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ROBERT HRUBÝ
„I když nejsem ostravským
odchovancem, už rok
dělám prvního
zástupce kapitána,“
těší dirigenta Baníku.
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STALO SE...
  Krmenčík má přetržený
vaz v koleně…
Fatální zpráva pro úřadujícího mistra a český národní tým. Plzeňský útočník Michael
Krmenčík musí s přetrženým zkříženým vazem v levém koleni na operaci. Pětadvacetiletý reprezentant si kvůli vážnému zranění
pravděpodobně v této sezoně už nezahraje!
Nejlepší střelec Viktorie se zranil v nedělním ligovém utkání proti Slovácku, v němž
střídal v 90. minutě. Vyšetření odhalilo vážné zranění kolena, se kterým musí na operaci. Pro Plzeň jde o velkou ztrátu, protože
v minulém ročníku byl s 16 góly nejlepším
střelcem nejvyšší soutěže a v této sezoně
dal sedm branek. Patří i do základní sestavy reprezentace, za kterou dal v 19 zápasech osm gólů.

AKTUÁLNĚ
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Fotbalový týden Roberta Hrubého

„Slezské derby

  Bavorské derby
bez Morávka

je srovnatelné se Spartou!“

ROBERT HRUBÝ V UTKÁNÍ PROTI „SVÉ“ SLAVII,
KTEROU BANÍKOVCI PORAZILI I V DESETI LIDECH 2:1.

„Náš herní a výsledkový vzestup v této ligové sezoně je, myslím, docela logický. V zimě
doznal hráčský kádr velké obměny, do Baníku přišlo šest nebo sedm nových kluků a chví-

ROBERT HRUBÝ SE S BANÍKEM TRVALE POHYBUJE V ELITNÍ ŠESTCE TABULKY.

li to prostě trvalo, než jsme si na sebe vzájemně zvykli a naše hra si sedla. I proto bylo
záchranářské jaro tak hektické. Nyní jsme už také schopni nahrazovat zraněné nebo z ji-

Před dvěma lety udělal kreativní záložník ROBERT
HRUBÝ razantní krok, když přestoupil ze Slavie
do Baníku, neboť v Edenu s ním už příliš nepočítali.
Někdejší juniorský reprezentant nešel ale do úplně
neznámého prostředí, neboť za éry trenéra Vlastimila Petržely v topícím se slezském klubu hostoval.
V ostravské sestavě se stabilně zabydlel, dokonce
je už rok zástupcem kapitána Milana Baroše. Čtyřiadvacetiletý středopolař se po dvou bitvách s mistrovskou Plzní v minulém týdnu již těší na další
prestižní duel - nedělní slezské derby v Opavě!

4

ných důvodů chybějící hráče základní sestavy. Samozřejmě „Bary“ (Milan Baroš) je v tomto směru výjimkou. S ním totiž naše hra vypadá úplně jinak, také pro soupeře jsme ještě
nebezpečnější, protože on dokáže neúnavně zaměstnávat svým napadáním jejich obrany, v soubojích pak dovede prodat obrovské zkušenosti, které nabíral během své dlouhé
a úspěšné kariéry. Jako velký srdcař dokáže celý mančaft strhnout, je i psychickou oporou
pro nás ostatní, a jsme proto moc rádi, že mu už dlouhý disciplinární trest vypršel.

„BOLAVÝ ZUB MĚ NA HŘIŠTĚ V PLZNI NEPUSTIL…“
Pohárový los způsobil, že jsme si s Plzní zahráli dvakrát během pouhých čtyř dnů. Já
jsem ale nastoupil až v sobotním domácím ligovém zápase. Od utkání v Teplicích mě totiž bolel zub, který museli nakonec doktoři vytrhnout a nasadit mi antibiotika. A tak jsem
zůstal ve středu jen na tribuně, kde to byly podstatně větší nervy, protože se výsledek přesýpal. První půli jsme moc nezvládli, ve druhé jsme ale dvěma brankami výsledek otočili
a o výhru v normálním čase přišli až v nastavení z penalty. Kluci se s tím obdivuhodně vypořádali, stejně jako s oslabením po vyloučení „Prochyho“ (Václava Procházky), náš tým
prokázal velký charakter a za odměnu jsme si odvezli domů postup!
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Fotbalisté Augsburgu se museli v sobotním bavorském derby německé bundesligy
s Norimberkem, který skončilo remízou
2:2, obejít bez Jana Morávka. Devětadvacetiletý český záložník si ve středečním
pohárovém duelu s Mohučí přivodil svalové
zranění a podle trenéra Manuela Bauma je
na neurčito mimo hru. Český středopolař
působí v Augsburgu od února 2012 a vloni
v lednu v klubu prodloužil smlouvu do konce června 2020. V Německu, kde nastupoval také za Kaiserslautern a Schalke, hraje
bývalý hráč Bohemians 1905 od roku 2009,
jeho slibně rozjetou kariéru však limitují
častá zranění.

  Parádní trefa
uzdraveného Kopice
Od prestižního domácího duelu se Spartou,
v jehož závěru mu letenský obránce Costa
přišlápl u postranní čáry kotník, chyběl
v sestavě plzeňského mistra reprezentační
záložník Jan Kopic. Kvůli zranění se musel
omluvit z nominace na venkovní říjnový
dvojzápas Ligy národů se Slovenskem
a Ukrajinou. Na ligové trávníky se osmadvacetiletý středopolař vrátil po více jak
měsíční pauze v Ostravě-Vítkovicích, kde filigránskou střelou těsně před poločasovým
odchodem do šaten vystřelil nakonec viktoriánům nejtěsnější vítězství nad Baníkem.
„Zkusil jsem to zakroutit na vzdálenější tyč
a balon zapadl přesně za levou tyč,“ popisuje svoji parádní falšovanou trefu, na kterou
neměl nárok brankář Jan Laštůvka dosáhnout. Paradoxně to byla jeho premiérová
branka v nové ligové sezoně…

inzerce

inzerce

Kapitánovi české reprezentace Bořku Dočkalovi skončila klubová sezona v zámořské MLS. Když vypadl s týmem Philadelphia
Union v prvním kole play off po porážce 1:3
s New York City FC. Třicetiletý středopolař
byl ve Philadelphii od února na hostování
z čínského klubu Henan Jianye, kde loni
podepsal tříletou smlouvu. Během svého
působení pomohl Union do play off, kde
loni tým chyběl. S osmnácti asistencemi
byl český záložník nejlepším nahrávačem
základní části soutěže, ve středečním duelu
proti NYCFC už ale další gólovou přihrávku
nepřidal a pro Philadelphii skončila sezona.
Reprezentaci, v níž by neměl Dočkal chybět,
letos čeká ještě 15. listopadu přípravný
zápas v Polsku a o čtyři dny později derby
v Lize národů proti Slovensku.
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  Dočkalovi skončila
zámořská sezona
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„MĚL JSEM KOPICE PŘED STŘELOU VÍCE NAPADAT!“
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KALENDÁRIUM

Viktorka v MOL Cupu některé hráče šetřila na ligové utkání v Ostravě, ve kterém jsme
chtěli naplno bodovat, abychom nahradili některé zbytečné ztráty z předchozích kol.

  Dva debakly s Celtikem
Fotbalisté Hearts se Zdeňkem Zlámalem
v brance podlehli ve šlágru skotské ligy
na hřišti Celticu Glasgow vysoko 0:5 a vedou
tabulku před svým pokořitelem už jen o bod.
Edinburský tým schytal od Celticu druhý debakl během týdne, ve Skotském poháru mu
podlehl 0:3. Český gólman, který v pondělí
dovršil Kristova léta, dostal čtyři góly naposledy v květnu, kdy ještě hájil branku Zlína
v ligovém duelu proti Olomouci.

  Zemřel Tadeáš Kraus
Ve věku 86 let zemřel bývalý reprezentant
Tadeáš Kraus, který za Československo hrál
na světových šampionátech v letech 1954
ve Švýcarsku a 1958 ve Švédsku. V reprezentaci nastoupil ve 23 zápasech a vstřelil
v nich šest branek. S pražskou Spartou získal v roce 1965 mistrovský titul. Už v 16 letech hrál za A-tým v rodném Třinci, následně
se přes Olomouc a Duklu (tehdy ÚDA Praha)
dostal do Sparty. V jejím dresu vstřelil za deset let více než dvě stovky gólů a po ukončení
aktivní kariéry zůstal na Letné jako především mládežnický trenér a funkcionář. Spolu
s asistentem Václavem Halamou trenérsky
vedl tehdejší LIAZ Jablonec v jeho premiérové prvoligové sezoně 1974/1975.

V Mladé Boleslavi jsme přišli o vítězství ve čtvrté minutě nastaveného času z úplně po-

LISTOPAD

slední akce domácích, také v malém derby s Karvinou jsme měli vyhrát, a ne pouze remizovat. I když jsme nakonec s Plzní prohráli, minimálně bod jsme si za předvedený týmový

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

výkon zasloužili. Rozhodl gól Honzy Kopice, který se přesně trefil těsně před přestávkou.

7. LISTOPADU
1943

Střílel ze středu zálohy, nebyl v tu chvíli ode mne daleko, měl jsem ho víc napadat, aby
neměl za vápnem prostor i čas zamířit…Bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí,

Vladimír Hagara

1968-1973

25/4

1946-1948
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které jsme si vypracovali, nedali jsme i penaltu. Figuroval jsem mezi potencionálními exe-

1913

kutory, ale Jirka Fleišman si na ni věřil, zvlášť když ji ve středu v Plzni bezpečně proměnil.

Jiří Zástěra

10. LISTOPADU

Nikdo mu nic nevyčítal, to se prostě ve fotbale stává. Ale potom byla ještě jedna sporná
situace po souboji Romana Hubníka s Kubou Šašinkou, která zaváněla penaltovým faulem,
ale videorozhodčí to podruhé tak neposoudil.

„KAPITÁNSKÉ PÁSKY V BANÍKU SI MOC POVAŽUJI…“

1937

Zdeněk Zikán

1958
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Miroslav Baranek
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Od trenéra jsme dostali na neděli individuální plány k regeneračnímu výběhu a v pon1915

dělí volno. Proto jsme s manželkou jeli do Prahy podvečerním sobotním rychlíkem, kte-

Jan Říha

rý to zvládne za tři hodiny. Denisa dodělává vysokou školu, kterou má dva dny v týdnu,
takže takhle dost často pendluje. V Ostravě jsem si už za dva roky zvykl, mám tady ještě

ROBERT HRUBÝ V DEBATĚ S JANEM KOPICEM V UTKÁNÍ,
KTERÉ PRÁVĚ PLZEŇSKÝ ZÁLOŽNÍK JEDINÝM GÓLEM ROZHODL.

smlouvu od zimy na sezonu a půl. Udělal jsem pro svoji další fotbalovou kariéru důležitý
krok, když jsem přestoupil ze Slavie do Baníku. Víc herních příležitostí bych v Edenu určitě nedostával… Moc si taky vážím toho, že i když nejsem ostravským odchovancem, tak
už rok dělám prvního zástupce kapitána. Při „Baryho“ absenci proto mívám kapitánský
záskok, který byl nyní docela dlouhý.

„DO OPAVY SI V NEDĚLI JEDEME PRO TŘI BODY!“
Ale v neděli v Opavě už bude vše při starém. Slezské derby se v první lize dlouho nehrálo

PATRIK BERGER

a zdejší fotbaloví fanoušci v posledních dnech o ničem jiném ani nemluví. Řekl bych, že ti
z Baníku ho prožívají minimálně stejně, jako když do Ostravy přijede Sparta, která je trainzerce

dičně považována za největšího rivala. Opavský nováček přečkal v úvodu podzimní sezony

VLONI V LISTOPADU SI ROBERT HRUBÝ PŘIPSAL
NA TURNAJI V KATARU PRVNÍ DVA ZÁPASY ZA REPREZENTAČNÍ TÝM.

těžké období, když nemohl hrát na vlastním stadionu, kde bývá i díky svým příznivcům tradičně velmi silný. Teď se domů už natrvalo vrátil, o to těžší a hektičtější derby nás čeká. Ale
my si do Opavy jedeme pro tři body!
S dosavadním bodovým ziskem jsme přes všechny zbytečné ztráty spokojeni. Pošilháváme po elitní šestce, ve které jsme se zabydleli hned od úvodních kol, a rádi bychom v ní
natrvalo zůstali. Ale do konce ligy, která bude mít na jaře ještě premiérovou nadstavbu,
zbývá ještě spousta zápasů, takže žádné řeči v kabině na tohle téma nebo dokonce o evropských pohárech vůbec nevedeme…“
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inzerce
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ROBERT HRUBÝ * Narozen: 27. dubna 1994 * Výška: 184cm * Váha: 78kg * Stav: ženatý, manželka Denisa * Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Slavia Praha (2000 2016), Baník Ostrava (2016), FK Teplice (2016), Baník Ostrava (2017-?) * Reprezentace: dva
zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: postup na EURO hráčů do 21 let (Polsko 2017), účast
na turnaji v Kataru (2017)
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Zranění kosí opory
PROTI CSKA SICE MICHAEL KRMENČÍK ZAZÁŘIL DVĚMA GÓLY, ALE DALŠÍ BRANKY PRO ZRANĚNÍ
UŽ DLOUHO NEPŘIDÁ ANI V LIZE MISTRŮ, DOMÁCÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ČI V REPREZENTACI.

Ligy mistryň v Edenu?
Stadion fotbalové Slavie v Edenu by
mohl v roce 2021 hostit finále Ligy mistryň. Jediným soupeřem Prahy v boji
o přidělení pořadatelství je švédský
Göteborg. Oznámila to UEFA, která v nedávné minulosti svěřila české metropoli
evropský Superpohár, v němž se právě
v Eden Areně před pěti lety utkaly Bayern
Mnichov s Chelsea.

STADION SLAVIE
V PRAŽSKÉM EDENU.

Po střídání letního a zimního času na konci
října, nebo po „Dušičkách“ o pár dnů později
jde každoročně podzimní část klubové sezony
do finiše. Je ještě proložená listopadovou reprezentační přestávkou, poslední v kalendářním roce, která se rovněž týká drtivé většiny
opor špičkových týmů. Počet odehraných zápasů se dál stupňuje a zhoršující se kvalita trávníků v tomto klimatickém období spolu s únavou lidského materiálu zvyšují i riziko zranění,
ta vážnější bohužel nevyjímaje.
10

ŠRÁMY SI FOTBALISTÉ ODNESLI I Z NEDĚLNÍHO DERBY PRAŽSKÝCH „S“. SLÁVISTA A REPREZENTANT VLADIMÍR COUFAL
JE DOHRÁL JEN S VELKÝM SEBEZAPŘENÍM A PROTOŽE UŽ SEŠÍVANÍ MĚLI VYSTŘÍDANÉ TŘI POVOLENÉ HRÁČE.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

něním kolena útočník Stanislav Tecl, postupně rozšířili stoper

A tak se trenéři dozvídají jednu Jobovu zvěst za druhou, které

Ondřej Kúdela, středopolař Josef Hušbauer a pravý obránce Vla-

rázem zkomplikují jejich představy o ideální sestavě či zvolené

dimír Coufal, vesměs členové širšího kádru českého národního

taktice. Pro čerstvé příklady nemusíme ani v Česku chodit příliš

týmu. Ze sestavy domácí Sparty musel po přestávce rovněž ze

daleko. Sotva v Plzni vykurýrovali pochroumaný kotník repre-

zdravotních důvodů odstoupit její elitní střelec Benjamin Tetteh.

zentačního záložníka Jana Kopice, z nevinně vypadajícího soubo-

Jen pouhou čtvrthodinku odehrál na Julisce další reprezentant,

je v šestnáctce Slovácka si odnesl jeho parťák z národního týmu

jablonecký záložník Lukáš Masopust, který sice stihl vstřelit ve-

a nejlepší kanonýr uplynulého ligového ročníku Michael Krmen-

doucí gól Severočechů, ale pak ho nešetrně sestřelil slovenský

čík mnohem fatálnější diagnózu zranění - přetrhl si zadní zkřížený

stoper Dukly Ján Ďurica. Kvůli poškozenému postrannímu vazu

vaz v koleně, musí na operaci a letošní sezona, jejíž druhou polo-

v koleně si na podzim už nekopne, přijde o zbytek ligového progra-

vinu by nejspíš absolvoval na ještě mnohem zvučnější zahraniční

mu i o zbývající zápasy Evropské ligy. A vzhledem k výborné formě

adrese, pro něj už pravděpodobně předčasně skončila…

i o nominaci na nadcházející reprezentační dvojzápas v Gdaňsku

V nedělním derby pražských „S“ na Letné bylo k vidění hned
několik vynucených střídání. Již beztak velkou marodku červenobílých, na kterou se v minulých dnech vrátil s obnoveným zra-

11

s Polskem a v Lize národů v Edenu se Slovenskem!
Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý tak musí škrtat ve svém
seznamu jedno jisté jméno za druhým…

inzerce

inzerce

„Vnímáme stále rostoucí popularitu ženského fotbalu v České republice, pražská Slavia má navíc velmi úspěšný ženský tým, který
se v posledních sezonách výrazně prosazuje
právě v Lize mistryň, a také proto by Edenu
takový zápas slušel,“ říká generální sekretář
FAČR Rudolf Řepka a dodává: „Pokud bychom
uspěli, byla by to fantastická událost pro celý
český fotbal a další velká vzpruha pro jeho už
zmíněnou ženskou část.“
Finále Ligy mistrů za tři roky chtějí uspořádat Mnichov a Petrohrad. O finálový zápas
Evropské ligy se ucházejí Vídeň, Tbilisi a Sevilla. Na pořádání Superpoháru v roce 2021
kandidují Minsk, Helsinky, Belfast a Charkov. Závazné přihlášky musejí zájemci podat
do 15. února 2019. V květnu pak výkonný výbor
UEFA rozhodne o pořadatelích.

12

45/2018
Úterý 6.11.2018

AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Jako nehrající tenisový kapitán si může po dvou ligových zápasech venku připadat trenér Jablonce Petr Rada. Jeho svěřenci v nich totiž shodně zvítězili výsledky, připomínající sety

inzerce

bílého sportu: 6:0 v Příbrami a 6:2 na Julisce s Duklou!
12

Ondřej Čelůstka:

„Prožívám

nádherné
období!“

Skvělý čas. V srpnu se stal obránce ONDŘEJ ČELŮSTKA poprvé
otcem, v říjnu se vrátil do české reprezentace. Radost mu dělá
i Antalyaspor, po sobotním triumfu na půdě Kasimpasy (2:1) tým
z tureckého letoviska poskočil na třetí příčku v lize.

16

45/2018
Úterý 6.11.2018

ROZHOVOR

ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

Bylo venkovní vítězství nad Kasimpasou nad plán?
„Také Kasimpasa zažívá povedený podzim. Víme o její síle, mají
vynikající ofenzívní hráče v čele s nejlepším střelcem turecké ligy
Mbayem. Skvělý je i Trezeguet, velkou roli hraje ve středu zálohy

ROZHOVOR

45/2018
Úterý 6.11.2018

17

Proběhla symbolická oslava na dálku?
„Výhru nad Kasimpasou jsme oslavili s prezidentem v kabině
hned po zápase. Tlačili jsme ho do vyšších prémií.“ (směje se)
Úspěšně?
„Museli jsme ho trošku poždímat, využít situace.“

David Pavelka. O to víc si obratu ceníme.“
Vypovídá obrat o vaší velké vnitřní síle?
„Stoprocentně. Zvládli jsme utkání velice dobře týmově, jako
všechna v poslední době. Jsme organizovaní, koncentrovaní. Uhlídali jsme šikovné hráče Kasimpasy, vezeme nakonec tři body, což
je hodně solidní. Měl jsem po zápase o to větší radost, protože můj
brácha Tomáš vyhrál s Pardubicemi důležitý zápas proti Táborsku. Udrželi tím krok se špičkou tabulky ve druhé lize. Má teď velkou formu, moc mu fandím. Rodiče nám v sobotu večer volali celí

„Do prstu
mi implantovali
dva šroubky
na zpevnění.“

šťastní, že šest bodů je doma.“

ONDŘEJ ČELŮSTKA SI V REPREZENTACI PŘIPSAL ZATÍM ŠEST UTKÁNÍ.

16

17

inzerce

inzerce

ONDŘEJ ČELŮSTKA JE S ANTALYASPOREM NA TŘETÍM MÍSTĚ TURECKÉ SUPERLIGY JEN O SKÓRE ZA DRUHÝM GALATASARAYEM.

18

45/2018
Úterý 6.11.2018

ROZHOVOR

Proč jste před týdnem vynechal duel s Trabzonsporem?
„Přivezl jsem si z posledního reprezentačního zápasu na Ukrajině zlomený malíček. Do toho přišlo stěhování s malým tříměsíčním synkem do Antalye...“
Následující derby s Alanyí jste však odehrál.

ROZHOVOR

45/2018
Úterý 6.11.2018
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To jste se ale rychle vrátil na hřiště. Nosíte speciální
dlahu?
„Je pravda, že bolesti jsem se úplně nezbavil. Ale nechtěl jsem
čekat, jsem zvyklý hrát. Prst jsem si zavázal speciální bandáží.
Ještě nějaký čas ji budu muset nosit. Do prstu mi ale při operaci

„Doteď jsem neměl nic zlomené, nenapadlo mě, že by to mohla

implantovali dva malé šroubky na zpevnění, aby se kost lépe ho-

být fraktura. Proto jsem do zápasu šel. Po něm mi ale ruka hod-

jila. Musel jsem ale vynechat zápas proti Trabzonsporu, na který

ně natekla, pořádně bolela. Klubový doktor mě okamžitě poslal

jsem se moc těšil. Dva roky jsem tam působil, navíc za Trabzons-

do nemocnice na rentgen, ten samý den jsem podstoupil malý chi-

por teď hraje spoluhráč z národního mužstva Filip Novák. Kopne-

rurgický zákrok.“

me si proti sobě až na jaře.“

S DAVIDEM PAVELKOU (ČÍSLO 21) JSOU SPOLUHRÁČI V NÁRODNÍM TÝMU. O VÍKENDU SPOLU SVEDLI BITVU V TURECKÉ LIZE.

V sobotu proti vám stál jiný český reprezentant, David
Pavelka. Prohodili jste spolu pár slov?
„Bavili jsme se jen krátce před zápasem, potom chvilku po něm.
David byl pochopitelně z prohry zklamaný.“
Antalyaspor na podzim válí, vyhoupli jste se mezi tureckou elitu. Pomýšlíte na evropské poháry?
„Jak bývá v Turecku zvykem, po několika úspěšných výsledcích

18

„Loňská sezona byla sezonou hrůzy. Ze všech čtyř, které v Antalyasporu působím, byla jasně nejhorší. Spousta věcí byla špatně, nepovedly se velké nákupy. Nakonec jsme měli co dělat, abychom se zachránili. Kostra, která je v klubu delší čas a do níž se
neskromně řadím i já, těžkou chvíli zvládla.“
Čekali jste tak výrazný vzestup?

panuje velká euforie. Spíš ji ale brzdím, sezona zdaleka neskonči-

„Vzhledem k uplynulému ročníku nás spousta lidí v Turecku pa-

la. Je teprve jedenácté kolo. Myslím, že z toho není potřeba dělat

sovala na spodní příčky. Jsem rád, že jim ukazujeme opak. Daří

velké haló.“

se nám jako předminulou sezonu, kdy nám jen kvůli triumfu Ko-

19

inzerce

inzerce

DŮRAZ ONDŘEJE ČELŮSTKY POCÍTILI I UKRAJINŠTÍ ÚTOČNÍCI, ALE ČESKÝ STOPER SI Z TOHOTO DUELU ODNESL ZLOMENÝ MALÍČEK.

Oproti uplynulému ročníku jde jistě o příjemnou změnu.

20
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ROZHOVOR

nyasporu v Tureckém poháru utekla Evropská liga. Bylo by fajn

velkého jména, Samuel Eto´o je už také pryč. Jsem rád, že si ta-

tehdejší pátou příčku zopakovat.“

hle dobře vedeme.“

Pročistil se odchody hvězd vzduch v kabině?
„Především zůstala osa, do které se vhodně dosadily posily.

u dna tabulky. Jak Turci berou trápení tradičního klubu?
„Překvapení je to pro všechny. Vzhledem k tomu, že Fenerbah-

vých hráčů včetně dvou velkých jmen, která nesedla do kabi-

ce má po celé zemi nejvíc fanoušků, je to pro ně docela silná káva.

ny a za půl roku se pakovala. Nyní se kádr citlivě doplnil. Jen

Mají pouze deset bodů. Zaplaťpánbůh pro ně zremizovali v pátek

na dvou, třech pozicích. Ladí nám to dohromady, hrajeme srd-

velké derby s Galatasaray, prohrávali totiž o dva góly. Trápí se

cem. Duch týmu je zdravý.“

i v Evropské lize. Není to to silné Fenerbahce, které známe.“

V Turecku je týmový duch spíš vzácný, že.
jako naše. Antalyaspor je jednou z mála výjimek. Hrajeme bez

21

Překvapením je klopýtání Fenerbahce, které se potácí

Klub neudělal hloupost jako loni v létě. Tehdy přišlo osm no-

„V lize působí hodně individualit, ne každé mužstvo funguje

45/2018
Úterý 6.11.2018

Jak nesou úpadek divocí fanoušci Fenerbahce?
„Samozřejmě současný stav neberou dobře. Jsou fanatičtí, pro
klub dýchají, moc mu fandí. Tohle je pro ně hodně těžké.“

ONDŘEJ MÁ DŮVOD K ÚSMĚVŮM. DAŘÍ SE MU NA HŘIŠTI I V SOUKROMÍ, KDE MU DĚLÁ RADOST MALÝ TŘÍMĚSÍČNÍ SYNEK SEBASTIEN.

Vy máte opačné starosti. Osobně, i vzhledem k narození
synka Sebastiena, prožíváte nejhezčí chvíle v životě?
„S čistým svědomím můžu říct, že prožívám jedno z nejlepších
období. Od narození syna, přes návrat do reprezentace, který přišel za nového trenéra Šilhavého. Cítím se dobře v klubu, daří se
nám. Je to fajn.“
V létě o vás měla zájem Sparta, nakonec jste prodloužil
o dva roky kontrakt v Antalyasporu. Bylo rozhodování těžké,
nebo jste měl jasno?
„Je pravda, že jsme se Spartou jednali. Ale pro mě byla priorita
zůstat v zahraničí. Navíc, když mi vedení nabídlo lepší smlouvou,

20

21

Narozen: 18. června 1989 * Výška: 186cm * Váha: 80kg * Stav:
ženatý, manželka Hana, syn Sebastien (3 měsíce) * Fotbalový
post: obránce * Hráčská kariéra: Tescoma Zlín (1996-2009), Slavia Praha (2009-2010), Palermo (2010), Slavia Praha (2010-2011),
Trabzonspor (2011-2013), Sunderland (2013-2014), Norimberk
(2014-2015), Antalyaspor (2015-?) * Česká liga: 65 zápasů/ 6 gólů *
Reprezentace: 6/1 * Největší úspěchy: postup do základní skupiny Ligy mistrů (2011), finalista Anglického poháru (2014), účastník
EURO U21 (2011), účastník MS U19 (2009)

inzerce

inzerce

DO ANTALYASPORU PŘESTOUPIL ONDŘEJ ČELŮSTKA PO ROČNÍM ANGAŽMÁ V NORIMBERKU.

Ondřej Čelůstka

22
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nebylo moc co řešit. V Turecku působím už šestou sezonu, znám

Příští týden čeká národní tým poslední letošní sraz.

dobře prostředí, fotbal i lidi. Myslím, že jsem si tu už vykopal něja-

Po přípravě v Polsku se postavíte v Lize národů Slovákům, které

ké jméno. Finále tedy bylo jasné.“

jste v říjnu v Trnavě porazili 2:1. Zmáknete je i podruhé?

V srpnu se vám narodil syn Sebastien. Jak se jako čerstvý otec cítíte?
„Pochopitelně se v mém životě věci změnily. Po trénincích nebo
po zápasech se na stadionu sbalím a uháním domů za malým. Po-

45/2018
Úterý 6.11.2018
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„Slovensko změnilo trenéra. Víme, jak to zafungovalo u nás.
Byli jsme úplně jiný tým, hráli jsme s úplně jiným zaujetím. To
samé teď budou zažívat Slováci. Ale my nepůjdeme na hřiště s ničím jiným, než že chceme vyhrát.“

mazlit se s ním, pohrát si. Je to nádhera.“
Létal jste za manželkou a synem první měsíce často?
„Termín porodu měla manželka v době letní přípravy, vyřešili jsme to tedy tak, že rodila na Moravě, v Uherském Hradišti.
Potom nastalo období, kdy malý podstupoval očkování, nechtěli
jsme ho zatěžovat přeletem do Turecka, kde je oproti Česku velký rozdíl v klimatu. Byli se ženou doma, já za nimi létal na otočku, co to šlo. Po říjnovém reprezentačním sraz jsme už všichni

„Létal jsem
za manželkou a synkem
z Turecka na otočku.“

tři v Turecku.“

22
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inzerce

PO VÍTĚZNÉM ŘÍJNOVÉM ZÁPASE NA SLOVENSKU MOHLI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ JÁSAT.
BUDOU ONDŘEJ ČELŮSTKA A SPOL. ÚSPĚŠNÍ I V LISTOPADOVÉ ODVETĚ?

24
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

25

Remízová

bitva „S“!
14. KOLO

První liga
2018/19

Každý chvilku tahal pilku, ale nakonec slavné derby Sparty se Slavií skončilo bez vítězného rozuzlení
výsledkem 2:2. Od kopaček obou týmů často létaly
jiskry, na trávníku emoce a bodová dělba příliš nepotěšila ani jedno „S“…

28

FORTUNA:LIGA
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CELKOVÁ TABULKA
S

B

FORTUNA:LIGA

Stanislav Hejkal: „Teplice
na konec tabulky nepatří!“

Foto: www.fkteplice.cz
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ECHO 14. KOLA

# MUŽSTVO

Z

V

R

P

1. Slavia Praha

14 11

1

2

34:10 34

2. Plzeň

14 11

1

2

21:12 34

3. Sparta Praha

14

8

3

3

25:11 27

4. Zlín

14

8

3

3

21:11 27

5. Ostrava

14

8

3

3

20:10 27

6. Jablonec

14

8

2

4

30:13 26

viděli na Letné čtyři góly, vedení Slavie, obrat

7. Liberec

14

5

5

4

14:13 20

Sparty a vyrovnání hostů v 70. minutě bojov-

8. Mladá Boleslav

14

5

2

7

28:30 17

ného duelu. Sešívaní tak z první příčky tabul-

9. Bohemians 1905

14

4

4

6

15:20 16

ky stále drží sedmibodový náskok na svého

10. Teplice

14

4

3

7

17:23 15

úhlavního rivala.

11. Opava

14

4

2

8

18:22 14

12. Sigma Olomouc

14

4

2

8

16:26 14

  Plzeň se dotáhla na lídra

13. Příbram

14

4

2

8

18:36 14

I bez zraněného elitního kanonýra Michae-

14. Slovácko

14

4

0

10 15:28 12

la Krmenčíka dokázali Západočeši vyhrát

15. Karviná

14

3

2

9

18:27 11

na trávníku Baníku Ostrava a bodově se srov-

16. Dukla Praha

14

3

1

10 13:31 10

nat se Slavií. Jedinou branku utkání vstřelil

  I Praha bez krále
Stejně jako Podještědské derby Jablonce
s Libercem v minulém kole, tak i nejslavnější

Foto: www.fkteplice.cz

derby pražských „S“ skončilo remízou. Diváci

v poslední minutě první půle Jan Kopic.
Hostům zachránil výhru gólman Aleš Hruška,

VÝSLEDKY 14. KOLA

který v 55. minutě chytil Jiřímu Fleišmanovi
penaltu.

Sparta Praha - Slavia Praha 2:2
PO VÝHŘE 3:2 NA BOHEMIANS POSKOČIL TÝM STANISLAVA HEJKALA UŽ NA 10. MÍSTO TABULKY.

Dukla Praha - Jablonec 2:6
Příbram - Slovácko 0:3

Šesti góly vyplenili severočeští nájezdníci

Sigma Olomouc - Opava 2:2

V prvním poločase u Botiče to však na tři body nevypadalo...

Zlín - Karviná 2:1
Ostrava - Plzeň 0:1
Bohemians 1905 - Teplice 2:3

„Museli jsme vzhledem k okolnostem nastoupit se třemi obránci, tento systém normálně nehrajeme. Sedalo si to celý první poločas. Dostali jsme dvě branky ze standardek, což

PRO STANISLAVA HEJKALA JE ANGAŽMÁ V TEPLICÍCH PREMIÉROVÝM V PRVNÍ LIZE.

je pro mě věc nepochopitelná.“

Liberec - Mladá Boleslav 1:0

09.11. 18:00

Mladá Boleslav - Dukla Praha

10.11. 14:00

Karviná - Sparta Praha

10.11. 17:00

Slovácko - Liberec

11.11. 14:00

Opava - Ostrava

11.11. 15:00

Jablonec - Bohemians 1905

11.11. 15:00

Plzeň - Příbram

11.11. 15:00

Teplice - Sigma Olomouc

11.11. 17:00

Slavia Praha - Zlín

Proč myslíte?

V uplynulé sezoně vyhrál s Teplicemi juniorskou ligu, v červnu přijal nabídku Sparty na pozici skauta. Už za tři měsíce byl trenér STANISLAV
HEJKAL zpátky na Stínadlech: na lavičce A-týmu
nahradil odvolaného Daniela Šmejkala. Ve své
premiérové štaci v roli hlavního kouče u prvoligového klubu si vede solidně, naposledy slavil se
Severočechy triumf na Bohemians.
28

„Není u Teplic zvykem inkasovat ze standardních situací. Proto mě obě branky docela
dost nadzvedly.“
Kde se stala chyba?
„Šlo o individuální zaváhání Čmovše. Zvažoval jsem před utkáním, že hlídáním Júsufa
pověřím buď Vaněčka, nebo Čmovše. Rozhodl jsem se pro druhou variantu. Po druhé ob-

pražskou Julisku, když o jasném vítězství rozhodli třemi zásahy již v prvním poločase. Pěti
výhrami a jednou remízou v posledních šesti
kolech se svěřenci kouče Petra Rady dotáhli
na šestém místě na bod od třetí Sparty.

  Šest na šestku
Po skončení základní části se nejvyšší soutěž
poprvé rozdělí na tři skupiny, z nichž první

držené brance jsem to přehodil, šel na něj Vaněček. Od té doby to bylo v pořádku, Júsuf ze

šestice bude bojovat o titul a poháry, po-

standardky už nezahrozil.“¨

slední šestice o záchranu a prostřední čtyřka

Co jste změnili do druhého poločasu, že přišel takový obrat?

o pohárovou naději. Výhrou 1:0 v pondělní

„Vrátím se k první odpovědi. Dělalo nám problém rozestavení, na které nejsme zvyklí.

dohrávce nad Mladou Boleslaví se Liberec

Neměli jsme kraje, proto jsme zvolili tento model. O poločase jsme to ale museli změnit

dotáhl na sedmé příčce na šestý Jablonec

na obligátní 4-4-2, byť krajní obránce Krob hrál se sebezapřením. Změna systému se nám

na „schůdný“ rozdíl šesti bodů.

vyplatila, utkání jsme otočili.“

29

inzerce

inzerce

PROGRAM 15. KOLA

  Kanonáda Jablonce
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FORTUNA:LIGA

FORTUNA:LIGA

Stopera Krále jste v průběhu druhé půle posunul

Soungolea. Ale prohrávali jsme, potřebovali jsme hrát dopředu.

na pozici defenzivního záložníka, nakonec po jeho akci padl

Alex je kreativní, což potvrdil. Byl to jeden z klíčových momentů,

vítězný gól.

proč jsme zápas otočili. Jsem rád, že jsme se vitální Bohemce

„Svědčí to o Alexově univerzálnosti, dokáže být platný i v ofen-

vyrovnali v tempu i pohybu.“

Byl to váš pátý ligový zápas na teplické lavičce, zazname-

31

Foto: www.fkteplice.cz

nal jste druhou výhru. Jste s bilancí spokojený?
„Snad se k nám vrátilo štěstí. Měli jsme po mém nástupu těžký
los. Doma s rozjetým Jabloncem jsme drželi remízu, v nastavení

zívě. Obešel u lajny Švece a nádherně našel Vaněčka. Reago-

Co jste říkal gestu Ljevakoviče, který před druhým gó-

dal Masopust gól roku. Potom jsme jeli do Plzně, která má vyso-

val jsem na zranění Ljevakoviče, přemýšlel jsem, že tam dám

lem Bohemians přiznal teč a domácí z následného rohu skóro-

kou herní kvalitu, v závěru jsme neproměnili velkou šanci na vy-

vali?

rovnání. Jak říkám, snad se to všechno otáčí k lepšímu.“

„Nevšiml jsem si. Pokud se přiznal, hanit ho rozhodně nebudu.
STANISLAV HEJKAL * Narozen: 3. ledna 1970 * Trenérská kariéra: SK Kladno (asistent i hlavní trenér, 2003-2010), FK Teplice
(asistent, 2012-2015), AC Sparta Praha (asistent, 2015-2017), FK
Teplice B (2017-2018), AC Sparta Praha (skaut, 2018), FK Teplice
(2018-?) * Největší úspěchy: vítěz juniorské ligy (2018)

45/2018
Úterý 6.11.2018

Při inkasované brance jsme každopádně udělali pyramidu chyb.“¨
V závěru domácí vyprodukovali spoustu centrů do šestnáctky. Nebál jste se, že o výhru přijdete?

Cítíte mnohem větší zodpovědnost v roli hlavního trenéra, kterou u prvoligového týmu zažíváte poprvé?
„Pochopitelně, všechno je jiné. Zvykám si, že mám hlavní slovo,
cítím značnou zodpovědnost. Ale kdybych nabídku Teplic nepři-

„Na konci jsme to uskákali. Jsme moc rádi, že jsme se přiblížili
středu tabulky. Teplice na konec tabulky nepatří.“

jal, v budoucnu bych si to vyčítal. Mám nyní před sebou cíl, dostat
mužstvo do středu tabulky. A nebránil bych se samozřejmě ani
vyšším příčkám.“

V PŘÍŠTÍM KOLE POVEDE STANISLAV HEJKAL
TEPLICKÉ PLEJERY V DUELU PROTI OLOMOUCI.

Foto: www.fkteplice.cz

STATISTIKA 14. KOLA


2:2 (2:1)

Ostrava - Plzeň 

0:1 (0:1)

Sparta - Slavia

Branky: 42. Tetteh (Čivič), 45.+2 Kanga (penalta) - 36. Kúdela (Hušbauer), 70. T. Souček (Sýkora).
Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Moláček - Franěk (video). ŽK: Kanga, Radakovič, Chipciu - Ngadeu, Kúdela, Traoré, T. Souček, Olayinka. Diváci: 17.398.
Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Radakovič, Čivič - Stanciu, Kanga, M. Frýdek, Plavšič - Tetteh
(65. Mebrahtu), Pulkrab (53. Josef Šural). Trenér: Z. Ščasný.
Slavia: O. Kolář - Coufal, Kúdela (52. Deli), Ngadeu, Bořil - T. Souček, Hušbauer (62. Sýkora) - Stoch,
Traoré (46. Baluta), Olayinka - Zmrhal. Trenér: Trpišovský.

Branka: 45. J. Kopic (Limberský). Rozhodčí: Proske - Pospíšil, Flimmel - Zelinka (video). ŽK: J. Šašinka, Stronati - Limberský. Diváci: 12.919.
Ostrava: Laštůvka - Mešaninov (86. Pazdera), Šindelář, Stronati, Fleišman - Jánoš (83. O. Šašinka),
Jirásek - Fillo, R. Hrubý, Holzer - J. Šašinka. Trenér: Páník.
Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - R. Procházka, Hrošovský - Ekpai (68. Havel),
A. Čermák, J. Kopic (76. M. Petržela) - Řezníček (85. Chorý). Trenér: Vrba.

Dukla - Jablonec 

2:6 (0:3)

Branky: 59. Djuranovič (Daniel Tetour), 74. J. Podaný (Douděra) - 9. Masopust (odražený míč),
14. Doležal (Jovovič), 21. Trávník (penalta), 54. Acosta (Jovovič), 65. Hovorka (Doležal), 86. Kratochvíl (Hübschman). Rozhodčí: Nenadál - Dobrovolný, Kožár. ŽK: Ďurica, Podaný (oba Dukla). Diváci: 1626.
Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Ďurica, J. Souček - Doumbia (33. Djuranovič), Bezpalec (87. Krunert), Daniel Tetour - Douděra, Brandner (33. Schranz), J. Podaný. Trenér: R. Skuhravý.
Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Masopust (22. Acosta,
77. Kratochvíl), Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal (69. Chramosta). Trenér: P. Rada.

Zlín - Karviná 

TEPLICKÝ KOUČ STANISLAV HEJKAL SE SVÝM ASISTENTEM PAVLEM DRSKEM.
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2:2 (1:2)

Příbram - Slovácko



0:3 (0:0)

Branky: 50. Zajíc (odražený míč), 85. L. Sadílek (Kuchta), 90.+3 Kuchta (odražený míč). Rozhodčí:
Houdek - Mokrusch, Hock. ŽK: Voltr, Nitrianský, Kodr, Květ, Tregler - Zajíc, Machalík, Trmal. Diváci:
1856.
Příbram: Kočí - Nitrianský (83. Nový), Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Hlúpik (74. Keita), Pejša
(58. Jan Rezek), Voltr - Fantiš. Trenér: Csaplár.
Slovácko: Trmal - Juroška, J. Krejčí, Hofmann, Reinberk - V. Daníček - Jan Navrátil, Machalík
(63. L. Sadílek), Havlík, Jakub Rezek (46. Kalabiška) - Zajíc (79. Kuchta). Trenér: Vlachovský.

Bohemians 1905 - Teplice



2:3 (2:1)

Branky: 18. Hilál (M. Dostál), 32. Hilál (M. Dostál) - 17. Jeřábek (T. Kučera), 49. Trubač (Krob), 63. Vaněček (A. Král). Rozhodčí: Lerch - Melichar, O. Černý. ŽK: Šmíd, M. Dostál - Král, Vaněček, Krob,
Čmovš. Diváci: 4382.
Bohemians 1905: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Záviška, M. Hašek ml., Švec
(69. F. Hašek), Bartek (69. Reiter) - Mašek (83. Vodháněl) - Hilál. Trenér: M. Hašek st.
Teplice: Jakub Diviš - Jeřábek, Čmovš, A. Král - Hora, Ljevakovič (50. Hyčka), T. Kučera, Žitný
(73. Luts), Krob - Trubač (86. Hošek), Vaněček. Trenér: Hejkal.

Liberec - Mladá Boleslav 

1:0 (0:0)

Branka: 87. Oršula (vyražený míč). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Hrabovský, Caletka - Adam (video). ŽK:
Ševčík, Karafiát, Breite - Přikryl, Kateřiňák, Komličenko. Diváci: 3933.
Liberec: Ngueyn - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite - Potočný (61. Pázler), Ševčík, Oscar,
Pešek (80. Oršula) - Aarons (90. Mikula). Trenér: Sokoli.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Hůlka, Takács, Křapka - Matějovský (46. Kateřiňák), Hubínek - Jaroslav Diviš (77. D. Novák), Přikryl, Ladra (52. Džafič) - Komličenko. Trenér: J. Weber.

inzerce

inzerce

2:1 (0:0)

Branky: 46. Vyhnal (Bartošák), 48. Libor Holík (Jiráček) - 74. Galuška (Smrž). Rozhodčí: Pechanec
- K. Hájek, Ratajová. ŽK: Dostál - Dramé. Diváci: 3372.
Zlín: S. Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík (66. Lukáš Holík), Jiráček
(90. Hronek), Bartošák - Vyhnal (80. Železník), Beauguel. Trenér: M. Bílek.
Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Jan Moravec - Smrž, Dramé - Lingr (89. Piroch), Budínský (60. Galuška), Letič (74. Ramírez) - Guba. Trenér: R. Nádvorník.

Olomouc - Opava

Branky: 39. Vepřek (Falta), 89. Nešpor (Sladký) - 9. Zapalač (Kayamba), 22. Smola (Jursa). Rozhodčí: Příhoda - Kříž, Vlček. ŽK: Nešpor, Sladký, Pilař - Kayamba, Šrom, Schaffartzik, Jursa, Hrabina,
Svozil. Diváci: 3512.
Olomouc: M. Buchta - Vepřek, Jemelka, Štěrba (30. Texl), Sladký - Falta, P. Dvořák, Kalvach
(56. Lalkovič), Houska, Pilař (73. Plšek) - Nešpor. Trenér: V. Jílek.
Opava: Šrom - Žídek, Svozil, Simerský, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Jursa (79. Janetzký), Zapalač Kuzmanovič (56. Schaffartzik), Smola (73. Juřena). Trenér: Kopecký.
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ZAUJALO MĚ

FORTUNA:LIGA
„Šlágrem čtrnáctého ligového kola bylo pochopitelně derby pražských „S“
na Letné, které však tentokrát nepřineslo moc pohledný fotbal. Je otázkou, jestli
to bylo zásluhou dost podmáčeného terénu, nebo herním projevem obou rivalů.
Slávisté překvapivě nastoupili bez klasického hrotového útočníka, a kdyby ho
měli k dispozici, tak mohli ještě víc zaskočit sparťanskou defenzívu po centrovaných míčích ze stran. Letenští mají dlouhodobě problémy s obrannými standardními situacemi, při nichž hráči neplní svoje úkoly. V derby z nich dvakrát inkasovali
a jednou je ještě za stavu 0:1 zachránila tyč… Remízu, která zachovala mezi oběma
týmy sedmibodový rozestup, považuji za spravedlivou. Tím srovnala mistrovská
Plzeň bodově krok s vedoucí Slavií. Viktoriáni se střetli s Baníkem dvakrát během
čtyř dnů. Po středečním domácím vyřazení z MOL Cupu uspěli v sobotu v Ostravě,
kde zvítězili svým pomalu již typickým výsledkem 1:0. A nic na tom nemění fakt,
že nehrají na podzim v extra formě. Tentokrát za tři body mohou poděkovat brankáři Hruškovi, který vyřešil několik nebezpečných situací, a hlavně chytil penaltu

BORIS KOČÍ

Fleišmanovi, úspěšnému exekutorovi z Plzně.“

inzerce

PO DERBY ČEKÁ V PŘÍŠTÍM KOLE SPARŤANY CESTA DO KARVINÉ, SLÁVISTÉ DOMA PŘIVÍTAJÍ ZLÍN.
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GÓLOVÁ JÍZDA

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU
(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

Jablonec se vyšvihl

ke stříbru

30

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 12 + 4)

23

Michal Trávník (Jablonec, 7 + 6)

17,5

Jean-David Beauguel (Zlín, 8 + 1)
17 - Michael Krmenčík (Plzeň, 7 + 2), Miroslav Stoch (Slavia, 7 + 2) * 16 - Benjamin Tetteh (Sparta,
8 + 0) * 15,5 - David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 15 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 6) * 14 - Lukáš
Budínský (Karviná, 4 + 4), Lukáš Masopust (Jablonec, 4 + 4) * 13,5 - Guélor Kanga (Sparta, 6 + 1),
Nicolae Stanciu (Sparta, 3 + 5) * 13 - Martin Doležal (Jablonec, 5 + 2), Jusuf Hilál (Bohemians 1905,
5 + 2) * 12,5 - Jan Chramosta (Jablonec, 4 + 3), Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3) * 12 - Tomáš Souček
(Slavia, 3 + 4) * 11 - Roman Potočný (Liberec, 4 + 2), Tomáš Wágner (Karviná, 4 + 2) * 10,5 - Tomáš
Přikryl (Ml. Boleslav, 3 + 3) * 9,5 - Milan Baroš (Ostrava, 4 + 1), Dame Diop (Ostrava, 4 + 1), Daniel
Holzer (Ostrava, 1 + 5), Martin Nešpor (Olomouc, 4 + 1), Miroslav Slepička (Příbram, 4 + 1), Petr
Ševčík (Liberec, 1 + 5) * 9 - Jakub Považanec (Jablonec, 3 + 2), Stanislav Tecl (Slavia, 3 + 2) * 8,5
- Róbert Matejov (Zlín, 2 + 3), Lukáš Sadílek (Slovácko, 2 + 3), Petr Zapalač (Opava, 2 + 3), Jaromír
Zmrhal (Slavia, 2 + 3) * 8 - Ivan Schranz (Dukla, 4 + 0) * 7,5 - Vladimír Coufal (Slavia, 3 + 1), Martin
Fillo (Ostrava, 3 + 1), Jakub Hora (Teplice, 3 + 1), Jan Kuchta (Slovácko, 3 + 1), Nemanja Kuzmanovič (Opava, 3 + 1), Roman Květ (Příbram, 3 + 1), Tomáš Poznar (Zlín, 3 + 1), Ladislav Takács (Ml.
Boleslav, 3 + 1) * 7 - David Houska (Olomouc, 2 + 2), Joel Kayamba (Opava, 2 + 2), Tomáš Ladra (Ml.
Boleslav, 2 + 2), Peter Olayinka (Slavia, 2 + 2) * 6,5 - Vladimir Jovovič (Jablonec, 1 + 3), Jan Krob
(Teplice, 1 + 3) * 6 - Vlastimil Daníček (Slovácko, 3 + 0), Antonín Fantiš (Příbram, 3 + 0), Ondřej
Kúdela (Slavia, 3 + 0), Roman Procházka (Plzeň, 3 + 0), Ivan Schranz (Dukla, 3 + 0), Ondřej Šašinka
(Ostrava, 3 + 0), Milan Škoda (Slavia, 3 + 0), Tomáš Smola (Opava, 3 + 0), Josef Šural (Sparta, 3 +
0) * 5,5 - Alexandru Baluta (Slavia, 2 + 1), Lukáš Bartošák (Zlín, 2 + 1), Vladimír Coufal (Slavia, 2 +
1), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 2 + 1), Jakub Plšek (Olomouc, 2 + 1), Jakub Řezníček (Plzeň, 2
+ 1), Jan Záviška (Bohemians 1905, 2 + 1), Patrik Žitný (Teplice, 2 + 1)

ŠESTI ZÁSAHY NA DUKLE SE JABLONEČTÍ
PROSTŘÍLELI NA METU 30 GÓLŮ.

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12

Fotbalisté Jablonce podruhé
za sebou venku nastříleli půltucet
branek, po Příbrami to tentokrát
odnesla na Julisce pražská Duk-

Slavia

34

2.

Jablonec

30

2,428
2,143

3.

Ml. Boleslav

28

2,000

4.

Sparta

25

1,786

5.-6.

Plzeň

21

1,500

la. Severočeši rázem poskočili

5.-6.

Zlín

21

1,500

na stříbrnou pozici, z níž sesadili

7.

Ostrava

20

1,429

Mladou Boleslav, která vyšla v pon-

8.-10.

Opava

18

1,286

dělní dohrávce v Liberci střelecky

8.-10.

Příbram

18

1,286

naprázdno. Ze dna se třígólovou

8.-10.

Karviná

18

1,286

výhrou u Litavky zvedlo Slovácko,

11.

Teplice

17

1,214

12.

Olomouc

16

1,143

13.-14.

Bohemians 1905

15

1,071

13.-14.

Slovácko

15

1,071

15.

Liberec

14

1,000

16.

Dukla

13

0,923

remízou 2:2 v nedělním prestižním
derby na Letné si červenobílí upevnili pozici lídra, Spartě stále patří
bramborová čtvrtá příčka.

inzerce

1.

Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)
8 - Jean-David Beauguel (Zlín), Benjamin Tetteh (Sparta) * 7 - Michael Krmenčík (Plzeň), Miroslav
Stoch (Slavia), Michal Trávník (Jablonec), David Vaněček (Teplice) * 6 - Guélor Kanga (Sparta) *
5 - Martin Doležal (Jablonec), Jusuf Hilál (Bohemians 1905) * 4 - Milan Baroš (Ostrava), Lukáš
Budínský (Karivná), Dame Diop (Ostrava), Jan Chramosta (Jablonec), Lukáš Masopust (Jablonec),
Jan Matoušek (Příbram), Martin Nešpor (Olomouc), Roman Potočný (Liberec), Ivan Schranz (Dukla), Miroslav Slepička (Příbram), Tomáš Wágner (Karviná)

VYCHYTANÉ NULY

7

Ondřej Kolář (Slavia)
6 - Vlastimil Hrubý (Jablonec), Matúš Kozáčik (Plzeň), Jan Laštůvka (Ostrava) * 5 - Stanislav Dostál (Zlín), Filip Nguyen (Liberec), Florin Nita (Sparta) * 3 - Miloš Buchta (Olomouc), Filip Rada
(Dukla), Vojtěch Šrom (Opava), Milan Švenger (Příbram), Roman Valeš (Bohemians 1905)

34

36

FOTOSTORY
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Jak se v derby „S“ dělily body

FOTOSTORY
3)

1)

4)

Sparta - Slavia



2:2 (2:1)

V nejslavnějším českém derby šli do vedení slávisté, když se
po rohovém kopu prosadil přesnou hlavou Ondřej Kúdela

(1).

Na druhé straně patřil k nejlepším hráčům Benjamin Tetteh,
který ve 42. minutě jásal po vyrovnávacím gólu

(2). V nasta-

veném čase první půle nešťastně zahrál rukou ve zdi slávista
Ibrahim Traore

(3) a domácí kopali penaltu. Tu proměnil Gue-

lor Kanga, který právě s Traorem sváděl po celý poločas tvrdé
a většinou vítězné souboje

(4). Do druhé půle už záložník „se-

šívaných“ nenastoupil a hosté prahli po vyrovnání. To jim zařídil
v 70. minutě přesnou hlavičkou opět po rohovém kopu Tomáš
Souček (5). Praha tak zůstala bez krále a rozdíl v tabulce mezi
první Slavií a třetí Spartou je stále sedmibodový…

2)

5)

45/2018
Úterý 6.11.2018
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INZERCE
www.ceskesvycarsko.cz

www.ceskestredohori.info

www.krusne-hory.org

www.dolnipoohri.cz

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

www.branadocech.cz

45/2018
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SERIÁL

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

ROK 1961
AMERICKÝ POHÁR

tu je jeden klub ze střední Evropy, jehož jméno se stalo u nás pro
Americký pohár svého času synonymem.
První ročník měl po šesti týmech ve dvou skupinách a ve finále mezi prvními ze skupin vyhrálo brazilské Bangu nad skotským

Fotbalová liga skončila 11. června, ale vítěz byl znám dávno.

Kilmarnockem 2:0. Lidé chodili v počtu osm tisíc na zápas, a tak

Dukla Praha, vedená prvním rokem jedenačtyřicetiletým trené-

druhý ročník zažil rozmach. Dvě skupiny po osmi. První vyhrál

rem Jaroslavem Vejvodou, nakonec vyhrála o sedm bodů před

Everton a odjel si odpočinout domů do Liverpoolu. Druhá skupina

druhou ČH Bratislava a naznačila, že se rodí velký tým. Že je to

začala 27. června v Montrealu, kde se Dukla Praha střetla s Cr-

pravda, se lidé v Československu mohli přesvědčit už příští měsíc.

venou zvezdou Bělehrad a vyhrála 4:2. Tím začala neuvěřitelná

Po krátkém odpočinku se Dukla spolu s dalšími evropskými

série, trvající až do 6. srpna, kdy Dukla porazila v odvetném finá-

týmy přesunula za Atlantik do USA. Vojáci si už pomalu zvykali

le Everton 2:0 a poprvé si odvezla na rok domů Americký pohár.

na dlouhé cesty za moře, ale zpravidla mířili do Jižní nebo Střední

Stačilo devět zápasů, v nichž osmkrát vyhrála a remizovala 2:2

Ameriky, teď ale byli jedním ze šestnácti mužstev, které startovaly

jen s podivným slepencem Concordia Montreal, složeným s An-

na druhém ročníku ISL - International Soccer League, tedy Mezi-

gličanů, Brazilců a také jednoho Kanaďana, aby pobláznila New

národní fotbalové ligy. U nás se jí říkalo prostě Americký pohár.

York. První finále s Evertonem a výhru Dukly neuvěřitelným po-

O rok dříve se pan William D. Cox, podnikatel ve sportu, je-

měrem 7:2 vidělo 12 900 diváků, odvetu sledovalo dokonce 18 900

muž kdysi patřil baseballový klub z Filadelfie, pokusil vyplnit díru

lidí. Slavnou cestu, ověnčenou výhrami 7:1 nad Petah Tikva, 6:0

na trhu a přivést do Spojených států odvětví, na které tam nebyli

nad Rapidem Vídeň, 2:0 s AS Monaco, 5:1 nad Espaňolem Bar-

zvyklí. Američané mají rádi takové hry, kde jsou časté přestávky,

celona, vedeným legendárním Zamorou, a 10:0 nad nebohým

což americký fotbal, lední hokej, basketbal nebo baseball splňují

Shamrockem Rovers z Irska, krásně popsal spisovatel Ota Pavel

měrou vrchovatou. Kdo by se ale díval na hru, která trvá dvakrát

v legendární knize Dukla mezi mrakodrapy.

pětačtyřicet minut jen s jednou přestávkou a člověk snadno prošvihne rozhodující moment, jde-li zrovna pro hot-dog?

Dukla Praha byla pro pana Coxe srdeční záležitostí, vycítil,
že právě ona je schopna marketinkově držet pohár nad vodou.
Okamžitě ji lákal na další ročník, ale v roce, kdy byl světový šam-

nější kluby z různých částí světa. Celkem jich bylo devětapadesát,

pionát v Chile, se turnaj vojákům nevešel do kalendáře. Proto

Kilmarnock přijel čtyřikrát, CZ Bělehrad třikrát, Bangu, Belenen-

pan Cox vymyslel řešení - Challenge Cup, tedy Vyzývací pohár.

ses, Rapid Vídeň, Wiener AC a West Ham United dvakrát. A pak

Zúčastněné kluby si zahrají ve skupinách ligu, vítězové skupin se
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KAPITÁN DUKLY PRAHA LADISLAV NOVÁK A BRANKÁŘ PAVEL KOUBA S AMERICKÝM POHÁREM V RUCE. TENTO OBRÁZEK SE OPAKOVAL JEŠTĚ TŘIKRÁT.
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Pan Cox to zkusil a jeho snažení vydrželo šest let. Vozil nejrůz-
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utkají o vítěze ligy, a ten se pak střetne s loňským vítězem Vyzý-

offrey Hurst) 1:0 a 1:1, 1964 Zaglebie Sosnowiec 3:1 a 1:1. Na po-

vacího poháru. A tak se stalo, že pražská Dukla léto co léto míři-

hárovém štítku bylo pod sebou čtyřikrát napsáno DUKLA CZE-

la do New Yorku, celkem pětkrát za sebou. A každým rokem, kdy

CHOSLOVAKIA.

obhájila „Americký pohár“, monumentální výtvor připomínající

Tak to šlo až do léta 1965. Doma Duklu v lize předstihla nejen

stupně vítězů, na kterých jsou postavičky fotbalistů a na nejvyš-

mistrovská Sparta, ale i dalších šest klubů. A v New Yorku se také

ším plechový pohár s okřídlenou bohyní, získávala pravidelně

pověstné ucho hrnce, tedy Amerického poháru, utrhlo. Přemoži-

i prvenství v domácí lize.

telem byl nenápadný klub z hornické oblasti na jihu Polska, Po-

Postupně si ve výzvě vylámali zuby tito soupeři: 1962 Ameri-

lonia Bytom. Největší slávu zažil v letech 1954 a 1962, kdy získal

ca Rio de Janeiro 1:1 a 2:1, 1963 West Ham United i s budoucími

titul. V pětašedesátém skončil v lize na pátém místě a odjel zkusit

mistry světa 1966 v sestavě (kapitán Bobby Moore a kanonýr Ge-

štěstí za „velkou louži“.
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AMERICKÝ POHÁR A MAJITEL KLUBU PETR PAUKNER, KTERÝ SE POSTARAL O TO, ABY SE NEJCENNĚJŠÍ TROFEJ V HISTORII KLUBU
DOSTALA DO SÍNĚ SLÁVY. VPRAVO PAMĚTNÍK TRIUMFŮ ZE ŠEDESÁTÝCH LET MILOSLAV JÍCHA, KTERÝ JE SEKRETÁŘEM DUKLY PRAHA.

První finále skončilo 2:0 pro Polonii, odveta 1:1 a Americký po-

ho jich nenávratně zmizelo. „Kdepak asi je Americký pohár,“ za-

hár vezli domů poprvé Poláci. Poprvé a navždy! Panu Coxovi do-

zněla jednou z hloučku logická otázka. Trofej, která je s Duklou

šly síly i peníze, v Evropě se rozjížděly klubové pohárové soutěže

svázána na věky.

a to byla velká konkurence. Tak se stalo, že obrovská trofej se už
do USA nikdy nevrátila.

Ležel na stole sekretáře klubu a byl v dost žalostném stavu. O pří-

til profesionální fotbal na Julisku, kde bez přestávky udržovala

padném prodeji se ale Poláci odmítali bavit. V té době se klubu

jméno fotbalové Dukly při životě mládež, došlo i na navázání vzta-

zrovna dařilo, po devatenácti letech se vrátil do první ligy a měl

hů s bývalými skvělými fotbalisty slavné Dukly. Pánové Masopust,

smělé plány. Dají pohár opravit a stane se největší ozdobou jejich

Novák, Jelínek, Čadek, Brumovský, Vacenovský, Kučera, Viktor,

síně slávy. Až do roku 2011 byla Polonia mezi polskou elitou, pak

Geleta, Vízek, Berger, Fiala, Samek, Knebort a mnoha dalších

přišel sestup a rychlý pád. Nyní je klub v páté nejvyšší soutěži...
V roce 2013 se stal majitelem Dukly miliardář Petr Paukner.
Spolu s bratrem Bohumilem, který je předsedou představenstva,

Začala sháňka po trofejích z doby největší slávy. Hodně se jich

vstoupili do Dukly, protože šli za hlasem svého srdce. Jsou jedni

v klubovně, tradičním místě schůzek veteránů, objevilo, ale mno-

z mnoha z generace současných šedesátníků, kteří začali fandit
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„civilní“ Dukle Praha.
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ven na jedné z fotografií na webových stránkách Polonie Bytom.

Střih! Posuňme se o téměř půl století. Když se v roce 2007 vrá-

legend klubu se na Julisku vrátilo a veřejně se přihlásilo k teď už
V BRUSELU POD ATOMIEM SE HRÁLO ROZHODUJÍCÍ UTKÁNÍ O POSTUP DO CHILE. SKOTOVÉ DVAKRÁT VEDLI BRANKAMI
ST. JOHNA (38. A 71. MINUTA), POPRVÉ SROVNAL DVACET MINUT PŘED KONCEM JIŘÍ HLEDÍK SVÝM JEDINÝM GÓLEM V REPREZENTACI,
PRODLOUŽENÍ VYBOJOVAL BRANKOU NA 2:2 DESET MINUT PŘED KONCEM ADOLF SCHERER. VE 106. MINUTĚ SKÓROVAL TOMÁŠ POSPÍCHAL
(NA SNÍMKU PŘEBÍRÁ PŘIHRÁVKU OD SCHERERA, HRAJÍCÍHO S OSMIČKOU) A O PĚT MINUT POZDĚJI PŘIDAL POSTUPOVOU POJISTKU ANDREJ KVAŠŇÁK.

Doba internetu hledání usnadnila. Pohár byl v roce 2008 obje-
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Dukle v šedesátých létech, především po slavném prvním dobý-

slyšet o prodeji, dokonce nám trofej nechtěli ani zapůjčit, abychom

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Stará pravda jako by

„Nakonec pomohlo to, že se brácha znal z podnikání s bývalým

platila na vztah tuzemského fotbalu k olympijskému fotbalovému

polským ministrem hornictví Jerzym Markowskim. Ten se v Po-

turnaji. Stříbro z roku 1964 a zlato z roku 1980, stejně jako sedm

lonii zasadil o to, abychom si pohár půjčili. Přivezli ho do Ostravy,

účastí z dvaadvaceti olympiád by jistě mohly být vylepšeny, kdy-

tam jsme si krásnou trofej vyzvedli a dovezli do Prahy. Našli jsme

by se k olympijskému turnaji přistupovalo zodpovědněji. A to platí

člověka, který byl schopen tuto složitou repliku vyrobit. Podařilo

po celou historii československého a později i českého fotbalu.

rický pohár patří už zase k sobě.“

45

OD EUFORIE K PLÁČI

si nechali udělat kopii,“ vzpomíná Bohumil Paukner a dodává:

se, i když to nebylo jednoduché a ani levné. Teď tedy Dukla a Ame-
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vání New Yorku. I proto se začali zajímat o osud Amerického poháru. „Navázali jsme kontakty s lidmi z Polonie, ale nechtěli ani

SERIÁL

Začalo to už ukvapeným odchodem z finále 1920 a ztrátou

Na olympijský turnaj v Anglii se postupovalo z mistrovství Ev-

Byl to smutný příběh pro česká „Lvíčata“. Byl jsem součás-

jisté stříbrné medaile. Pokračovalo tahanicemi kolem nomina-

Je ve vitríně v klubovně všem na očích. Pamětníci, pánové

ropy hráčů do 21 let, pořádaném v červnu 2011 v Dánsku. Obvykle

tí týmu jako jeho mluvčí. Tři zápasy ve skupině sehrálo Česko

ce na OH 1968 v Mexiku, kam stříbro z Tokia jel obhajovat tým,

Josef Jelínek, Rudolf Kučera, Jiří Čadek, Josef Vacenovský

fotbalisté z „Ostrovů“ na olympiádě nestartují, protože tam tra-

ve Viborgu. Po výhře 2:1 nad Ukrajinou prohrálo 0:2 se Španěl-

do kterého vyslal každý ligový klub po jednom hráči! Liga se

dičně reprezentuje tým Velké Británie a fotbal hraje každá země

skem, budoucím mistrem Evropy. O naději na olympiádu roz-

nepřerušovala, a tímto měla být zachována její regulérnost...

britské koruny zvlášť. Jenže pro OH 2012 byla udělána výjimka,

hodoval přímý duel s Anglií. Stačila remíza, jenže čtrnáct minut

Mimochodem totéž s drobnou variací se opakovalo při nominaci

Velká Británie mohla postavit svůj tým a měla jistou účast. Tím

před koncem dal Welbeck hlavou gól a s otcem Jakuba Dovali-

na turnaj v Sydney 2000, který je až dosud posledním, kde viděli

zmizelo jedno místo pro Evropu a postupovaly jen tři nejlepší cel-

la, sedícím vedle na tribuně, jsme na sebe smutně koukli. Zdálo

české fotbalisty. I tehdy kluby dělaly možné i nemožné, aby jejich

ky. Tedy oba finalisté, a pokud by Anglie nepostoupila do semifiná-

se, že druhý den pojedeme domů. Než jsem stačil dojít k lavič-

hráči do Austrálie nejeli. Není divu, že v obou případech vypad-

le, poražení semifinalisté by si zahráli o zbývající místo. A přesně

ce náhradníků, abych zorganizoval rozhovory pro televizi a mix

li fotbalisté ze střední Evropy už ve skupině a medaile si odvezli

tento případ nastal.

zónu, vyrovnal Jan Chramosta a jeho gól v 89. minutě už byl

a Jan Brumovský, si občas zavzpomínají, třeba jak to bylo tehdy v New Yorku, když po první půli prvního finále s Evertonem
vedli 5:0, nadšení diváci přelezli plot a odnášeli je na ramenou
do šatny...

Jaroslav Kolář

STALO SE...

jejich přímí soupeři.
Vrcholem ignorance byl bojkot olympiády v Los Angeles 1984,

  Na jaře i na podzim se hrála kvalifikace o postup na MS 1962 v Chile.
Reprezentace ji začala krásnou výhrou 4:0 v Bratislavě nad Skotskem
a čtyřmi brankami Skotům také skončila a postoupila. Mezi to se vešly
ještě zápasy s Irskem 3:1 a 7:1 a odveta ve Skotsku, ve které svěřenci
trenéra Vytlačila dvakrát vedli, ale brankou sedm minut před koncem
prohráli 2:3. Měli sice lepší skóre a i vzájemné zápasy se Skoty, ale

Sovětského svazu. Československo přišlo o obhajobu zlata a fotbalisté, stejně jako reprezentanti z jiných sportů, o velký zážitek
a naději na medaili.
Připočteme-li i několik kvalifikací, ve kterých si československý i český tým nechal proklouznout postup mezi prsty, protože
do některých zápasů nešel prostě naplno a v nejsilnější možné

tehdy se při rovnosti bodů hrál třetí rozhodující zápas. Ten v Bruselu

sestavě, nemůžeme se divit, že v době, kdy olympijský fotbal na-

29. listopadu Československo vyhrálo 4:2 v prodloužení a nakročilo

byl na významu a těší se velkému zájmu, kdy na turnajích startují

na dlouhou cestu ke světovému stříbru.

někteří špičkoví fotbalisté typu Neymara či Messiho, se k českým

  Na jaře dotáhl k atraktivnímu konci Hradec Králové nejvýznamnější
etapu své mezinárodní historie. Jako mistr startoval na podzim 1960
v PMEZ, vyřadil Panathinaikos Atény 1:0 a 0:0 a v březnu 1961 hrál
čtvrtfinále s FC Barcelona. O postupu Katalánců bylo rozhodnuto již
po prvním zápase, ve kterém Hradec prohrál v Barceloně 0:4. Ani to

týmům obrací štěstí zády.
A přitom by nyní Česko o fotbalový tým na OH tolik stálo. Vždyť
v kolektivních sportech by českou účast na letních olympiádách
spočítal na prstech jedné ruky. Je to pochopitelně i kvalifikačními
kritérii, například fotbalová Evropa má jen čtyři místa v šestnáctičlenném poli.

však neznamenalo pokles zájmu o vstupenky na odvetu - zápas se

Dvakrát o olympijský turnaj přišla „Lvíčata“ vedená trenérem

hrál na Strahově před 45 tisíci diváků, ale zájem byl snad trojnásobný;

Jakubem Dovalilem. Přitom šlo o olympiády ve výsostně atrak-

Hradečtí „votroci“ remizovali 1:1, z PMEZ byli vyřazeni a na další start

tivních místech - v kolébce fotbalu v Anglii a ve fotbalové Mekce

v některém z evropských pohárů UEFA si musel počkat dlouhých 34 let.

v Brazílii. Návštěvy na olympijském turnaji tam dosahovaly v průměru padesát, respektive třicet tisíc diváků na zápas.
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OBROVSKÁ RADOST „LVÍČAT“ PO VÍTĚZSTVÍ 2:1 NAD ANGLIÍ, KTERÉ ZNAMENALO POSTUP DO SEMIFINÁLE.
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postupový. Soupeř vrhl vše do útoku a přišel brejk, ze kterého

Švýcarska a hraje bundesligu za Wolfburg, kam přešel z Leverku-

vstřelil Tomáš Pekhart vítězný gól. V šatně po zápase zavládla

senu. Dal gól z dálky ve 114. minutě. K penaltám zápas nedospěl.

euforie. Bylo devatenáctého června hodinu před půlnocí a svět

Zástupce UEFA přinesl v igelitové tašce do české šatny bronzové

se zdál tak krásný!

medaile, protože ty brali oba poražení semifinalisté, a bylo jasné,

Češi měli rázem dva „mečboly“ na postup na OH 2012. První

47

že zbývá ještě jeden pokus.

v semifinále proti Švýcarsku. To vyhrálo bez ztráty bodu skupinu B

Proti Bělorusku. Češi si dost věřili. Asi je mělo varovat, že v se-

a mělo velmi silný tým, ve kterém byli hráči, kteří se pak prosadili

mifinále ještě v 89. minutě vedli Bělorusové nad Španělskem 1:0,

do „áčka“ i do kvalitních zahraničních klubů - konkrétně záložník

ale nevydrželi a po prodloužení prohráli 1:3. Nevarovalo ani to,

Shaqiri, brankář Sommer, obránce Frei, záložník Abrashi, který si

že v baráži o postup do Dánska vyřadili Itálii 0:2 a 3:0. V hlavách

za Švýcarsko zahrál i na olympiádě v Londýně, pak ale využil mož-

českých fotbalistů byl totiž přípravný zápas, ve kterém - na den

nosti a začal hrát za Albánii v kategorii dospělých. Rozhodl útočník

přesně před třemi měsíci - v Uherském Hradišti Bělorusko bez

Admir Mehmedi, který pak nasbíral šest desítek startů za „áčko“

problému porazili 2:0...

SRBSKÝ ROZHODČÍ MAŽIČ DAL VÁCHOVI ZA ÚMYSLNOU RUKU ČTVRT HODINY PŘED KONCEM
DRUHOU ŽLUTOU KARTU A VZÁPĚTÍ I ČERVENOU. O ÚČAST NA OLYMPIÁDĚ 2012 DOHRÁVALI ČEŠI V OSLABENÍ…

MÍČ Z KOPAČKY MEHMEDIHO PŘISTÁL V SÍTI VEDLE PRAVÉ TYČE BRANKÁŘE VACLÍKA ŠEST MINUT PŘED KONCEM PRODLOUŽENÍ…
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Hrálo se v Aalborgu a zvědavo bylo jen 870 diváků. Mezi

jedné generace o nevšedním olympijském zážitku vzal za své.

těmi z Česka byli i předseda svazu Ivan Hašek a reprezentační

Bylo pětadvacátého června, krátce před šestou hodinou. Svět se

kouč Michal Bílek. Byl to zápas „blbec“. Ve 13. minutě si zlomil

zdál tak krutý...

ruku levý obránce Lecjaks a odjel do nemocnice. Po půlhodi-

P.S.: Aby toho nebylo málo, o čtyři roky později se situace

ně utrpěl zlomeninu nosu Hloušek a střídal o přestávce. Jeho

po trochu jiném průběhu opakovala. Česko uspořádalo mistrov-

náhradník Kozák se v pětašedesáté minutě dostal za obránce

ství Evropy 2015, mělo tak účast na turnaji jistou a bylo blízko

a sám před brankářem Gutorem trefil tyč. Vácha, který měl

k postupu na OH 2016 v Brazílii. Tam šly čtyři týmy, tedy po dvou

od třicáté minuty žlutou kartu, udělal patnáct minut před kon-

postupujících z každé skupiny. Do semifinále ale Češi nepostoupi-

cem šílenost - nabíhal k rohu soupeřova pokutového území, vy-

li. V prvním utkání před zaplněným hledištěm v Praze Edenu vedli

soký míč nemohl zpracovat, tak ho chytil do ruky. Srb Milorad

1:0 v poločase, jenže Dánové otočili brankou Sista šest minut před

Mažič nemohl jinak, druhá žlutá a tím vyloučení. V oslabení se

koncem. Výhra nad Srby 4:0 zvedla euforii i naději, zápas ale při-

zápas řítil k tragickému vyvrcholení. Dvě minuty před koncem

nesl zranění v životní formě hrajícího Václava Kadlece. S Němci se

poslal Vertilo přízemní míč do skrumáže a stoper Filipenko ho

hrálo o postup do semifinále a tím i na olympiádu. Češi dokázali

uklidil k pravé tyči. Do Londýna jeli Bělorusové a Čechům zbyly

remizovat 1:1, ale bylo to málo. O ten gól s Dánskem nepostoupili.

oči pro pláč.

Němci pak hráli v Brazílii finále!

Šatny v Aaborgu byly miniaturní, hráči dělali vše pro to, aby

Jako by se v těchto dvou případech, kdy Česko moc a moc tou-

co nejdříve z místa činu zmizeli. Ještě museli projít mix zónou,

žilo po startu na olympijských hrách, vrátilo, jak se k olympiádě

kterou tvořila palubovka přilehlé sportovní haly. Tam čekalo ně-

v minulosti u nás fotbal choval. Prostě platí: Jak se do lesa volá,

kolik českých novinářů, vyzvídajících, jak se to mohlo stát. Sen

tak se z lesa ozývá!
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Jaroslav Kolář
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ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIK, DVĚ MINUTY PŘED KONCEM POSÍLÁ STOPER BĚLORUSKA
FILIPENKO (TŘETÍ ZLEVA) MÍČ K PRAVÉ TYČI A ZAJIŠŤUJE VÝHRU 1:0 A POSTUP DO LONDÝNA!

STALO SE...
  Klub ligových kanonýrů týdeníku GÓL zažil 26. listopadu nebývalou
událost. V rozmezí necelé hodiny vstoupili do jeho řad dva vynikající
útočníci - David Lafata, který pak ještě přidal dalších 104 branek a Milan
Baroš, jediný člen „Klubu 100“, který je stále aktivním hráčem na prvoligové scéně.
  Novým předsedou FAČR se 17. listopadu stal v Nymburce Miroslav Pelta, který bude funkci vykonávat do konce čtyřletého období, tedy do června 2013.

48

ČESKÝM FOTBALISTŮM ZBYLY POUZE OČI PRO PLÁČ, LIBOR KOZÁK NESL PROHRU VELMI TĚŽCE…

49

inzerce

inzerce

  Delegáti Valné hromady Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS)
schválili 26. června nové stanovy, které mimo jiné změnily název organizace na Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Na závěr zasedání
překvapivě oznámil Ivan Hašek, že končí ve funkci předsedy.
  Česko s vypětím všech sil postoupilo na EURO 2012, když v baráži vyřadilo Černou Horu 2:0 a 1:0. Prosincový los v Kyjevě přidělil za soupeře Rusko, Řecko a domácí Polsko. A přidal bonus pro české fanoušky, všechny
tři zápasy ve skupině ve Vratislavi.
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PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

BUNDESLIGA

Citizens na čele odskočili

Bayern doma dál rozdává
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BUNDESLIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Manchester City

11

9

2

0

33:4

29

1. Dortmund

10

7

3

0

30:10

24

2. Chelsea

11

8

3

0

27:8

27

2. M´gladbach

10

6

2

2

23:12

20

3. Liverpool

11

8

3

0

21:5

27

3. Bayern

10

6

2

2

18:11

20

4. Tottenham

11

8

0

3

19:10

24

4. RB Lipsko

10

5

4

1

19:9

19

5. Arsenal

11

7

2

2

25:14

23

5. Frankfurt

10

5

2

3

23:13

17

6. Bournemouth

11

6

2

3

20:14

20

6. Brémy

10

5

2

3

18:16

17

7. Manchester Utd.

11

6

2

3

19:18

20

7. Hoffenheim

10

5

1

4

22:14

16

8. Watford

11

6

1

4

16:13

19

8. Hertha

10

4

4

2

15:13

16

9. Everton

11

5

3

3

19:15

18

9. Augsburg

10

3

4

3

18:16

13

10. Leicester

11

5

1

5

17:16

16

10. Freiburg

10

3

4

3

14:16

13

11. Wolves

11

4

3

4

11:12

15

11. Wolfsburg

10

3

3

4

14:15

12

12. Brighton

11

4

2

5

12:16

14

12. Mohuč

10

3

3

4

7:11

12

13. West Ham

11

3

2

6

13:17

11

13. Leverkusen

10

3

2

5

16:21

11

14. Crystal Palace

11

2

2

7

8:16

8

14. Schalke

10

3

1

6

8:12

10

15. Burnley

11

2

2

7

12:25

8

15. Norimberk

10

2

4

4

11:22

10

16. Southampton

11

1

4

6

7:20

7

16. Hannover

10

1

3

6

12:21

6

17. Newcastle

11

1

3

7

7:14

6

17. Dusseldorf

10

1

2

7

6:24

5

18. Cardiff

11

1

2

8

9:24

5

18. Stuttgart

10

1

2

7

6:24

5

19. Fulham

10

1

2

7

11:28

5

20. Huddersfield

10

0

3

7

4:21

3

VÝSLEDKY
11. KOLO
Chelsea - Crystal Palace 3:1 * Arsenal - Liverpool 1:1
Manch.r City - Southampton 6:1 * Wolves - Tottenham 2:3
Cardiff - Leicester 0:1 * Everton - Brighton 3:1
Newcastle - Watford 1:0 * West Ham - Burnley 4:2
Bournemouth - Man. Utd. 1:2 * Huddersfield - Fulham (hráno po uzávěrce)

LUCAS HOLER ZPŮSOBIL V 89. MINUTĚ FANOUŠKŮM BAYERNU ŠOK,
KDYŽ VYROVNÁVACÍM GÓLEM NA 1:1 ZAŘÍDIL HOSTŮM Z FREIBURGU NEČEKANÝ BOD.
RAHEEM STERLING PROTI SOUTHAMPTONU DVAKRÁT SKÓROVAL
A STEJNÝ POČET GÓLŮ PŘIPRAVIL PRO SPOLUHRÁČE.

Obhájci titulu z Manchesteru City se v 11. kole osamostatnili na čele
soutěže po demolici Southamptonu, který z Etihad Stadium odjel s šestigólovým výpraskem. Svěřenci Pepa Guardioly tak využili zaváhání Liverpoolu, s nímž se dosud dělili o první místo.

Lídr bundesligy znovu zvýšil svůj náskok před úřadujícím mistrem
na čtyři body, neboť Bayern doma nečekaně jen remizoval 1:1 s Freiburgem, když vyrovnávací gól inkasoval minutu před koncem. Nebylo divu,
že kouč Niko Kovač byl po utkání hodně rozmrzelý, protože v posledních
týdnech není Allianz Arena zrovna nedobytným hradem jako dřív.

a předtím navlas stejným způsobem přišli o výhru v bavorském derby s Augsburgem.

PROGRAM

sezony. Z tria neporažených si nejlépe vede Manchester City, který na Chelsea a Liverpool

Bavorský velkoklub očividně není v obvyklé herní pohodě, v úterý se nadřel na hubenou

12. KOLO

hledí z čela s dvoubodovým náskokem. Úřadující šampioni v neděli od prvních minut exce-

postupovou výhru 2:1 ve druhém kole Německého poháru nad amatérským týmem SV Rö-

lovali proti Southamptonu - v poločase odcházeli do kabin za stavu 4:1 a po přestávce ještě

dinghausen, v němž nastoupil bez několika zraněných a nemocných opor. A střelec vítěz-

dvě trefy přidali. Krok s novým lídrem neudržel Liverpool, jenž ve šlágru kola na Emirates

ného gólu, nedávný reprezentační forvard Sandro Wagner, se po utkání netajil rozmrzelos-

Stadium remizoval s Arsenalem (1:1). Bitva v Londýně, kterou na lavičce náhradníků pro-

tí z malého herního vytížení, které v této sezoně od nového trenéra dostává…

NEJLEPŠÍ STŘELCI

10. KOLO
Mönchengladbach - Dusseldorf 3:0
Hertha - RB Lipsko 0:3 * Mohuč - Brémy 2:1
Augsburg - Norimberk 2:2 * Bayern - Freiburg 1:1
Leverkusen - Hoffenheim 1:4 * Schalke - Hannover 3:1
Wolfsburg - Dortmund 0:1 * Stuttgart - Frankfurt 0:3

Jeho svěřenci zde naposledy utrpěli potupnou porážku 0:3 s Mönchengladbachem
Poprvé od roku 1978 první tři týmy tabulky prošly bez prohry úvodními jedenácti duely

10.11. Cardiff - Brighton, Huddersfield - West Ham,
Leicester - Burnley, Newcastle - Bournemouth,
Southampton - Watford, Crystal Palace - Tottenham
11.11. Liverpool - Fulham, Chelsea - Everton,
Arsenal - Wolves, Manchester City - Manchester Utd.

VÝSLEDKY

seděl gólman Petr Čech, fanoušky nezklamala a k vidění byl parádní ofenzivní fotbal ve vy-

Navíc se mnichovská marodka znovu nepříjemně rozrostla o španělského záložníka

sokém tempu a s enormním nasazením. Blíž k výhře měli po gólu Milnera hosté, domácí

Thiaga Alcantaru, který má po faulu ze závěru zápasu natržený vnější vaz v pravém kot-

ale osm minut před koncem spasil Lacazette.

níku a poškozený kloub. Sedmadvacetiletý středopolař tak bude mimo hru několik týdnů,

PROGRAM
11. KOLO
9.11. Hannover - Wolfsburg
10.11. Brémy - Mönchengladbach, Dusseldorf - Hertha,
Freiburg - Mohuč, Hoffenheim - Augsburg,
Norimberk - Stuttgart, Dortmund - Bayern
11.11. RB Lipsko - Leverkusen, Frankfurt - Schalke

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

TÝM

G

A
5

1. Haller S.

Frankfurt

7

2. Hazard T.

Mönchengladbach

7

3

3. Jović L.

Frankfurt

7

2

TÝM

G

A

Dvě trefy Moraty a jedna branka Pedra zařídily Chelsea výhru 3:1 nad Crystal Palace.

což je pro Bayern citelná rána, protože dlouhodobě postrádá francouzské reprezentanty

1. Agüero S.

Manchester City

7

4

Český forvard Matěj Vydra odehrál proti West Hamu 72 minut, ovšem Burnley s Kladi-

Kingsleye Comana a Corentina Tolissa. Z tohoto úhlu pohledu jsou stesky chorvatského

1. Hazard E.

Chelsea

7

4

váři padlo 2:4 a potřetí v řadě zůstalo bez bodů. Slavný Manchester United se dlouho

kormidelníka Bayernu na příliš úzký kádr docela oprávněné. Oslabeného obhájce titulu

4. Alcácer P.

Dortmund

7

0

3. Aubameyang P.

Arsenal

7

1

trápil v Bournemouthu, těsnou výhru 2:1 mu v druhé minutě nastavení vystřelil Marcus

přitom nyní čeká nabitý program. Po středečním utkání Ligy mistrů doma s AEK Atény to-

5. Reus M.

Dortmund

6

3

Rashford. Leicester v prvním emotivním duelu po nedávném tragickém úmrtí vlastníka

tiž cestuje do Dortmundu, který naopak půjde po dlouhých sedmi letech do bundesligové-

6. Werner T.

RB Lipsko

6

1

Vichaie Srivaddhanaprabhaje vybojoval po trefě Demaraie Graye triumf 1:0 na hřišti no-

ho šlágru s největším rivalem v pozici lídra. Borussia zatím šlape pod Lucienem Favrem

7. Duda O.

Hertha

6

0

váčka Cardiffu.

jako švýcarské hodinky z jeho domoviny, což bude chtít v sobotním večeru jistě potvrdit.

Augsburg

6

0

# HRÁČ

4. Sterling R.

Manchester City

6

5

5. Wilson C.

Bournemouth

6

4

Tottenham

6

1
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7. Finnbogason A.

inzerce

inzerce

6. Kane H.
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LA LIGA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

B

1. Barcelona

11

7

3

1

31:14

24

2. Sevilla

11

6

2

3

22:13

20

SERIE A

Atlético si ničí ambice

Milánské duo útočí!
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SERIE A
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

GÓLY

1. Juventus

11 10

1

0

24:8

31

2. Inter

11

1

2

21:6

25
25

8

B

3. Atl. Madrid

11

5

5

1

13:6

20

3. Neapol

11

8

1

2

24:12

4. Alaves

11

6

2

3

15:11

20

4. AC Milán

11

6

3

2

21:14

21

5. Espanyol

10

5

3

2

14:8

18

5. Lazio

11

7

0

4

17:13

21

6. Real Madrid

11

5

2

4

16:14

17

6. Sassuolo

11

5

3

3

19:16

18

7. Levante

11

5

2

4

17:16

17

7. Turín FC

11

4

5

2

16:13

17
16

8. Getafe

11

4

4

3

11:9

16

8. Fiorentina

11

4

4

3

17:9

9. Valladolid

11

4

4

3

9:9

16

9. AS Řím

11

4

4

3

18:14

16

10. Girona

11

4

4

3

13:14

16

10. Atalanta

11

4

3

4

19:13

15

11. Celta Vigo

11

3

5

3

20:16

14

11. Sampdoria

11

4

3

4

15:11

15

12. Eibar

11

4

2

5

12:18

14

12. Parma

11

4

2

5

10:14

14

13. Real Sociedad

11

3

4

4

12:13

13

13. FC Janov

11

4

2

5

16:24

14

14. Betis

11

3

4

4

8:12

13

14. Cagliari

11

3

4

4

10:14

13

15. Valencia

11

1

8

2

7:9

11

15. Spal

11

4

0

7

9:17

12

16. Villarreal

11

2

4

5

9:11

10

16. Udinese

11

2

3

6

10:16

9

17. Ath. Bilbao

10

1

7

2

11:15

10

17. Bologna

11

2

3

6

9:16

9

18. Leganes

11

2

3

6

9:16

9

18. Empoli

11

1

3

7

10:20

6

OBRÁNCE ALESSIO ROMAGNOLI ZAJISTIL AC MILÁN VÝHRU V UDINE AŽ V 97. MINUTĚ ZÁPASU.
NÁSLEDNÁ ŽLUTÁ KARTA ZA SVLEČENÍ DRESU MU ROZHODNĚ NEVADILA…

V SESTUPEM OHROŽENÉM LEGANES VYBOJOVALI PLEJEŘI ATLÉTIKA JEN BOD.

19. Vallecano

11

1

3

7

12:23

6

19. Frosinone

11

1

3

7

9:24

6

20. Huesca

11

1

3

7

9:23

6

20. Chievo

11

0

2

9

8:28

-1

VÝSLEDKY
11. KOLO
Betis - Celta Vigo 3:3 * Huesca - Getafe 1:1
Real Sociedad - Sevilla 0:0 * Villarreal - Levante 1:1
Eibar - Alaves 2:1 * Vallecano - Barcelona 2:3
Valencia - Girona 0:1 * Real Madrid - Valladolid 2:0
Leganes - Atl. Madrid 1:1 * Espanyol - Ath. Bilbao (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
12. KOLO
9.11. Levante - Real Sociedad
10.11. Valladolid - Eibar, Getafe - Valencia,
Atl. Madrid - Ath. Bilbao, Girona - Leganes
11.11. Alaves - Huesca, Barcelona - Betis,
Sevilla - Espanyol, Vallecano - Villarreal,
Celta Vigo - Real Madrid

Kde už mohli být, kdyby tak lacino neztráceli body... Fotbalisté madridského Atlétika opět selhali proti outsiderovi a díky tomu borci Barcelony všem rivalům utíkají. Přeje jim totiž štěstěna!

Dva slavné milánské kluby zase bok po boku v Lize mistrů? Stav
v posledních letech nevídaný se teď jeví jako docela reálná varianta.
Vždyť Inter i AC jsou aktuálně v elitní čtyřce Serie A!

Los Rojiblancos promrhali body už za pátou remízu, tentokrát hráli 1:1 v Leganes.

Tři výhry během týdne včetně dohrávky je katapultovaly na čtvrtou příčku. Borci AC

„Na tomto stadionu je to vždy hodně komplikované, protože jejich fanoušci vytvoří velký

oprašují zašlou slávu a znovu se tlačí mezi nejlepší. Během sedmi dnů zvládli tři vypja-

randál a hráči jsou hodně agresivní,“ povzdychl si obránce Hernandez. Jistě, vždyť i Barca

té zápasy s oběma janovskými kluby i Udine - pokaždé vyhráli o gól, rozhodující trefy si

tu nedávno padla. „První půle nám nevyšla, ale ve druhé naše hra vypadala tak, jak si všich-

připsali ve středu v 91. minutě a v neděli dokonce až v 97.! „Trpěli jsme, máme spoustu

ni představujeme. Svým hráčům věřím a oni to vědí,“ přidal kouč Simeone. Přitom v závěru

zraněných, ale výhry jsme si zasloužili. Líbil se mi náš přístup,“ usmál se kouč Gattuso.

domácí vyrovnali. Barcelona bez rekonvalescenta Messiho zázračně vydolovala všechny

Sám býval na hřišti pitbul a dokázal strhnout i své svěřence. „Musíme si to umět užít. Když

body ve Vallecanu. Ještě tři minuty před koncem prohrávala, ale pak se trefili Dembélé

se nám nedařilo, nepovažovali jsme se za zoufalce, teď si pro změnu nemyslíme, že jsme

a Suárez. Pro hrdinu nedávného El Clásika to byl šestý gól z posledních tří duelů v lize

mistři světa.“ Inter rozstřílel Janov 5:0 a v lize vyhrál už posedmé za sebou! „Ukazujeme

a s devíti zásahy vévodí tabulce kanonýrů. „Možná jsme byli až moc sebevědomí, ale dů-

zaujetí do hry, což přináší výsledky. Nejkrásnější na tom je, že 70 tisícům našich fanoušků

ležité je, že máme výhru. Tento tým zase ukázal svoji odolnost,“ jásal uruguayský útočník.

jsme přinesli radost,“ řekl trenér Spalletti. Nerazzurri zůstávají druzí o skóre před Neapo-

Real před cestou do Plzně k utkání Champions League vydřel výhru 2:0 proti Valladolidu a utnul tak děsivou sérii tří porážek. Byla to ligová premiéra dočasného kouče Solari-

NEJLEPŠÍ STŘELCI
HRÁČ

TÝM

Suarez L.

Barcelona

Aspas I.

Celta Vigo

Stuani C.
Messi L.

Girona
Barcelona

Silva An.

Sevilla

Gomez M.

Celta Vigo

Roger M.

Levante

G
9
8
8
7
7
6
6

A
4
0
0
5
0
4
0

střelců se dorovnal spoluhráči Insignemu a hvězdnému Ronaldovi.

DOHRÁVKA 1. KOLA
AC Milán - FC Janov 2:1
11. KOLO
Udinese - AC Milán 0:1 * Bologna - Atalanta 1:2
Chievo - Sassuolo 0:2 * Parma - Frosinone 0:0
Sampdoria - Turín FC 1:4 * Lazio - Spal 4:1
Juventus - Cagliari 3:1 * Fiorentina - AS Řím 1:1
Inter - FC Janov 5:0 * Neapol - Empoli 5:1

PROGRAM
12. KOLO
9.11. Frosinone - Fiorentina
10.11. Turín FC - Parma, Spal - Cagliari, FC Janov - Neapol
11.11. Atalanta - Inter, AS Řím - Sampdoria,
Empoli - Udinese, Chievo - Bologna,
Sassuolo - Lazio, AC Milán - Juventus

ho, který nahradil neúspěšného kolegu Lopeteguiho. A měl kliku! Nudný bezgólový zápas

Juventus tentokrát gólový příspěvek své portugalské superstar nepotřeboval a porazil

změnil až sedm minut před koncem vlastní gól, výhru Realu pak ztvrdil Ramos z penalty.

3:1 Cagliari. Nadále si tak udržuje luxusní náskok šesti bodů, když v 11 kolech ztratil jen

Hosté ve druhém poločase dvakrát trefili břevno... „Kluci ukázali, že jsou skuteční profí-

dva bodíky. To je nejlepší start do Serie A v historii klubu! „Ale pořád to není ono, musíme

ci,“ chválil přesto Solari. Remízoví králové z Valencie, kteří z dosavadních 10 zápasů osm

hlavně lépe bránit,“ čertil se kouč Allegri. Teď Turínské čeká horké San Siro a bitva s na-

plichtili, doma prohráli 0:1 s Gironou. Nad sestupovým pásmem tak jsou pouhé dva bodí-

buzeným AC Milán! Pouze remízu 1:1 uhráli ve Fiorentině borci římského AS a v tabulce

ky! V San Sebastianu hrála favorizovaná Sevilla bez gólů, v opatrném zápase každý z týmů

se propadli až na devátou příčku. „Zahodili jsme dva body, hráli jsme nejlépe za poslední

vyslal na bránu jedinou střelu. Senzace sezony Alavés nezvládl vypjatý mač v Eibaru, kde

dobu,“ tvrdil obránce Florenzi, který přitom vyrovnával až pět minut před koncem. Do zá-

4. Insigne L.

Neapol

7

3

pasu konečně po čase opět zasáhl útočník Patrik Schick.

4. Mertens D.

Neapol

7

3

bleskově vedl, ale nakonec 1:2 prohrál.
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NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ

TÝM

G

A

FC Janov

9

0

2. Immobile C.

Lazio

8

1

3. Ronaldo C.

Juventus

7

5

1. Piatek K.

inzerce

inzerce

#
1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.

lí, která deklasovala 5:1 Empoli. Hattrickem se blýskl Mertens a na třetím místě tabulky
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FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
13. 11. 2018

TEPLICE DÁL VÁLÍ. DOMA PORAZILY PLZEŇ 3:0.
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Teplice dál vévodí

futsalové lize
CHRUDIM VYHRÁLA V LIBERCI.

Zraky fanoušků nejvíce upíral páteční zápas v Teplicích, kam

Plzeňského kouče Davida Friče mrzely neproměněné šance:

přijela Plzeň. Otázkou bylo, zda domácí Svarog udrží svou sto-

„V první řadě bych chtěl pogratulovat soupeři k vítězství. Byl to

procentní bilanci i první příčku. A povedlo se. Severočeši zvítězili

zápas o prvním gólu, my jsme promrhali výhodu desetimetrového

3:0. „Na zápas jsme byli dobře připraveni a jsem rád, že se nám

kopu a obrovskou šanci na konci první půle. Od začátku sezony se

podařilo prodloužit vítěznou šňůru. Podařilo se nám ustát emo-

trápíme s koncovkou, a to nás stojí body.“

ce a po zásluze zvítězit. Chtěl bych poděkovat divákům za skvělou
kulisu, byli naším dalším hráčem,“ vzkázal teplický Jiří Baran.

VÝSLEDKY 6. KOLA VARTA FUTSAL LIGY

TEPLICKÝ TOMÁŠ VOBOŘIL A PLZEŇSKÝ MICHAL KOVÁCS (VPRAVO).

VARTA futsal ligy měla na programu své 6. kolo. Čtyři zápasy se hrály v pátek
a jeden v sobotu. Slavia doma nezaváhala s Ostravou. Sparta měla volno. Mistrovská Chrudim si poradila na palubovce nováčka z Liberce, kde vyhrála 12:1.

Helas Brno - Česká Lípa 5:1 (21. V. Cupák, 32. D. Cupák, 33. Mužík, 33. Ovčačík, 34. Lidmila - 10.
Fichtner), Liberec - Chrudim 1:12 (35. Soukup - 6. Koudelka, 7. a 37. Éverton, 9. a 14. a 30. D. Drozd,
18., 28. a 39. P. Drozd, 19. Max, 32. M. Mareš, 37. Éverton, 38. Felipe), Mělník - Uherské Hradiště
6:5 (10. Hochman, 17. a 36. Čácha, 21. 27. a 34. Gabčo - 9. a 38. Outrata, 11. Křivánek, 12. Janečka,
25. Sopůšek), Teplice - Plzeň 3:0 (22. Carlos, 37. Claudinho, 38. Jairo), Slavia Praha - VŠB-TU
Ostrava 10:2 (5. a 29. Směřička, 11. vlastní, 14., 39. a 40. Jošt, 16. Dodo, 27. a 27. Krstevski, 40.
Krasnič - 9. L. Kundrátek, 40. Janita).

PROGRAM 7. KOLA VARTA FUTSAL LIGY
Pátek 9. listopadu 2018 - 20.00 h.: Chrudim - Mělník, Uherské Hradiště - Helas Brno, Plzeň - Liberec, VŠB-TU Ostrava - Svarog FC Teplice. 20.30 h.: Česká Lípa - Sparta Praha.

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY
1.

Teplice

6

6

0

0

34:14

18

2.

Chrudim

5

5

0

0

39:8

15

3.

Sparta Praha

5

4

0

1

50:13

12

4.

Slavia Praha

5

3

0

2

30:13

9

5.

Olympik Mělník

5

3

0

2

19:20

9

6.

Uherské Hradiště

5

2

1

2

23:21

7

7.

Helas Brno

5

2

0

3

22:21

6

8.

Liberec

6

1

1

4

18:52

4

9.

Plzeň

5

1

0

4

14:22

3

10.

Česká Lípa

5

1

0

4

13:28

3

11.

VŠB-TU Ostrava

6

0

0

6

12:62

0

www.futsal.cz

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

www.futsalliga.cz

www.futsalliga.cz

SLAVIA SI DOMA PORADILA S VŠB OSTRAVA.
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Fotbalové asociace České republiky

www.futsal.cz
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Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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LM: ženy Slavie opět postupují

do jarního čtvrtfinále
TRENÉR PAVEL MEDYNSKÝ SPLNIL POSTUPEM DO ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRYŇ JEDEN Z PODZIMNÍM CÍLŮ SLAVIE.

Slavia byla ze začátku odvetného utkání lepším celkem, ale

kojené, venku jsme vyhrály 3:2, což je proti takto silnému soupeři

nedařilo se jí prosadit. Trefa Michaely Dubcové nebyl uznán pro

neuvěřitelné. V závěru jsem netrefila prázdnou branku, ale to se

předchozí ofsajd, vyražený míč po střele Svitkové před dobíhající

stane. Uhrály jsme remízu, postupujeme a jsme potřetí ve čtvrtfi-

Sjömanovou odehrála na rohový kop brankářka.

nále LM,“ pokračovala Svitková.

V prvním poločase ještě nebezpečně zakončovala Kamila Dub-

Slavia si bezpečně pohlídala výsledek a díky výhře 3:2 ve Švéd-

cová, Svitková mířila v pádu nad branku a i hlavička Kožárové

sku postupuje potřetí do jarního čtvrtfinále, kde ji bude čekat ně-

skončila jen kousek vedle tyče. „Podle předpokladů byl Rosen-

kdo z těchto sedmi týmů: Lyon, PDG, Wolfsburg, Bayern, Chelsea,

gard silným soupeřem, držely skoro celý zápas míč, ale my jsme

LSK Kvinner či Barcelona. Losuje se 9. listopadu od 13. hodin.

dobře takticky bránily, posouvaly se a při zisku šly rychle do pro-

„Bude záležet na losu, soupeři jsou velmi silní. Lyon s Wolfsbur-

tiútoku. Hlavně v prvním poločase jsme měly dost nebezpečných

gem jsou extra top týmy, s ostatními bychom se chtěli poprat.

situací,“ hodnotila po utkání slávistka Svitková.

Osobně bych si přál Chelsea nebo Barcelonu, kteří jsou pro diváky

Po změně stran se hrálo spíše na polovině Slavie, ale výrazněj-

velmi atraktivní,“ dodal na závěr trenér Slavie.

ší šanci si Rosengard vytvořit nedokázal. Domácí fotbalistky se
snažily o rychlé brejky, ale následovalo mnoho zbytečných ztrát.
HRÁČKY SLAVIE PŘED ODVETOU SE ŠVÉDSKÝM ROSENGARDEM, V NÍŽ SI ZAJISTILY POSTUP DO ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRYŇ.

„Hrozně těžké utkání. Samozřejmě pod dojmem, že jsme tam
uhráli dobrý výsledek, tak jsme nechtěli soupeře do ničeho pus-

68

Odveta osmifinále LM. První utkání 3:2, postupuje Slavia.

Chtěli jsme to dotáhnout do vítězného a postupového konce, což
se nám povedlo a jsme velmi rádi,“ pokračoval trenér Medynský.
Největší šanci měla v nastaveném čase Svitková, která unikala
soupeřkám, ale vyčerpaná netrefila odkrytou branku. „Jsme spo-

69

zeny.fotbal.cz
inzerce

inzerce

Slávistky ve čtvrtek večer přivítaly v Edenu v odvetě osmifinále Ligy mistryň švédský Rosengard. Ze severu Evropy si český vícemistr přivezl výhru
3:2 a díky domácí remíze 0:0 postupuje opět do jarního čtvrtfinále.

tit. Fotbal to úplně ke koukání asi nebyl, ale takto to prostě bývá.

SK SLAVIA PRAHA - FC ROSENGARD 0:0
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Slovácko nestačilo na Slavii,
tři body i pro Spartu a Hradec Králové

SLÁVISTKA KOŽÁROVÁ SICE NEUSPĚLA ANI TOUTO HLAVIČKOU, ALE BEZBRANKOVÁ REMÍZA JEJÍMU TÝMU K POSTUPU STAČILA.

SLÁVISTKA SVITKOVÁ (VPRAVO) UNIKÁ VALÁŠKOVÉ ZE SLOVÁCKA V ZÁPASE, V NĚMŽ PRAŽSKÝ TÝM VYHRÁL VYSOKO 8:0.

V posledním podzimním kole 1. ligy žen si Slavia poradila se Slováckem, Sparta rozhodla v Plzni až po přestávce, Hradec Králové otočil utkání
na Dukle a Liberec remizoval s Lokomotivou Brno. Na konci listopadu nás
ještě čeká dohrávka 6. kola Slovácka se Spartou.
70

71

inzerce

inzerce

RADOST SLÁVISTEK BYLA OPRÁVNĚNÁ, PROBOJOVALY SE MEZI OSM NEJLEPŠÍCH TÝMŮ EVROPY.
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Slavia začala proti Slovácku dobře a hned ve čtvrté minutě se
radovala Divišová. Následně však hledaly Pražanky recept na aktivní obranu houževnatého soupeře. „Daly jsme rychlý gól a další
šance jsme neproměnily. Pak jsme byly trochu nervóznější, Slovácko na nás agresivně vystupovala a nenechalo nás rozehrát.
Trochu jsme měly těžké nohy a trvalo nám, než jsme se rozběhaly.
Také jsme zbytečně dlouho držely míč, což se pak zlepšilo. Měly
jsme dost hezkých akcí a přidaly další góly,“ uvedla v hodnocení
prvního poločasu domácí Svitková.
Až po půlhodině hry se krásnou ranou prosadila kapitánka Pincová, další dvě trefy přidala Svitková a na konci prvního poločasu
pátý gól Michaela Dubcová. „Po přestávce už to nebylo takové, ale
už bylo rozhodnuto. Trochu jsme byly unavené po čtvrtečním po-

FOTBAL - ŽENY
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SK SLAVIA PRAHA - 1. FC SLOVÁCKO 8:0 (5:0)
Branky: 4. a 53. Divišová, 37. a 41. Svitková, 31. Pincová,
45. Dubcová M., 49. Sjömanová, 85. Jarchovská.

FC VIKTORIA PLZEŇ - AC SPARTA PRAHA 0:4 (0:0)
Branky: 58. a 81. Burkenroadová, 60. a 63. Stašková.

FK DUKLA PRAHA - FC HRADEC KRÁLOVÉ 1:2 (1:1)
Branky: 14. Kantarská - 16. Danihelková, 52. Syrová.

FC SLOVAN LIBEREC - LOKOMOTIVA BRNO H. H. 2:2 (0:2)
Branky: 60. Hrtánková, 78. Necidová - 3. Kovaliková, 37. Pušková T.

SJÖMANOVÁ SE RADUJE Z TREFY, KTEROU NA ZAČÁTKU DRUHÉ PŮLE POKOŘILA OBRANU SLOVÁCKA.

hárovém utkání, ale na to se nechceme vymlouvat, do ligy dáváme

dočešky rychle srovnaly, o dvě minuty později se radovala Dani-

také sto procent. Nakonec jsme to zvládly i s dobrým výsledkem,“

helková. Po přestávce pak dokonala obrat Syrová a Hradec díky

doplnila Svitková.

třem bodům opustil poslední příčku.

Z trestného kopu zvyšovala na 6:0 Sjömanová, druhou bran-

Na poslední příčku se propadly fotbalistky brněnské Lokomoti-

ku v utkání dala také Divišová. Herndonová ještě orazítkovala

vy, které neudržely dvoubrankové vedení na severu Čech. Slovan

břevno, na druhé straně se ozvala také branková konstrukce,

Liberec ve Frýdlantu dotahoval manko a nakonec díky gólům Hr-

střela Krištofové však od tyčky putovala pouze do druhé tyčky.

tánkové s Necidovou dovedl utkání k remíze.

Hattrick mohla zkompletovala Svitková, ale zradila ji přesnost.
Konečnou podobu výsledku dala střídající Jarchovská a Slavia

TABULKA

vyhrála 8:0.
„Podzim se nám vydařil, hlavní cíl v Lize mistryň se nám poda-

1.

SK Slavia Praha

10

9

0

1

92:4

27

řilo splnit, bohužel nám ale nevyšlo derby. I když jsem byla spoko-

2.

AC Sparta Praha

9

9

0

0

59:2

27

jená s naší hrou, výsledek dopadl, jak dopadl. Věřím ale, že máme
na to Spartu porazit a uvidí se v dalších utkáních na jaře,“ hodnotila podzimní část Pražanek Svitková.
Pražská Sparta cestovala do Plzně, domácí Západočešky ovšem favoritkám dokázaly vzdorovat skoro hodinu hry. Až v 58. minutě se prosadila Američanka Burkenroadová, kterou dvěma góly

3.

FC Slovan Liberec

10

4

2

4

10:21

14

4.

FK Dukla Praha

10

3

1

6

10:34

10

5.

FC Viktoria Plzeň

10

3

1

6

16:45

10

6.

1. FC Slovácko

9

3

0

6

12:28

9

7.

FC Hradec Králové

10

3

0

7

12:51

9

8.

Lokomotiva Brno H. H.

10

2

2

6

9:35

8

rychle následovala Stašková. Střelkyně první branky pak uzavřela skóre na konečných 4:0 pro letenský výběr.
Dukla v Praze na Proseku přivítala Hradec Králové a ujala se
vedení, když v 14. minutě přesně mířila Kantarská. Ovšem Výcho-
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K VYSOKÉ VÝHŘE NAD SLOVÁCKEM PŘISPĚLA SLÁVISTKA DIVIŠOVÁ DVĚMA GÓLY.
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Sedmnáctka postoupila

do další fáze kvalifikace ME

REPREZENTAČNÍ TÝM DO 17 LET SPLNIL ÚKOL NA VÝTEČNOU A DO DALŠÍ FÁZE KVALIFIKACE ME JDE Z PRVNÍHO MÍSTA TABULKY.

Čeští mladíci si zajistili postup do další fáze ve druhém utkání

KVALIFIKACE ME - 1. FÁZE

s Ázerbájdžánem, který porazili 2:0. Dvě výhry ve dvou úvodních

NORSKO U17 - ČESKO U17 0:1 (0:0)

zápasech zaznamenali i hráči Norska, a tak se v posledním utkání
mělo rozhodnout, který z týmů postoupí z prvního místa.
To se povedlo českým hráčům. V sestavě došlo pro třetí zápas
k několika změnám, například střelec čtyř gólů v prvních dvou
zápasech Vojtěch Wojatschke nastoupil až na posledních dva-

Hráno: 29. 10. 2018. Branka: 69. Svoboda. ŽK: Vallotto, Maden. Rozhodčí: Pajac - Zobenica, Pulaj
(Chorvatsko, Albánie). Sestava Česko: Horníček - Matys, Hellebrand, Starý - Šilhart (86. Koželuh), Nováček (61. Hroník), Gedeon, Kurka - Šíp (78. Wojatschke), Sejk (61. Svoboda), Pech (61. Hložek). Trenér: Václav Kotal.

ČESKO U17 - ÁZERBÁJDŽÁN U17 2:0 (1:0)

náct minut. Jako střídající se do hry dostali také Adam Hložek či
Antonín Svoboda. A právě posledně jmenovaný hráč, jenž přišel
na hřiště v 61. minutě, se prosadil střelecky v 69. minutě a rozhodl

VÁCLAV KOTAL (VLEVO) JÁSÁ SE SVÝMI SVĚŘENCI PO POSTUPU A VÝHŘE NAD NORY.

o těsném vítězství českého týmu.

74

„Více jak roční práce celého týmu přinesla úspěch v podobě devíti bodů a skóre 9:0 v kvalifikaci, což je určitě velký úspěch a motivace do další práce,“ uvedl po utkání trenér Václav Kotal.

www.fotbal.cz
75

TABULKA 8. SKUPINY
1.

ČESKO U17

3

3

0

0

9:0

9

2.

Norsko U17

3

2

0

1

7:3

6

3.

Albánie U17

3

1

0

2

2:9

3

4.

Ázerbájdžán U17

3

0

0

3

1:7

0

inzerce

inzerce

Svěřenci trenéra Václav Kotala, reprezentanti do 17 let, uzavřeli své
účinkování ve skupině 1. fáze kvalifikace o postup na evropský šampionát
vítězstvím. Po výhrách nad domácí Albánií a Ázerbájdžánem porazili v závěrečném utkání i Norsko.

Hráno: 26. 10. 2018. Branky: 9. Wojatschke, 89. Hložek. ŽK: Wojatschke - Musayev, Yusifli, Gurbanli, Shikhamirov. Rozhodčí: Marhefka - Vorel, Pulaj (Slovensko, Albánie). Sestava Česko:
Stejskal - Koželuh (46. Matys), Starý, Hellebrand, Kůrka - Hroník (56. Gedeon), Hájek - Wojatschke
(77. Pech), Hložek, Vorlický (88. Ritter) - Svoboda. Trenér: Václav Kotal.
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ŠKOLA V POHYBU

v plném proudu!

V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA V POHYBU ZAVÍTALI TRENÉŘI FAČR UŽ DO VÍCE NEŽ 140 ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL.

„Tuto nabídku školám a školkám dáváme, protože bychom

také. Kolegyním jsem předala i letáčky s další inspirací, moc

rádi ve spolupráci s učiteli zvýšili úroveň pohybových dovedností

Vám děkujeme také za sportovní pomůcky,“ napsala jedna z uči-

dětí tak, aby už u malých byla získávána láska a vztah k pohybu

telek ZŠ Budyně.

a sportu. Nejedná se pouze o fotbalový projekt, vše je zaměřeno

Skvělý ohlas měli trenéři FAČR i ze základní a mateřské školy

na všeobecnou pohybovou průpravu především hravou a zábav-

Brná v Ústí nad Labem. „Vaší činností u nás byli učitelé i děti nad-

nou formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapojení bez

šeni. Někteří učitelé už začali zkoušet některé prvky, které u vás

čekání a prostojů. Návštěvy realizují naši Grassroots trenéři mlá-

viděli, ve svých hodinách TV. Děti se na hodinu moc těšily a také se

deže, kteří mají s prací s dětmi mnohaleté zkušenosti a mohou

jim hodina pod Vaším vedením líbila. Jednohlasně jsme říkali, že

tak učitelům poskytnout nové nápady, inspiraci, ale třeba i pohled

takových akcí do škol je potřeba čím více, tím lépe. V dnešní době

na sportování dětí,“ přiblížil záměr projektu Michal Blažej z Gras-

zažíváme samé projekty, někdy už si říkáme, kdy máme učit? To

sroots úseku FAČR.

pro případ Vaší aktivity neplatí, tady je přínos jednoznačný, a to

Návštěvy trenérů mládeže mají ze strany škol skvělé zpětné vazby, a to jak na samotný průběh hodin, který je často pro
DĚTI SE SEZNAMUJÍ NEJEN S FOTBALEM, ALE PROJEKT JE ZAMĚŘEN I NA CELKOVOU ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ.

Fotbalová asociace realizuje v rámci tohoto projektu návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele tělesné výchovy novými prvky se zaměřením

učitele velkou inspirací do další práce, ale i na materiální vyba-

Návštěvu školy některým z trenérů FAČR je možné si objednat

vení, které do vyčerpání zásob FAČR v rámci návštěv školám

na webu projektu Můj první gól v sekci Škola v pohybu, k dispozici

bezplatně poskytuje. „Děkujeme za velmi příjemný den, dárky

jsou zde i metodické materiály ke stažení.

jsou úžasné, míče pro radost, branky super, už odpoledne vládl
na nádvoří fotbal, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci,“ napsala například ředitelka ZŠ a MŠ v Klatovech. „Jsem moc
ráda za ukázky, které jsem viděla, děti takto tělocvik baví a mě
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budou-li chtít.“
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na všeobecnou pohybovou průpravu a organizací hodin tělesné výchovy.

především pro učitele, kteří by mohli získat jiné metody výuky TV,
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Královec s Orlem odletěli do Číny

PAVEL KRÁLOVEC ODPÍSKÁ V ČÍNĚ DVA ZÁPASY…

Čeští rozhodčí se opět představí v čínské lize. Dva zápasy závěrečné fáze tamní nejvyšší soutěže odřídí zkušený Pavel Královec, tři utkání čekají Pavla Orla.
Zatímco Královec už před rokem v Číně odřídil s asistenty Martinem Wilczekem a Ivem Nádvorníkem jeden zápas, Orel bude
v nejlidnatější zemi světa pískat poprvé. „Moc se těším, považuju delegaci na čínskou superligu za dosavadní vrchol mé kariéry.
Půjde o velkou zkušenost ve všech směrech,“ říká Orel, kterého
čekalo premiérové utkání 3. listopadu a pak stejně jako Královec
odřídí ještě dva zápasy 7. a 11. listopadu. Jeho starší kolega měl
totiž ještě povinnosti v tuzemské lize, neboť v sobotu pískal utkání
Zlín - Karviná. Nasazení obou rozhodčích je pokračováním spolupráce mezi českou a čínskou asociací. Letos už v Číně pískal Radek Příhoda, jenž v březnu a srpnu odřídil šest utkání. Dvakrát byl
delegován na šanghajské derby.

www.fotbal.cz

inzerce
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… NA PAVLA ORLA ČEKAJÍ TŘI DUELY ČÍNSKÉ LIGY.
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Slavia otevřela muzeum

VE DVOU PATRECH NABÍZÍ MUZEUM VÍCE NEŽ 1000 EXPONÁTŮ.

SLÁVISTICKÉ MUZEUM BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO VE ČTVRTEK 4. LISTOPADU 2018.
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Veselého z vítězného mistrovství Evropy v roce 1976 v Bělehradu.

smírně si vážím, že ho otevíráme v době, kdy je Slavia ve výborné

Ve spodní části muzea je rozmístěno 29 velkých obrazovek, na kte-

kondici. Muzeum nemohlo být otevřeno v lepší době,“ řekl před-

rých běží záběry ze slavných zápasů Slavie. Vedle fotbalových ar-

seda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík při otevření muzea,

tefaktů expozice obsahuje i exponáty z jiných sportů - například

na které dorazila řada legend klubu, například Jan Lála. Přišel

tenisové rakety wimbledonských vítězů Kodeše a Petry Kvitové či

i wimbledonský vítěz a dlouholetý slávista Jan Kodeš.

tretry Zuzany Hejnové, v nichž získala zlato na atletickém mistrov-

Muzeum má rozlohu přes 1200 metrů čtverečních. Návštěvníci si mohou prohlédnout třeba dres slavného brankáře Františ-

ství světa. Muzeum bude nyní ve zkušebním provozu a od prosince
se otevře pro veřejnost.

ka Pláničky z mistrovství světa v roce 1934, kdy Československo
získalo stříbrné medaile. Vystaven je i míč ze zápasu Brazílie
- Československo podepsaný legendárním Pelém ze sbírky bývalého gólmana Slavie Břetislava Dolejšího nebo dres Františka

81
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Fotbalová Slavia Praha v předvečer 126. výročí klubu slavnostně otevřela
své muzeum. Expozice je umístěna ve dvou patrech stadionu v Edenu a obsahuje více než 1000 exponátů od založení v roce 1892 až po současnost.
V muzeu návštěvníci najdou vedle slávistických artefaktů třeba i podepsaný dres nynějšího nejlepšího fotbalisty světa Cristiana Ronalda, portugalské hvězdy Juventusu Turín.

„Muzeum je dle mého názoru splněním snu řady generací. Ne-
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Semináře trenérů mládeže s finanční podporou

TRENÉŘI MLÁDEŽE MĚLI MOŽNOST ZHLÉDNOUT UKÁZKOVÝ TRÉNINK NA TÉMA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ V HERNÍM PROSTŘEDÍ.

Trenérsko-metodická komise Královéhradeckého KFS ve spolupráci s Nadačním
fondem na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje a KÚ Královéhradeckého kraje uspořádala během měsíce října po semináři krajských trenérů také
semináře trenérů mládeže ve všech pěti okresech Královéhradeckého kraje.
Postupně tak proběhly semináře v Hradci Králové, Červeném

Na úvod každého semináře proběhla prezentace projektu do-

Kostelci, Častolovicích, Trutnově a v Lázních Bělohrad. Přítomní

vednostní olympiády a poté už následoval hlavní program, tedy

trenéři se mohli inspirovat, co se týká obsahu a formy tréninkové

ukázková tréninková jednotka pro malé formy fotbalu na téma

jednotky a vedení dětí, což bylo hlavním cílem. Díky podpoře nej-

Rozvoj dovedností v herním prostředí pod vedením trenérů Mar-

vyšších představitelů Královéhradeckého kraje v čele s hejtma-

tina Štěpána, Otakara Rejfka, Petra Havlíka, Michala Blažeje, Ka-

nem Jiřím Štěpánem obdrží všichni zúčastnění trenéři jednorázo-

mila Kaplana, Jaroslava Plevy, Martina Pankráce a Jana Míla.

vý finanční příspěvek na svou činnost.

inzerce

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz
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