil, po kontaktním gólu na 1:2 měl několik 
příležitostí, nikoliv však vyložených šancí k vyrov-
nání. Milán pak v nastaveném čase svoji zaslou-
ženou výhru potvrdil. Sparta se dostala do velmi 
silné skupiny, ve které všichni tři její soupeři chtějí 
hrát pohledný otevřený fotbal. Je to pro ni skvělá 
zkušenost zahrát si proti špičkovým evropským 
celkům,“ konstatuje bývalý dlouholetý prvoligový 
a mezinárodní arbitr.

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

ŘÍJEN
27. ŘÍJNA

1977 Jiří Jarošík 2000-2005 23/0

1985 Daniel Kolář 2009-2016 29/2

28. ŘÍJNA

1930 Svatopluk Pluskal 1952-1965 56/1

1939 Evžen Hadamczik - - - - - - - -

1981 Milan Baroš 2001-2012 93/41

1986 Mario Holek 2009-2015 8/0

29. ŘÍJNA

1962 Josef Csaplár - - - - - - - -

30. ŘÍJNA

1942 Stanislav Štrunc 1966-1970 3/0

31. ŘÍJNA

1955 Stanislav Pelc 1982-1985 3/0

1972 René Wagner 1995-2001 11/3

LISTOPAD
1. LISTOPADU

1976 Petr Johana 2001-2003 13/0

1983 Václav Svěrkoš 2008-2010 11/3

1989 Jan Morávek 2010-2011 3/0

2. LISTOPADU

1919 Jozef Balázsy 1947 3/1

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Do Kataru
cesta těžká…

V roce 2022 by se mělo v Kataru uskutečnit fotbalo-
vé mistrovství světa. Zatímco v Africe, v Asii i v Jižní 
Americe už kvalifikace běží, pro 55 evropských zemí, 
sdružených v UEFA, není ještě ani známo vylosová-
ní kvalifikačních skupin, kterých bude deset. Minu-
lý čtvrtek FIFA oznámila podrobnosti losu, který se 
uskuteční 7. prosince od 18 hodin v Curychu. Vzhle-
dem k pandemii COVID-19 a souvisejícím omezením 
se los bude konat jako virtuální událost bez přítom-
nosti zástupců členských asociací.

 JAROSLAV KOLÁŘ  PRAHA 

Jak známo, pro Evropu je rezervováno třináct míst. Ta obsadí 

deset vítězů skupin a pak také další tři celky, které vzejdou z ná-

sledné další kvalifikace. Utkání ve skupinách, obsazených šes-

ti nebo pěti týmy, budou sehrána na jaře a na podzim roku 2021 

a boj o zbývající tři místa proběhne na jaře 2022.

Zajímavé informace se týkají rozdělení do košů, ze kterých se 

bude losovat složení skupin. Ač se dlouho mělo za to, že nasazení 

bude probíhat shodně, jako bylo nasazováno pro los kvalifikace 

na EURO 2020, tedy podle umístění v probíhající Lize národů, není 

tomu tak! FIFA si pro svoji soutěž použije vlastní žebříček nazvaný 

FIFA/Coca-cola World Ranking, konkrétně umístění k 26. listopa-

du tohoto roku, tedy po listopadových utkáních. Na každou aso- 

ciaci čekají ještě tři zápasy, ale na pořadí, které se poněkud slo-

žitě počítá z výsledků za čtyři poslední roky, se toho příliš mnoho 

ve srovnání s říjnem měnit nebude.

Pro Česko nejde o fatální změnu. Dosud se mělo za to, že je 

potřeba vyhrát svoji skupinu B Ligy národů, aby národní tým byl 

nasazen do druhého koše. Nyní je jisté, že reprezentace skon-

čí ve třetím koši, protože v žebříčku jí patří dělené 26. místo  

z 55 evropských zemí.

Mohlo by se tedy říci, že dvě prohry se Skotskem, které veli-

ce omezily naději na výhru ve skupině Ligy národů, nemusí tolik 

mrzet. Je tu však jedno ale! Výhra ve skupině Ligy národů je dů-

ležitá ze dvou důvodů. Za prvé znamená postup do první divize 

a možnost se utkat se třemi špičkovými soupeři a ještě k tomu 

získat větší provizi než v divizi druhé. Za druhé jde o to, že za ur-

čitých okolností by první místo ve skupině mohlo zajistit přímou 

účast v dodatečné kvalifikaci o postup na MS. Rovnalo by se totiž 

umístění na druhém místě v kvalifikační skupině.

Klíč k postupu na světový šampionát je totiž takový, že kromě 

deseti přímých postupujících vítězů základních skupin si o tři 

zbývající místa zahraje deset zemí z druhých míst těchto kvali-

fikačních skupin, a právě i dva vítězové skupin Ligy národů - ti, 

kteří si ještě postup, nebo vstup do následné kvalifikace nezajis-

tili a jsou tak říkajíc na řadě. 

Tedy konkrétně - pokud všichni čtyři vítězové skupin Ligy ná-

rodů z první divize budou na prvním, nebo druhém místě v kvali-

fikaci, což je téměř jisté, pak by dva nejlepší vítězové druhé divize 

Ligy národů šli do kvalifikace. Pokud by se tedy Češi před Skoty 

přece jen dostali, měli by naději na baráž o MS, i kdyby nebyli 

na druhém místě ve skupině a byli třeba až čtvrtí…

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Ligu národů 
dohrají v Plzni

Dva zápasy v jednom dějišti zvolilo vedení 
reprezentace i s ohledem na složitou koronavi-
rovou situaci v zemi, národnímu týmu díky tomu 
odpadne přesun. V Plzni se český celek napo-
sledy představil před rokem a po výhře 2:1 nad 
Kosovem postoupil z kvalifikace na EURO 2020. 
UEFA na začátku října povolila zaplnit stadiony 
maximálně do 30 procent kapacity, pokud to 
umožní místní úřady. Kvůli aktuální situaci v Čes-
ku je ale velmi nejisté, zda na zápasy do Doo- 
san Areny budou nějací diváci smět. Reprezen-
tantům patří v Lize národů ve skupině B2 druhé 
místo se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Skotsko. 
Vítěz si zajistí postup do elitní Ligy A. V druhém 
ročníku Ligy národů jde i o dvě místa v play off 
o mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. 

 POSLEDNÍ ZÁPAS V PLZNI 
 SEHRÁLI ČEŠTÍ REPREZENTANTI 
 V LISTOPADU 2019 PROTI KOSOVU. 

 POKUD ZŮSTANE V PLATNOSTI AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ LOSOVACÍCH KOŠŮ, 
 ČEŠTÍ REPREZENTANTI BY SE V KVALIFIKACI MS 2022 VYHNULI SKOTŮM… 

 … A TAKÉ DALŠÍMU SOUPEŘI Z PROBÍHAJÍCÍ LIGY NÁRODŮ SLOVÁKŮM, 
 KTEŘÍ JSOU STEJNĚ JAKO SVĚŘENCI KOUČE JAROSLAV ŠILHAVÉHO V KOŠI C. 

AKTUÁLNĚ

Čeští reprezentanti odehrají v listopa-
du oba závěrečné domácí zápasy Ligy ná-
rodů s Izraelem a se Slovenskem na sta-
dionu v Plzni. V listopadu nastoupí stejně 
jako v říjnu ke třem utkáním. Nejprve se 
11. listopadu představí v prestižním pří-
pravném zápase v Lipsku proti domácím 
Němcům, mistrům světa z roku 2014. 
O čtyři dny později v Plzni přivítají Izrael 
a 18. listopadu zakončí druhý ročník Ligy 
národů federálním derby se Slovenskem.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Dodatečná kvalifikace ale bude na jaře 2022 sázkou do loterie 

a bude, podobně jako je to nyní s dodatečnou kvalifikací o EURO 

2020, hodně záležet na losu. Hraje se totiž obdobně, tedy jedno-

kolově. Dvanáct celků (deset z druhých míst kvalifikace a dva zmí-

nění vítězové skupin z Ligy národů) budou rozděleni do tří skupin 

po čtyřech. Z každé skupiny vyjde jeden postupující na MS. Proto-

že se nebude hrát na odvety, bude stačit vyhrát dva zápasy - semi-

finále a finále - a hodně záleží na soupeři a ještě více na tom, kdo 

bude mít štěstí hrát doma.

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN
Losování proběhne ze šesti košů, v pěti bude po deseti zemích, 

v šestém pak zbývajících pět. Dá se očekávat, že vítězové skupin 

z první divize Ligy národů budou mít skupiny pětičlenné, protože 

by měli v přestávce mezi jarem a podzimem stihnout nejen EURO 

2020, dovolí-li ho COVID-19 sehrát, ale i závěrečný turnaj Ligy ná-

rodů… A jaké by mohlo být rozložení jednotlivých košů s přihléd-

nutím na říjnový žebříček (ten by se mohl ještě trochu změnit, ale 

minimálně na hranicích mezi koši):

KOŠ A: Belgie, Francie, Anglie, Portugalsko, Španělsko, 

Chorvatsko, Itálie, Dánsko, Německo, Nizozemsko

KOŠ B: Švýcarsko, Polsko, Švédsko, Wales, Ukrajina, 

Rakousko, Srbsko, Turecko, Rusko, Irsko

KOŠ C: Slovensko, Island, Severní Irsko, Norsko, Rumunsko, 

Skotsko, ČESKO, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Řecko

KOŠ D: Finsko, Slovinsko, Černá Hora, Severní Makedonie, 

Bulharsko, Albánie, Gruzie, Izrael, Bělorusko, Lucembursko

KOŠ E: Kypr, Arménie, Faerské ostrovy, Estonsko, Ázerbájdžán, 

Kosovo, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Andorra

KOŠ F: Moldavsko, Malta, Lichtenštejnsko, 

Gibraltar, San Marino

Poznámka: posun by mohl nastat mezi Nizozemskem a Švý-

carskem, mezi Irskem a Slovenskem, a za určitých okolností 

by do boje o druhý koš mohly zasáhnout i Island a Severní Irsko, 

a na hraně je i souboj mezi Řeckem a Finskem. Bude záležet, jak 

si tyto země povedou v závěrečných listopadových zápasech. 

 NAOPAK BY MOHLI NARAZIT NA KYPŘANY, 
 KTEŘÍ JSOU AŽ V PÁTÉM LOSOVACÍM KOŠI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://chcipiskat.cz/
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Z trojlístku českých klubů v Evropské lize uspěl v úvodním kole 

překvapivě pouze Slovan Liberec. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha 

porazili doma gólem Júsufa Hilála a díky několika skvělým zákro-

kům brankáře Filipa Nguyena belgický Gent 1:0. 

KRESBA TÝDNE

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


Sezonu začal skvěle - vstřeleným gólem. Obránce anglického 
druholigového Bristolu TOMÁŠ KALAS věří, že do konce soutěže 
přidá alespoň jeden, čímž by si vytvořil osobní rekord. Český re-
prezentant, který už doléčil zraněné rameno, navíc od léta zažívá 
novou roli kapitána mužstva.

Tomáš Kalas:

„Chci dovršit
postupový
hattrick!“

Tomáš Kalas:

„Chci dovršit
postupový
hattrick!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

 Kvůli poraněnému ramenu jste odehrál v pátek po delší 

době celý zápas. Remíza se Swansea sedí?

„Remíza je spravedlivá. Potkaly se dva vyrovnané týmy, které 

chtěly hrát fotbal. Chvilkama se na utkání dalo i dívat. Celkový po-

čet šancí byl vyrovnaný, tedy klasický remízový duel.“

 Potřetí v řadě jste nevyhráli, nicméně po sedmi kolech 

jste druzí. Se startem do soutěže panuje v Bristolu spokojenost?

„Samozřejmě. Když se podíváme na tabulku, všichni budou 

spokojení. Ale na druhou stranu, především dva předešlé zápasy 

měly být za víc než jeden bod. Z tohoto hlediska žádné uspokojení 

určitě není. Máme teď před sebou tři těžké duely, ze kterých taky 

nemusíme vytěžit ani bod. Ale být druzí po sedmi kolech je pořád 

dobrý začátek.“

 Je cílem Bristolu postup do Premier League?

„Tohle je cíl každého klubu, kromě nováčků. Nebo těch, kteří 

na takovou ambici nemají požadovaný rozpočet. Ve hře o postup 

je až patnáct týmů, které chtějí být v první šestce. My jsme mezi 

nimi. Jakýmkoli způsobem se chceme pokusit o Premier League. 

Ať už přímo z prvních dvou míst, nebo přes play off.“

 V minulosti jste byl u dvou postupů, kvůli častým hosto-

váním jste si Premier League doposud nezahrál. O to větší moti-

vaci nyní máte?

„Pokud by se postoupilo, věřím, že bych v Bristolu zůstal a ne-

byl bych poslán někam jinam, jako se mi to stávalo dříve v jiných 

 LONI V LÉTĚ TOMÁŠ KALAS PO DEVÍTI LETECH 
 DEFINITIVNĚ OPUSTIL CHELSEA A PŘESTOUPIL DO BRISTOL CITY. 

 V TÝMU ROBINS ALE ČESKÝ STOPER PŮSOBIL UŽ OD SRPNA 2018, 
 KDY TAM ODEŠEL Z LONDÝNSKÉHO VELKOKLUBU NA HOSTOVÁNÍ. 

„Nejsem autoritativní 
typ. Proberu záležitosti 

s každým zvlášť.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 DŮRAZNÝ OBRÁNCE Z OSOBNÍCH SOUBOJŮ ROZHODNĚ NEUTÍKÁ. 

klubech. Takže mým velkým přáním je dovršit postupový hattrick 

a zůstat minimálně jednu sezonu v Premier League. Být součástí 

týmu a pravidelně hrát.“

 Je pro vás příjemné, že jste se po letech konečně usadil?

„Tohle byl v posledních letech můj cíl. Než jsem v Bristolu pode-

psal delší smlouvu, měl jsem přání usadit se v dobrém mužstvu, 

které má ambice. Je evidentní, že se nyní věci ubírají dopředu, ni-

koli do stran nebo dozadu. Je to takhle pro mě mnohem jednoduš-

ší. Lidé v klubu i kolem něj si zvykají na mě, já na ně. Vědí, co ode 

mě můžou očekávat. Celkově se na hráče fanoušci dívají trošku ji-

nak, pokud klubu patří a nejsou v něm jen na hostování. Takže ano, 

z tohoto hlediska jsem moc spokojený, že mám v Bristolu zázemí. 

A dá se předpokládat, že zůstanu déle než jednu sezonu.“

 V létě jste se stal kapitánem. Považujete si takové dů-

věry?

„Nejsem extra komunikativní typ. Nejsem takový, že bych 

na někoho vyletěl nebo někomu udílel rady. Jsem spíš tišší, 

klidnější. Nikdy jsem se nepovažoval za velkého fotbalistu. Mít 

kapitánskou páku je pro mě nová role. Když se mě trenér zeptal, 

jestli ji přijmu, odpověděl jsem mu na rovinu, že sice s radostí 

a veškerou pokorou, ale ať ode mě neočekává, že budu jiný než 

doposud. Moje slova přijal. Takže tak nějak vzniklo, že mi byla 

přidělena kapitánská páska.“

 Cítíte od spoluhráčů větší respekt?

„U některých vůči mně narostl. Člověk si této důvěry váží, jde 

o ocenění za dřinu v dosavadní kariéře. Pásku si užívám. Kaž-

 ČESKÝ REPREZENTANT PATŘÍ MEZI KLÍČOVÉ BORCE BRISTOL CITY 
 A V AKTUÁLNÍ SEZONĚ DOKONCE PŮSOBÍ V ROLI KAPITÁNA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Sezonu jste ale začal skvěle, trefil jste se hned na jejím 

začátku. Věříte, že ke gólu přidáte bratříčka?

„Rád bych. A pak třeba i sestřičku. Jenže dva góly za jednu se-

zonu jsem zatím nikdy nedal. Na svoje střelecké statistiky nemůžu 

být hrdý. Mých pět branek za posledních deset let není mnoho.“

 Už od jara se hraje fotbal nejen v Anglii bez diváků. Zvykl 

jste si na ticho na stadionech?

„Zvykl jsem si prakticky hned. Nechci říkat, že diváky během 

utkání nevnímám. Ale většinou se koncentruju na hru do té míry, 

že fanoušky pominu. Že nejsou na stadionu, je škoda nejen pro 

nás hráče, ale především pro ně. Speciálně v Anglii je fotbal pro 

fanoušky svátkem. Celý víkend se v rodinách organizuje podle zá-

pasu. Teď jim bylo odejmuto, na čem vyrostli nebo čím žili.“

ROZHOVORROZHOVOR

 FOTBALOVÝ CESTOVATEL SI UŽ ZAHRÁL ZA OSM TÝMŮ VČETNĚ LONDÝNSKÉHO FULHAMU, 
 KTERÉMU V SEZONĚ 2017/18 POMOHL K POSTUPU DO ELITNÍ PREMIER LEAGUE. 

dopádně na sobě teď mám nálepku nejen nejdražšího přestupu, 

nejlépe placeného hráče, ale jsem navíc i kapitán. Víc toho na ra-

menou už nést nemůžu.“ (smích)

 Rozkopané koše v kabině nebo plamenné proslovy se 

od vás spoluhráči ani nyní nedočkají?

„Jsem takový, že raději za dotyčným hráčem zajdu osobně. 

Řeknu, že by bylo lepší, aby udělal to a to. S tím vůbec problém 

nemám. Ale nepotřebuji mluvit přede všemi v kabině. Nejsem 

zrovna autoritativní typ. Proberu záležitosti s každým zvlášť. Sám 

to tak mám rád, když někdo chce sdělit mně. Není třeba si zvedat 

ego přede všemi, cítit se důležitě.“

 Aby se cizinec ve druhé anglické lize stal kapitánem, je 

však mimořádná věc.

„Sám nevím. I když jde o druhou ligu, příliš českých hráčů v za-

hraničních klubech kapitány nedělalo. Snad kromě Petra Čecha, 

možná Tomáš Rosický kapitánskou pásku párkrát oblékl. Nebo 

legenda, jako byl Tomáš Galásek, který byl kapitánem v Ajaxu 

Amsterdam. Z novodobějších českých fotbalistů pásku nemá 

skoro žádný. Samozřejmě, na druhou stranu, Bristol je pořád tým 

Championship. Bylo by pro mě o něco váženější ocenění být ka-

pitánem, pokud by byl Bristol v Premier Legaue. To by bylo moc 

hezký. Tohle je vlastně můj další cíl.“

 Dalším by mohlo být, že vstřelíte v této sezoně dva góly, 

což se vám nikdy v kariéře nepovedlo.

„Já bych moc rád řekl, že chci dát šest sedm gólů. Ale zase 

musím hledět na statistiky, jak moc efektivní vepředu jsem. To 

je něco, na čem se snažím pracovat. Nevím úplně přesně, co mi 

schází. Obranné hlavičky jsou v pořádku, ale útočné dobré nej-

sou. Jestli, kromě hraní s balonem, chci něco zlepšit, tak pro-

duktivitu.“

 ZA NÁRODNÍ TÝM ODCHOVANEC OLOMOUCKÉHO FOTBALU NAPOSLEDY 
 NASTOUPIL V ZÁŘÍ PŘI TRIUMFU 3:1 V LIZE NÁRODŮ NAD SLOVENSKEM. 

Tomáš Kalas
Narozen: 15. května 1993 * Výška: 184 cm * Váha: 75 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: obránce

Hráčská kariéra: Sigma Olomouc 2004-2010), Chelsea (2010), 

Sigma Olomouc (2011), Vitesse Arnhem (Nizozemsko, 2011-2013), 

1. FC Köln (2014), Middlesbrough (2015-2016), Fulham (2016-

2018), Bristol (2018-?) * Reprezentace: 20 zápasů/ 2 góly

Největší úspěchy: postup na EURO 2016, postup na EURO 2021, 

vicemistr Evropy U-19 (2011), postup do Premier League (2016), 

Talent roku v anketě Fotbalista roku ČR (2012)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 S BRISTOL CITY VYKROČIL TOMÁŠ KALAS ZA VYSNĚNÝM POSTUPEM DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE 
 VELMI DOBŘE, PO SEDMI ODEHRANÝCH KOLECH PATŘÍ JEHO TÝMU DRUHÁ PŘÍČKA TABULKY. 

 Jak často se ve druhé anglické lize testuje na korona-

virus?

„Jeden čas jsme byli testovaní dvakrát týdně, potom se pře-

šlo na periodu třikrát do měsíce. Teď skoro nejsme testovaní 

vůbec. Náš klub vzal situaci zodpovědněji, většina týmů ve dru-

hé lize už delší dobu netestuje. My jsme se snažili podstoupit 

odběry jednou za deset dnů, i když jsme nemuseli. Žádné tako-

vé nařízení neexistovalo. Když vedení Bristolu zjistilo, že ostatní 

kluby hráče netestují, usoudilo, že je zbytečné, abychom vyha-

zovali peníze za testy. A pak hrát proti soupeři, který je nakaže-

ný a neví o tom. Připojili jsme se tedy k ostatním. Nevím, jestli je 

to dobře, nebo ne.“

 Poslední reprezentační sraz jste vynechal kvůli zranění 

ramene. Nyní už jste stoprocentně fit?

„Párkrát jsem na rameno v posledním zápase upadl, ale vydr-

želo. Takže je v pohodě.“

 Sledoval jste národní tým, jak si vedl v duelech Ligy náro-

dů v Izraeli (výhra 2:1) a ve Skotsku (prohra 0:1)?

„Kluky jsem sledoval. Nechci omlouvat výsledek nebo výkon 

ze Skotska. Ale je celkem složité nastupovat a nebýt ovlivněný 

tím vším, co se kolem děje. Někteří hráči kolikrát pár hodin před 

utkáním kvůli čekání na výsledek testů nevědí, jestli budou moct 

hrát. V těchto podmínkách není jednoduché normálně fungovat. 

V Bristolu žádné takové problémy nemáme. Ale jakmile se přijede 

na reprezentační sraz, všichni jsou najednou pozitivní. Přijde mi to 

divné. V Bristolu jsme měli od začátku pandemie jednoho nakaže-

ného, který byl navíc bez příznaků.“ 

„V Bristolu jsme 
měli jen jednoho 

nakaženého.“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://11teamsports.cz/
https://11teamsports.cz/
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Liberecký triumf, 
selhání pražských „S“ 

Pohárová Evropa vstoupila do skupinové fáze, a zatímco elitní Liga mis-
trů je letos bez českého zastoupení, v Evropské lize naskočily do akce tři 
tuzemské kluby. Na body však dosáhl po triumfu 1:0 nad Gentem pouze 
Liberec, naopak pražští rivalové Slavia a Sparta vysoko prohráli.

 OBNOVENOU PREMIÉRU V DRESU SPARTY SI DAVID PAVELKA NEUŽIL, LETENŠTÍ DOMA PROHRÁLI S LILLE 1:4. 

 JEDINOU TREFU DOMÁCÍCH VSTŘELIL KRÁTCE PO ZAČÁTKU DRUHÉHO POLOČASU KAPITÁN BOŘEK DOČKAL. 

LIBEREC: SKVĚLÝ START PODCEŇOVANÝCH
Navzdory tradičnímu letnímu výprodeji kádru dokázal trenér 

Pavel Hoftych poskládat u Nisy mančaft, který se mezi evrop-

skými konkurenty neztratí. Do Evropské ligy si Liberec proklestil 

cestu přes litevský Riteriai, rumunský FCSB a kyperský APOEL 

Nikósie, základní skupinu L pak rozehrál cenným triumfem 1:0 

nad Gentem. Loni druhý mančaft belgické ligy vstoupil do utkání 

lépe, ovšem Nguyen vychytal v šanci Bukariho a Jaremčuk v na-

dějné pozici přestřelil. Ve 28. minutě trefil Fortuna tyč, o minutu 

později už se ale vlnila síť za hostujícím brankářem Roefem, když 

Júsuf Hilál gólově usměrnil střelu Koscelníka. Po změně stran 

se Gent tlačil za vyrovnáním, v koncovce však byl nepřesný, nebo 

narazil na výtečného brankáře Nguyena, který hosty vychytal 

a výrazně se tak podepsal pod důležitý triumf. „Neřekl bych, že 

jsem hrdinou. Všichni kluci podali zodpovědný výkon, celkově ten 

týmový výkon byl dobrý a odrazilo se to na výsledku. Zvedne nám 

to trošku sebevědomí. Ale pořád zůstáváme ve skupině outside-

rem. Jedna výhra nedělá skupinu, čeká nás ještě pět zápasů,“ 

prohlásil liberecký brankář. Slovan se v dalším utkání skupiny 

za týden představí na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad, která padla 

na půdě Hoffenheimu 0:2.  

EVROPSKÁ LIGA

HAPOEL BEER ŠEVA - SLAVIA PRAHA 3:1 (1:0)

Branky: 86. a 88. Acolatse, 45. Agudelo - 75. Provod. Rozhodčí: Visser - Nijssen, Vanyzere (všichni 
Belg.). ŽK: Bareiro, Josué, Miguel Vítor, Varenne - Stanciu. Bez diváků.

SPARTA PRAHA - LILLE 1:4 (0:1)

Branky: 47. Dočkal - 45.+1, 60. a 75. Yazici, 66. Ikoné. Rozhodčí: Strukan - Parica, Jakšič (všichni 
Chorv.). ŽK: Heča, Sáček, Dočkal - Botman, Bradarič, Sanches, Bamba. ČK: 23. Ladislav Krejčí II 
(Sparta). Bez diváků.

SLOVAN LIBEREC - KAA GENT 1:0 (1:0)

Branka: 29. Hilál. Rozhodčí: Schuettengruber - Brandner, Steinacher (všichni Rak.). ŽK: Beran - 
Marreh, Jaremčuk, Hanche-Olsen. Bez diváků.

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


3130

3030 31

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 27.10.2020
43/2020

Úterý 27.10.2020
43/2020 EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

SLAVIA: DEFENZIVNÍ 
KALAMITA „SEŠÍVANÝCH“ 

Slavia po nezdaru v boji o Ligu mistrů neuspěla ani na úvod 

základní skupiny C Evropské ligy, když prohrála na půdě izrael-

ské Beer Ševu 1:3. Sešívaní přitom od prvních minut potvrzovali 

roli mírného favorita, na hřišti dominovali a kombinací se snažili 

překonat pevnou defenzívu domácích. Ze své převahy však vytou-

žený gól nevytěžili, prudkou střelu Traorého zlikvidoval gólman 

Levita, který výtečně zasáhl i proti unikajícímu Teclovi. V závěru 

prvního poločasu šokoval Pražany domácí forvard Agudelo, jenž 

využil špatnou domluvu mezi stoperem Hovorkou a gólmanem 

Kolářem a zblízka poslal Beer Ševu do vedení. Ani po změně 

stran se obraz hry nezměnil, Slavia tlačila a domácí se úspěšně 

bránili. Prolomit obranný val Beer Ševy se podařilo až v 75. mi-

nutě Provodovi, který vyrovnal na 1:1. Ovšem na body Pražané 

nakonec nedosáhli - čtyři minuty před koncem přesně zakončil 

rychlý brejk Acolatse, který vzápětí vystihl nepovedenou přihráv-

ku Hovorky, přehodil vyběhnutého Koláře a upravil na konečných 

3:1 pro domácí. „Zápas z mého pohledu ovlivnily dvě věci. Prv-

ní je, že jsme nedokázali proměnit šance, které jsme měli, tak, 

abychom vedli, což by nám umožnilo hrát do rychlého protiútoku, 

naopak jsme první inkasovali. Druhá věc je samozřejmě chování 

při obdržených brankách, protože soupeř měl čtyři útoky a dal 

z toho tři góly a jednou těsně minul branku,“ uvedl kouč Jindřich 

Trpišovský. Příští čtvrtek Slavia přivítá doma Leverkusen, který 

vstoupil do soutěže drtivou výhrou 6:2 nad Nice. 

SPARTA: V DESETI NESTAČILA
O gól více než její pražský rival inkasovala dokonce doma Spar-

ta, která v úvodním utkání skupiny H na Letné padla s francouz-

ským Lille 1:4. Hosté vletěli do zápasu jako uragán a okamžitě 

si vypracovali stoprocentní gólové příležitosti, ovšem dvě střely 

Ikoného zblokovali domácí obránci a David zblízka netrefil odkry-

tou branku. Spartě se postupně podařilo vyrovnat hru, ve 23. mi-

nutě však Ladislav Krejčí mladší stáhl za rameno unikajícího Da-

vida a musel předčasně do sprch. Přesilovku hosté v nastavení 

prvního poločasu přetavili ve vedoucí gól trefou Yaziciho. Sparta 

mohla vyrovnat, rozhodčí Strukan však faul Bradariče, který nej-

prve posoudil jako penaltu, po poradě s asistentem vytáhl mimo 

vápno a domácí tak zahrávali jen přímý kop. 

Krátce po zahájení druhé půle se domácím podařilo vyrovnat, 

když Hložkovu patičku uklidil do sítě Dočkal. Jenže Lille se nene-

chalo vyvést z míry, po hodině hry Yazici hlavou skóroval, o šest mi-

nut později se prosadil Ikoné a v 75. minutě Yazici zkompletoval hat-

trick. „Hráčům jsem poděkoval, protože i přes nepříznivý výsledek 

se snažili a z toho pohledu jim nejde nic vytknout. Červenou kartou 

se to zlomilo, a i když jsme v deseti vyrovnali, tak soupeř ukázal, že 

má vysokou kvalitu, trpělivě kombinoval a hledal skulinu, až ji na-

šel,“ zhodnotil duel domácí kouč Václav Kotal, jehož svěřenci v příš-

tím týdnu zavítají na San Siro, kde vyzvou slavný AC Milán. 

 LIBERECKÁ OBRANA V ČELE SE STOPEREM JAKUBEM JUGASEM SI NA NEDOSTATEK 
 PRÁCE STĚŽOVAT NEMOHLA, NAKONEC ALE GENTU NEDOVOLILA SKÓROVAT. 

 STŘELEC VÍTĚZNÉHO GÓLU JÚSUF HILÁL V SOUBOJI S NĚKDEJŠÍM BEKEM SLAVIE NGADEUEM. 

1. KOLO ZÁKLADNÍCH SKUPIN EVROPSKÉ LIGY
Skupina A: CSKA Sofia - Kluž 0:2 (0:0), Young Boys Bern - AS Řím 1:2 (1:0)

Skupina B: Rapid Vídeň - Arsenal 1:2 (0:0), Dundalk - Molde 1:2 (1:0)

Skupina C: Leverkusen - Nice 6:2 (2:1), Hapoel Beer Ševa - Slavia Praha 3:1 (1:0)

Skupina D: Lech Poznaň - Benfica Lisabon 2:4 (1:2), Standard Lutych - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)

Skupina E: PAOK Soluň - Omonia Nikósie 1:1 (0:1), PSV Eindhoven - Granada 1:2 (1:0)

Skupina F: Rijeka - San Sebastian 0:1 (0:0), Neapol - Alkmaar 0:1 (0:0)

Skupina G: Braga - AEK Atény 3:0 (1:0), Leicester - Luhansk 3:0 (2:0)

Skupina H: Celtic Glasgow - AC Milán 1:3 (0:2), Sparta Praha - Lille 1:4 (0:1)

Skupina I: Villarreal - Sivasspor 5:3 (2:1), Maccabi Tel Aviv - Karabach 1:0 (1:0)

Skupina J: Ludogorec Razgrad - Antverpy 1:2 (1:0), Tottenham - LASK Linec 3:0 (2:0)

Skupina K: Dinamo Záhřeb - Feyenoord Rotterdam 0:0, Wolfsberg - CSKA Moskva 1:1 (1:1)

Skupina L: Hoffenheim - Crvena zvezda Bělehrad 2:0 (0:0), Slovan Liberec - KAA Gent 1:0 (1:0)

1. KOLO ZÁKLADNÍCH SKUPIN LIGY MISTRŮ
Skupina A: Salcburk - Lokomotiv Moskva 2:2 (1:1), Bayern Mnichov - Atlético Madrid 4:0 (2:0)

Skupina B: Real Madrid - Šachtar Doněck 2:3 (0:3), Inter Milán - Mönchengladbach 2:2 (0:0)

Skupina C: Olympiakos Pireus - Olympique Marseille 1:0 (0:0), Manchester City - FC Porto 3:1 (1:1)

Skupina D: Ajax Amsterodam - Liverpool 0:1 (0:1), Midtjylland - Bergamo 0:4 (0:3)

Skupina E: Rennes - FK Krasnodar 1:1 (0:0), Chelsea - FC Sevilla 0:0

Skupina F: Zenit Petrohrad - Club Bruggy 1:2 (0:0), Lazio Řím - Dortmund 3:1 (2:0)

Skupina G: Dynamo Kyjev - Juventus Turín 0:2 (0:0), FC Barcelona - Ferencváros Budapešť 5:1 (2:0)

Skupina H: Paris St. Germain - Manchester United 1:2 (0:1), Lipsko - Basaksehir Istanbul 2:0 (2:0)

Zdroj: fcslovanliberec.cz

Zdroj: fcslovanliberec.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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TABULKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN LIGY MISTRŮ

SKUPINA A
TÝM Z V R P G B

1. Bayern Mnichov 1 1 0 0 4:0 3
2. Lokomotiv Moskva 1 0 1 0 2:2 1

Salcburk 1 0 1 0 2:2 1
4. Atlético Madrid 1 0 0 1 0:4 0

SKUPINA B
TÝM Z V R P G B

1. Šachtar Doněck 1 1 0 0 3:2 3
2. Inter Milán 1 0 1 0 2:2 1

Mönchengladbach 1 0 1 0 2:2 1
4. Real Madrid 1 0 0 1 2:3 0

SKUPINA C
TÝM Z V R P G B

1. Manchester City 1 1 0 0 3:1 3
2. Olympiakos Pireus 1 1 0 0 1:0 3
3. Olymp. Marseille 1 0 0 1 0:1 0
4. FC Porto 1 0 0 1 1:3 0

SKUPINA D
TÝM Z V R P G B

1. Bergamo 1 1 0 0 4:0 3
2. Liverpool 1 1 0 0 1:0 3
3. Ajax Amsterodam 1 0 0 1 0:1 0
4. Midtjylland 1 0 0 1 0:4 0

SKUPINA E
TÝM Z V R P G B

1. Krasnodar 1 0 1 0 1:1 1
Rennes 1 0 1 0 1:1 1

3. Chelsea 1 0 1 0 0:0 1
FC Sevilla 1 0 1 0 0:0 1

SKUPINA F
TÝM Z V R P G B

1. Lazio Řím 1 1 0 0 3:1 3
2. Bruggy 1 1 0 0 2:1 3
3. Zenit Petrohrad 1 0 0 1 1:2 0
4. Dortmund 1 0 0 1 1:3 0

SKUPINA G
TÝM Z V R P G B

1. FC Barcelona 1 1 0 0 5:1 3
2. Juventus Turín 1 1 0 0 2:0 3
3. Dynamo Kyjev 1 0 0 1 0:2 0
4. Ferenc. Budapešť 1 0 0 1 1:5 0

SKUPINA H
TÝM Z V R P G B

1. Lipsko 1 1 0 0 2:0 3
2. Manchester United 1 1 0 0 2:1 3
3. Paris St. Germain 1 0 0 1 1:2 0
4. Basaksehir 1 0 0 1 0:2 0

 ŠACHŤAR DONĚCK ŠOKOVAL TRIUMFEM 3:2 NA PŮDĚ REALU MADRID. 

TABULKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN EVROPSKÉ LIGY

SKUPINA A
TÝM Z V R P G B

1. Kluž 1 1 0 0 2:0 3
2. AS Řím 1 1 0 0 2:1 3
3. Bern 1 0 0 1 1:2 0
4. CSKA Sofia 1 0 0 1 0:2 0

SKUPINA B
TÝM Z V R P G B

1. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3
Molde 1 1 0 0 2:1 3

3. Dundalk 1 0 0 1 1:2 0
Rapid Vídeň 1 0 0 1 1:2 0

SKUPINA C
TÝM Z V R P G B

1. Leverkusen 1 1 0 0 6:2 3
2. Beer Ševa 1 1 0 0 3:1 3
3. SLAVIA PRAHA 1 0 0 1 1:3 0
4. Nice 1 0 0 1 2:6 0

SKUPINA D
TÝM Z V R P G B

1. Benfica Lisabon 1 1 0 0 4:2 3
2. Glasgow Rangers 1 1 0 0 2:0 3
3. Lech Poznaň 1 0 0 1 2:4 0
4. Standard Lutych 1 0 0 1 0:2 0

SKUPINA E
TÝM Z V R P G B

1. Granada 1 1 0 0 2:1 3
2. Omonia Nikósie 1 0 1 0 1:1 1

PAOK Soluň 1 0 1 0 1:1 1
4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1:2 0

SKUPINA F
TÝM Z V R P G B

1. Alkmaar 1 1 0 0 1:0 3
San Sebastian 1 1 0 0 1:0 3

3. Neapol 1 0 0 1 0:1 0
Rijeka 1 0 0 1 0:1 0

SKUPINA G
TÝM Z V R P G B

1. Braga 1 1 0 0 3:0 3
Leicester 1 1 0 0 3:0 3

3. AEK Atény 1 0 0 1 0:3 0
Luhansk 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA H
TÝM Z V R P G B

1. Lille 1 1 0 0 4:1 3
2. AC Milán 1 1 0 0 3:1 3
3. Celtic Glasgow 1 0 0 1 1:3 0
4. SPARTA PRAHA 1 0 0 1 1:4 0

SKUPINA I
TÝM Z V R P G B

1. Villarreal 1 1 0 0 5:3 3
2. Maccabi Tel Aviv 1 1 0 0 1:0 3
3. Karabach 1 0 0 1 0:1 0
4. Sivasspor 1 0 0 1 3:5 0

SKUPINA J
TÝM Z V R P G B

1. Tottenham 1 1 0 0 3:0 3
2. Antverpy 1 1 0 0 2:1 3
3. Ludogorec Razgrad 1 0 0 1 1:2 0
4. Linec 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA K
TÝM Z V R P G B

1. CSKA Moskva 1 0 1 0 1:1 1
Wolfsberg 1 0 1 0 1:1 1

3. Dinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
Feyenoord Rot. 1 0 1 0 0:0 1

SKUPINA L
TÝM Z V R P G B

1. Hoffenheim 1 1 0 0 2:0 3
2. LIBEREC 1 1 0 0 1:0 3
3. Gent 1 0 0 1 0:1 0
4. CZ Bělehrad 1 0 0 1 0:2 0

 STŘÍDAJÍCÍ NICOLAE STANCIU PŘIHRÁL 
 NA GÓL PROVODOVI, NA BODY VŠAK SLAVIA 
 V IZRAELI NEDOSÁHLA A PADLA 1:3. 

EVROPSKÉ POHÁRYEVROPSKÉ POHÁRY

Zdroj: slavia.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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West Hamu se navzdory těžkému losu daří, Kladiváři dokázali bodo-
vat i ve čtvrtém duelu v řadě a remizovali s Manchesterem City. Nao-
pak Arsenal se trápí a doma s Leicesterem utrpěl třetí porážku z po-
sledních čtyř utkání. Do formy se dostává Liverpool, který otočil duel 
se Shefieldem United a dotahuje se na čelo tabulky.    

Čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal výrazným způsobem pomohli West 

Hamu obrat o body dalšího favorita. Kladiváři tak po triumfech nad Wolves a nad Leiceste-

rem remizovali s Tottenhamem a nyní i s Manchesterem City. Právě Souček v 18. minutě 

vybojoval v rohu hřiště míč a přihrál Coufalovi, jehož centr uklidil do sítě parádními nůž-

kami forvard Antonio. Favorit dokázal po změně stran vyrovnat zásluhou Fodena, vítěznou 

branku však už nevstřelil. Z pěti úvodních duelů Citizens vytěžili jen osm bodů, pro jejich 

kouče Pepa Guardiolu jde o vůbec nejhorší vstup do sezony v roli trenéra… Španělův velký 

trenérský vzor Marcelo Bielsa už ukořistil s Leedsem bodů deset, v páteční předehrávce 

jím vedený nováček zvítězil díky hattricku Bamforda na půdě dosud stoprocentní Aston Villy 

3:0 a ocitl se na třetí příčce tabulky, což se mu naposledy podařilo před osmnácti lety!  

Třetí prohru z posledních čtyř ligových zápasů utrpěl ambiciózní Arsenal, jenž nestačil 

doma na Leicester. O nejtěsnější výhře Lišek rozhodl svým šestým gólem sezony střídající 

Jamie Vardy. Po dvou zaváháních naopak zabral Liverpool, jenž porazil Sheffield United 

2:1. Na úvodní gól Berge z penalty odpověděl krátce před koncem první půle Firminho, 

po změně stran rozhodla letní posila Jota a Reds se dotáhli na bod za vedoucí Everton, kte-

rý v Southamptonu utrpěl první porážku sezony (0:2). Zápasy Manchesteru United a Chel-

sea nebývají na góly skoupé, tentokrát však ostře sledovaná bitva žádnou branku nenabíd-

la. Red Devils tak nedokázali vyhrát ani třetí domácí duel sezony, což se jim naposledy stalo 

v sezoně 1972/73, a v tabulce jim patří až patnáctá příčka. 

Mančaft z hlavního města padá tabulkou, nutně potřebuje bodovat 
a na hřišti vedoucího Lipska k tomu měl dlouho nakročeno. Zbytečná 
penalta, kterou zkušeně proměnil střídající Sabitzer, však Herthě vza-
la naděje na úspěch a rozhodla o její čtvrté porážce v řadě...

Šlágrem kola bylo revírní derby v Dortmundu, v němž si hosté mohli jen nechat zdát, že 

by se zrovna na svém největším rivalovi po mizerném startu chytili. Borussii to sice trvalo 

skoro hodinu, ale na zhuštěný val Schalke nakonec vyzrála zásluhou Akanjiho. Když pak 

o šest minut později zúročil Haaland uličku Sancha, domácí už jen kombinacemi kontrolo-

vali hru a tři body, které ještě pojistil kapitán Hummels. Také vedoucí Lipsko naplno bodova-

lo, i když brzy doma s Herthou prohrávalo, už za tři minuty ale srovnal stoper Upamecano. 

Hosty, kteří si od úvodní výhry v Brémách žádný další zisk nepřipsali, srazil do kolen stří-

dající Deyoraiso Zeefuik. Mladý Nizozemec o přestávce nahradil slovenského beka Petera 

Pekaríka, v 47. uviděl za faul první žlutou kartu a za tři minuty druhou! Oslabený berlínský 

tým pak přišel o remízu a bod v poslední čtvrthodince, kdy proměnil penaltu Sabitzer.

Bavorská mašina, která po loňském treble v nové sezoně vyhrála oba Superpohá-

ry - německý i UEFA, jede bez ohledu na nedávný karambol v Hoffenheimu zase na plné 

obrátky. V úvodním zápase skupiny Ligy mistrů udělal Bayern v Allianz Areně z jindy ne-

prostupné defenzívy Atlétika Madrid trhací kalendář a čtyřmi výstavními góly poslal hosty 

na chmurnou zpáteční cestu do španělské metropole. V sobotu podobným způsobem na-

ložil Frankfurtu, který vyprovodil pětibrankovými přídělem. Hattrickem se na něm podí-

lel polský ostrostřelec Robert Lewandowski, jenž má po pěti odehraných kolech na kontě 

deset gólů, což se v bundesligové historii ještě nikomu nepodařilo… Mnichovskou pohodu 

pokazilo jen vážné zranění kotníku obránce Alphonsa Daviese, jehož absence by měla trvat 

šest až osm týdnů. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. RB Lipsko 5 4 1 0 12:3 13
2. Bayern 5 4 0 1 22:8 12
3. Dortmund 5 4 0 1 11:2 12
4. Stuttgart 5 2 2 1 10:6 8
5. M ǵladbach 5 2 2 1 8:8 8
6. Brémy 5 2 2 1 7:7 8
7. Frankfurt 5 2 2 1 7:9 8
8. Hoffenheim 5 2 1 2 9:7 7
9. Augsburg 4 2 1 1 5:3 7

10. Wolfsburg 5 1 4 0 4:3 7
11. Union Berlín 5 1 3 1 8:6 6
12. Leverkusen 4 1 3 0 3:2 6
13. Freiburg 5 1 3 1 6:9 6
14. Bielefeld 5 1 1 3 4:8 4
15. Hertha 5 1 0 4 9:12 3
16. Kolín n. R. 5 0 2 3 5:9 2
17. Schalke 5 0 1 4 2:19 1
18. Mohuč 5 0 0 5 4:15 0

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Everton 6 4 1 1 14:9 13
2. Liverpool 6 4 1 1 15:14 13
3. Aston Villa 5 4 0 1 12:5 12
4. Leicester 6 4 0 2 13:8 12
5. Leeds 6 3 1 2 12:9 10
6. Southampton 6 3 1 2 10:9 10
7. Crystal Palace 6 3 1 2 8:9 10
8. Wolves 6 3 1 2 6:8 10
9. Chelsea 6 2 3 1 13:9 9

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Son Heung-Min Tottenham 7 2
2. Calvert-Lewin D. Everton 7 0
3. Bamford P. Leeds 6 1
4. Salah M. Liverpool 6 0
4. Vardy J. Leicester 6 0
6. Kane H. Tottenham 5 7
7. Zaha W. Crystal Palace 5 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Lewandowski R. Bayern 10 3
2. Kramarić A. Hoffenheim 6 0
3. Håland E. Dortmund 5 2
4. Fullkrug N. Brémy 4 0
5. Muller T. Bayern 3 4
6. Kalajdzic S. Stuttgart 3 2
7. Gnabry S. Bayern 3 1
7. Mateta J. Mohuč 3 1
7. Silva An. Frankfurt 3 1

PROGRAM
7. KOLO

30.10. Wolves - Crystal Palace
31.10. Sheffield Utd. - Manchester City,

Burnley - Chelsea, Liverpool - West Ham
1.11. Aston Villa - Southampton, Newcastle - Everton,

Manchester Utd. - Arsenal, Tottenham - Brighton
2.11. Fulham - West Brom, Leeds - Leicester

PROGRAM
6. KOLO

30.10. Schalke - Stuttgart
31.10. Augsburg - Mohuč, Bielefeld - Dortmund,

Frankfurt - Brémy, Kolín n. R. - Bayern,
Mönchengladbach - RB Lipsko

1.11. Freiburg - Leverkusen, Hertha - Wolfsburg
2.11. Hoffenheim - Union Berlín

 POUHÁ PŮLHODINKA NA HŘIŠTI STAČILA SNAJPROVI JAMIE VARDYMU 
 K TOMU, ABY ROZHODL O VÝHŘE LEICESTERU NA PŮDĚ ARSENALU.  BITVA RIVALŮ Z PORÚŘÍ MĚLA JASNÉHO VÍTĚZE, DORTMUND ZDOLAL SCHALKE 3:0. 

Kladiváři válí, Arsenal tápe Herthu srazil náhradník

VÝSLEDKY
6. KOLO

Wolves 1:1 Newcastle * Southampton 2:0 Everton
Liverpool 2:1 Sheffield Utd. * Fulham 1:2 Crystal Palace

Manchester Utd. 0:0 Chelsea * Arsenal 0:1 Leicester
West Ham 1:1 Manchester City * Aston Villa 0:3 Leeds

Brighton:West Brom, Burnley:Tottenham (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
5. KOLO

Brémy 1:1 Hoffenheim * Wolfsburg 2:1 Bielefeld
Dortmund 3:0 Schalke * Bayern 5:0 Frankfurt

Mohuč 2:3 Mönchengladbach * RB Lipsko 2:1 Hertha
Union Berlín 1:1 Freiburg * Stuttgart 1:1 Kolín n. R.

Leverkusen:Augsburg (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Dvě ostudné prohry a dost! Fotbalisté Realu utnuli mizernou bilan-
ci uplynulého týdne tím nejlepším možným způsobem. Na hřišti rivalů 
z Barcelony opanovali slovutné El Clásico! „Bílý balet“ tak už zase tančí 
v popředí tabulky La Ligy.

V lize padli Madridští doma s Cádizem, v týdnu potom opět na svém trávníku v Lize mis-

trů s Doněckem. „Pokud nezvládnou El Clásico, Zidane dostane padáka!“ křičely titulky 

španělských deníků. Jenže hosté zápas podzimu zvládli na výbornou. Po rychlé brance 

Valverdeho sice srovnal mladík Fati, jenž se stal v 17-ti letech nejmladším střelcem El Clá-

sica v historii, jenže to bylo od domácích vše. Po pauze proměnil Ramos penaltu a v závěru 

pečetil Modrič. „Vyhrát El Clásico, navíc na Camp Nou, je obrovsky uspokojující, pro nás je 

ta výhra fantastická z morálního hlediska,“ juchal hostující kapitán Ramos a kouč Zidane si 

pochvaloval: „Hráči společně pracovali a bojovali jeden za druhého.“ 

V barcelonském táboře to naopak vřelo, penaltový faul prý Ramos přifilmoval. „Toto 

rozhodnutí výrazně ovlivnilo konečný výsledek, protože až do penalty jsme hráli dobře 

a vytvářeli si šance,“ nadával trenér Koeman a vinil videorozhodčí. „Nechápu VAR, něk-

do mi musí vysvětlit, jak ve Španělsku funguje. Vypadá to, že se používá jenom v případě 

rozhodnutí proti Barceloně. V ligové sezoně jsme odehráli pět zápasů a vždycky byl VAR 

proti nám,“ vztekal se. Zatímco Real je o bod druhý za rozjetým San Sebastianem, Barca 

po druhé porážce v řadě spadla až do druhé poloviny tabulky! 

Stejně mizernou bilanci má i Sevilla, v jejíž bráně letos poprvé od července nastoupil 

Tomáš Vaclík. Ani on ale nezabránil senzační domácí porážce s Eibarem 0:1, když nechytil 

jedinou střelu, která mezi jeho tyče mířila. Atlético Madrid dvěma góly v druhé půli rozhod-

lo o výhře nad Betisem. Už počtvrté se po příchodu z Barcelony trefil Luis Suárez a dotáhl 

se na čelo tabulky střelců. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Sociedad 7 4 2 1 14:3 14
2. Real Madrid 6 4 1 1 9:4 13
3. Granada 6 4 1 1 8:8 13
4. Villarreal 7 3 3 1 8:8 12
5. Atl. Madrid 5 3 2 0 10:1 11
6. Cadiz 7 3 2 2 6:6 11
7. Osasuna 6 3 1 2 6:4 10
8. Elche 5 3 1 1 5:4 10
9. Getafe 6 3 1 2 5:4 10

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Oyarzabal M. Real Sociedad 4 2
2. Suarez L. Atl. Madrid 4 1
3. Alcácer P. Villarreal 4 0
3. Fati A. Barcelona 4 0
3. Portu Real Sociedad 4 0
6. Morales J. Levante 3 1
6. Moreno G. Villarreal 3 1

SERIE A

Jediná výhra z posledních čtyř ligových kol! Šampioni z Juventusu 
vstoupili do nové sezony nečekaně vlažně a koledují si, že jim hlavní riva-
lové v tabulce Serie A pláchnou. V Turíně už začíná docházet trpělivost...

Tohle už je ostuda! Před týdnem plichta 1:1 v Crotone, nyní stejný výsledek doma s Ve-

ronou. Juventus měl proti outsiderovi převahu, Moratovi vzal gól kvůli těsnému ofsajdu 

videorozhodčí, ale jinak byli hosté herně vyrovnaným sokem. „První půli jsme nebyli dost 

agresivní, zlepšili jsme se až po gólu soupeře. Prostě ale nejde, abychom se probrali vždy 

až po facce,“ nadával kouč Pirlo, o jehož angažování už začínají mít mnozí pochybnosti. 

K ruce sice pořád neměl Ronalda, ale vypadalo to, že své hráče nedokázal nabudit a ti už 

byli myšlenkami u duelu Ligy mistrů s Barcelonou.

Podruhé v řadě selhala Atalanta. Minule dostala čtyřku v Neapoli, teď senzačně padla 

doma 1:3 se Sampdorií. „Trochu jsem experimentoval se sestavou, chtěl jsem zapojit více 

hráčů. Ale pokud chcete hrát na nejvyšší úrovni, na experimenty není čas,“ zkritizoval sám 

sebe trenér Gasperini. Hosty dovedl k výhře asistencí a gólem Jakub Jankto, 37letý vete-

rán Quagliarella se trefil počtvrté v řadě a se 168 góly se dotáhl na 15. místo historické 

tabulky střelců Serie A. Sampdoria vyhrála potřetí v řadě, před týdnem dala trojku i Laziu. 

„Loni jsme se do poslední chvíle zachraňovali, ale klukům jsem řekl, že chci od nich vidět 

na hřišti odvahu. Podařilo se, naše sebevědomí roste,“ jásal kouč Ranieri. 

Po dvou zápasech znovu naplno bodoval Inter Milán, který zdolal FC Janov 2:0 i díky dal-

ší Lukakově trefě. Neapol veze výhru 2:1 ze hřiště nováčka Beneventa. Souboj svedl proti 

sobě bratry Lorenza a Roberta Insigneovy a oba se zapsali mezi střelce. „Hrát proti mému 

slavnému bráchovi bylo úžasné,“ smál se domácí Roberto, který se po své premiérové li-

gové trefě štěstím rozbrečel. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. AC Milán 4 4 0 0 9:1 12
2. Neapol 5 4 0 1 14:5 11
3. Sassuolo 5 3 2 0 16:9 11
4. Inter 5 3 1 1 13:8 10
5. Juventus 5 2 3 0 10:4 9
6. Atalanta 5 3 0 2 15:12 9
7. Sampdoria 5 3 0 2 10:8 9
8. Verona 5 2 2 1 5:2 8
9. AS Řím 4 2 1 1 8:7 7

10. Fiorentina 5 2 1 2 10:10 7
11. Cagliari 5 2 1 2 10:12 7
12. Lazio 5 2 1 2 6:9 7
13. Benevento 5 2 0 3 9:14 6
14. Spezia 5 1 2 2 7:11 5
15. FC Janov 4 1 1 2 4:9 4
16. Parma 5 1 1 3 6:11 4
17. Bologna 5 1 0 4 8:10 3
18. Udinese 5 1 0 4 5:9 3
19. Turín FC 4 0 1 3 7:11 1
20. Crotone 5 0 1 4 5:15 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Caputo F. Sassuolo 5 2
2. Belotti A. Turín FC 5 1
3. Lukaku R. Inter 5 0
4. Gomez A. Atalanta 4 2
5. Castrovilli G. Fiorentina 4 1
6. Ibrahimovič Z. AC Milán 4 0
6. Lozano H. Neapol 4 0
6. Quagliarella F. Sampdoria 4 0
6. Simeone G. Cagliari 4 0

PROGRAM
8. KOLO

30.10. Eibar - Cadiz
31.10. Real Madrid - Huesca, Ath. Bilbao - Sevilla,

Osasuna - Atl. Madrid, Alaves - Barcelona
1.11. Betis - Elche, Celta Vigo - Real Sociedad,

Granada - Levante, Valencia - Getafe
2.11. Villarreal - Valladolid

PROGRAM
6. KOLO

31.10. Crotone - Atalanta, Inter - Parma, Bologna - Cagliari
1.11. Udinese - AC Milán, Spezia - Juventus,

Turín FC - Lazio, AS Řím - Fiorentina,
Neapol - Sassuolo, Sampdoria - FC Janov

2.11. Verona - Benevento

 STOPER SERGIO RAMOS SE JEDNOU TREFOU 
 PODÍLEL NA TRIUMFU REALU 3:1 V EL CLÁSICU. 

 FORVARD MORATA ROZVLNIL SÍŤ, JEHO TREFA ALE PRO OFSAJD 
 NEPLATILA. JUVENTUS TAK JEN REMIZOVAL S VERONOU. 

Real ovládl El Clásico Juventus ztrácí dech

VÝSLEDKY
7. KOLO

Real Sociedad 4:1 Huesca * Getafe 0:1 Granada
Cadiz 0:0 Villarreal * Valladolid 0:2 Alaves

Atl. Madrid 2:0 Betis * Osasuna 1:0 Ath. Bilbao
Sevilla 0:1 Eibar * Barcelona 1:3 Real Madrid

Elche 2:1 Valencia * Levante:Celta Vigo (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
5. KOLO

Juventus 1:1 Verona * Fiorentina 3:2 Udinese
Benevento 1:2 Neapol * Parma 2:2 Spezia
Cagliari 4:2 Crotone * Lazio 2:1 Bologna

FC Janov 0:2 Inter * Atalanta 1:3 Sampdoria
Sassuolo 3:3 Turín FC * AC Milán:AS Řím (hráno po uzávěrce)

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


Za rok oslaví kulatých 40 let, jeho vrstevníci už pověsili kopač-
ky na hřebík a užívají si zaslouženého fotbalového důchodu. Jen-
že Zlatan Ibrahimovič je hříčkou přírody a svými góly táhne slavný 
AC Milán zpět na pozice, které mančaft ze San Sira v posledních 
letech vyklidil. A v cestě mu bude stát i pražská Sparta…

Zlatan Ibrahimovič

Věk je 
jen číslo!

Zlatan Ibrahimovič

Věk je 
jen číslo!
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Na domácí scéně s osmnácti získanými tituly kouká na záda 

pouze turínskému Juventusu, v mezinárodní konfrontaci, v níž 

ukořistil taktéž 18 cenných trofejí, není úspěšnějšího italského 

týmu. AC Milán je jedním z gigantů evropské kopané a po letech 

strávených v ústraní, kam se pomalu začal propadat po odcho-

du Zlatana Ibrahimoviče do Paris Saint Germain v roce 2012, se 

postupně začíná drápat zpět na opuštěné pozice. A velkou záslu-

hu na tom má právě švédský čahoun, který se na San Siro loni 

v prosinci vrátil po sedmi letech zpět a obrodu Rossoneri si vytyčil 

za svůj cíl. Náročnou misi zahájil skvěle, v osmnácti duelech loň-

ské sezony desetkrát skóroval a k tomu si připsal pět asistencí. 

Že stále nepatří do starého železa, dokázal svými góly v těžkých 

bitvách s o titul bojujícími Laziem a Juventusem či v derby s In-

terem a vytáhl do té doby trápícího se giganta z dvanácté na ko-

nečnou šestou příčku znamenající účast v předkole Evropské ligy. 

„Kdybych tu byl od začátku sezony, vyhráli jsme Serii A,“ pochválil 

se se skromností sobě vlastní.

ZELENÁČ ODMÍTL LEGENDU
Ibrahimovič je jednou z nejvýraznějších fotbalových postav po-

sledních dvou dekád. Větší ego ve fotbale byste těžko pohledali. 

„Zlatan zkoušky nedělá,“ odmítl jako neznámý sedmnáctiletý 

mladík trenéra Arsenalu Arséne Wengera, který se jej pokoušel 

z Malmö zlákat do londýnského velkoklubu. Měl však podmínku, 

aby mu švédský talent ukázal v tréninku a přátelském utkání, 

jestli na tuto úroveň má. Nabídku, po které by skočil asi každý jiný 

fotbalista, Zlatan odmítl a nakonec odešel do nizozemského Aja-

xu, kde se odrazil k famózní kariéře. Během ní oblékl dres devíti 

různých klubů, nastřílel přes pět set soutěžních gólů a stal se nej-

lepším kanonýrem v historii švédského národního týmu. „Nemohl 

jsem tomu uvěřit. Buď mě znáš a chceš mě, nebo mě neznáš a pak 

mě ve skutečnosti nemůžeš úplně chtít,“ dodal Ibrahimovič o ne-

úspěšných námluvách s londýnským mančaftem. Anglickou Pre-

mier League si tak zahrál až o dlouhých šestnáct let později v dre-

su Manchesteru United, kterému pomohl v roce 2017 ovládnout 

Evropskou ligu a následně se vydal dobít fotbalovou Ameriku, 

kde měl podle mnoha fanoušků zakončit svou úspěšnou kariéru. 

Zlatan však v 58 duelech za Los Angeles Galaxy nastřílel 53 gólů 

a vydal se zachraňovat utrápené AC Milán. S MLS se samozřejmě 

rozloučil po svém: „Odcházím. Můžete znovu koukat na basket.“

ROZEPŘE S GUARDIOLOU  
Na každé štaci, kde působil, střílel mraky gólů, stal se mod-

lou fanoušků a navzdory své tvrdohlavosti a sebevědomí, které 

někdy přechází až v aroganci, také vycházel s trenéry. Jedinou 

výjimkou bylo angažmá ve slavné Barceloně, která jej v roce 

2009 s velkou pompou přivedla z milánského Interu na Camp 

Nou za 59 milionů liber a za útočníka Samuela Eto’a, jenž za-

mířil opačným směrem. „Hrál jsem za pravděpodobně nejlepší 

tým historie. Fotbal byl nádherný. Před zápasy jsem věděl, že 

vyhrajeme. Díval jsem se na hráče okolo sebe a viděl Messiho, 

Iniestu, Xaviho, Puyola, Piquého, Dani Alvése či Busquetse. Ne-

uvěřitelné, hráli jsme fotbal jako z jiné planety a miloval jsem to. 

Bylo to technicky dokonalé,“ vyznal se, že jej angažmá v kata-

lánském mančaftu plném míčových kouzelníků ze začátku napl-

ňovalo. Jenže nakonec dospělo k hořkému konci poté, co trenér 

Guardiola začal Messiho na jeho žádost stavět do středu barce-

lonského útočného tria a Ibrahimovič musel na křídlo, kde mu to 

vůbec nesedělo. „Když mě koupíš, koupíš si Ferrari. Když řídíš 

Ferrari, koupíš prémiový benzín, vyjedeš na dálnici a sešlápneš 

plyn. Guardiola do něj natankoval diesel a vyrazil na projížďku 

po okreskách. Měl si koupit Fiat,“ prohlásil o svém někdejším lo-

divodovi, s nímž se pohádal po vyřazení v semifinále Ligy mistrů 

právě od milánského Interu a po jediné sezoně strávené v dresu 

„Culés“ odešel do AC Milán.  
 ZKUŠENÝ FORVARD VĚŘÍ, ŽE VYTÁHNE SLAVNÝ AC MILÁN ZPĚT NA VÝSLUNÍ. 

 ŠVÉDSKÝ SNAJPR SE PO UZDRAVENÍ Z KORONAVIROVÉ INFEKCE 
 DVĚMA GÓLY ZASLOUŽIL O TRIUMF AC 2:1 V DERBY S INTEREM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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PO KARANTÉNĚ HVĚZDOU DERBY
Ani na prahu čtyřicítky se Ibrahimovič nemění a naplno říká, co 

si myslí. Své výroky však pořád umí podložit výkony na hřišti. Le-

tošní sezonu odstartoval trefou do sítě irského Shamrocku v boji 

o základní skupinu Evropské ligy, italskou Serii A pak zahájil dvě-

ma zásahy při triumfu 2:0 nad Boloňou. „Vyhráli jsme, mohl jsem 

vstřelit víc gólů. Kdyby mi bylo dvacet, dal bych ještě o dvě bran-

ky víc. Jsem jako Benjamin Button, narodil jsem se starý a umřu 

mladý,“ pochválil se a přidal: „Je pro nás důležité, že jsme vyhráli, 

chceme být lepší než loni. Mladí hráči dobře pracují, poslouchají, 

mají disciplínu a vědí, že každý den musí trpět, makat a být sou-

středění. Líbí se mi mít odpovědnost. Nejvíce tlaku si na sebe na-

kládám sám. Nechci žádné úlevy jen proto, že mi je osmatřicet.“ 

Víc toho však nestihl, kvůli nákaze koronavirem na měsíc vy-

padl ze hry. „Covid měl tu kuráž vyzvat mě. Špatný nápad,“ uvedl 

Švéd, jenž se po uzdravení vrátil do hry ve velkém stylu - dvě-

ma góly rozhodl prestižní derby s Interem! „Byl jsem hladový. 

V domě zavřeli špatné zvíře! Není to jednoduché být celou dobu 

doma, tělo se chvěje, protože chce pracovat, chce hrát,“ vyznal 

se a prozradil, že jej věk nelimituje: „Cítím se komplexnější, 

mám více zkušeností. Když jste mladší, pořád se učíte. Kdybych 

měl kondici jako ve dvaceti, nikdo by mě nezastavil. Ale nikdo mě 

vlastně nezastaví ani teď.“ 

PERFEKTNÍ MENTOR
Navzdory absenci své hvězdy AC Milán pokračoval ve skvělých 

výkonech z úvodu sezony a po čtyřech kolech se s plným počtem 

bodů vyhříval v čele italské Serie A. Někdejší kouč AC Milán či 

Juventusu Alberto Zachceroni nepochybuje, že na tom Ibra-

himovič má velkou zásluhu: „Trénoval jsem skvělé šampiony 

od Olivera Bierhoffa přes George Weaha po Adriana, ale mrzí 

mě, že jsem nikdy nevedl Ibrahimoviče,“ prozradil v rozhovoru 

pro Il Giornale. „Je věčný a nechápu, že nikdy nevyhrál Zlatý míč. 

Na italský fotbal má větší dopad než Ronaldo. Není náhoda, že 

se výkony tolika mladých ohromně zlepšily poté, co se vrátil. 

Nedává pouze góly, na ostatní přenáší své sebevědomí a v těž-

kých okamžicích nese tým na ramenou.“ Vynachválit si přítom-

nost zkušeného snajpra nemůže ani současný trenér Rossoneri 

Stefano Pioli. „Zlatan je jedinečný, dává nám toho spoustu svým 

talentem, odhodláním a povahou. Je to příkladný profesionál, 

vždy nechá na hřišti vše a chce vyhrát každý zápas, ať už je to 

pohárové finále či bago na tréninku.“ 

Zlatan Ibrahimovič
Narozen: 3. října 1981, Malmö, Švédsko * Výška: 195 cm * Pozice:  
útočník * Klub: AC Milán * Číslo dresu: 11 * Kariéra (roky, tým, zá-
pasy, góly, asistence): 1999-2001 Malmö FF 47 / 18 / -, 2001-2004 Ajax 
110 / 48 / 15, 2004-2006 Juventus 92 / 26 / 14, 2006-2009 Inter Milán 
117 / 66 / 29, 2009-2010 Barcelona 46 / 22 / 12, 2010-2012 AC Milán 
85 / 56 / 24, 2012-2016 Paris Saint-Germain 180 / 156 / 60, 2016-2018 
Manchester United 53 / 29 / 10, 2018-2019 LA Galaxy 58 / 53 / 15, 2020-?  
AC Milán 24 / 16 / 5; národní tým 2001-2016 Švédsko 116 / 62 / -

 BĚHEM ČTYŘ SEZON V PARIS ST. GERMAIN 
 UKOŘISTIL ČTYŘI FRANCOUZSKÉ TITULY 
 A VSTŘELIL FAMÓZNÍCH 156 GÓLŮ VE 180 DUELECH. 

 V BARCELONSKÉM DRESU ODEHRÁL JEDINÝ ROČNÍK, V NĚMŽ 
 ZÍSKAL ČTYŘI TROFEJE VČETNĚ TRIUMFU VE ŠPANĚLSKÉ LA LIZE. 

V RODNÉM MĚSTĚ PSANCEM

Celé Švédsko jej miluje, dokonce byl vyhlášen druhým nejlepším švéd-
ským sportovcem všech dob po legendárním tenistovi Björnu Borgovi. Jenže 
v rodném Malmö, kde mu byla před stadionem vztyčena socha jako připomínka 
toho, kde s fotbalem začínal, je momentálně psancem! Jak to? Ibrahimovič se 
totiž stal částečným vlastníkem jiného mančaftu nejvyšší švédské soutěže 
Hammarby IF ze Stockholmu a prohlásil, že z něj chce udělat nejlepší celek 
v celé Skandinávii. To vzali fanoušci Malmö jako zradu a několikrát sochu Ibra-
himoviče pomalovali, zapálili, uřezali jí jednu nohu i nos a zavěsili na ni toaletní  
prkénko. V lednu letošního roku proto byla socha dána k restauraci a v budouc-
nu bude pravděpodobně umístěna ve vnitřních prostorách stadionu…

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


 VE ŠVÉDSKÉ REPREZENTACI NASTŘÍLEL 62 GÓLŮ 
 A JE JEJÍM HISTORICKY NEJLEPŠÍM STŘELCEM. 
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PLZEŇ SESTŘELIL, ZASTAVÍ HO SPARTA?
Ubránit vysokého forvarda není žádná hračka, o čemž se dnes 

a denně přesvědčují obránci o generaci mladší, než je rodák 

z Malmö. Z českých týmů v této činnosti v roce 2011 selhala pl-

zeňská Viktorka, která na Ibrahimovičův AC Milán narazila v zá-

kladní skupině Ligy mistrů. Švédský forvard v duelu na San Siru 

dominoval, zařídil penaltu, kterou proměnil, a asistencí připra-

vil gól pro Cassana. Zatímco tehdy byl Ibrahimovič v nejlepších 

letech, nyní bude pražská Sparta krotit fotbalového důchodce, 

který však ze svého umu téměř nic neztratil. Pražané se na San 

Siru představí už tento čtvrtek, podaří se jim obávaného kanoný-

ra udržet na uzdě? 

 PROTI ČESKÉMU NÁRODNÍMU TÝMU NASTOUPIL POUZE 
 V PŘÁTELÁKU V BŘEZNU 2016 A PŘI REMÍZE 1:1 SE NEPROSADIL. 

 PO BOKU ČESKÉ LEGENDY PAVLA NEDVĚDA VYBOJOVAL 
 ZLATAN IBRAHIMOVIČ DVA ITALSKÉ TITULY PRO TURÍNSKÝ JUVENTUS. 

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

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

3. 11. 2020

http://www.gol.cz
https://11teamsports.cz/
https://11teamsports.cz/
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Jozef Obert
Trefy do historie

„Pán trenér, aká bude dnes stávka?“ dobírali si rozesmátí hráči svého 
kouče. Konečně ho dostali. Tedy, Jožo Obert ho dostal. „Stavím sa so všet-
kými, len s týmto nie,“ pokusil se o úsměv kouč „belasých“ Leopold „Jim“ 
Šťastný, i když mu nebylo zrovna po chuti, že mu připomínají slib, který 
tomu pětadvacetiletému chalanovi dal, ale nakonec ho nesplnil.

 V DRESU REPREZENTACE ČESKOSLOVENSKA. JOZEF OBERT JE ÚPLNĚ VPRAVO VEDLE 
 DALŠÍHO ČLENA „KLUBU 100“ PREŠOVSKÉHO KŘÍDELNÍKA LADISLAVA PAVLOVIČE. 

 JOZEF OBERT PŘIJÍMÁ GRATULACE K OSMDESÁTÝM NAROZENINÁM OD TRENÉRA MILAN LEŠICKÉHO, 
 VEDLE NĚJ STOJÍ ŠÉF SLOVENSKÝCH INTERNACIONÁLŮ, BÝVALÝ SKVĚLÝ ÚTOČNÍK LADISLAV PETRÁŠ, 
 A TEHDEJŠÍ GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ SLOVENSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU (SFZ) JOZEF KLIMENT. 

Něco podobného neměl ve zvyku. Na vzájemnou důvěru si po-

trpěl a zakládal si na ní pokaždé, když bratislavský ŠK, přejme-

novaný později na Slovan, trénoval. Na férovém přístupu ke svým 

svěřencům rovněž. Jeho první přikázání ostatně znělo, že hráči 

musí věřit svému kouči a kouč zase hráčům.

I proto to mezi „belasými“ fungovalo pokaždé, když se jich ujal. 

Proto slavili úspěchy. V devětačtyřicátém, kdy s nimi narušil he-

gemonii pražských klubů a získal tři tituly v řadě. A pak zase, když 

se v čtyřiapadesátém roce k týmu vrátil poté, co si na počátku 

zvrácených padesátých letech protrpěl pří výsleších Státní bez-

pečnosti své. Teď při dalším návratu znovu... Hráči ho znali a vě-

děli, že co řekne, to splní.

Jenže po zápase se Spartou, který Slovan vyhrál 4:1, slib nespl-

nil, i když se s Jožo Obertem vsadil a dal mu své slovo. „Jimy vždy 

vymyslel, jak nás nabudit, a ještě víc motivovat. Tehdy před ligo-

vým zápasem na pražské Letné přišel a jen tak na půl pusy utrou-

sil: ,Když dáš tři góly, můžeš odejít ze hřiště a dál se nemusíš o nic 

starat.́  Vstřelil jsem první, druhý, třetí, podíval se k lavičce a vydal 

se k postranní čáře, aby mě mohl Jimy střídat. ,Čo to robíš, boha 

moj,́ dopálil se trenér a hned mě zpátky. Budeš hrať až do konce,“ 

nakázal a o nějakém slibu nechtěl nic slyšet.

A tak jsem hrál, a i když jsem čtvrtou branku už nepřidal, ale-

spoň jsem na ni nahrál. Proto si chalani trenéra dobírali a chtěli se 

s ním také sázet. Anebo od něho slyšet nějaký slib. A on se sázel, 

protože za jeho působení panovala v mančaftu vždy báječná atmo-

sféra. Vtipkoval, vymýšlel nám všelijaké přezdívku.

Janko Popluhár, pro něho byl „Bimbo“, protože mu svou rozváž-

nou povahou prý připomínal dobráckého slona z cirkusu, Jožkovi 

Venglošovi neřekl jinak než „Lolo“, protože ho při přebírání tro-

feje na dorosteneckém turnaji ve Viareggiu políbila samotná Gina 

Lollobridgida. Dobíral si nás, ale přijímal, když jsme si na oplátku 

dobírali my jeho. Se mnou se ovšem od té doby už skutečně nesá-

zel a ani žádný slib jsem od něj neslyšel. ,Stávky ano, ale ne s tam-

tíém,“ slyšel jsem od něho pokaždé. Nejspíš tušil, že by prohrál. 

I když vsadit se, že nejrychlejší gól v celé československé ligové 

historii vstřelím právě já, by rozhodně hazard nepředstavovalo.

Mně se to 21. března 1964 přesto povedlo. A zase proti Spar-

tě. Hned po rozehrání ve středovém kruhu letěl balon dopředu, já 

ho sebral a pelášil k soupeřově bráně. Gólman Kramerius si mě 

vůbec nevšímal, takže stačilo vystřelit. Pouhých šest vteřin stači-

lo, aby se meruna třepetala ve sparťanské síti a já se stal ligovým 

rekordmanem.“

OD BICANA K LAFATOVIUKÁZKA Z KNIHY

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Obertovi ovšem patří ještě další rekord, který také těžko někdo 

někdy překoná. Zrodil se v třiašedesátém roce, kdy musel odehrát 

bratislavský Slovan finále dvou ročníků Československého poháru 

během tří týdnů. Nejdřív totiž „belasí“ nastoupili k duelu s Duklou, 

se kterou v prvním finálovém střetnutí ročníku 1961/1962 remizo-

vali v prosinci v Gottwaldově 1:1. Šest měsíců trvalo, než se na-

šel termín pro druhé utkání, který by vyhovoval oběma týmům 

a v němž se konečně rozhodlo o držiteli trofeje. Získal ji Slovan, 

který porazil 17. června 1963 v Brně vojáky z Julisky 4:1.

Už za týden nastoupili „belasí“ k dalšímu finále, v němž se 

hrálo o Československý pohár za sezonu 1962/1963. V prvním 

střetnutí v Praze uhráli se Slavií bezbrankovou remízu, v odvetě 

na Tehelném poli ji rozstřílel 9:0, takže během pár dnů přebírali 

trofej podruhé. I Obertovou zásluhou, protože bratislavská odveta 

patřila jemu.

„Měl jsem skutečně mimořádný den. Už do přestávky jsem dal 

Dolejšímu tři góly. První, druhý, třetí, prostě klasický hattrick. Sla-

vii nebylo nic platné, že mezi tyče nastoupil Šíma, protože balony 

lovil ze sítě i on. Já dal ještě dva, Jokl taky, Pavol Molnár a Cvetler 

nastříleli po jednom. Zrodilo se divoké skóre 9:0, jaké pohárové fi-

nále nezažilo nikdy předtím ani potom. Podstatnější než výsledek 

však bylo, že jsme získali dvě trofeje naráz a Slovan zažíval velké 

dny. Vždyť na podobný úspěch se čekalo od roku pětapadesát, kdy 

se stal naposledy mistrem.

Pamatuji tu mistrovskou euforii, protože hned v následující se-

zoně jsem začal dres „belasých“ oblékat i já. Jako kluk, kterého 

si přivedli na Tehelné pole z Topolčan, kde jsem studoval stavební 

průmyslovku a hrál za tamní dorost. A nejspíš dobře, když si mě 

vyhlédli nejen trenéři reprezentační „sedmnáctky“, ale i skauti 

Slovanu.

Zpočátku to pro mě byl šok. Do šatny mě museli dostrkat, 

protože za dveřmi seděli páni fotbalisté z nejslavnější generace 

„belasých“. Pažický, Benedikovič, Tegelhoff, Vičan, ale i Laskov či 

třeba Anton Moravčík. Co hráč, to veliká persona, takže jsem si 

říkal, co budu mezi nimi pohledávat. Vždyť já byl proti nim nula, 

zabírající místo v šatně.

Trenér Šťastný mě ale z obav vyvedl. Vysvětlil mi, proč chtěl 

do mužstva právě mě a co ode mne očekává, starší spoluhráči mi 

pomohli a všechno usnadnili.

Já měl vůbec štěstí, že jsem ve Slovanu hrál mezi samými 

báječnými chalany. A to jsem na Tehelném poli zažil vlastně tři 

hráčské generace. Nejdřív tu Tegelhoffovu, Pažického, Vičanovu, 

poté Popluhárovu, Venglošovu, Schrojfovu, Urbanovu a Cvetlero-

vu, a nakonec i nejmladší s Joklem, Vencelem, Hrdličkou či bratry 

Čapkovičovými a Zlochovými.

Ze Slovanu jsem odcházel a zase se vracel, při vojákování jsem 

jeho dres měnil za barvy RH Brno a ČH Bratislava, na dvě sezony 

jsem si odskočil do Prešova, s nímž jsem se stal v pětašedesátém 

roce ligovým vicemistrem, můj fotbalový život ale představovali 

„belasí“ a Tehelné pole.“

Měl na co vzpomínat, když v osmašedesátém roce opouštěl 

Tehelné pole, protože jako jeden z prvních slovenských i českých 

fotbalistů dostal souhlas, že může ukončit fotbalovou kariéru 

v zahraničí. Marné pokusy trumfnout v lize Duklu, Spartu, a hlav-

ně Trnavu mu přitom pochopitelně také vytanuly v paměti. Vždyť 

třeba v poslední Obertově sezoně v belasém dresu k tomu měli se 

Slovanem až neskutečně blízko.

Zvlášť, když jim disciplinární komise přiřkla po nedohraném 

utkání v Trnavě kontumační výhru 3:0. Šestnáctého března 1968 

byl totiž o ligové utkání dvou nejlepších týmů mezi fanoušky tako-

vý zájem, že do hlediště trnavského stadionu se jich napěchovalo 

přes třicet tisíc, i když kapacita ochozů byla oficiálně stanovena 

pro 25 081 diváků. Až po čase vyšlo najevo, že se na trhu objevilo 

přes pět tisíc falešných lístků vytištěných v tiskárně v Rači, které 

byly k nerozeznání od pravých.

Ve vypjaté atmosféře dvou nesmiřitelných rivalů muselo zá-

konitě dojít k problémům. Už začátek zápasu byl o půlhodiny od-

ložen, aby pořadatelé a policisté sjednali pořádek. Po šesti ode-

hraných minutách musel přesto rozhodčí Sláma zápas přerušit. 

Poprvé, neboť fanoušci vnikli na hrací plochu.

A když pak po dalších třiadvaceti minutách vstřelil Móder ve-

doucí branku Slovanu, byl malér na světě. Diváci prorazili bariéry, 

za hřiště odnášeli zraněné, tekla krev, ze všech stran se ozýval 

nářek, bědování a zoufalé úpění. Proto sudí zápas ukončil a disci-

plinární komise následně rozhodla o kontumační výhře Slovanu.

„Belasým“ ale stejně nepomohla. I ten rok skončili druzí za Tr-

navou. A dokonce s pětibodovou ztrátou. A tak se Jozef Obert lou-

čil s Tehelným polem znovu jen jako vicemistr. Útěchou mu mohly 

být jen transparenty, které fanoušci rozvěsili při jeho posledním 

utkáním v belasém dresu na tribunách.

 TRENÉRSKÁ LAVIČKA BRATISLAVSKÉHO SLOVANU V ROCE 1973 PŘI DERBY 
 S TRNAVOU BYLA PLNÁ OSOBNOSTÍ (ZLEVA) JOZEF OBERT, JÁN HUCKO A JOZEF VENGLOŠ. 

 OD LISTOPADU 2016 PATŘÍ JOZEFU OBERTOVI ČLENSKÝ ODZNAK 
 KLUBU LIGOVÝCH KANONÝRŮ TÝDENÍKU GÓL S POŘADOVÝM ČÍSLEM 66. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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,Obert patrí Tehelnému poľu,́  stálo na nich. Už nepatřil, proto-

že měl podepsanou smlouvu s rakouským Wackerem Innsbruck, 

kde se měl po letech znovu setkat s trenérem, který ho do světa 

velkého fotbalu přivedl. To Leopold „Jim“ Šťastný v něm viděl le-

gendárního Ladislava Kubalu....

,Stejné pohyby, vedení míče, podobný cit pro přihrávku a hru. 

I ty góly dává stejné,“ básnil o Obertovi legendární kouč hned, jak 

mu ho do Slovanu do přivedli. V Innsbrucku se ti dva ale nakonec 

nesešli. Šťastný se stal s regionálním Wackerem dvakrát vicemis-

trem, čímž fotbal v zemi pod Alpami oslovil natolik, že ho v osma-

šedesátém inaugurovali v Rakousku do funkce reprezentačního 

trenéra.

Oberta zamrzelo, že z vysněného setkání se Šťastným sešlo. 

Stejně jako ho zamrzelo, že za československou reprezentaci ode-

hrál jen čtyři zápasy.

„Přitom jsem měl i v národním mužstvu před sebou slibnou 

kariéru. Jako první slovenský fotbalista jsem prošel všemi re-

prezentačními výběry, za které se dalo v mé éře hrát. Nastupoval 

jsem za „sedmnáctku“, pak za juniory, oblékl dres „jedenadvacít-

ky“, a nakonec i „Lvíčat“, což bylo v mé době mužstvo do třiadva-

ceti let. V reprezentačním „áčku“ jsem debutoval ve dvaceti proti 

Sovětskému svazu a ten rok jsem stihl i zápasy se Švýcarskem, 

Itálií a Tureckem.

Vážné zranění mě však o další pokračování kariéry připravilo. 

Vojákoval jsem v ČH Bratislava a v zápase s Ostravou do mě zajel 

obránce Baníku Prokop Daněk tak ostře, že jsem si při pádu zlo-

mil klíční kost. A hned nadvakrát. Půl roku jsem musel na fotbal 

zapomenout. Nehrál jsem a ani netrénoval, takže jsem z národ-

ního mužstva vypadl a nabídnuté příležitosti se chopili jiní hráči. 

V mé éře totiž panovala obrovská konkurence.“

Ve Wackeru Innsbruck však třicetiletý Jozef Obert svou šanci 

dostal. Pod slovinským koučem Branko Elsnerem, stejně jako pod 

chorvatským trenérském mágem Otto Baričem. Oba v něm viděli 

potenciál, který v něm objevil už Leopold Šťastný, oba si cenili jeho 

přínosu pro mužstvo. Gólů samozřejmě také.

Když v sedmdesátém vyhrál Innsbruck Rakouský pohár, od-

neslo čtrnáct tisíc nadšených fanoušků své fotbalové miláčky 

na ramenou ze stadionu až na náměstí. Oberta samozřejmě také.

 ZÁKLADNÍ JEDENÁCTKA SLOVANU V SEZONĚ 1967/1968, KTERÁ BYLA PRO JOZEFA OBERTA POSLEDNÍ 
 V „BELASÉM“ DRESU. NA PŘEDZÁPASOVÉM SNÍMKU JE NAHOŘE PRVNÍ ZLEVA VEDLE BRANKÁŘE ALEXANDERA VENCELA. 

 SOUBOJ NA ROZBAHNĚNÉM TERÉNU V ROCE 1962 S HRADECKÝM BRANKÁŘEM 
 JINDŘICHEM JINDROU, KTERÝ BYL U MÍČE O ZLOMEK DŘÍV NEŽ DOBÍHAJÍCÍ JOZEF OBERT. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Jozef Obert
Narozen: 4. ledna 1938, zemřel 18. října 2020 * Fotbalová ka-
riéra: Partizánské, Slavoj Nitra, Topolčany, 1956-1958 Slovan 
Bratislava, 1958-1959 RH Brno, 1959-1960 ČH Bratislava, 1960-
1964 Slovan Bratislava, 1964-1966 Tatran Prešov, 1966-1968 Slo-
van Bratislava, 1968-1972 FC Wacker Innsbruck * Ligové starty 
a góly celkem: 353/107 * Ligové starty a góly v československé 
lize: 263/92 * Ligové starty a góly v rakouské lize: 90/15 * Re-
prezentační starty a góly: 4/0 * Největší úspěchy: dva mistrov-
ské tituly s FC Wacker Innsbruck v sezoně 1970/1971 a 1971/1972, 
tři vítězství se Slovanem Bratislava v Československém poháru 
v sezonách 1961/1962, 1962/1963 a 1967/1968, vítězství s FC Wac-
ker Innsbruck v Rakouském poháru v sezoně 1969/1970

A co teprve když v říjnu v druhém kole Pohárů vítězů pohárů je-

jich tým senzačně vyhrál na madridském Santiago Bernabéu nad 

slavným Realem 1:0. Hvězdný Amancio si ten večer neškrtnul. 

Manuel Sanchís, Pirri a spol. také ne.

Zato památná sestava Wackeru Innsbrucku Rettensteiner - 

Eschenmüller, Werner, Krieß, Eigenstiller - Obert, Binder, Fran-

cesin, Ettmayer - Grausam, Jara byla při návratu domů vítána, 

jako kdyby celou soutěž vyhrála. Místní muzikanti dokonce na její 

počest složili ,Wacker marš́ , který se dlouho hrál po celém Inn-

sbrucku. Nikomu totiž nevadilo, že hvězdy Realu, dávající si před 

prvním zápasem větší pozor na to, aby měly patřičně nažehlené 

své bílé dresy, než aby věnovaly pozornost soupeři odněkud z Alp, 

už pojaly odvetu s patřičnou vážností, na stadionu Tivoli vyhrá-

ly 2:0 a nakonec postoupily až do finále, kde podlehly londýnské 

Chelsea až v opakovaném střetnutí.
 NA JOZEFA OBERTA SI DÁVALI PRVOLIGOVÍ OBRÁNCI VELKÝ POZOR A SNAŽILI SE HO VČAS ZASTAVIT ZA KAŽDOU CENU. 

 OBÁVANÝ STŘELEC BRATISLAVSKÉHO SLOVANU JOZEF OBERT. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Stejná sláva zavládla i rok později, kdy Innsbruck získal vůbec 

první ligový titul v historii. Však ho také hráči i fanoušci zapíjeli 

od soboty až do úterní půlnoci. A za rok zase, protože v posledním 

kole výhra v posledním kole nad Wackerem Vídeň postačila k tomu, 

aby se pod Alpami slavila druhá korunovace v řadě. I Obert se o ni 

zasloužil, i když už tolik gólů jako po příchodu do Rakouska nestřílel.

I tak jich bylo ale dost na to, aby díky nim po víc než čtyřiceti 

letech, kdy mu byly podobně jako třeba Antonínu Panenkovi ko-

nečně přiznány rakouské trefy, vstoupili v listopadu 2016 společně 

do Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL. 

Z knihy Zdeňka Pavlise „Od Bicana k Lafatovi“, 

která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Olympia

 JOZEF OBERT PŘI JEDNOM Z POSLEDNÍCH ROZHOVORŮ PRO SVAZOVÝ WEB A TELEVIZI. 

UKÁZKA Z KNIHY

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PRO ČESKÉ MLADÍKY PADLA ZÁROVEŇ I ŠANCE POKUSIT SE VYBOJOVAT SI 
 ÚČAST NA MS U20, KTERÉ SE MÁ KONAT V INDONÉSII V PŘÍŠTÍM ROCE. 

UEFA zrušila kvalifikaci 
i ME hráčů do 19 let

Česká reprezentace do 19 let přišla o jednu z vysněných met. UEFA kvůli 
pandemii koronaviru zrušila nejen závěrečnou fázi kvalifikace, v níž měl 
startovat také český výběr, ale i celý finálový turnaj v Severním Irsku.

 REPREZENTAČNÍ TÝM DO 19 LET SE MOŽNÉHO VRCHOLU V PODOBĚ EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU NEDOČKÁ. 

„S politováním musím oznámit, že UEFA vydala prohlášení, 

které se nás velice týká. A to, že ruší závěrečnou fázi kvalifika-

ce pro evropský šampionát, stejně tak jako samotné mistrovství 

Evropy v Severním Irsku,“ uvedl Karel Poborský, vedoucí Úseku 

talentované mládeže Fotbalové asociace České republiky.

Český celek se loni na podzim ze základní fáze kvalifikace pro-

bojoval do elitní závěrečné fáze. V ní se měl utkat ve skupině se 

Švýcarskem, Finskem a domácím Nizozemskem. První tým by 

pak postoupil na evropský šampionát v Severním Irsku.

Závěrečná fáze kvalifikace se měla původně hrát už v březnu 

letošního roku. Pandemie koronaviru ji však odsunula původně 

na září, poté na říjen a naposledy na listopad. Po trojím posunutí 

termínu a stále se horšící pandemické situaci se nakonec UEFA 

rozhodla kvalifikaci i mistrovství Evropy zrušit. „Cítím veliké zkla-

mání i za hráče, protože v mládeži vidím kvalifikaci a mistrovství 

Evropy kategorie U19 jako vrcholné akce. Podle pocitů z našeho 

srazu se na kvalifikaci hráči moc těšili. Nicméně po několika od-

kladech je situace k sehrání turnaje hodně komplikovaná. V této 

době se dalo rozhodnutí UEFA předpokládat a my ho respektuje-

me s pochopením,“ reagoval Jiří Žilák, trenér reprezentace U20, 

který měl národní tým do 19 let v kvalifikaci a případně i na šam-

pionátu vést.

UEFA se dlouho snažila evropský šampionát hráčů do 19 let 

odehrát, poněvadž se na něj vázal i následný postupový klíč pro 

mistrovství světa kategorie U20 v Indonésii příštího roku. Na svě-

tový šampionát mělo postoupit pět nejlepších týmů z mistrovství 

Evropy. UEFA vyřešila situaci administrativně, do Indonésie vyšle 

pět nejlepších zemí podle žebříčku národních koeficientů. Na mis-

trovství světa hráčů do 20 let tak budou startovat týmy Anglie, 

Francie, Itálie, Nizozemska a Portugalska. „Bohužel jsme tímto 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 KAREL POBORSKÝ - VEDOUCÍ ÚSEKU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE FAČR. 

zůstali mimo hru. Pro nás je to obrovská škoda, protože jsme věřili, 

že v mládežnických kategoriích jsme konkurenceschopní. Na zá-

věrečnou kvalifikaci jsme se dlouhodobě připravovali, věřili jsme 

a doufali, že bychom se mohli objevit i na mistrovství Evropy. Tam 

už se mohlo stát cokoliv, bylo by to o pár zápasech a třeba bychom 

měli šanci se probít i na mistrovství světa. Toto rozhodnutí UEFA je 

pro nás bohužel smutné, ale v této těžké době se asi dalo očekávat 

a musíme si počkat na další sezony,“ uzavřel Poborský. www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Ve Španělsku prohra o čtyři góly

Ženská reprezentace odehrála šestý zápas v rámci kvalifikace o postup 
na evropský šampionát. V Seville podlehly svěřenkyně trenéra Karla Rady 
domácímu Španělsku 0:4. V tabulce skupiny D klesly na třetí místo. 

 EVA BARTHOLDOVÁ (VPRAVO) MUSELA ČELIT VE ŠPANĚLSKU VELKÉ 
 OFENZIVNÍ SÍLE SOUPEŘEK, KTERÉ ČESKOU OBRANU ČTYŘIKRÁT PŘEKONALY. 

 ŽENSKÁ REPREZENTACE VE ŠPANĚLSKU POPRVÉ NASTOUPILA 
 V ZELENÝCH „LIPOVÝCH“ DRESECH, ŠTĚSTÍ JIM ALE NEPŘINESLY. 

Český tým inkasoval úvodní gól zápasu hned v první minutě, 

kdy si v pokutovém území našla centr Esther Gonzalez a přesnou 

hlavičkou i s pomocí tyče otevřela skóre zápasu. Z utkání uběhlo 

jen padesát jedna vteřin. Češky měly ve dvanácté minutě štěstí, 

když se po rohu dostala do zakončení kapitánka Paredes, ale po-

hotovým volejem trefila jen boční síť.

Druhý gól padl v pětadvacáté minutě utkání, kdy si navedla 

míč na střed hřiště Guijarro a prudkou střelou zpoza vápna ne-

dala brankářce Votíkové šanci. A o dalších devět minut později se 

domácí fotbalistky dočkaly i třetí branky. Petra Vyštejnová odhla-

vičkovala míč jen na hranici vápna, kde si jej zpracovala do běhu 

Bonmati a přesným volejem poslala míč do sítě.

Po změně stran čekaly domácí fotbalistky na čtvrtou branku 

pouze osm minut. Kapitánka Bertholdová odhlavičkovala dlouhý 

centr do vápna pouze před sebe a Alexia perfektním volejem po-

slala míč do sítě a zvýšila na rozdíl čtyř branek. I v dalším průbě-

hu utkání měly domácí fotbalistky více ze hry a byly dominantnější 

v kombinacích i držení míče, ale další branky v utkání nepadly.

Vedoucí tým kvalifikační skupiny D tak zvítězil 4:0 a v pátém 

utkání přidal čtvrtou výhru. Český tým s deseti body se z druhého 

místa propadl na třetí, jelikož Polsko porazilo Ázerbájdžán a o bod 

přeskočilo český tým.

 
PETRA VYŠTEJNOVÁ: „NEDAŘILO SE NÁM 

PLNIT TO, NA CO NÁS TRENÉŘI PŘIPRAVOVALI.“
Českým fotbalistkám páteční duel ve Španělsku nevyšel 

a v kvalifikaci o postup na ME podlehly domácímu týmu 0:4. V úte-

rý se Češky představí v Chomutově proti Ázerbájdžánu. Smutná 

po utkání byla obránkyně Petra Vyštejnová „Dostaly jsme hod-

ně rychle gól, i když jsme se připravovaly na to, abychom takové 

góly nedostaly. Bohužel se nám to nepodařilo a dostaly jsme další 

branky v prvním poločase,“ uvedla.

www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
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Utkání Češkám nevyšlo a soupeřky potvrdily svoji sílu. „Ne-

dařilo se nám bohužel plnit to, na co nás trenéři připravovali. 

Byly jsme všude druhé v osobních soubojích, které jsme pak ne-

vyhrávaly a běhaly jsme bez balónu. Když už jsme míč získaly, 

tak jsme o něj rychle přicházely a stálo nás to moc sil. Dopře-

du jsme se prakticky vůbec nedostaly. I když Španělky nehrály 

v plné sestavě, tak ukázaly svoji kvalitu, měly rychlost na balónu 

i bez něj. I když jsme na ně dorážely, tak si nás vyťukaly. Dnes 

byly jednoznačně lepším soupeřem, než jsme byly my,“ řekla 

dále Vyštejnová.

Reprezentantky inkasovaly hned v první minutě. „Pokud zápas 

se Španělkami nechytíte hned od začátku a hned v první minutě 

dostanete gól, tak jde psychika dolů. Začalo se bortit to, na co 

jsme se připravovali. Španělky pak jenom dokazovaly to, co o nich 

víme - výbornou techniku, rychlost na balónu a výborné zakonče-

ní. My jsme byli všude pozdě a nedokázali jsme udržet míč a do-

stat se do kombinace. Přišly zbytečné ztráty a soupeřky byly jasně 

na koni. Vedly po poločase 3:0 a pro nás bylo hrozně těžké se dál 

dostávat do zápasu,“ komentoval trenér Karel Rada.

Národní tým nebyl v kompletním složení. „Do druhého poloča-

su jsme poslali Katku Svitkovou, která je po rekonvalescenci a do-

stává se do zápasového tempa, bylo to předem domluvené. Také 

nám chyběla velká bojovnice Lucka Martínková, která podala dob-

rý výkon proti Polkám,“ uvedl trenér.

Český tým tak odjíždí ze Španělska bez bodu. „Abychom 

uspěli, museli bychom mít mnohem lepší organizaci hry, mno-

hem víc běhat. Chtěli jsme hrát presink, ale byli jsme v něm 

málo důrazní, vystupovali jsme pozdě. Věděli jsme, že nebude-

me hrát se Španělkami herně vyrovnanou partii v kombinaci, 

ony přehrávají kohokoliv na světě, ale my jsme zklamali v tom, 

na co jsme se připravovali a co jsme si řekli před zápasem,“ do-

dal trenér Karel Rada.

V sobotu se český národní tým vrací zpět do Chomutova, kde 

jej v úterý od 17 hodin čeká před kamerami České televize dal-

ší kvalifikační utkání proti Ázerbájdžánu, který v pátek prohrál 

v Polsku 0:3. 

 PETRA VYŠTEJNOVÁ SICE V TOMTO SOUBOJI MÍČ UDRŽELA, 
 ALE ČESKÝ TÝM VE ŠPANĚLSKU TAHAL ZA KRATŠÍ KONEC. 

 ČEŠKÁM SE VE ŠPANĚLSKU NEDAŘILO. 

KVALIFIKACE ME 2022

ŠPANĚLSKO - ČR 4:0 (3:0)

Branky: 1. Esther, 25. Guijarro, 34. Bonmati, 53. Alexia. ŽK: Szewieczková, Cahynová, Černá. Roz-
hodčí: Persson - Aronsson, Taher (vš. Švédsko).

Španělsko: Gallardo - Corredera, Paredes, María León, Vicente (77. María Casado) - Bonmati, Gui-
jarro, Alexia (77. Guerrero) - Cardona (59. Latorre), Esther (58. Eizaguirre), Mariona (87. Castillo).

Česko: Votíková - Vyštejnová, Bertholdová, Sonntagová, Bartoňová - Pochmanová (46. Svitková), 
Cahynová - Krejčiříková (75. Šlajsová), Dubcová K. (75. Petříková), Szewieczková (63. Černá) - Staš-
ková (87. Mrázová).  

TABULKA - SKUPINA D

1. Španělsko 5 4 1 0 22:1 13

2. Polsko 6 3 2 1 13:2 11

3. ČESKO 6 3 1 2 14:9 10

4. Moldavsko 4 1 0 3 3:22 3

5. Ázerbájdžán 5 0 0 5 1:19 0

PROGRAM KVALIFIKACE ME 2022

27.10. 17:00 Česko - Ázerbájdžán (Chomutov, bez diváků, živě ČT sport)
01.12. Česko - Moldavsko

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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