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„Nominace mě překvapila, protože 
se s Baníkem pohybujeme u dna 
tabulky a do těchto klubů 
pozvánky moc nechodí, “ 
říká ostravský záložník 
a reprezentační debutant.

 ROBERT HRUBÝ

Sergio 
Agüero   Maradonův zeť legendou Citizens  

zarámovala Slavia!
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Vážení čtenáři!

Minulý týden měly ligové soutěže po celé  

Evropě reprezentační pauzu, během které si to 

osm týmů rozdávalo o poslední čtyři volné vstu-

penky na dostaveníčko světového fotbalu příští rok 

v Rusku. Čeští hráči, kteří na něm budou, bohužel, 

chybět, se vypravili na zájezd do Kataru, jenž bude 

mistrovství světa hostit v roce 2022. Doufejme, 

že je pobyt spojený s výhrami nad Islandem a do-

mácím výběrem dostatečně motivoval, aby příští 

světovou kvalifikaci zvládli mnohem úspěšněji. 

Baráž se netýkala ani Slováků. Ti sice skončili 

ve své kvalifikační skupině druzí, jenže na ně vyšel 

Černý Petr nejhoršího z devíti „stříbrných“ týmů. 

Na Rusko tak musí zapomenout i jejich brankář 

Matúš Kozáčik. Otec čtyř dětí bude mít alespoň 

dost času na letní rodinnou dovolenou. Pro Gól se 

však strážce plzeňské svatyně rozpovídal o své 

cestě do Klubu ligových brankářů našeho časopi-

su, na níž musel vychytat sto čistých kont. S čes-

kým výběrem se do Kataru vypravil Robert Hrubý. 

Odchovanci Slavie v Edenu pšenka nekvetla, zato 

v Baníku se vypracoval v tvůrce hry a v rubrice Můj 

týden prozradil, že pražský akcent se mu už začíná 

měnit na ostravský…

Přeji vám příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Nominace mě překvapila a samozřejmě také moc potěšila, protože se s Baníkem po-

hybujeme u dna tabulky, takže do těchto klubů většinou reprezentační pozvánky nepřichá-

zejí. Přesto máme v kabině preventivně vyvěšený sazebník, co se za povolání do nároďáku 

platí… Myslím si, že mi pomohly také dva zápasy se Spartou během několika dnů na Letné, 

které se mi docela povedly. Škoda, že jsme na postup v MOL Cupu nenavázali i nějakým bo-

dovým ziskem v lize, který by se nám náramně hodil. Asi kdybychom nedohrávali v deseti, 

tak jsme aspoň remízu uhráli…

„POMALU CHYTÁM OSTRAVSKÝ DIALEKT…“
V zimě jsem mohl zůstat dál na hostování v Teplicích, měl jsem i další nabídky, ale roz-

hodl jsem se pro přestup do Baníku. Chtěl jsem už být někde nastálo a velkou roli také 

hrálo, že mě hodně chtěl tehdejší trenér Petržela, pod kterým jsem už rok předtím v Ost-

ravě hostoval.  Trochu jsem se obával, jak si coby rodilý Pražák v Ostravě zvyknu. Ale brzy 

jsem si město oblíbil, jsem zde maximálně spokojený a už také chytám zdejší dialekt, když 

zkracuji koncovky slov, což mi z legrace často připomíná přítelkyně s rodiči. Do Prahy se 

dostanu jednou týdně nebo při nabitějším programu za čtrnáct dnů, záleží na tom, kdy do-

staneme od tréni volno. Jezdím většinou vlakem, což je mnohem pohodlnější i rychlejší, 

než se do Ostravy trmácet autem po dálnici. Slavii, i když už v ní nejsem, stále sleduji, jak 

v lize, tak hlavně v evropských pohárech. Ale vůbec neřeším, že mě titul jen o rok minul…

 V LIGOVÉM DUELU SE SPARTOU SE NA LETNÉ UTKÁVAL 
 SE ŠPÍLMACHREM DOMÁCÍCH TOMÁŠEM ROSICKÝM. 

Fotbalový týden Roberta Hrubého

„Srážejí nás hloupé góly!“

Ve Slavii byl od šesti let, ale jak to u odchovanců 
často bývá, kvůli většímu hernímu vytížení musel 
změnit klubový dres. Záložník ROBERT HRUBÝ nej-
prve zamířil na hostování do Ostravy, kterou na půl 
roku vyměnil za teplická Stínadla, aby se v zimě vrá-
til, tentokrát už na přestup zpátky do Baníku, třeba-
že bojoval o postup zpátky mezi prvoligovou elitu. 
Před dvěma týdny si kvalitními podzimními výkony 
vysloužil nominaci do reprezentačního „áčka“, se 
kterým absolvoval přípravný turnaj v Kataru.

 ROBERT HRUBÝ JE NEJVYTÍŽENĚJŠÍM HRÁČEM BANÍKU. 
 NA PODZIM NECHYBĚL V LIZE ANI MINUTU. 

  Plzeň vypadla 
z MOL Cupu!
Fotbalisté Plzně prohráli v dohrávce osmifinále 
domácího poháru se Slováckem 2:3 po pro-
dloužení. V normální hrací době skončil zápas 
ve Štruncových sadech 2:2. Viktoriáni ve výraz-
ně pozměněné sestavě nenavázali na výbornou 
formu z HET ligy, kterou po třinácti kolech vedou 
bez ztráty jediného bodu, a MOL Cup opustili už 
v osmifinále jako v minulé sezoně. Hosty poslal 
do vedení v 19. minutě Kubala. Do konce prvního 
poločasu vyrovnal Hubník a krátce po změně 
stran otočil skóre Bakoš. Remízu zařídil Slo-
vácku po hodině hry Sadílek. Ve 110. minutě 
prodloužení rozhodl Hofmann.  Trenér Vrba ne-
mohl nasadit reprezentanty Krmenčíka, Kopice, 
Kozáčika a Hrošovského, ani zraněného Řezníka 
a také šetřil některé další opory, šanci dostali 
Kovařík, Čermák, Živulič, Pilař nebo Řezníček. 
Oba soupeři se znovu spolu střetnou v sobotu 
v rámci 14. kola HET ligy v Uherském Hradiš-
ti.  Slovácko doplnilo ve čtvrtfinále MOL Cupu 
Slavii, Ostravu, Zlín, Mladou Boleslav, Jablonec, 
druholigový Hradec Králové a Liberec.

  Brankář Vašek 
v Baníku dochytal…
Osmatřicetiletý brankář Petr Vašek v ostravském 
Baníku překvapivě dochytal, i když měl v klubu 
smlouvu do konce této sezony. Se zkušeným 
gólmanem, který se do Ostravy vrátil po sedmi 
letech loni v létě a s Baníkem postoupil z druhé 
ligy zpět mezi elitu, se vedení dohodlo na jejím 
předčasném ukončení. I když klub důvody roz-
chodu s brankářskou „jedničkou“ neupřesnil, 
měl v kabině bezprostředně po nedávném pro-
hraném utkání se Spartou na Letné nevybíravě 
slovně napadnout sportovního ředitele klubu 
Dušana Vrťa.  Aktuálně čtrnáctý tým tabulky HET 
ligy tak dokončí podzimní část sezony s brankář-
skou dvojicí Martin Šustr-František Chmiel.

  Hašek 
skončil v Emirátech
Český trenér Ivan Hašek po necelém roce při-
šel o angažmá v týmu Emirates Club. Po šesti 
kolech nové ligové sezony byl odvolán kvůli 
špatným výsledkům, stejně jako jeho asistent 
Luděk Klusáček. Celek z města Rás al-Chajman 
získal v šesti kolech jen čtyři body za jednu vý-
hru a remízu. Čtyřiapadesátiletý kouč podepsal 
v prosinci v Emirates Clubu smlouvu do konce 
sezony a až v posledním kole se mu podařilo 
splnit vytčený cíl - zachránit tým v nejvyšší 
soutěži.  V létě zvažoval jiné trenérské nabídky, 
ale nakonec se dohodl na prodloužení spolu-
práce. Na Blízkém východě už strávil řadu let, 
v Emirátech vedl týmy Al Wasl, Al Ahlí, s nímž 
získal titul, i Fudžajru, od které byl odvolán 
loni v březnu. Působil rovněž na klubové úrovni 
v Saúdské Arábii a v Kataru. Ani jeho tuniskému 
nástupci Núru Ubajdímu se nepodařilo sérii po-
rážek zastavit a Emirates Club je stále na před-
posledním místě tabulky.

  Bořil na podzim dohrál?
Úřadující mistr z Edenu se bude muset na domá-
cí scéně do konce podzimu obejít bez obránce 
Jana Bořila, kterému disciplinární komise 
Ligové fotbalové asociace zastavila činnost 
za surovou hru na dva zápasy a o další přijde 
kvůli žlutým kartám. Slavia před čtyřmi týdny 
s Libercem prohrála 1:2 a skončila tím její re-
kordní série 36 zápasů bez porážky v nejvyšší 
soutěži. Bořil ve druhém poločase kopl v sou-
boji bez míče Martina Graiciara, od rozhodčího 
však nedostal ani kartu. Šestadvacetiletý re-
prezentační bek pak ve šlágru s vedoucí Plzní 
inkasoval čtvrtou žlutou kartu v sezoně, což 
automaticky znamená stop na jeden zápas. Po-
kud se červenobílí proti dvouzápasovému trestu 
úspěšně neodvolají, bude jim chybět v duelech 
s Duklou, Jabloncem a Ostravou. 

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

 FRANTIŠEK KOMŇACKÝ 

„NOHY MI ÚPLNĚ ZDŘEVĚNĚLY…“
V reprezentaci jsem potkal hodně kluků, které jsem znal ze Slavie, z ligy nebo z bývalé 

„jedenadvacítky“, navíc jsem nebyl jediným úplným nováčkem.  Proti Islandu jsem si odbyl 

premiéru v samotném závěru zápasu, s domácím Katarem jsem nastoupil do druhého po-

ločasu. Jsem rád, že jsme tenhle přípravný turnaj zvládli a obě utkání vyhráli, i když herně 

to nebylo úplně optimální. Nejvíc jsem se zpotil ne z vedra, ale z vlastní zbytečné chyby, kte-

rou jsem udělal na půlící čáře. V hlavě se mi střetly dvě myšlenky a místo, abych poslechl tu 

první, tak jsem o balon přišel. Úplně mi pak zdřevěněly nohy, protože domácí se dostali laci-

no do šance, kterou naštěstí neproměnili… Každopádně to pro mě byla ohromná zkušenost 

i motivace, abych na sobě dál maximálně pracoval a udržel se v reprezentačním kádru!

„DERBY S KARVINOU MUSÍME VYHRÁT!“
Do Prahy jsme přiletěli v neděli navečer a v pondělí zhruba ve stejnou dobu jsem jel 

zpátky do Ostravy. V podzimním finiši musíme bodově zabrat, abychom měli klidnější zim-

ní přípravu. Los ale nemáme zrovna jednoduchý. V sobotu hrajeme v Liberci, pak máme 

doma v derby s Karvinou, kterou musíme za každou cenu porazit, a končíme v Edenu se 

Slavií, kde to bude hodně těžké něco udělat.“ 

„NEJVÍC BOLÍ DOMÁCÍ REMÍZY!“
Všichni jsme si představovali, že budeme mít podstatně víc bodů, než aktuálně máme. 

Myslím si, že nehrajeme špatný fotbal, ale srážejí nás hloupé góly, které dostáváme často 

hned v úvodu. Pak se hrozně nadřeme, abychom nepříznivý vývoj a výsledek otočili. Bolí to 

hlavně doma, kde jsme dali tři góly Teplicím, ale nakonec uhráli jen remízu 3:3, s Jablon-

cem a Zlínem to bylo shodně 2:2. Při tříbodovém systému potřebujete vyhrávat a nám se 

to zatím povedlo jen v prvním kole v Brně!

„S BARYM TO JE VYSOKÁ ŠKOLA FOTBALU!“
Nedokážeme ani víc vytěžit z toho, že se do v létě Baníku vrátil „Bary“ (Milan Baroš), 

který chce pořád hrát, neustále si hledá na hřišti volný prostor a nabízí se pro převzetí při-

hrávky, kterou mu můžete dát, i když jste pod tlakem nebo i on v obtížné situaci, protože to 

dokáže ustát. Pro mě osobně je to vysoká škola fotbalu, že s takovým skvělým a zkušeným 

útočníkem můžu hrát v jednom mančaftu.

ROBERT HRUBÝ * Narozen: 27. dubna 1994 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Stav: svobodný, 
přítelkyně Denisa * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Slavia Praha (2000-2016), Baník Ostrava (2016), FK Teplice (2016), Ba-
ník Ostrava (2017-?) * Reprezentace: dva zápasy, žádný gól * Největší úspěchy: postup 
na EURO hráčů do 21 let (Polsko 2017), účast na turnaji v Kataru (2017)

 PŘI DEBUTU V NÁRODNÍM TÝMU VYSTŘÍDAL ROBERT HRUBÝ V 87. MINUTĚ ANTONÍNA BARÁKA. 

STALO SE...

 PROTI KATAŘANŮM NASTOUPIL OSTRAVSKÝ ZÁLOŽNÍK NA DRUHÝ POLOČAS. 

  Koubek má 
nového trenéra
Reprezentační brankář Tomáš Koubek má 
v Rennes nového trenéra. Na lavičce desá-
tého týmu francouzské ligy skončil Christian 
Gourcuff, přestože jeho svěřenci vyhráli po-
slední čtyři soutěžní zápasy. Podle francouz-
ských médií odešel Gourcuff kvůli neshodám 
s novým předsedou klubu Olivierem Létan-
gem. Jeho nástupcem se stal Sabri Lamou-
chi, který se dohodl na dvouletém kontraktu 
s opcí. Pro šestačtyřicetiletého kouče to je 
první angažmá na evropském kontinentě. 
V letech 2012-2014 vedl reprezentaci Pobřeží 
slonoviny, v posledních třech sezonách pak 
katarský klub Al-Jaisha. V letní přestávce ho 
chtěly angažovat Standard Lutych a Nantes, 
ale s nabídkami neuspěly.

  Prodloužený 
záskok až do zimy
Na lavičce Werderu Brémy, který má v kád-
ru tři české reprezentanty - brankáře Jiřího 
Pavlenku s Jaroslavem Drobným a obránce  
Theodora Gebre Selassieho - zůstane mini-
málně do konce podzimní části bundesligy 
trenér Florian Kohfeldt. Klubové vedení mu 
tak prodloužilo dočasný mandát, který od něj 
dostal na konci října, kdy se od brémské re-
zervy posunul k prvnímu týmu poté, co pro-
pustilo Alexandera Nouriho, jenž podobným 
způsobem nahradil loni v září Viktora Skrip-
nika. I on byl zpočátku jen záskokem, když 
v říjnu 2014 nahradil Robina Dutta. Po čtrnác-
tileté (!) éře Thomase Schaafa, která skončila 
v květnu 2013, nemůže Werder stále najít 
toho pravého muže k trenérskému kormidlu. 
Podaří se ho přivést už v zimě, nebo bude na-
dále pokračovat stávající kouč?

inzerce

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

15. LISTOPADU

1942 Jozef Levický 1967 1/0

1951 František Komňacký - - - - - - - -

16. LISTOPADU

1923 Jiří Žďárský 1950-1952 9/3

1942 Ján Strausz 1965 1/0

17. LISTOPADU

1978 Martin Lukeš 1998 2/0

19. LISTOPADU

1919 Ladislav Kareš 1949-1950 2/0

1934 Milan Dvořák 1952-1958 13/3

1950 Lubomír Knapp 1974-1977 10/0

1985 Jiří Kladrubský 2007-2008 2/0

20. LISTOPADU

1943 Ivan Hrdlička 1964-1971 17/2

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Ruská barážová ruleta

Seznam účastníků světové fotbalové hostiny příští 
rok v Rusku se postupně zaplňuje, zbývají už jen po-
slední volné židle, na které se v barážových duelech 
vždy tlačí dva zájemci. V Evropě se to bohužel ne-
týká jak české, tak i slovenské reprezentace, která 
sice skončila ve své kvalifikační skupiě na druhém 
místě, ale následně doplatila na nepostupové po-
slední místo v minitabulce všech abonentů.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Zatímco v Chorvatsku a Švýcarsku doznívá jásot, v Řecku 

a Severním Irsku panuje truchlivá nálada. Nejde ale o žádné 

překvapení, Chorvaté už měli nakročeno k přímému postupu 

z prvního místa, ale krizi ve finiši ustáli i za cenu trenérského 

řezu před zápasem pravdy na Ukrajině, kde Modrič a spol. za-

slouženě vyhráli. Vysokou výhru 4:1 v úvodním domácím duelu 

baráže nad Řeky si pak už v odvetě v Pireu Modrič a spol. jen 

zkušeně pohlídali k bezbrankové remíze. Stejným výsledkem 

skončilo i odvetné utkání v Basileji. Švýcaři, kteří nastřáda-

li v kvalifikaci 27 bodů ze třiceti možných (!) a přesto zůstali 

druzí za postupujícími Portugalci, do něj šli s jednobrankovou 

výhrou z Belfastu jako bonusem. Urputnou severoirskou obra-

nu, na které si vylámali zuby v obou kvalifikačních zápasech 

ve skupině svěřenci trenéra Jarolíma, nedokázali ze hry znovu 

pokořit, i když k tomu měli dost příležitostí, aby si dali razítko 

na letenky do Ruska. Místo toho se nakonec v nastaveném čase 

klepali, aby stoper Johny Evans neposlal jednoznačný zápas 

do vrtošivého prodloužení. Na brankové čáře však zasáhl v pra-

vou chvíli obránce Ricardo Rodríguez, který tři dny předtím pro-

měnil velmi problematickou penaltu…

Ještě větší nervy slibují zbývající dva odvetné zápasy ev-

ropské baráže, které se hrají po uzávěrce. Hlavně sebevědomí 

Italové se po porážce 0:1 ve Stockholmu s houževnatými Švédy 

očividně klepou, aby po šedesáti (!) letech nechyběli na mistrov-

ství světa. A bezbranková remíza Dánska doma s Irskem nechá-

vá ruskou ruletu do nadcházejících devadesáti minut v Dublinu 

úplně otevřenou… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Světová fotbalová federace FIFA před-
stavila míč, s nímž se bude příští rok hrát 
na mistrovství světa v Rusku. Telstar 18 
je vzpomínkou na míč ze světového šam-
pionátu v roce 1970 v Mexiku, který měl 
jako vůbec první dnes již klasické černo-
bílé pětiúhelníky, aby byl dobře viditelný 
na tehdejších televizích.

Telstar opět v akci!

Stejně jako původní Telstar je i jeho nástup-
ce černobílý, liší se však v provedení a samo-
zřejmě v použití nejmodernější technologie. 
„Mám štěstí, že jsem se mohl na míč podívat 
o něco dřív a také ho vyzkoušet. Nový design 
se mi líbí, je opravdu pěkný,“ říká argentinská 
hvězda Lionel Messi. Míč má v sobě také zabu-
dován čip, který slouží ke komunikaci s chyt-
rými telefony a fanoušci se budou moci jeho 
prostřednictvím účastnit před šampionátem 
různých soutěží. „Původní Telstar je jedním 
z nejslavnějších míčů, který navíc navždy 
změnil jejich design. Díky čipu jsme se zase po-
sunuli na jinou úroveň a fanoušky i hráče čeká 
něco zcela nového,“ dodává Roland Rommler 
z vedení adidasu. 

 LIONEL MESSI 

 SEVERNÍ IROVÉ SI ÚČAST V BARÁŽI MS ZAJISTILI 
 NA ÚKOR ČESKÉHO TÝMU. V NÍ ALE VYPADLI SE ŠVÝCARY. 

 CHORVATÉ SE RADUJÍ ZE ZASLOUŽENÉHO POSTUPU NA SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT. V BARÁŽI NEDALI ŘEKŮM ŠANCI. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Čeští reprezentanti zakončili kalendářní rok 2017 na tur-

naji v Kataru a také ten nový premiérově otevřou v exotické 

destinaci, kde ještě rovněž nikdy nehráli - v Číně.

KRESBA TÝDNE

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


Po nedávném ligovém triumfu nad Slavií měl dvojnásobnou radost. 
Viktoria díky výhře navýšila náskok na prvním místě na 13 bodů, 
slovenský gólman MATÚŠ KOZÁČIK navíc vychytal 100. nulu v čes-
ké nejvyšší soutěži. Do Klubu ligových brankářů týdeníku Gól vstou-
pil jako první cizinec.

Matúš Kozáčik: 

„Nejcennější 

nula? 
S Anglií!“

Matúš Kozáčik: 

„Nejcennější 

nula? 
S Anglií!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Matúš Kozáčik - 100 čistých kont. Jak se vám na tento 

údaj dívá?

„Nevypadá vůbec špatně. (směje se) Pochopitelně jsem za to moc 

rád. Objevit se ve vybrané společnosti vynikajících českých branká-

řů je pro mě obrovská pocta. Nebylo jednoduché tuto metu pokořit.“

	 Blesklo vám během utkání se Slavií hlavou, že by bylo 

skvělé udržet nulu i kvůli vstupu do Klubu ligových brankářů?

„Napadlo mě to. Před zápasem i během něj. Ťuklo mi, že moji 

první nulu jsem vychytal při působení ve Slavii a že by bylo hezké, 

kdyby ta stá byla proti ní. Byla v tom jistá symbolika. Povedlo se, 

nádhera. Nemohl jsem to načasovat líp.“

	 Jaký ohlas vzbudila stovka u spoluhráčů?

„V kabině na to padla řeč, kluci i trenéři mi pogratulovali. Víc jsme 

to ale neřešili, odjel jsem hned po Slavií na reprezentační sraz.“

	 Při jakém čísle vás napadlo, že byste mohl ve své kariéře 

vychytat sto čistých kont?

„Upřímně, až do devadesáté nuly jsem to nesledoval. Vůbec 

jsem nevěděl, kolik čistých kont mám na kontě.“

	 Kdo vám to sdělil?

„Padla na to řeč během jednoho rozhovoru. Bylo mi řečeno, 

že mi chybí deset nul ke vstupu do Klubu ligových brankářů. 

Tehdy jsem si uvědomil, že bych těch deset mohl dát a dostat se 

na stovku.“

	 Jakou nulu považujete za nejcennější?

 MATÚŠ KOZÁČIK POZORUJE ZMĚŤ PŘED PLZEŇSKOU ŠESTNÁCTKOU PŘI ZÁPASE 
 SE SLAVIÍ, V NĚMŽ SI PŘIPSAL STOU NULU VYCHYTANOU V ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI!  KOZÁČIK JE PRVNÍM ZAHRANIČNÍM GÓLMANEM V KLUBU BRANKÁŘŮ ČASOPISU GÓL. 

„První nulu jsem 
vychytal při působení 

ve Slavii, stou proti ní!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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„Petr začal chytat strašně brzy, chytá stabilně. Myslím, že pře-

konat ho bude obrovsky složité. Musela by se sejít spousta věcí.“

	 Jaké, kromě zdraví?

„Myslím, že jedním ze zásadních předpokladů je působit v tý-

mech, které hrají o nejvyšší příčky. Přece jen tato mužstva vět-

šinou vyhrávají, tím pádem i méně inkasují. Logicky je i vyšší 

pravděpodobnost, že uhrají nulu. Mně se to povedlo, v Česku jsem 

vždycky byl v klubu, který bojuje o titul. Nejdřív ve Slavii, potom 

ve Spartě a teď několik posledních let ve Viktorce.“

	 Plzeň na podzim v lize válí, vyhráli jste všech třináct zá-

pasů. Soutěž vedete o třináct bodů. Snový start?

„Pohled je to nádherný. Kdyby nám v létě někdo řekl, že po tři-

nácti kolech povedeme o tolik bodů, nikdo z nás v Plzni by mu ne-

věřil. Když jsme viděli, jak Sparta se Slavií mocně posilují, každou 

ROZHOVORROZHOVOR

 PRVNÍ LIGOVOU NULU VYCHYTAL V DRESU SLAVIE, KDE PŮSOBIL OD ZÁŘÍ 2002 DO ČERVENCE 2007, KDY ZAMÍŘIL DO RIVALSKÉ SPARTY. 

„Moc si cením, že jsem nedostal gól od Anglie na mistrovství 

Evropy ve Francii. Ta nula byla hodně důležitá, bod nám totiž ve fi-

nále pomohl k postupu ze skupiny.“

	 A na klubové úrovni?

„Není jednoduché ukázat na jednu. Jsou to čistá konta v due-

lech s našimi největšími konkurenty Spartou a Slavií. Například 

nula na Letné loni na jaře, kde jsme se díky výhře přiblížili titulu. 

Byl to zlomový zápas, neinkasovali jsme. Samozřejmě tam patří 

i ta čerstvá stá proti Slavii.“

	 Těší vás to o to víc, že jste do Klubu ligových brankářů 

vstoupil jako první cizinec?

„Vždycky je příjemné, když jste v něčem první. Celkově mám 

ovšem o osmnáct nul víc. Vychytal jsem je při působení v kyper-

ské Famagustě. Jako cizinci se mi ale mohou započítat pouze nuly 

dosažené v české lize.“

	 Na sto nul v české lize vám stačilo 217 startů. Co této bi-

lanci říkáte?

„Po zápase se Slavii jsem na to na internetu koukal. Byl jsem 

překvapený. Vychází to skoro jedno čisté konto na dva zápasy. 

Myslím, že je to docela solidní.“

	 Klubu ligových brankářů vévodí s 239 nulami Petr Čech. 

Může ho v budoucnu vůbec někdo překonat?

 NEJVÍC SI MATÚŠ KOZÁČIK CENÍ ČISTÉ KONTO UDRŽENÉ NA ME 2016 VE FRANCII V DUELU S ANGLIČANY. NEPŘIŠEL SI NA NĚJ ANI HVĚZDNÝ HARRY KANE. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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	 Na lídra mají soupeři obrovskou chuť, že?

„Přesně tak. Dávají si větší pozor, mají motivaci naší sérii pře-

rušit. Být první, kdo nás porazí. Vyhrávat je pro nás těžší a těžší.“

	 Po triumfu nad Slavií i mnozí experti tvrdí, že o mistrov-

ském titulu je rozhodnuto. Souhlasíte?

„To je nesmysl. Když si vezmu tři kola zpátky, stačilo remizovat 

v Karviné a prohrát se Slavií a všechno by bylo jinak. Ve tříbodovém 

systému stačí chytnout menší krizi a náskok se výrazně ztenčí.“

	 Náskok je to ale příjemný...

„Bereme to pozitivně, samozřejmě. Jsme rádi. Do konce ligy 

ale přece jen zbývá spousta zápasů, ve hře je jedenapadesát bodů. 

Nelze odehrát soutěž bez ztráty bodu, toho jsme si vědomi.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NA NULU S POŘADOVÝCH ČÍSLEM 98 DOSÁHL MATÚŠ V 10. KOLE NA SPARTĚ, KDE ZÁPADOČEŠI ZVÍTĚZILI 1:0. 

chvíli dorazili noví hráči... Chtěli jsme s nimi být v kontaktu, ale 

netušili jsme, že se nám povede tohle. Na druhou stranu si dobře 

uvědomujeme, že v několika zápasech jsme mohli remizovat. Nebo 

i prohrát. Třeba zkraje podzimu v Jablonci. Bylo by to pak jinak.“

	 Jenže vy jste ta utkání dokázali vyhrát.

„Jasně, je strašně cenné vyhrát, když se vám ne až tolik daří. 

Naše série je určitě výjimečná, zvítězit v lize třináctkrát po sobě je 

nesmírně těžké. Je to něco, na co budeme ve fotbalovém důchodu 

hrdě vzpomínat.“

	 Cítíte, že s každou další výhrou roste týmu sebevědomí?

„Pomáhá to, vítězství se na psychice odráží vždycky pozitivně. 

Ale v každém dalším zápase se přesvědčujeme, že nemůžeme 

vypustit sebebanálnější situaci. Naopak, musíme být ostražitější, 

připravovat se líp a líp.“

 Z MISTROVSKÉHO TITULU SE MATÚŠ KOZÁČIK RADOVAL ČTYŘIKRÁT. V KVĚTNU 2015 
 JEJ V PLZNI SLAVIL I S NEMOCNÝM SLOVENSKÝM KAMARÁDEM, STOPEREM MARIÁNEM ČIŠOVSKÝM. 

Matúš Kozáčik
Narozen: 27. prosince 1983 * Výška: 193 cm * Váha: 88 kg * Stav: 
ženatý, manželka Ivana, dcery Matylda (9) a Žofia (6), synové Fran-
tišek a Jan (oba 5) * Fotbalový post: brankář
Hráčská kariéra: Dolný Kubín (1994-1998), 1. FC Košice (1998-
2002), Slavia Praha (2002-2007), Sparta Praha (2007-2010), Anor-
thosis Famagusta (Kypr, 2010-2012), Viktoria Plzeň (2012-?)
Největší úspěchy: osmifinále EURO (2016), postup do základní sku-
piny Ligy mistrů (2013), osmifinále Evropské ligy (2013, 2014), český 
mistr (2010, 2013, 2015, 2016), vítěz Superpoháru FAČR (2015)

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


2120

2020 21

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 14.11.2017
46/2017

Úterý 14.11.2017
46/2017 ROZHOVORROZHOVOR

 I KDYŽ VEDOU PLZEŇANÉ LIGOVOU TABULKU O 13 BODŮ, PŘEDČASNÉ OSLAVY LIGOVÉHO PRVENSTVÍ MATÚŠ KOZÁČIK VEHEMENTNĚ ODMÍTÁ. 

	 Plzeň od léta zase předvádí atraktivní fotbal. Je zásad-

ním bodem obratu návrat trenéra Vrby?

„Návrat pana Vrby tomu hodně přispěl.“

	 Pomohlo i to, že se před sezonou o Plzni nemluvilo v sou-

vislosti s titulem? Byli jste ti třetí vzadu za Spartou a Slavií.

„Když to vnímám zpětně, v médiích jsme v posledních letech ni-

kdy nebyli hlavními kandidáty na titul.“

	 Bylo to ve stylu buď Sparta, nebo vy. Teď se ale mluvilo 

jen o Slavii a Spartě.

„Nemyslím, že by nám to nějak významně pomohlo. Spousta 

z nás v plzeňské kabině zažila několik sezon, kdy se bojovalo o titul. 

Takže nás to v létě nijak neovlivnilo. Ani pozitivně, ani negativně.“

	 Zatímco na klubové úrovni zažíváte úspěšné období, slo-

venskou reprezentaci těsně minula účast v baráži MS 2018. Mrzí 

to hodně?

„Bolelo to dost, zahrát si na mistrovství světa by byl velký zá-

žitek. Jenže teď už s tím nic nenaděláme, koukáme se zase do-

předu.“

	 V závěrečném kole ve skupině jste byli odkázáni na po-

moc outsidera Gibraltaru, který podle očekávání prohrál. Byli 

jste už před utkáním smířeni, že postup je pryč?

„To už bylo nereálné, šance byla jen symbolická. Věděli jsme, že 

je to ztracené. Mrzí to, náš tým by si zasloužil na šampionátu být.“ 

„Slovenský tým 
by si světový šampionát 

zasloužil!“ 

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Česká výprava do pořadatelské země světového šampionátu 
v kopané v roce 2022 splnila své „úkoly“ na sto procent. Fotbalisté 
ve dvou přípravných zápasech zdolali nejprve účastníka MS v Rus-
ku 2018 tým Islandu 2:1 a poté i domácí Katar 1:0. Vedení FAČR 
si pak domů přivezlo podepsané memorandum, kterým startuje 
atraktivní spolupráce mezi fotbalovým hnutím v obou zemích. 

Do Kataru 
pro dvě 

výhry 
a memorandum

Do Kataru 
pro dvě 

výhry 
a memorandum
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Cenný islandský skalp

Čeští fotbalisté v přípravném utkání v Kataru porazili Island 2:1. Proti 
účastníkovi mistrovství světa 2018 si svěřenci trenéra Jarolíma připsali 
cenný skalp a vyhráli potřetí v řadě. Islanďané navíc inkasovali více než je-
den gól po jedenácti zápasech a téměř přesně po roce.

 TOMÁŠ SOUČEK PŘIJÍMÁ GRATULACE KE GÓLU, KTERÝM NASTARTOVAL CESTU ČESKÉHO TÝMU ZA VÝHROU NAD ISLANDEM. 

 DRUHÝM ČESKÝM STŘELCEM V UTKÁNÍ S ÚČASTNÍKEM PŘÍŠTÍHO MS V RUSKU BYL JAN SÝKORA. 

 NA STADION V DAUHÁ, NA KTERÉM SE V ROCE 2022 BUDOU HRÁT 
 ZÁPASY MISTROVSTVÍ SVĚTA, PŘIVEDL ČESKOU REPREZENTACI 
 K DUELU S ISLANĎANY V ROLI KAPITÁNA MAREK SUCHÝ. 

Češi přežili několik nadějných šancí soupeře, pak jim sudí ne-

uznali regulérní branku Michaela Krmenčíka, ale krátce nato se 

prosadil Tomáš Souček. Ve druhé půli zvýšil Jan Sýkora. Pro oba 

to byly premiérové branky v národním týmu, asistence si připsal 

obránce Filip Novák. Nejprve dalekonosným autem a podruhé 

přesnou zpětnou hlavičkou. Island už jen snížil zásluhou Kjartana 

Finnbogasona. 

ČESKO - ISLAND 2:1 (1:0)
Branky: 19. T. Souček, 65. Sýkora - 77. K. Finnbogason. Rozhodčí: Kuvarí - Makalá, Šamarí (všichni 
Katar). ŽK: Souček - Árnason, Ingason. Diváci: 150.

Česko: Vaclík - Čelůstka, J. Brabec, Suchý, Novák - Souček – J. Kopic (62. Sýkora), Hušbauer 
(62. Frýdek), Barák (87. R. Hrubý), Jankto (87. Falta) - Krmenčík (46. Josef Šural). Trenér: K. Jarolím.

Island: Runarsson - Hermannsson, Ingason, Árnason (46. E. Bjarnason), Magnússon (46. Si-
gurjonsson) - Gudmundsson (46. Gíslason), O. Skúlason (83. Johanesson), B. Bjarnason (60. Trausta-
son), A. Skúlason - Kjartansson, K. Finnbogason (86. A. Finnbogason). Trenér: Hallgrímsson.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM? 

„Nebyli jsme kompletní, Island také ne, ale pořád je to účastník mistrovství světa, 
takže každé takové vítězství je povzbuzením do další práce. Výkon byl slušný až na pár 
drobností, kdy jsme to soupeři usnadňovali chybnou rozehrávkou. První poločas před-
čil ten druhý. Po vystřídání jsme ztratili půdu pod nohama. Škoda, že jsme neuhlídali 
tu jednu situaci, kdy šlo zabránit centru, inkasovali jsme. Určitě těší, že jsme jim dali 
tři góly, i když nám jeden neuznali. Viděl jsem jejich předchozí zápasy a soupeři měli 
problém si šanci proti islandské defenzívě i vytvořit.“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Nejtěsnější výhru trefil Barák

Čeští fotbalisté vyhráli miniturnaj v Dauhá, kde po Islandu porazili i do-
mácí Katar 1:0. Jediný gól utkání dal v 15. minutě po rohovém kopu Antonín 
Barák. Reprezentace si připsala čtvrtou výhru za sebou, což se jí povedlo 
poprvé po třech letech a teprve podruhé za posledních deset let. Katar sice 
předváděl zajímavé akce a nebyl odevzdaným soupeřem, ale čeští hráči 
uspěli i se třemi nováčky v sestavě.

 ANTONÍN BARÁK SVOU TREFOU PROTI KATARU ZAŘÍDIL ČTVRTÉ VÍTĚZSTVÍ NÁRODNÍHO CELKU V ŘADĚ. 

 DOMÁCÍ FANOUŠCI ZAPLNILI TRIBUNY STADIONU PŘI ZÁPASE ČESKÉ REPREZENTACE 
 S KATAREM PODSTATNĚ VÍCE, NEŽ V PŘEDCHOZÍM UTKÁNÍ ČECHŮ S ISLANĎANY. 

Trenér Jarolím udělal v zahajovací sestavě devět změn oproti 

středeční výhře nad Islandem a dal šanci nováčkům Coufalovi, 

Houskovi a Simičovi. V úvodu utkání bylo patrné, že se nová sesta-

va sehrává a byli to Katařané, kdo byl více u míče. Poměrně dobře 

kombinovali, ale česká obrana je do šancí nepouštěla. Naopak 

hosté udeřili z první nebezpečné situace. Bořil vybojoval rohový 

kop, který zahrál Hušbauer. Míč propadl ve vápně k Barákovi, kte-

rý měl čas si míč zpracovat a levačkou poslat k tyči. Vstřelil tak 

svůj pátý gól v sedmi zápasech za národní tým, kterým zajistil nej-

těsnější vítězství. 

 KATAR - ČESKO 0:1 (0:1)
Branka: 15. Barák. Rozhodčí: Kasimov - Usmanov, Gajnullin (všichni Uzbekistán). ŽK: Madibú, 
Afíf - Barák. Diváci: 3000.

Katar: Šíb - Chadar, Hišam, Alí Muchtár, Sálim (67. Hasan) - Muhammad (76. Muntari), Madibú, Búdi-
af, Afíf - Haidus, Muizz Alí. Trenér: Sánchez.

Česko: Pavlenka - Coufal, Kalas, Simič, Bořil - Hušbauer (62. Frýdek), Barák (74. T. Souček) - Sýkora 
(46. J. Kopic), Houska (46. R. Hrubý), Falta (62. Jankto) - Kliment (46. Josef Šural). Trenér: K. Jarolím.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM?

„Už před zápasem jsem varoval, že domácí hráče nesmíme podcenit, hodně jsme 
se nadřeli. Umějí kopat, jsou dobře vedení, fungují spolu. Navíc jsou zvyklí na  tyto 
klimatické podmínky. Střídali jsme lepší momenty s horšími. Na můj vkus bylo dost 
nevynucených chyb, z  čehož pramenily protiútoky soupeře. Výsledek určitě předčil 
obraz hry, je na čem dělat.“

 TRENÉR KAREL JAROLÍM VYČÍTAL SVÝM SVĚŘENCŮM 
 V DUELU S KATAREM MNOHO NEVYNUCENÝCH CHYB. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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MEMORANDUM 
o spolupráci s Katarem

Fotbalová asociace České republiky se domluvila na spolupráci s katarským 
svazem. Místopředseda Roman Berbr se s dalšími členy výkonného výboru se-
šel v Dauhá s vedením katarského fotbalu v čele s prezidentem Hamadem Bin 
Chalífou Bin Ahmadem Al Tháním a podepsali memorandum o spolupráci.

 MÍSTOPŘEDSEDA FAČR ROMAN BERBR A PREZIDENT KATARSKÉHO FOTBALU 
 HAMAD BIN CHALÍFA BIN AHMAD AL THÁNÍ PŘI PODPISU MEMORANDA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI. 

 PROTI KATAŘANŮM SI STOPER STEFAN SIMIČ PŘIPSAL REPREZENTAČNÍ DEBUT. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 PRO SVĚTOVÝ FOTBALOVÝ ŠAMPIONÁT V ROCE 2022 CHYSTÁ POŘADATELSKÝ KATAR LUXUSNÍ STADIONY. 

„Nechtěli jsme, aby naše spolupráce byla jen o těchto dvou tur-

najových zápasech, na které jsme do Kataru přijeli. Diskutovali 

jsme o tom, v čem by naše spolupráce mohla být prospěšná pro 

obě strany. Začínáme na reprezentační úrovni, ale chceme pokra-

čovat v dalších věcech. Budeme si vyměňovat trenéry na stáže, 

katarské mládežnické týmy mohou jezdit k nám, my k nim. Mohli 

bychom spolupracovat i v amatérském fotbale, ženském fotbale 

a také co se týče rozhodčích,“ vyjmenovává generální sekretář 

FAČR Rudolf Řepka možné okruhy vzájemně přínosné spolupráce 

a dodává: „Říkali jsme si, že bychom mohli Katar pozvat na tradič-

ní mezinárodní Turnaj Václava Ježka hráčů do 18 let.“

Česká delegace se podívala do špičkového tréninkového centra 

Aspire Academy v Dauhá, které patří k nejmodernějším na svě-

tě. V rámci jednoho velkého parku je k dispozici vše, co sportovci 

potřebují k přípravě. Zástupci FAČR se mohli seznámit také s pří-

pravami na pořádání mistrovství světa 2022.

„Máme silné zázemí, Aspire akademii a také mnoho zkuše-

ností, o které se rádi podělíme. Zároveň sami hledáme možnos-

ti, kde se přiučit nové věci, abychom byli co nejlépe připraveni 

na šampionát. A věříme, že ze spolupráce s českou asociací mů-

žeme těžit. Nyní budeme sestavovat plán, jak z toho mohou obě 

strany získat co nejvíce,“ říká generální sekretář katarského fot-

balu Mansúr Al Ansárí. 
 DAUHÁ – SUPERMODERNÍ METROPOLE KATARU. 

V březnu na turnaj do Číny

Česká reprezentace vyrazí i v novém kalendářním roce do exotické destinace a ješ-
tě podstatně vzdálenější než je Katar, kde hrála v těchto dnech. V úvodním oficiálním 
termínu FIFA se totiž zúčastní turnaje v čínském Nan-ningu. Na China Cupu, který se 
bude hrát od 22. do 26. března, budou startovat také domácí tým, Wales a Uruguay. 

 V RÁMCI POBYTU V KATARU NAVŠTÍVILA ČESKÁ VÝPRAVA I MODERNÍ ASPIRE AKADEMII. V BŘEZNU JE ČEKÁ DALŠÍ VZDÁLENÁ DESTINACE – ČÍNA. 

Pro čínskou reprezentaci vedenou slavným italským koučem 

Marcellem Lippim bude turnaj součástí přípravy na mistrovství 

Asie, které budou hostit začátkem roku 2019 Spojené arabské emi-

ráty. Uruguay si startem na turnaji zpestří přípravu na mistrovství 

světa v Rusku, kam se ostatní účastníci turnaje neprobojovali. 

S čínskou reprezentací se čeští fotbalisté dosud neutkali. 

S Uruguayí hráli v éře samostatné republiky dvakrát v roce 1997 

na Kontinentálním poháru FIFA v Rijádu, kde jí podlehli ve sku-

pině a pak ji zdolali v souboji o třetí místo. S Walesem se střetli 

naposledy před deseti lety (0:0), ve třech dosavadních duelech 

s ním neprohráli. 

„Zatím není jisté, kdy se bude turnaj losovat. Určitě je lákadlem 

Uruguay, kterou bychom si normálně museli přivést jako soupeře 

pro přípravu, což by bylo finančně nákladné. Uvidíme, koho nám 

los přisoudí,“ říká generální sekretář FAČR Rudolf Řepka a do-

dává: „V minulosti jsme sledovali i jiné turnaje v Číně a vždy velmi 

dobře obsazené a zdálo se nám téměř nemožné se jich zúčastnit. 

Ale nyní se to podařilo. Svou měrou k tomu přispěl i čínský part-

ner českého národního týmu CEFC.“  

China Cup se uskuteční podruhé. První ročník letos v lednu 

vyhráli fotbalisté Chile, kteří porazili ve finále Island 1:0. V utkání 

o třetí místo vyhrála Čína nad Chorvatskem na penalty. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 13 13 0 0 28:4 39

2. Sigma Olomouc 13 7 5 1 20:9 26

3. Slavia Praha 13 7 4 2 19:5 25

4. Liberec 13 7 2 4 21:15 23

5. Sparta Praha 13 6 4 3 17:11 22

6. Jablonec 13 5 5 3 19:15 20

7. Teplice 13 5 4 4 18:16 19

8. Bohemians 1905 13 4 6 3 13:12 18

9. Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17

10. Zlín 13 4 4 5 15:19 16

11. Dukla Praha 13 4 4 5 14:21 16

12. Jihlava 13 3 1 9 14:27 10

13. Slovácko 13 1 6 6 9:16 9

14. Ostrava 13 1 5 7 17:27 8

15. Karviná 13 2 2 9 12:22 8

16. Brno 13 2 2 9 8:22 8

PROGRAM 14. KOLA
17.11. 15:00 Sparta Praha - Jihlava

18.11. 16:00 Brno - Teplice

18.11. 16:00 Liberec - Ostrava

18.11. 16:00 Sigma Olomouc - Zlín

18.11. 18:00 Slavia Praha - Dukla Praha

18.11. 20:00 Slovácko - Plzeň

19.11. 15:00 Karviná - Jablonec

19.11. 15:00 Mladá Boleslav - Bohemians 1905

VÝSLEDKY 13. KOLA
Plzeň - Slavia Praha 1:0

Zlín - Sparta Praha 2:2

Jablonec - Brno 1:0

Bohemians 1905 - Sigma Olomouc 1:1

Dukla Praha - Karviná 3:2

Jihlava - Liberec 3:1

Ostrava - Mladá Boleslav 0:1

Teplice - Slovácko 3:0

V MOL Cupu si favorizovaní Západočeši nečeka-
ně vylámali zuby na podceňovaných fotbalistech 
Slovácka, se kterými vypadli v prodloužení z tu-
zemské pohárové soutěže a to dokonce na svém 
stadionu. V sobotu se tentokrát na jižní Moravě 
utkají se stejným soupeřem znovu. Prodlouží svou 
vítěznou ligovou sérii?

Nepodcení Plzeňané 
znovu Slovácko?

 ANI PROTI SLAVII LÍDŘI TABULKY Z PLZNĚ V MINULÉM 
 KOLE NEZAVÁHALI A V LIZE DOSUD NEZTRATILI ANI BOD. 

 NOVÁČEK Z HANÉ DRŽÍ PŘED PODZIMNÍM FINIŠEM SENZAČNÍ DRUHOU PŘÍČKU. PO REMÍZE NA BOHEMIANS JI TEĎ BUDOU DOMA HÁJIT PROTI ZLÍNU. 

VYCHYTANÉ NULY

8
Jan Laštůvka (Slavia)

6 - Miloš Buchta (Olomouc), Matúš Kozáčik * 5 - Filip Rada (Dukla) * 4 - Martin Dúbravka (Sparta), 
Tomáš Fryšták (Bohemians 1905), Vlastimil Hrubý (Jablonec), Ondřej Kolář (Liberec)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

9
Michael Krmenčík (Plzeň)

7 - Stanislav Tecl (Jablonec), David Vaněček (Teplice) * 6 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav) * 5 - Mi-
lan Baroš (Ostrava), Jan Holenda (Dukla), Davis Ikaunieks (Jihlava), Milan Kerbr (Liberec), Daniel 
Kolář (Plzeň), Josef Šural (Sparta), Tomáš Zajíc (Slovácko) * 4 - Lukáš Budínský (Karviná), Mick 
Van Buren (Slavia), Ubong Ekpai (Zlín), Martin Fillo (Teplice), Martin Graiciar (Liberec), David Hous-
ka (Olomouc), Robert Hrubý (Ostrava), Jevgenij Kabajev (Bohemians 1905), David Lafata (Sparta), 
Ondřej Mihálik (Jablonec), Jakub Plšek (Olomouc), Jan Rezek (Teplice), Milan Škoda (Slavia)

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

27
Michael Krmenčík (Plzeň, 9 + 6)

15,5
Stanislav Tecl (Jablonec, 7 + 1)

15
Jan Kopic (Plzeň, 3 + 6)

14,5 - Davis Ikaunieks (Jihlava, 5 + 3) * 14 - David Vaněček (Teplice, 7 + 0) * 12,5 - Martin Fillo (Tep-
lice, 4 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 4 + 3) * 12 - Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav, 6 + 0), Roman Potočný 
(Liberec, 3 + 4) * 11,5 - Jan Holenda (Dukla, 5 + 1), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 1), Daniel Kolář (Plzeň, 5 
+ 1) * 11 - David Houska (Olomouc, 4 + 2) * 10 - Milan Baroš (Ostrava, 5 + 0), Josef Šural (Sparta, 5 + 
0), Tomáš Zajíc (Slovácko, 5 + 0) * 9,5 - Lukáš Budínský (Karviná, 4 + 1), Mick Van Buren (Slavia, 4 + 
1), Robert Hrubý (Ostrava, 4 + 1), Milan Škoda (Slavia, 4 + 1) * 9 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 2), 
Vladimír Jovovič (Jablonec, 3 + 2) * 8,5 - Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 3) * 8 - Ubong Ekpai (Zlín, 4 + 0), 
Martin Graiciar (Liberec, 4 + 0), Jevgenij Kabajev (Bohemians 1905, 4 + 0), David Lafata (Sparta, 4 + 
0), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 1 + 4), Ondřej Mihálik (Jablonec, 4 + 0), Jan Rezek (Teplice, 4 + 0) 

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


Starjet
Stroj primárně určený k sečení nebo mulčování pravidelně udržovaných travnatých ploch. Ze široké nabídky 
modelů určených od náročného domácího použití až po obecní a komunální plochy si jistě vybere každý. 
Starjet denně používá více než pětset obcí k sečení a údržbě obecních ploch. Starjet je také nejrozšířenějším 
traktorem v ČR v údržbě fotbalových a jiných travnatých hřišť. 

Mezi naše Vážené VIP zákazníky patří nejprestižnější fotbalové kluby jako je AC Sparta Praha, SK Slavia Praha,  
Bohemians 1095, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Mladá Boleslav a další. 

Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

PROČ TRAKTOR SECO?
� český výrobek s tradicí od roku 1888
� nejlevnější náhradní díly na trhu
� spolelivý servis 

Youtube: seco-traktory
Facebook: seco-traktory
www.seco-traktory.cz

http://www.aaaauto.cz/
http://www.seco-traktory.cz/


Po příchodu náročného kouče Josepa Guardioly a nenadálém 
zjevení útočného megatalentu Gabriela Jesuse to vypadalo, že dny 
SERGIA AGÜERA v dresu Manchesteru City pomalu začínají být 
sečteny. Argentinský bombarďák se však na druhou kolej odstavit 
nenechal a v nedávné bitvě Ligy mistrů s Neapolí rekordní trefou 
definitivně stvrdil svůj status modrobílé legendy!

Sergio Agüero: 

Maradonův zeť 

legendou 
Citizens

Sergio Agüero: 

Maradonův zeť 

legendou 
Citizens
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Patří mezi nejproduktivnější kanonýry své generace, na jejichž 

přesnou mušku se spoluhráči mohou spolehnout. Na kontě má 

přes tři stovky přesných zásahů, v osmi z jedenácti sezon po pře-

stupu do Evropy, kam v roce 2006 zamířil jako osmnáctiletý ob-

rovský talent argentinského fotbalu, vstřelil přes dvacet branek. 

Letos už si Sergio Agüero ve třinácti duelech udělal na pažbě je-

denáct zářezů a i díky jeho trefám prožívají Citizens nejlepší vstup 

do sezony v historii Premier League. 

DO HISTORIE V NEAPOLI
Mančaftu z Manchesteru se daří také v Lize mistrů, kde 

ve čtyřech zápasech skupiny F neztratil ještě ani bod a už má jistý 

postup do jarního play off. Poslední výhru ukořistil na horké půdě 

v Neapoli (4:2), kde se Agüero prosadil při rychlém brejku a ne-

smazatelně se zapsal do historie Citizens - zaznamenal svůj 178. 

gól v modrobílém dresu a z pozice nejlepšího střelce klubu sesadil 

Erica Brooka, jehož rekordní gólový počin, který předválečný hrdi-

na City nasbíral během 11 sezon, vydržel dlouhých 78 let. Agüero 

potřeboval na jeho vylepšení něco málo přes šest sezon… „Bylo to 

parádní místo k překonání rekordu, navíc v duelu Ligy mistrů. Je 

klubovou legendou, pro Manchester City je úžasné, že je hráč ta-

kového kalibru součástí jeho historie. Jeho čísla mluví za vše,“ pěl 

ódy na svého svěřence po utkání na stadionu San Paolo, kde dříve 

válel legendární Diego Maradona, trenér Citizens Pep Guardiola. 

SNOVÝ DEBUT NA OSTROVECH
Do Manchesteru přišel jako třiadvacetiletý v roce 2011 za 38 

milionů liber s velkou pompou z madridského Atlétika a na Etihad 

Stadium si od něho slibovali velké věci! Vždyť získali šikovného 

forvarda s pověstí zázračného talentu, který si již v patnácti letech 

- jako vůbec nejmladší hráč historie - odbyl debut v argentinské 

lize a jehož kvality naplno prověřilo angažmá u „Rojiblancos“, 

za které během pěti sezon vstřelil 101 branek. Adaptovat se na vy-

soké tempo a fyzickou náročnost Premier League nebývá pro za-

hraniční borce nikdy snadné, argentinský snajpr však začal hned 

úřadovat - při svém debutu naskočil do utkání proti Swansea jako 

střídající hráč a během půlhodiny na hřišti přispěl dvěma zásahy 

a jednou asistencí k vítězství Citizens 4:0. Svůj první rok v ostrov-

ním fotbale Agüero zakončil nejdramatičtějším a dnes již legen-

dárním gólem historie Premier League, když v závěrečném kole 

proti QPR v páté minutě nastavení rozhodl o vítězství City 3:2, díky 

němuž Citizens získali poprvé od roku 1968 anglický titul! Byl to 

zároveň jeho třicátý gól sezony a z podařených výkonů v debutové 

sezoně Agüero v následujících letech téměř neslevil, vždyť v pěti 

z celkem šesti sezon v Anglii dokázal vstřelit alespoň 28 branek.  
 SPOLEHLIVÝ KANONÝR SERGIO AGÜERO SI V SEZONĚ 2014/15 VYSTŘÍLEL ZLATOU KOPAČKU PRO NEJLEPŠÍHO KANONÝRA PREMIER LEAGUE (26 GÓLŮ). 

 S LIONELEM MESSIM JEJ POJÍ DLOUHOLETÉ PŘÁTELSTVÍ. V ROCE 2008 SPOLEČNĚ DOVEDLI ARGENTINU K ZISKU 
 OLYMPIJSKÉHO ZLATA, DOTÁHNOU „ALBICELESTE“ NA NEJVYŠŠÍ METU TAKÉ NA MS V PŘÍŠTÍM ROCE V RUSKU? 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 S NÁROČNÝM TRENÉREM PEPEM GUARDIOLOU NAŠEL SPOLEČNOU ŘEČ A TÁHNOU MANCHESTER CITY ZA ÚSPĚCHEM! 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

UHÁJIL MÍSTO NA SLUNCI
Ačkoliv jeho stabilní gólové příspěvky každým rokem drže-

ly Citizens v boji o titul, loňský příchod trenéra Pepa Guardioly 

zatřásl s Agüerovou neohroženou pozicí v základní sestavě. Ná-

ročný kouč viděl ve hře zkušeného forvarda nedostatky, poža-

doval jeho větší zapojení do kombinace, do napadání při ztrátě 

balonu a zvýšení aktivity při hře bez míče. Navíc se po svém led-

novém příchodu začal o místo na hrotu útoku hlasitě hlásit mla-

dý Brazilec Gabriel Jesus. Rodák z Buenos Aires ale nezahořkl 

a s novou výzvou se popasoval na jedničku. Oba skvělí střelci 

nyní nastupují bok po boku v jednom z nejproduktivnějších úto-

ků současnosti. Aktuálně mají Agüero a spol. v Premier League, 

jejíž tabulku vedou s osmibodovým náskokem před rivaly z Man-

chesteru United, našlápnuto k nastřílení rekordních 137 branek. 

Přitom jen dva celky v historii s vypětím všech sil dokázaly pře-

houpnout přes stovku zásahů…

STŘÍBRNÝ HATTRICK STRAŠÁKEM
Na klubové úrovni tak Agüero prožívá senzační vstup do se-

zony a nepřibrzdila jej ani zlomenina žeber, kterou na konci září 

utrpěl při nehodě taxíku v nizozemském Amsterdamu, kam za-

mířil ve dnu volna na koncert. Kvůli ní však zmeškal dva klíčové 

duely argentinské reprezentace v boji o postup na mistrovství 

světa. Albiceleste je však zvládli a v příštím roce tak bude Agüe-

ro po boku velkého kamaráda Messiho usilovat o zisk titulu svě-

tových šampionů. Na minulém MS v Brazílii v roce 2014 nestači-

la Argentina v boji o zlato na Německo, prohrála také poslední 

dvě finále na Copa América a má tak co napravovat! Opojné po-

city po zisku zlata si tak Agüero naplno vychutnal jako mladík 

dvakrát na MS hráčů do dvaceti let. V roce 2007 se dokonce trefil 

při triumfu 2:1 ve finále proti České republice a s šesti zásahy 

se stal nejlepším kanonýrem turnaje. Na kontě má i triumf z OH 

v Pekingu 2008, ovšem úspěch na těch nejprestižnějších mezi-

národních turnajích se mu stále vyhýbá. Pokud mu však letošní 

střelecká forma vydrží, budou Argentinci znovu horkými favority 

na úspěch! Podaří se jim zlomit finálové prokletí? 

Sergio Agüero
Celé jméno: Sergio Leonel Agüero * Narozen: 2. června 1988, 
Buenos Aires, Argentina * Výška: 173 cm * Pozice: útočník * Klub: 
Manchester City * Číslo dresu: 10 * Kariéra (roky, tým, zápa-
sy / góly): 2003-2006 Independiente 56 / 23, 2006-2011 Atlético 
Madrid 234 / 101, 2011-? Manchester City 265 / 179, národní tým 
2006-? Argentina 83 / 35 

PŘESKOČIL 
LEGENDÁRNÍHO TCHÁNA

Čtyři minuty před koncem Sergio Agüero pohotovou hlavičkou roz-
hodl sobotní přátelský duel s Ruskem (1:0) a v historické tabulce nej-
lepších argentinských střelců se svým 35. zásahem posunul na třetí 
místo po  bok Hernana Crespa, lepší jsou už jen Gabriel Batistuta 
(54) a Lionel Messi (54). Dosud se Agüero dělil o čtvrtou příčku s le-
gendárním Diegem Maradonou, s jehož dcerou Gianinnou byl ženatý 
a v roce 2009 se jim narodil syn Benjamín.

 TCHÁN DIEGO MARADONA VYBOJOVAL S ARGENTINOU TITUL NA MS V ROCE 1986, 
 AGÜEROVÝM MAXIMEM JE STŘÍBRO Z ROKU 2014. DOKÁŽE SE FOTBALOVÉ LEGENDĚ NĚKDY VYROVNAT?   

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Severní Irové 
na MS neproklouzli

Devět vítězů základních skupin evropské části kvalifikace se na mistrovství 
světa, které bude v příštím roce hostit Rusko, probojovalo přímo, osmička nej-
lepších týmů z druhých míst se pak v baráži utkala o další čtyři postupová místa. 
A v ní už uspěli borci ze Švýcarska a Chorvatska, naopak přemožitelé českého 
týmu ze skupiny C Severní Irové skončili těsně pod vrcholem…

 LEVÝ BEK RICARDO RODRÍGUEZ STŘÍLÍ Z KONTROVERZNĚ NAŘÍZENÉ PENALTY POSTUPOVOU BRANKU DO SÍTĚ SEVERNÍHO IRSKA. 

 KAPITÁN LUKA MODRIČ ÚVODNÍM GÓLEM NASMĚROVAL CHORVATSKÝ VÝBĚR K DRTIVÉMU VÍTĚZSTVÍ 4:1 NAD ŘECKEM A K POSTUPU NA MS. 

Čtveřice barážových duelů završí kvalifikační cyklus o postup 

na mistrovství světa. Český mančaft ve skupině C skončil až za je-

jími vítězi a úřadujícími světovými šampiony z Německa, kteří 

na šampionát proklouzli přímo, a dokonce i za Severním Irskem, 

které z druhého místa proklouzlo do baráže a snilo o první účasti 

na MS od roku 1986. Do Ruska se však svěřenci kouče Michaela 

O’Neilla nepodívají, ve dvojzápase se Švýcarskem totiž ani jednou 

nedokázali rozvlnit síť. V odvetě v Basileji bylo hodně blízko, jen-

že gólovou hlavičku Jonnyho Evanse v nastavení, která by poslala 

duel do prodloužení, vykopl z brankové čáry Ricardo Rodríguez 

a stal se tak ústřední postavou celého barážového klání. V prvním 

vzájemném střetnutí v Belfastu totiž právě obránce AC Milán pro-

měnil spornou penaltu a rozhodl o vítězství Švýcarska 1:0... 

NÁSKOK V ŘECKU UHLÍDALI
Chorvaté se od roku 1998, kdy ve Francii ukořistili senzační 

bronz, probojovali na pátý šampionát, mezi světovou elitou chyběli 

pouze v roce 2010. Vyhecované barážové klání s Řeckem rozhod-

li Modrič a spol. už v úvodní bitvě v Záhřebu, kdy během úvodní-

ho poločasu 3x rozvlnili síť, po přestávce se ještě jednou gólově 

prosadili a zvítězili vysoko 4:1. V odvetě v Pireu si pak náskok bez 

problémů pohlídali, hráli zodpovědně do obrany a první střelu 

na branku domácím dovolili až deset minut před koncem! Výsled-

ná bezbranková plichta je pak poslala do Ruska. 

BARÁŽ EVROPSKÉ ČÁSTI KVALIFIKACE MS - ÚVODNÍ UTKÁNÍ

Záhřeb: CHORVATSKO - ŘECKO 4:1 (3:1)
Branky: 13. Modrič z pen., 19. Kalinič, 33. Perišič, 49. Kramarič - 30. Papasthopulos.

Belfast: SEVERNÍ IRSKO - ŠVÝCARSKO 0:1 (0:0)
Branka: 58. Rodríguez z pen.

Kodaň: DÁNSKO - IRSKO 0:0

Solna: ŠVÉDSKO - ITÁLIE 1:0 (0:0)
Branka: 61. Johansson.

BARÁŽ EVROPSKÉ ČÁSTI KVALIFIKACE MS - ODVETY

Basilej: ŠVÝCARSKO - SEVERNÍ IRSKO 0:0

Pireus: ŘECKO - CHORVATSKO 0:0

Milán: ITÁLIE – ŠVÉDSKO, 13.11.2017

Dublin: IRSKO – DÁNSKO, 14.11.2017

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Legendy české kopané pokřtily 
komiksovou knihu Hrdinové

V pondělí 6. listopadu se v knihkupectví Neoluxor na Václavském náměs-
tí v Praze uskutečnil křest nové knihy Hrdinové, která originálně vypráví 
zásadní příběhy historie i současnosti české kopané. Páteří knihy je jede-
náct komiksových příběhů vybraných legend naší kopané. 

 KŘTU KNIHY HRDINOVÉ SE ZÚČASTNILI SLAVNÍ FOTBALISTÉ IVO KNOFLÍČEK, ANTONÍN PANENKA ČI JAN BERGER. 

Mezi nimi čtenáři najdou takové osobnosti jako Josef Masopust, 

František Plánička, Pepi Bican, Johny Madden, Ivo Viktor, Andrej 

Kvašňák ale i Petr Čech nebo Pavel Nadvěd. Autorovi, Ondřeji 

Fuczikovi, který je držitelem prestižního oceněné Magnesia Lite-

ra, primárně nešlo o to sdělit, kolik jaký hráč vstřelil branek nebo 

naopak vychytal čistých kont. “Chtěl jsem vyzdvihnout činy hrá-

čů, které lze považovat za hrdinství. Samozřejmě jde o osobnosti, 

které na hřišti dokázali hodně, ale našel jsem příběhy, které mož-

ná veřejnost ani tolik nezná. Pro mě jsou důležité,” sdělil Fuczik 

na křtu knihy. V příběhu Pavla Nedvěda tak například nevypráví 

zisk Zlatého míče, ale hráčův příběh při sestupu Juventusu do dru-

hé italské ligy a Nedvědovo setrvání v klubu a pomoci při návratu 

mezi elitu. U Pepiho Bicana, největšího kanonýra všech dob, zase 

vypráví příběh, kdy odmítl reprezentovat tehdy nacistické Němec-

ko, po příchodu komunismu zase odmítl přestup do zahraničního 

klubu, nikdy neuhnul ze svých morálních a etických zásad. 

Knihu vydává vydavatelství Yinachi. Více o knize na facebookové 

stránce http://www.facebook.com/hrdinafotbal. 

PŘIJĎTE 
NA KŘEST KNIHY 

POLOČASY ROZPADU!
Ve středu 15. listopadu v 17 hodin proběhne v pražské prodejně 

Luxoru na Václavském náměstí slavnostní křest humoristického 
románu Jiřího Macků: Poločasy rozpadu (Malý český člověk 

v bahně malého českého fotbalu). 

Autor sportovní literatury faktu si tentokrát výjimečně odskočil 
na pole humoru a sepsal snadno uvěřitelný, poněkud hysterický 
příběh fotbalového podvodu, realizovaného prostřednictvím osmi 
telefonů a jednoho sociálního zařízení.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Tohle muselo bavit.
Třaskavý duel zvládlo lépe Mýto…

Kdepak, doma je Nejzbach letos suverénní. Žádné výmluvy. Družině 
krále Miroslava to v Nejzbach aréně šlape na výbornou. Pět zápasů = 
pět výher, tedy bilance více než slušná.

 SOUBOJ MICHALA JIRÁSKÉHO (VLEVO) A RODRIGA TAVERNY. 

S prázdnou odjely i Litoměřice. Ty zatím kousaly v Mýtě nej-

víc. Stav 2:5? Nic neřešitelného! Za odvážnou hru v power play 

byl Gardenline odměněn dvěma góly a infarktová koncovka byla 

na světě.

Závěr si ale domácí už pohlídali a mohlo se slavit. Mýto však 

muselo skousnout výstavní volej Zapletala i proměněnou Kovác-

sovu penaltu pár vteřin před poločasovou sirénou. Za domácí se 

v 11. minutě prosadil Jiráský. Ten odehrál celý mač s krvácejícím 

palcem na noze, za což si zaslouží minimálně povýšení.

Co borcům ve žlutém fungovalo, to byly dlouhé Gerčákovi vý-

hozy a výkopy. Branka z nich sice nepadla, ale Vavrek se potil jako 

v legendární sauně Honzy Musila. I krásných gólů se diváci nako-

nec dočkali. Tandem Novák - Šabata ostře vyvrátil tvrzení Libo-

inzerce

 TRENÉR GARDENLINE IGOR VODECKÝ. 

http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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ra Gerčáka, že mýtští ostrostřelci umí kopat jenom na tréninku. 

A když přidal Michalec pátou trefu, tak faktura na tříbodový im-

port do Litoměřic byla definitivně stornována.

Miroslav Semerád (trenér Nejzbachu): „Utkání mělo z obou 

stran výbornou kvalitu, sice jsme po standardce soupeře in-

kasovali, ale dokázali jsme oplatit stejnou mincí. Hrubá chyba 

a proměněná penalta Kovácse nás trochu zmrazila, nicméně 

do druhé půle jsme nastoupili s taktikou ostrého presinku, což 

slavilo úspěch. Škoda těch branek v závěru. Taverna to tam dva-

krát doklepl a poslední minuta byla opravdu hektická. Chlapce ale 

za dnešek chválím, poctivě to odmakali.“ 

9. KOLO 1. FUTSAL LIGY 2017/18
HELAS BRNO - SKP OCEL TŘINEC 5:4 (4:3)

Branky: 14. Mužík (Lacko), 17. Šarközy (D. Cupák), 18. Šarközy (Mužík), 18. Mužík (Lacko), 29. Mužík 
(Ovčačík) - 7. Kantor (Przyczko), 7. Polášek (Opluštil), 12. Buryan (Blahut), 25. Opluštil (Polášek).

AC GAMASPOL JESENÍK - SK SLAVIA PRAHA 5:7 (2:3)
Branky: 5. Marcinov (Novák), 12. Macura (Mráz), 34. Plhák (Mráz), 36. Marcinov, 40. Macura (Vavrač) 
- 4. Brychta (Homola), 9. Brychta (Homola), 11. Směřička, 27. Novotný (Míča), 36. Homola (Hrdina), 
39. Novotný, 40. Hrdina.

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - GARDENLINE LITOMĚŘICE 5:4 (1:2)
Branky: 11. Jiráský (Sklenář), 25. Novák (Kubát), 26. Šabata (Jošt), 33. Novák (Kubát), 36. Michalec 
(Gerčák) - 7. Zapletal (Kovács), 20. Kovács (10 m pk), 36. Taverna, 40. Taverna.

SK OLYMPIK MĚLNÍK - AC SPARTA PRAHA 6:9 (3:3)
Branky: 2. Šup (J. Babovák), 13. Zdržálek (Šup), 20. Šup (10 m PK), 29. Zdržálek (Mažári), 36. Šup 
(Malák), 37. Šuba (Malák) - 2. Wilde (Marcelo), 12. Wilde (Amadeu), 19. Wilde (Gustavo), 24. Ama-
deu (Marcelo), 26. Wilde (Amadeu), 34. Wilde (Marcelo), 37. Diego (Wilde), 38. Marcelo (Vahala), 
40. Wilde (Marcelo).

DÉMONI ČESKÁ LÍPA - FK ERA-PACK CHRUDIM 1:6 (1:2)
Branky: 14. Fichtner - 4. Felipe (R. Mareš), 12. Koudelka (Sorokin), 30. D. Drozd (Koudelka), 32. Slo-
váček (Sorokin), 34. P. Drozd (Slováček), 40. Slováček (Koudelka).

SVAROG FC TEPLICE - SK INTEROBAL PLZEŇ 4:9 (1:2)
Branky: 13. Jean (Nene), 27. Vyleta, 30. Künzl (Nene), 31. Baran (Künzl) - 14. Havel (Sláma), 18. Holý 
(Štverák), 22. Vnuk (Štverák), 28. Vnuk (Holý), 29. Vnuk (Štverák), 31. Křemen (Vnuk), 36. Štrajt (Kře-
men), 38. Abrham, 39. Štverák.

TABULKA 1. FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 9 8 1 0 46 : 13 25

2. AC Sparta Praha 9 8 1 0 50 : 26 25

3. SK Interobal Plzeň 9 6 2 1 48 : 26 20

4. SK Slavia Praha 9 5 0 4 45 : 35 15

5. Nejzbach Vysoké Mýto 9 5 0 4 29 : 30 15

6. Gardenline Litoměřice 9 4 2 3 31 : 26 14

7. Svarog FC Teplice 9 5 0 4 40 : 38 12

8. Helas Brno 9 3 0 6 25 : 36 9

9. AC Gamaspol Jeseník 9 1 2 6 21 : 39 5

10. SKP Ocel Třinec 9 1 1 7 21 : 47 4

11. Démoni Česká Lípa 8 0 3 5 15 : 30 3

12. SK Olympik Mělník 8 1 0 7 26 : 51 3

 BRAZILEC RODRIGO TAVERNA VE SLUŽBÁCH LITOMĚŘIC. 
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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zeny.fotbal.cz

Liga mistryň: na úvod nadějná
remíza Sparty s Linköpingem

V úvodním duelu osmifinále Ligy mistryň remizovala Sparta na domá-
cí půdě se švédským Linköpingem. Do odvety, která se hraje ve středu, 
půjdou oba celky s výsledkem 1:1.

První velkou šanci měla v osmé minutě Stašková, Andersson 

v bráně hostí si s jejím pokusem poradila. Poté po přímém kopu 

Bertholdové hlavičkovala Raben nad. Další střelu aktivní Staškové 

Andersson opět lapila. Největší šanci Linköpingu v první půli měla 

v 35. minutě Kildemoes, která donutila k zákroku Dorsey, ta stačila 

vyrazit na roh. Druhý poločas začal pro Spartu výborně. Stašková 

vybojovala standardní situaci na hranici pokutového území. Míč si 

postavila Strom a levačkou parádně zavěsila - 1:0! Hosté odpovědě-

li v za několik minut, po centru Sörensen se před bránou prosadila 

Hurtig - 1:1. Zakončení švédské útočnice Banušić v 58. minutě vyrazi-

la Dorsey na roh. Na druhé straně byla v šanci Stašková, ale hostující 

obrana míč nakonec odvrátila. A tak z přímého kopu zahrozila opět 

Banušić, Dorsey znovu vyrazila. Devět minut před koncem to z dál-

ky zkusila Stašková, Andersson s námahou zneškodnila. V závěru 

mohla otočit zápas Sörensen, Dorsey však předvedla parádní zákrok. 

První zápas tak skončil remízou 1:1, odveta se hraje za týden. 

 FOTBALISTKY SPARTY PŘED ZÁPASEM, V NĚMŽ REMIZOVALY SE ŠVÉDKAMI 1:1. 

AC SPARTA PRAHA - LINKÖPINGS FC 1:1 (0:0)

Branky: 47. Strom - 54. Hurtig. ŽK: Raben - Asllani.

Další utkání: 15.11. 18:00  Linköpings FC - AC Sparta Praha (Liköping Arena)

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=WrZmoSkLonI
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 IRENA MARTÍNKOVÁ SE TENTOKRÁT STŘELECKY NEPROSADILA.  ANDREA STAŠKOVÁ UNIKÁ ŠVÉDSKÉ OBRANĚ. 

 JEDINOU BRANKU SPARTY V PRVNÍM OSMIFINÁLE VSTŘELILA STROM. 
 TRENÉR SPARTY JANOTA MUSÍ 
 HRÁČKY PŘIPRAVIT NA TĚŽKOU ODVETU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
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Liga mistryň: Slavia veze z Islandu 

do odvety výhru 2:1

České mistryně vstoupily do osmifinále Ligy mistryň výhrou na Is-
landu. Slavia porazila Stjarnan 2:1 a do domácí odvety, která se hraje 
tento týden v Edenu, si odvezla dobrý výsledek a tři body.

 HRÁČKY SLAVIE SE NA ISLANDU RADOVALY Z GÓLU DVAKRÁT A DO ODVETY SI PŘIVEZLY NADĚJNOU VÝHRU 2:1. 

 ŠVÉDSKÝ TÝM V PRAZE NEPROHRÁL, PO TOMTO GÓLU SI ODVEZL DO ODVETY  NADĚJNOU REMÍZU. 

 SPARŤANKY SE RADUJÍ Z VEDOUCÍHO GÓLU. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 VÍTĚZNOU BRANKU SLAVIE VSTŘELILA NA ISLANDU SVITKOVÁ Z PENALTY. 

Utkání se v Reykjavíku odehrálo na umělé trávě, z nebe se 

také snášely sněhové vločky. Slavia v úvodních minutách držela 

více míč na svých kopačkách, výraznější šance ale přišly spíše 

před její brankou, obrana Pražanek však nebezpečné situace 

přežila. Skóre se poprvé měnilo po třiceti šesti minutách, přes-

ně k tyči zamířila Divišová a Slavia v poločase vedla 1:0. I po pře-

stávce patřily první minuty spíše Slavii, postupem času však za-

čaly domácí hráčky vystrkovat růžky. V 69. minutě po rohovém 

kopu bohužel vyrovnala Pedersen, ovšem o dvě minutky později 

svěřenkyně trenéra Medynského opět vedly. V pokutovém území 

byla faulována Szewieczková a penaltu s přehledem proměnila 

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

Branky: 69. Pedersen - 36. Divišová, 71. Svitková (pen.). ŽK: Henry - Chlastáková, Bartovičová.

Další utkání: 16.11. 18:30 SK Slavia Praha - Stjarnan (Eden Aréna) zeny.fotbal.cz

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 VÍTĚZSLAV LAVIČKA PO OČEKÁVANÉM TRIUMFU 
 NAD SAN MARINEM TEĎ LVÍČATA CHYSTÁ NA DUEL V MOLDAVSKU. 

 DEFENZÍVU SAN MARINA PRORAZIL DVĚMA GÓLY TOMÁŠ ZAJÍC. 

www.fotbal.cz

LVÍČATA PORAZILA 
doma 3:1 San Marino

Neustálé a nekončící dobývání obrany San Marina v kvalifikaci o po-
stup na ME 2019 dopadlo pro českou jednadvacítku úspěšně. Branka-
mi z poslední půlhodiny zvítězila v Ústí nad Labem 3:1 a získala v kva-
lifikaci ME 2019 očekávané tři body.

Do utkání se San Marinem nastoupila reprezentace do 21 let 

v ofenzivním složení a se dvěma nováčky v základní sestavě. 

Stoper Ondřej Bačo i ofenzívní záložník Antonín Vaníček ještě 

neodehráli za Lvíčata ani minutu a zažili tak premiéru. Poprvé 

v kvalifikačním utkání se představil i pravý obránce Michal Řezáč, 

který dres jednadvacítky oblékl zatím jen na 45 minut v přátel-

ském utkání s Tureckem.

Se ziskem tří bodů byl trenér Vítězslav Lavička spokojen, s hrou 

již méně: „Splnili jsme povinnost, to je podstatné. Ale bylo vidět, 

že máme pořád velké rezervy. Věděli jsme, že soupeř má hru 

založenu na dobře organizované obraně, ve středu v Chorvatsku 

hrál skoro hodinu s jedním inkasovaným gólem. Podobně to bylo 

i dnes. První poločas jsme někdy příliš složitě „házenkářsky“ 

kombinovali kolem pokutového území.  Pak jsme si po přestávce 

zvýšenou snahou vypracovali i góly. Chtěli jsme skóre v závěru 

navýšit, stal se opak. Soupeř využil jedné standardní situace a dal 

nám gól z poslední akce zápasu.“

Šlo o první gól San Marina v této kvalifikaci. „Stále ale máme co 

zlepšovat a na čem pracovat, abychom se mohli měřit s týmy, kte-

ré jsou momentálně nad námi, tedy s Chorvatskem a Řeckem,“ 

připomněl trenér Lavička a na adresu útočníka Tomáše Zajíce 

ještě poznamenal: „Dal dva góly a to se u útočníka pochopitelně 

cení. Pokud jde o hru, potřebuje ještě něco vylepšit.“

Češi mají po třech utkáních kvalifikace na kontě čtyři body 

a ztrácejí osm bodů na vedoucí dvojici své skupiny Chorvatsko 

s Řeckem, oba týmy ale odehrály o zápas víc. V úterý se svěřenci 

trenéra Vítězslava Lavičky představí na hřišti Moldavska. 

 MICHAL SÁČEK PŘISPĚL K PRVNÍ VÝHŘE V KVALIFIKACI JEDNOU BRANKOU. 

ČESKO U21 - SAN MARINO U21 3:1 (0:0)
Kvalifikační utkání na ME 2019, 11. 11. 2017, Ústí nad Labem. Góly:  63. a 76. Zajíc, 71. Sáček - 92. 
D  ́Addario. Rozhodčí: Michajl Vilkov - Alexej Voroncov a Dmitrij Žvakin (všichni Rusko). ŽK:  21. 
Tamagnini, 41. Lunadeti, 45. Gatti, 82. Della Vella. Diváci: 1473.

Česko: Staněk - Řezáč, Bačo, Král, Provod - Kulhánek, Sáček  (77.  Kratochvíl) - Trubač (46. Knej-
zlík), Mihálik, Vaníček (67. Takács) - Zajíc. Trenér: Vítězslav Lavička.

San Marino: De Angelis - D‘Addario, Censoni, Casadei, Grandoni - Battistini (56. Vultaggio) - Mula-
roni, Lunadei, Gatti, Tamagnini (90. Venerucci), Tomassini - Gatti (76. Della Valle). Trenér: Fabrizio 
Costantini 

TABULKA KVALIFIKAČNÍ SKUPINY 1
1. Chorvatsko 4 4 0 0 15:2 12          

2. Řecko 4 4 0 0 14:1 12          

3. Bělorusko 5 2 1 2 6:6 7            

4. ČESKO 3 1 1 1 5:7 4             

5. Moldavsko 5 1 0 4 4:13 3            

6. San Marino 5 0 0 5 1:16 0             

Na šampionát, který v roce 2019 budou hostit společně Itálie a San Marino, postoupí vítězové 
devíti kvalifikačních skupin, nejlepší čtyři celky z druhých příček čeká baráž o zbylá dvě místa.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 LUBOŠ KOZEL UŽ MŮŽE O POSLEDNÍM UTKÁNÍ VE SKOTSKU PŘEMÝŠLET V NAPROSTÉM KLIDU. 

„Devatenáctka“ si v Lucembursku

vybojovala postup

Svěřenci trenéra Luboše Kozla zvládli kvalifikaci v Lucembursku na výbornou. 
Po vítězství 5:0 nad Arménií porazili stejným rozdílem i domácí Lucembursko 
a vybojovali si postup do elitní fáze bojů o evropský šampionát v roce 2018. 

Fotbaloví reprezentanti do 19 let v druhém utkání kvalifikace mis-

trovství Evropy deklasovali domácí Lucembursko 5:0. Zopakovali 

předchozí výsledek s Arménií a zajistili si postup do elitní fáze bojů 

o šampionát ve Finsku v příštím roce. Základní fázi kvalifikace ME 

2018 zakončí svěřenci trenéra Kozla v úterý 14. listopadu zápasem 

proti Skotsku. Už nyní mají jistý postup do elitní fáze bojů o šam- 

pionát ve Finsku v příštím roce. „I dnes musím mužstvo pochválit 

za vynikající výkon, zejména v prvním poločase. Jediné, co bych mu 

mohl snad vytknout, jsou tři neproměněné šance ještě před první 

brankou. Přesto jsme soupeře, který trápil Skoty až do posled-

ní minuty, dokázali pokořit už v prvním poločase. Druhý poločas 

jsme dohráli zodpovědně a vyspěle. Jsme rádi, že jsme splnili cíl už 

po druhém utkání, ale budeme chtít uspět i v závěrečném utkání se 

Skotskem,“ hodnotil spokojeně trenér týmu Luboš Kozel. 

 Z LUCEMBURSKA SE ČESKÁ „DEVATENÁCTKA“ S TRENÉREM LUBOŠEM KOZLEM 
 VRACÍ S JASNÝM POSTUPEM DO ELITNÍ FÁZE KVALIFIKACE MISTROVSTVÍ EVROPY. 

KVALIFIKAČNÍ UTKÁNÍ NA ME 2018

ČESKO U19 - ARMÉNIE U19 5:0 (2:0)

Hráno: 8. 11. 2017 v Lucembursku. Branky: 39. a 70. Růsek, 16. Graiciar z pen., 54. vlastní Portuga-
lyan, 83. Žitný. Sestava ČR: Bačkovský - Kadar, Neuer, Mareš, Dudl (73. Sláma) - Žitný, Sedláček, 
Sadílek - Graiciar (84. Krejčí), Růsek, Fortelný (65. Vais). Trenér: Luboš Kozel.

ČESKO U19 - LUCEMBURSKO U19 5:0 (4:0)

Hráno v Lucembursku 11. 11. 2017. Branky: 24., 28. a 84. z pen. Sedláček, 41. Sadílek z pen., 45. Rů-
sek. Sestava ČR: Bačkovský - Kadar, Neuer, Mareš, Dudl - Frýdek, Sedláček, Sadílek - Graiciar 
(77. Fortelný), Růsek (52. Zifčák), Žitný (46. Drchal). Trenér: Luboš Kozel.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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Výběr do 16 let doma dvakrát

ZDOLAL NĚMCE!

Výborných výsledků dosáhli čeští reprezentanti kategorie U16. 
Po čtvrteční výhře v Táboře nad Německem 2:0 porazili v odvetném 
přípravném utkání stejného soupeře ve Vlašimi ještě výrazněji 4:0.

Reprezentace do 16 let v říjnu nejdříve doma prohrála se Slo-

venskem 1:4 a následně stejným výsledkem oplatila soupeři po-

rážku na jeho hřišti. Ve čtvrtek vyhráli svěřenci trenéra Václava 

Kotala první duel s Německem 2:0 po trefách Hložka a Vorlického 

a navázat na tento výkon se Čechům podařilo i v sobotní odvetě. 

V úvodním poločase se trefili Nováček a Wojatschke, na které 

po změně stran navázali Hložek se Svobodou. Výsledkem byla na-

konec přesvědčivá výhra 4:0. 

„Jsme rádi, že se nám podařilo zvládnout i druhé utkání proti 

takto silnému soupeři. Podařil se nám vstup do zápasu, kdy jsme 

z jednoho odraženého míče dali gól ze standartní situace. Pak 

jsme hru celkem kontrolovali, i když soupeř byl silnější na míči, 

přesto jsme se mu dokázali vyrovnat a měli jsme nebezpečné 

protiútoky. Ve druhém poločase, kdy soupeř prostřídal, jsme byli 

pod větším tlakem, ale po našem prostřídání, kdy jsme se vrátili 

k nejsilnější možné sestavě, tak jsme se zase dokázali prosadit 

a utkání skončilo nakonec výrazným výsledkem,“ řekl k vývoji so-

botního duelu trenér české U16 Václav Kotal.

„Co se týká obou zápasů, tak jsme určitě rádi, že jsme nedostali 

gól, i když dnes nás podržel brankář, který dokázal krýt za stavu 

2:0 pokutový kop. Celkově bych chtěl pochválit mužstvo za velmi 

dobrou reprezentaci, protože výsledky i výkony proti Německu 

se cení a vyhrát dva zápasy za sebou s takovým skóre, to je úspě-

chem celého týmu,“ hodnotil celkové vystoupení svých svěřenců 

v dvojutkání Kotal. 

 ČEŠTÍ MLADÍCI DO 16 LET DOKÁZALI TĚŽKÉHO SOKA PORAZIT V OBOU UTKÁNÍCH. ČESKO U16 - NĚMECKO U16 2:0 (0:0) 

Hráno 9. 11. 2017 v Táboře. Branky: 50. Hložek, 59. Vorlický. Sestava Česko: Stejskal - Koželuh, 
Koudelka, Hellebrand, Šimek - Gedeon (54. Nováček) - Pech (54. Douděra), Vorlický (78. Starý), Hlo-
žek (78. Sinu), Kirschner (54. Wojatschke) - Svoboda (66. Toula), Trenér: Václav Kotal.

ČESKO U16 - NĚMECKO U16 4:0 (2:0)

Hráno 11. 11. 2017 ve Vlašimi. Branky: 5‘ Nováček, 14‘ Wojatschke, 72‘ Hložek, 78‘ Svoboda. Sesta-
va Česko: Mastný - Bartoš (58‘ Koželuh), Kočí (58‘ Koudelka), Hellebrand, Kirschner (58‘ Vorlický) 
- Nováček (C) - Douďera (66‘ Pech), Sinu (66‘ Svoboda), Starý, Wojatschke (75‘ Šimek) - Toula (66‘ 
Hložek), Trenér: Václav Kotal.

 TRENÉR VÁCLAV KOTAL MÁ SE SVÝM TÝMEM 
 ZATÍM BILANCI TŘÍ VÝHER A JEDNÉ PORÁŽKY. 

 BRANKÁŘI STEJSKAL I MASTNÝ UDRŽELI 
 PROTI NĚMECKU VŽDY ČISTÉ KONTO. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.fotbal.cz
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 MLADÍ ČEŠTÍ REPREZENTANTI ZPŘÍJEMNILI POBYT 
 MALÝM PACIENTŮM V NEMOCNICI V SAN JUANU. 

 SLEDOVÁNÍ ZÁPASŮ CONMEBOLU JE PRO ČESKÉ FOTBALISTY VELKOU ŠKOLOU. 

Česká „patnáctka“ sbírá zkušenosti 

na turnaji v Argentině

Nejmladší reprezentační výběr využil pozvání na jihoamerický šampionát 
o rok starších soupeřů a v argentinských městech San Juan a Mendoza se 
postupně utkal s výběry Paraguaye, Chile, Argentiny a Kolumbie. Ve všech 
zápasech svým fyzicky mnohem vyspělejším soupeřům podlehli. V noci 
na úterý je čekal poslední duel s Uruguayí.  

 ČESKÝ TÝM PŘED DUELEM S DOMÁCÍ ARGENTINOU. 

STATISTIKA ZÁPASŮ ČESKÉHO TÝMU 
NA MISTROVSTVÍ JIŽNÍ AMERIKY CONMEBOL  

ČESKO - PARAGUAY 2:7 (1:3)

Hráno 6. 11. 2017. Branky ČR: 40’ Endl, 48’ Nízký. Sestava Česko: Kinský - Němeček (45. Preb-
sl), Novák, Endl, Karásek - Kudela - Jambor (24. Nízký), Villaseca (45. Štichauer), Karabec, Šíp 
(45. Aubrecht) - Věcheta (52. Šrejber).

CHILE - ČESKO 7:0

Hráno 8. 11. 2017. Sestava ČR: Četverik - Prebsl (40.Němeček), Endl, Vaněk - Nízký, Villaseca 
(54. Štichauer), Kozel, Daněk(40.Kudela), Šimoník (40.Novák) - Aljagič (40.Vecheta), Šrejber.

ARGENTINA - ČESKO 8:2 (4:2)

Hráno 10. 11. 2017. Branky ČR: 25. Kozel, 36. Šíp. Sestava Česko: Kinský - Nízký (40.Vecheta), 
Endl, Novák, Šíp (60.Alijagič) - Kudela - Jambor (40.Aubrecht), Kozel (70.Daněk), Karabec, Šrejber 
- Štichauer (50.Villaseca).

ČESKO - KOLUMBIE 0:12

Hráno 12. 11. 2017. Sestava Česko: Četverik - Němeček (40. Novák), Prebsl, Vaněk (25. Endl), Šíp 
(60. Štichauer) - Daněk (25. Kudela) - Nízký, Vecheta, Villaseca, Šrejber - Alijagič (40. Karabec).

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Podzimní nábory přivedly 
k fotbalu přes 6000 dětí

Září bylo měsícem náborů. To je už všeobecně známo. Desítky ná-
borových akcí po celém Česku proto přilákaly tisíce dětí na fotbalové 
trávníky. Jeden z pilířů významného projektu Můj první gól FAČR tak 
opět dokázal, že o fotbal je v naší zemi stále velký zájem.

 DĚTI SI VYZKOUŠELY NEJEN FOTBALOVÉ, ALE I VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI. 

Měsíc náborů je série náborových akcí orientovaných na sezná-

mení se dětí s fotbalem, které se konají ve dvou hlavních náboro-

vých měsících - květnu a září. Dívky a chlapci si na nich mohou 

otestovat nejen fotbalové, ale všeobecné sportovní dovednosti. 

Organizátoři si totiž pro účastníky náborů připravují pestrá a zá-

bavná cvičení, která slouží k rozvoji pohybových schopností, ale 

zároveň děti baví a přinášejí jim tak dobrý pocit ze sportování.  

V září roku 2017 tak proběhla celá řada velmi povedených fot-

balových náborů, na kterých byla vidět spousta fotbalové radosti. 

Projekt se v tomto termínu opět těšil z hojné účasti, když na 64 ná-

borových akcí dorazilo přes 11 500 dětí, a to převážně z okolních 

základních a mateřských škol. Těch se do zářijového měsíce ná-

borů zapojilo přes tři stovky. Během měsíce září, kdy akce probí-

haly a měsíce října, kdy mohli rodiče děti přihlásit jako nové členy 

FAČR, přibylo do fotbalové rodiny 6188 nových členů, z toho 5631 

chlapců a dívek ve věku 5-12 let. Kluků přibylo nejvíce sedmiletých, 

a to celých 1369, holčiček pak o rok starších, osmiletých, a to 124.

„Tato čísla nám každoročně ukazují, že tento projekt a podpora 

klubů v hledání nových talentů má obrovský význam a smysl, jen 

během náborových měsíců května a září se do naší fotbalové rodi-

ny přidalo 8823 dětí a další se třeba budou přidávat, protože se jim 

akce mohly líbit a vše si rozmyslí později. Hlavní je, aby je sport ba-

vil, a když to bude fotbal, budeme jen rádi,“ řekl koordinátor akcí 

Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR. 

 AKCE MĚSÍC NÁBORŮ PŘILÁKAL NA STADIONY V ZÁŘÍ VÍCE NEŽ 11 500 DĚTÍ! 

www.fotbal.cz

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
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TOMÁŠ TAUBER
Kanonýr Františka Cipra na Hluboké

Útočník Hluboké nad Vltavou TOMÁŠ TAUBER (23 let) dal za poslední dva duely 
celkem šest branek, čtyři proti Oseku a dva v duelu s Rudolfovem. Společně s kole-
gou Pavlem Hájkem tvoří pod koučem Ciprem sehraný tandem a jsou hlavní útočnou 
zbraní svého týmu v krajském přeboru.

	 Tomáši, s výsledkem 6:0 s Osekem jste asi dopředu nepo-

čítali, že?

„Máte pravdu, nepočítali. Čekali jsme daleko těžší zápas.“

	 Co podle vás rozhodlo o tak vysokém vítězství?

„Určitě náš vstup do utkání, konečně jsme zabrali, rychlými góly 

vedli a utkání jsme kontrolovali.“

	 Hráli jste poprvé na umělce. Z výčtu vašich gólů jste 

s přechodem na jiný povrch neměl problém.

„No, popravdě se mi vůbec nelíbí hrát mistrovské utkání 

na umělé trávě, a co se týče gólů, měl jsem to usnadněné dobrými 

přihrávkami, protože půlku gólů jsem uklízel do prázdné branky.“

	 Pojďme k vašim čtyřem trefám proti Oseku, jak padly?

„První byla hlavou po standardní situaci z levé strany, druhou 

po přihrávce na hranici penalty jsem uklízel do prázdné branky. 

Třetí jsem dával po dorážce opět do prázdné brány, když se Hájkův 

lob odrazil od břevna. Poslední gól padl po dobrém centru, zastavil 

jsem si balon a vystřelil na zadní tyč. Na všechny branky mi asis-

toval Pavel Hájek.“

	 Kolik budete muset dát do klubové kasy?

„Náš kapitán Jan Čermín, který je v mužstvu pokladníkem, si 

užívá, když může něco napsat. Tentokrát to bude asi dost.“

	 Podzimní rozlučka s domácím prostředím tedy vyšla nej-

lépe, jak mohla.

„Je to krásný zakončit půlrok domácí výhrou. Skvělé je, že jsme 

uspěli i následně venku v Rudolfově, kde jsme předtím tři roky ne-

vyhráli.“

	 Okupujete osmé místo, pár bodů ke spokojenosti asi chybí.

„Body teď naštěstí získáváme, ale i tak spokojeni být nemůžeme.“

	 Domácí zápasy hrajete letos v sobotu dopoledne. Jak se 

vám vstává?

„Mně konkrétně sobota dopoledne vyhovuje, byl jsem na to 

zvyklý z Lokomotivy České Budějovice. Je to lepší než hrát v neděli 

odpoledne.“

	 Fotbalové podzámčí už znáte dost dobře. Možnost zkusit 

si vyšší soutěž vás zatím neláká?

„Láká, ale zatím jsem na Hluboké spokojený.“

	 Určitě s otcem sledujete výsledky mateřské Lokomotivy 

České Budějovice. Co jim říkáte?

„Samozřejmě sledujeme, když můžeme, zajdeme se podívat. 

Tuhle sezónu se jim moc nedaří, ale tabulka I. A třídy je hodně 

vyrovnaná. Věřím, že se v jarní části dotáhnou do první poloviny 

tabulky.“  -Martin Wipplinger-

 PAVEL HÁJEK OSLAVUJE GÓLOVOU TREFU S TOMÁŠEM TAUBEREM. 

Jihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz
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