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MICHAL ĎURIŠ
„Postupový gól v Severním
Irsku je můj nejdůležitější
v národním týmu. Za Plzeň
jsem zase vstřelil branku,
která nás dostala do Ligy mistrů,“
říká slovenský reprezentant.
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Vážení čtenáři!
V reprezentačním dvojzápase jsme viděli dva góly.
Jeden do české sítě, druhý do soupeřovy. Podstatné je, že zatímco ten inkasovaný v Lipsku od Němců
znamená jen porážku (byť nepříjemnou) v přátelském mači, ten vstřelený Izraelcům přinesl tři důležité body. Udržely totiž naději na postup do Ligy
národů nejvyšší úrovně zaručující mače s atraktivními soupeři. Ovšem chce to ještě jednu drobnost:
zdolat ve středu rovněž v Plzni Slováky a jakoukoliv
bodovou ztrátu dosud vedoucích Skotů v Izraeli. První podmínku se pokusí pomoci splnit Alex Král, který zřejmě proti slovenskému výběru znovu dostane
šanci v základní sestavě. V rozhovoru pro Gól se dozvíte, jak středopolař Spartaku Moskva hodnotí duel
s Izraelci i jaká cesta by mohla vést k potřebnému
vítězství nad slovenským výběrem, jenž se v dramatické baráži probojoval na závěrečný turnaj ME.
A právě o hektické bitvě v Severním Irsku se pro
Gól rozpovídal Michal Ďuriš. Bývalý útočník Plzně
vstřelil v prodloužení v Belfastu postupovou branku
na 2:1 a svěřil se, že na reprezentační úrovni jde o jeho
nejdůležitější gól. Zároveň však přemýšlí: „Těžko říct,
jestli je nejdůležitější celkově. Za Plzeň jsem vstřelil

„Mistrovská“ výhra po „přátelské“ porážce! �������������� 28

Reprezentace

mistrů.“ Do Ligy mistrů ani do Evropské ligy se Zápa-
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Ostrý vstup do kvalifikace MS 2022 ������������������������������������� 38

dočeši letos neprodrali, ale jejich mladý záložník Pa-

Rozhovor

Michal Ďuriš: „Nejdůležitější gól v reprezentaci!“ ��������������� 44

„postupovou“ náladu účastí na ME „jedenadvacítek“.

Baráž ME

Český tým opět narazí na Skoty ������������������������������������������ 52

V Řecku pomohl „Lvíčatům“ proměněnou penaltou

„Lvíčata“ čekají s postupovou nadějí ��������������������� 58

jestli jim bude stačit na prvenství ve skupině. Stejně

Reprezentace U21
FORTUNA:LIGA

Kanonáda v dohrávce! ������������������������������������������������ 62

Futsal Obrovský úspěch. Čeští futsalisté
postoupili na mistrovství světa! ������������������������������������������������������������ 66
Fotbal ženy

Také Sparta je zpět na hřišti, v prosinci ji čeká LM ������������ 74

vel Bucha v rubrice Můj týden říká, že by si rád spravil

k cennému vítězství 2:0 a teď se spoluhráči čekají,
jako reprezentačnímu A-týmu jim v cestě stojí Skotové. Pokud nezvítězí v posledním mači kvalifikace
v Řecku, bude se Pavel Bucha radovat.
Krásné gólové čtení!
Petr Trejbal, šéfredaktor

inzerce
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branku, která nás dostala do základní skupiny Ligy
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  Hložek bude chybět
čtyři měsíce
Osmnáctiletý ofenzivní univerzál Adam
Hložek bude chybět fotbalistům Sparty
kvůli únavové zlomenině zánártní kůstky
pravděpodobně čtyři měsíce. Mladý český
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Fotbalový týden Pavla Buchy

„Penaltový reparát
jsem zvládl!“

  Karviná
přivedla Čmelíka
Karvinou posílil čtyřiadvacetiletý slovenský záložník Lukáš Čmelík, který podepsal
jako volný hráč smlouvu do konce sezony
s následnou roční opcí. Účastník mistrovství světa do 17 let hrál vedle Žiliny, kde

skupinové fáze Evropské ligy na hřišti AC

s fotbalem začínal, i ve švýcarském Sionu,

Foto: Vlastimil Vacek

Milán. V následujících měsících ho čeká re-

polských Gliwicích a naposledy v Dunajské

habilitační a tréninkový program. Naposledy

Stredě. „Lukáš je útočný typ, který může

nastoupil za Spartu 3. října, o čtyři dny pozdě-

hrát z kraje i ve středu. Právě kraj hřiště

ji si v národním týmu zahrál v přípravném du-

jsme ještě chtěli posílit a věřím, že bude tou

elu na Kypru. O další dva zápasy přišel kvůli

správnou volbou. Je to dynamický a výbušný

COVID-19. V aktuální sezoně zaznamenal

hráč, který s námi už delší dobu trénuje,“

v šesti duelech čtyři branky a tři asistence.

podotkl sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.

  Odložený
návrat Pavelky

  Mladík Zima
povýšil do „áčka“!

Úvodní testy na srazu české reprezentace

V pátek ještě pomohl českým „lvíčatům“

odhalily jednoho hráče s COVID-19. Naka-

v závěrečném utkání kvalifikace o postup

ženým byl sparťanský defenzivní univerzál
preventivní karantény celého týmu na hotelu v Praze opustil mužstvo a musel do izolace. „Těšil jsem se, že si po více jak roce
opět zahraju za reprezentaci, ale testy byly
bohužel proti. Mrzí mě to, cítím se naprosto
zdravý, ale nedá se nic dělat,“ říká smutně
devětadvacetiletý středopolař, který hrál

na mistrovství Evropy k výhře v Řecku, ale

NA DŮLEŽITÉ VÝHŘE 3:1 PLZNĚ NAD SPARTOU V RESTARTOVANÉ
LIZE SE PAVEL BUCHA PODÍLEL ÚVODNÍ BRANKOU ZÁPASU.
V KVALIFIKACI ME U21 PATŘIL PAVEL BUCHA MEZI ZÁKLADNÍ
STAVEBNÍ KAMENY VÝBĚRU KOUČE KARLA KREJČÍHO.

Po ligovém restartu se v podzimním šlágru
s dosud bodově stoprocentní Spartou předvedl
ve výtečném herním světle, který nezastínila ani
neproměněná penalta v samém závěru. Dvaadvacetiletý plzeňský středopolař PAVEL BUCHA byl
o pět dnů později neúnavným tahounem českých
„lvíčat“ v klíčovém zápase o postup na mistrovství Evropy v Řecku. Opět se zapsal i mezi úspěšné střelce, když ve druhé půli za stavu 0:0 zvládl
krizovou situaci - opakovaný pokutový kop!
4

reprezentační povinnosti mladého slávistického stopera Davida Zimy po sobotním
návratu domů neskončily. Jen pár dnů teprve

„Když se začalo mluvit o možném restartu, hodně tvrdě jsme makali a těšili se
na utkání doma se Spartou. Začínali jsme s ní obnovenou ligu už na jaře na Letné, kde
jsme tehdy vyhráli 2:1. I nyní to byl opět vítězný návrat. Sparťanům se předtím povedlo
ve čtvrtečním utkání skupiny Evropské ligy vyhrát 4:1 v Glasgow proti Celtiku a nejspíš si
mysleli, že tentokrát uspějí i proti nám v Plzni, kde se jim nikdy moc nedařilo.

„PRVNÍ DOTEK JSEM ZVLÁDL ASI NEJLÍP!“

dvacetiletý obránce, který vloni na podzim
ještě nastupoval za olomoucké „béčko“
ve třetí lize, byl nyní dodatečné povolán
do „áčka“ národního týmu! Nominaci mu vystavilo zranění vloni operovaného kolena jeho
klubového parťáka Davida Hovorky, který by
jinak nejspíš nastoupil v neděli v Plzni v Lize

Brzký vedoucí gól další průběh zápasu hodně ovlivnil. My jsme se uklidnili, sparťa-

národů proti Izraeli. „Sledovali jsme ho, ale

né naopak znervózněli, protože nám vedení vlastní chybou v rozehrávce nabídli. Vystihli

nechtěli jsme sahat do „jedenadvacítky“,

jsme ji a šli hned do otevřené obrany. Rychlá akce nám dobře vyšla. Stihl jsem kluky

která hrála důležitý kvalifikační zápas s Řec-

vpředu ještě doplnit, „Čermus“ (Aleš Čermák) mi balon prostrčil a první dotek jsem

kem. Chceme ho poznat blíž, proto jsme ho

zvládl asi nejlíp, jak jsem mohl. Zároveň jsem tím vylákal brankáře Nitu, aby proti mně

dodatečně povolali,“ říká na adresu nováčka

vyběhl, takže jsem ho potom mohl přehodit. Do konce první půle jsme ještě přidali další
dvě branky, vedení 3:0 nikdo z nás samozřejmě nepředpokládal.

5

trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

inzerce

inzerce

za národní tým naposledy vloni v červnu.

5
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reprezentant se zranil před utkáním 2. kola

David Pavelka, který ještě před ukončením
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„KLID PŘED PENALTOU MI UŠKODIL…“
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KALENDÁRIUM

I po přestávce jsme měli další šance ke zvýšení tříbrankového náskoku, nastřelili
jsme břevno, tou největší byla penalta těsně před koncem. Před zápasem jsme na ni

  Pokorný
prodloužil v Baníku

byli určeni tři. Oba kluci už v tu chvíli na hřišti nebyli, ale přesto jsem se ostatních zeptal,
-David Beauguel) vystřídal chvilku předtím, tak jsem si balon vzal já. Možná mi trochu

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

Ostravský Baník si pojistil dlouhodobou

uškodilo, že jsem byl v příliš velkém klidu, když jsme vedli 3:0. V duchu jsem si říkal, že

17. LISTOPADU

smlouvou stopera Jakuba Pokorného. Čtyřia-

povedeme 4:0, že se nic nemůže stát. Kopl jsem míč tam, kam jsem chtěl. Vždycky jsem

dvacetiletý stoper dnes podepsal nový kon-

dopředu takhle rozhodnutý, jenže Nita můj úmysl vystihl a penaltu chytil. V nastavení pak

trakt do konce roku 2024. Odchovanec Znoj-

sparťané vstřelili čestný gól, proto v kabině padaly vtípky a narážky, že místo čtyřbran-

ma působí v Ostravě od léta 2016, ale teprve

kové výhry to je jen 3:1 a že jsme zase vzadu neudrželi nulu…

LISTOPAD

jestli to někdo nechce jít kopat, třeba „Kopi“ (Jan Kopic). Další exekutor „Boggy“ (Jean-

1978

a vstřelil tři branky. V aktuální sezoně ještě

1998

2/0

19. LISTOPADU

od loňského podzimu se vypracoval v hráče
základní sestavy. V lize odehrál 44 zápasů

Martin Lukeš

Foto: Vlastimil Vacek

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

na hřišti nechyběl ani minutu. „Kuba stále

20. LISTOPADU

herně roste a je to nepochybně hráč s velkou

1943

perspektivou. Jsme rádi, že s ním při budo-

Ivan Hrdlička

1964-1971

17/2

vání naší koncepce můžeme počítat v dlouhodobém horizontu,“ říká sportovní ředitel
Baníku Alois Grussmann.

  Pekhart se vrátil do Legie
Útočník Tomáš Pekhart nebude české re-

ŠIKOVNÝ STŘEDOPOLAŘ V LOŇSKÉM ZÁPASE
PROTI ŘECKU, V NĚMŽ „LVÍČATA“ V KARVINÉ REMIZOVALA 1:1.

prezentaci k dispozici ani na středeční závěrečné utkání Ligy národů proti Slovensku.
Nejlepší střelec polské Ekstraklasy se s ve-

„MĚL JSEM SI SCHOVAT GÓL DO ŘECKA!“

dením národního týmu dohodl, že už nebudou

V pondělí jsem vyrazil do Prahy na sraz „jedenadvacítky“, kde jsem se opět potkal s klu-

čekat na případné povolení jeho startu ze

ky ze Sparty. S Láďou Krejčím se vzájemně hecujeme před zápasy, při nich a teď jsme

strany UEFA poté, co měl po úterním pozi-

v tom mohli ještě pokračovat včetně té mojí neproměněné penalty. Do debaty a špičkování

tivním testu na COVID-19 další dva odběry

se zapojil i trenér Krejčí, který mi řekl, že doufá, že jsem si nějaký gól schoval taky do Řec-

negativní. Jedenatřicetiletý forvard, který

ka. A ono to do puntíku vyšlo, a ještě k tomu z penalty! Celý mančaft byl nastavený na vý-

naposledy nastoupil v reprezentačním dresu

hru, všichni jsme věděli, že jiný výsledek nám k postupu na mistrovství Evropy nepomůže.

na podzim 2013, se tak pravděpodobného

JIŘÍ KLADRUBSKÝ

I když pár kluků chybělo a Michal Sadílek s Matějem Chalušem patří dlouhodobě k lídrům

comebacku nedočkal, a vrátil se do svého

týmu, panovala na srazu pozitivní nálada. Šanci dostali další kluci z kádru.
inzerce

klubu Legie Varšava.

„POMOHLY NÁM VYLOUČENÍ A ZMĚNY…“

V PLZNI HRAJE PAVEL BUCHA S DVACÍTKOU NA DRESU. PO VÍTĚZNÉM DUELU SE SPARTOU SE
SE SPOLUHRÁČI MOHLI RADOVAT, ŽE SE NA V TABULCE DRUHÉ PRAŽANY DOTÁHLI NA DVA BODY.

První poločas jsme sice měli převahu, ale s předvedeným výkonem nebyli spokojeni. Asi nám přece jen svazovala nohy důležitost zápasu. Řekové pořád cítili šanci, že
když vyhrají dvě domácí utkání s námi a pak se Skotskem, že by se mohli na mistrovství
Evropy ještě dostat. Terén kombinačnímu fotbalu, o který jsme se snažili, taky moc nepřál, protože hřiště nebylo v ideálním stavu. Pomohlo nám vyloučení domácího hráče,
který těsně před přestávkou po odpískaném faulu na půlce ještě šlápl na ležícího Libora
Holíka. V kabině jsme se navzájem burcovali, že když nedokážeme Řeky v deseti porazit,

6

7
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PAVEL BUCHA * Narozen: 11. března 1998 * Výška: 174cm * Váha: 72kg * Stav: svobodný *
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Čechie Kralupy (2004-2006), FK Neratovice
(2006-2008), Slavia Praha (2008-2018), Viktoria Plzeň (2018-2019), Mladá Boleslav (2019),
Viktoria Plzeň (2020-?)
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tak nemáme na EURO, co dělat. Myslím, že nám pomohly i dvě

sáhl. Všichni jsme se seběhli i s náhradníky u rohového praporku,

poločasové změny v sestavě, po příchodu Denise Granečného

kde jsme nechali i ten obrovský balvan, který nás s přibývajícím

a Tomáše Ostráka jsme začali hrát v klasickém rozestavení 4-2-

časem za stále bezbrankového stavu víc a víc tížil.

3-1. Dostali jsme oslabené domácí pod trvalejší tlak, měli jsme
i víc šancí než v první půli.

46/2020
Úterý 17.11.2020
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„ZAČALI JSME SE ZASE BÁT O VÝSLEDEK…“
Jenže se nám nepovedlo dát druhý pojišťující gól a s blížícím se

„DOPŘEDU VÍM, KAM BALON KOPNU!“

koncem jsme se začali bát o výsledek jako předtím v Litvě. Bylo

Po faulu právě na Denise odpískal rozhodčí penaltu. „Šaša“

to psychicky dost náročné. Udělali jsme pár zbytečných faulů, do-

(Ondřej Šašinka) je spolehlivě proměňoval, já jsem byl určený jako

mácí po nich ze standardních situací nakopávali balony do šest-

druhý, i proto, že jsem ji v neděli v lize nedal proti Spartě. Jen jsem

náctky, které jsme je dokázali ubránit a odvrátit. V nastaveném

se ho zeptal, jestli se na ni cítí. Řekl, že jo. Řecký brankář mu ji ale

čase jsem se dostal před vápnem k míči, rozběhl jsem se k půlce

chytil, porušil přitom ale pravidlo, že musí stát nohama na čáře.

a uviděl nabíhajícího Tondu Vaníčka, který vysunul Vaška Drcha-

Sudí proto nechal pokutový kop přes velké protesty Řeků opako-

la a ten střelou mezi brankářovy nohy brejk proměnil. To už jsme

vat. Na penaltový reparát si Ondra už nevěřil. Věděl jsem, že kop-

věděli, že potřebnou výhru nám domácí neseberou. Proto jsme se

nu balon do středu branky a co nejvíc pod břevno. Gólman se sice

radovali jak na hřišti, tak i pak v kabině, nijak jsme se emocím ne-

moc nepohnul, ale na míč, který jsem napálil dost prudce, nedo-

bránili, i když postupovou jistotu ještě nemáme.

PAVEL BUCHA V OBJETÍ SPOLUHRÁČŮ PO PROMĚNĚNÉ PENALTĚ V UTKÁNÍ V ATÉNÁCH,
KTEROU ODSTARTOVALA CESTA ČESKÉHO VÝBĚRU ZA TRIUMFEM 2:0.

V PLZNI PODEPSAL PAVEL BUCHA SMLOUVU DO KONCE ČERVNA 2022. V TÉTO
SEZONĚ NASTOUPIL DO VŠECH SEDMI DOSUD ODEHRANÝCH LIGOVÝCH UTKÁNÍ.

8

na EURO příští rok v Maďarsku a ve Slovinsku vyjde! O víkendu
bude teprve osmým podzimním kolem pokračovat česká liga.

Před půlnocí jsme z Atén odlétali, v Praze jsme byli kolem

Hrajeme v neděli s Viktorkou ve Zlíně, kde bychom chtěli navázat

druhé hodiny v noci. Měl jsem volný víkend, který jsem strá-

týmovým výkonem i výsledkem na vydařené utkání se Spartou.

vil s rodinou, a na trénink do Plzně jsem vyrazil až v pondělí.

Nabitější zápasový program kvůli říjnovému přerušení je teprve

Všichni budeme pochopitelně sledovat, jak dopadne úterní utká-

před námi. Fyzicky se cítím velmi dobře, žádná únava mě ne-

ní Řeků doma se Skoty i ostatní zápasy našich potencionálních

postihla jak proti Spartě, tak v „jedenadvacítce“. Doufám, že mi

konkurentů z jiných kvalifikačních skupin, kdybychom v té naší

to nadále vydrží až do Vánoc, protože těsně před Štědrým dnem

skončili přece jen na druhém místě. Věříme, že to s postupem

hrajeme v Plzni s čerstvým lídrem Slavií…“

9

inzerce
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„VĚŘÍME, ŽE TO
S POSTUPEM NA EURO VYJDE!“
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GÓL TÝDNE

Ramos láme rekordy
V sobotním duelu Ligy národů proti
Švýcarsku skončila po dvou nezdarech
jeho série pětadvaceti proměněných
penalt v řadě, takže Španělsko zachraňovalo remízu 1:1 až v samotném závěru.
Přesto to byl pro jeho kapitána Sergia
Ramose významný zápas i z podstatně
jiného důvodu.

AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

13

Se Skoty na dálku
dvakrát o postup

REKORDMAN SERGIO RAMOS

TAKÉ „LVÍČATA“ SE PEROU SE SKOTY O POSTUP.
V JEJICH PŘÍPADĚ O ZÁVĚREČNÝ TURNAJ ME.

Čtyřiatřicetiletý stoper Realu Madrid totiž
překonal evropský rekord jiné legendy italského brankáře Gianlugiho Buffona v počtu startů za národní tým. Teď má reálně před sebou
ještě další metu a výzvu - stát se i světovým
rekordmanem, neboť k dostižení Egypťana
Ahmada Hasana schází říznému španělskému bekovi jen sedm utkání, byť je ještě těsně
před ním stále rovněž hrající Ahmad Mubarak
z Ománu. V závětří ovšem číhá jeho někdejší
parťák z „bílého baletu“, rovněž nestárnoucí
Cristiano Ronaldo…
EVROPA - FOTBALISTÉ S NEJVÍCE
REPREZENTAČNÍMI STARTY
ZÁPASY

JMÉNO

ZEMĚ

OBDOBÍ

177

*Sergio Ramos

Španělsko

od 2005

176

Gianluigi Buffon

Itálie

1997-2018

169

*Cristiano Ronaldo

Portugalsko

od 2003

167

Vitalijs Astafjevs

Lotyšsko

1992-2010

167

Iker Casillas

Španělsko

2000-2016

Poznámka: Hvězdičkou jsou označeni aktivní hráči.

VÁCLAV TICHÝ PRAHA

PŘESTOŽE SE SKOTY ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VE SKUPINĚ LIGY NÁRODŮ DVAKRÁT
PROHRÁLI, STÁLE MAJÍ ŠANCI NA JEJICH ÚKOR POSTOUPIT DO ELITNÍHO „ÁČKA“.

Hektický reprezentační rok se pomalu chýlí
ke svému konci. Oba české týmy „áčko“ a „jedenadvacítka“ stále hýčkají postupovou naději. Jestli se přemění v radostnou realitu, o tom
však jejich hráči nebudou přímo rozhodovat.
12

V západočeské metropoli se uskuteční i prestižní česko-

„Lvíčata“ už svoji kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy,

-slovenské derby dvou účastníků o rok odloženého EURO 2020,

které se uskuteční s ročním odkladem v Maďarsku a ve Slovin-

na které si naši sousedé vybojovali účast až výhrou v prodloužení

sku, mají za sebou. Musejí ale nyní čekat, jak si v závěrečných due-

čtvrtečního play-off v Belfastu nad domácím Severním Irskem,

lech povedou jejich konkurenti. Skotové je mohou v případě výhry

kde je premiérově vedl místo před měsícem odvolaného české-

v Řecku na první příčce ve skupině ještě předstihnout, neboť při

ho trenéra Pavla Hapala nový kouč Štefan Tarkovič. V zářijovém

bodové rovnosti mají lepší vzájemnou bilanci. Pak by přišla ke slo-

úvodním utkání v Bratislavě svěřenci Jaroslava Šilhavého jedno-

vu postupová varianta číslo dvě, neboť na závěrečný šampionát se

značně dominovali a zaslouženě zvítězili 3:1.

podívá i pět nejlepších celků z druhých míst. I když je pořád ně-

Případná středeční výhra i v odvetě však bude na dálku kon-

kolik výsledkových neznámých v ostatních skupinách, svěřenci

frontována s výsledkem souběžně hraného duelu v Izraeli. Pokud

trenéra Karla Krejčího mají v ruce kliku od dveří do Evropy, kam

se i zde zopakuje předchozí vzájemné měření sil, které na začátku

by se ročník 1998 podíval potřetí v řadě, neboť již startoval na kon-

září skončilo v Glasgow remízou 1:1, bude mít česká radost dvoj-

tinentálních šampionátech „sedmnáctek“ a „devatenáctek“.

násobné parametry, neboť by se v příštím třetím ročníku Ligy

Ve druhém ročníku Ligy národů zbývá odehrát ve skupině B2
ještě závěrečné šesté kolo, které teprve rozluští tajenku, kdo po-

národů ocitl národní tým jako vítěz svojí skupiny mezi evropskou
„šlechtou“.

stoupí do elitního „áčka“ a kdo naopak spadne do „céčka“. O po-

Ať tato postupová přetahovaná se Skotskem dopadne jakkoliv,

stup usiluje Skotsko a Česko, Černý Petr zůstane buď Izraeli, nebo

oba reprezentační výběry se znovu potkají 12. června v Glasgow

Slovensku, a tak je v epilogu o co hrát. Pomohly k tomu v neděli

v úvodním utkání skupiny D na mistrovství Evropy, na které si os-

nejtěsnější jednobrankové výhry Slováků doma na Skoty a Čechů

trovní tým proklestil účast po dlouhých 24 letech ve čtvrtek v pe-

v Plzni nad Izraelci.

naltovém rozstřelu play off v Bělehradě.

13
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AKTUÁLNĚ

KRESBA TÝDNE

Už v sedmé minutě vstřelil po pohledné akci českého týmu
jeho kapitán Vladimír Darida v utkání Ligy národů v Plzni

inzerce

proti Izraeli vedoucí gól, který byl nakonec i vítězný.

14

Alex Král:

„Chceme
mezi
elitu!“
Ve Spartaku Moskva patří mezi klíčové muže, stejnou pozici
si záložník ALEX KRÁL vydobyl i v české reprezentaci. S ní bude
ve středu v Plzni usilovat o postup do skupiny A Ligy národů. Cesta mezi evropskou elitu vede před vítězství nad Slováky a klopýtnutí Skotů na půdě Izraele, který Češi v neděli porazili 1:0.
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ROBERT NEUMANN AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO

S Izraelem jste si připsali tři body, nicméně proč byly
tak rozdílné výkony v prvním a ve druhém poločase? Soupeř si
po přestávce vypracoval několik šancí.
„Samozřejmě cítíme, že tam rozdíl byl. V první půli jsme byli
o něco aktivnější než ve druhé, což bylo asi dané i výsledkem.
Do zápasu se Slováky máme co zlepšovat. Ale celkově si myslím,

„Tedesovi, našemu
kouči ve Spartaku,
je teprve 35 let.“

že jsme neodehráli špatné utkání.“

GÓLEM A ASISTENCÍ ALEX KRÁL VÝRAZNOU MĚROU PŘISPĚL K VÍTĚZSTVÍ 2:1
NAD KOSOVEM, KTERÉ POSLALO ČESKOU REPREZENTACI NA EURO.

18
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ALEX KRÁL NECHYBĚL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ ČESKÉ REPREZENTACE V NEDĚLNÍM UTKÁNÍ
LIGY NÁRODŮ, VE KTERÉM PARTA KOUČE JAROSLAVA ŠILHAVÉHO ZDOLALA IZRAEL 1:0.
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ROZHOVOR

Před zápasem se řešilo složení zálohy. Sedí vám spolupráce s Tomášem Součkem a Vladimírem Daridou?

ROZHOVOR

slední době nedává příliš branek...

„Se Sukem jsem odehrál spoustu zápasů ve Slavii i v repre-

„Nevím, čím by to mohlo být. Šance si vytváříme, jde jen o jejich správnou realizaci. Dřívější zápasy jsme zvládli s dvěma,

podobní, běhaví, každý z nás má i něco navíc. Navzájem si vyho-

třemi góly. Pokud vedeme o gól, můžeme hru určitě kontrolo-

vujeme.“

vat lépe než s Izraelem. Musíme na tom zapracovat. Ale vyhráli

Je důležité, že jsou oba také pohybliví?

jsme, což je pro nás nejdůležitější.“
Motivovala vás porážka Skotů na Slovensku?

kým napadáním. Typologicky na tohle my tři sedíme. Výborně se

„Rozhodně nám udělala radost, máme pořád šanci na postup.

doplňujeme, což je vidět na hřišti i mimo něj. Vycházíme spolu

Nicméně se pro nás ale nic extra nemění. Chtěli jsme vyhrát oba

skvěle.“

zápasy, což stále platí.“

SE SLAVIÍ V SEZONĚ 2018/19 ZÍSKAL ALEX KRÁL CENNÉ
DOUBLE - MISTROVSKÝ TITUL I TRIUMF V DOMÁCÍM POHÁRU.

V REPREZENTACI ALEX KRÁL DOSUD ODEHRÁL 15 DUELŮ, V NICHŽ DVAKRÁT ROZVLNIL SÍŤ.

20
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V závěru jste se třásli o těsný náskok. Mužstvo ale v po-

zentaci, taky s Vláďou se skvěle doplňujeme. Jsme typologicky

„Chceme se prezentovat určitým modelem. Běhavým, s vyso-

46/2020
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ROZHOVOR

Berete vzhledem k možnosti postoupit do skupiny A
středeční zápas se Slovenskem jako finále?
„Asi ano. Chceme vyhrát skupinu a postoupit. Duel se Slováky
je tedy pro nás v tomto ohledu klíčový zápas.“
Být mezi evropskou elitou je určitě lákavé.

ROZHOVOR

máme za sebou těžké zápasy. Vzhledem k tomu, že se nyní během
týdne na reprezentačním srazu hrají tři utkání, jsme rádi, že náš
trenér pošetřil síly a sestavu prostřídal. Byť utkání proti Německu
bylo prestižní, důležitější zápasy jsou v Lize národů.“
Slováci oba těžké duely zvládli. Triumfem nad Severními

jim chceme konkurovat. Protože na mistrovství Evropy v příštím

Iry se kvalifikovali na EURO, v neděli porazili vedoucí Skoty. Budí

roce nás nečeká lehká skupina. Čím víc utkání proti nejlepším

respekt?

jsme rozhodně pro, abychom postoupili.“
O to větší motivaci ve středu budete mít?
„Těší mě, že jsme ve hře o postup do posledního kola. Bylo by
pro nás hodně prestižní, kdybychom se dostali mezi nejlepší evropská mužstva.“

23

„Myslím, že ano. Většina z nás má velkou vytíženost v klubu,

„V té skupině jsou nejlepší týmy, právě s nimi se chceme měřit,

soupeřům, tím pro nás líp. Načerpáme víc zkušeností. Myslím, že

46/2020
Úterý 17.11.2020

„V dobrém slova smyslu ano. V posledních měsících jsme proti nim odehráli dobrá utkání, dominovali jsme. Ale jde přece jen
o malé derby, v něm se musí člověk maximálně koncentrovat.“
Slováky jste za posledních čtrnáct měsíců porazili třikrát v řadě. Lze na tuto bilanci spoléhat?
„Utkání bude hodně i o jejich hlavách, ani pro ně nebude jedno-

Může být pro český tým malá výhoda, že Slováci mají

duché. Jde jim o udržení ve skupině B Ligy národů. Ale myslím, že

v nohách dva ostré zápasy z minulého týdne? Vy jste ve středeč-

pokud budeme předvádět stejnou hru jako doteď, máme na to je

ní přípravě s Německem protočili sestavu a šetřili síly.

porazit.“

ČESKÝ ZÁLOŽNÍK PATŘÍ KE KLÍČOVÝM HRÁČŮM MOSKEVSKÉHO KLUBU
A VE 14 LIGOVÝCH DUELECH LETOŠNÍ SEZONY NECHYBĚL ANI MINUTU.

Pod novým kouče Tarkovičem se prezentují odlišným pojetím. Může to být pro vás menší neznámá?

Na klubové úrovni se vám daří, s moskevským Spartakem atakujete v ruské lize nejvyšší příčky...

„Změna na lavičce jim může pomoct. Příchod nového trenéra

„Vzhledem k minulé sezoně je vidět, že si tým sednul, sehrál

všechny hráče vyhecuje, chtějí se ukázat, aby pod ním nastupovali

se. Celou dobu se skládal. Máme hodně mladých hráčů. V ruské

v dalších zápasech. Nový kouč přinese nový impuls. Každopádně
nás čeká úplně rozdílné utkání, než které jsme absolvovali nedáv-

Alex Král

no na Slovensku.“
Budete ale také potřebovat pomoc Izraelců. Můžou obrat
Skoty o body?
„Věřím že ano. Je těžké hrát v Izraeli, má šikovné hráče, kteří se
umí v koncovce prosadit. Věřím, že nám pomůžou.“
Skotsko uspělo v baráži o EURO. Vítáte, že bude v naší
skupině namísto Srbska, které se Skoty nezvládlo penaltový
rozstřel?
„Jestli budou v hledišti diváci, bude to fajn. Nastoupit proti
Skotům na jejich půdě by bylo skvělé. Navíc s nimi máme čerstvé
zkušenosti, víme, co od nich čekat. Ale ve finále je asi jedno, proti
komu budeme na mistrovství Evropy stát. Spíš jsme byli zvědaví,
kdo z nich postoupí.“

22
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svobodný, přítelkyně Markéta * Fotbalový post: obránce, záložník * Hráčská kariéra: Moravská Slavia Brno (2004-2008),
Zbrojovka Brno (2008-2013), Slavia Praha (2013-2017), FK Teplice
(2017-2019), Slavia Praha (2019), Spartak Moskva (2019-?)
Česká reprezentace: 15/2 * Česká liga: 61 zápasů/ 1 gól * Ruská
liga: 33/0 * Největší úspěchy: postup na ME (2019), postup do základní skupiny Ligy mistrů (2019), mistr české ligy (2019), vítěz
MOL Cupu (2019), čtvrtfinalista Evropské ligy (2019), semifinalista
EURO U19 (2017)

inzerce

inzerce

DRES SPARTAKU MOSKVA OBLÉKÁ OD LOŇSKÉHO ZÁŘÍ, PRAŽSKÁ SLAVIA
ZA JEHO PŘESTUP VYINKASOVALA 12 MILIONŮ EUR (ZHRUBA 315 MILIONŮ Kč).

Narozen: 19. května 1998 * Výška: 185cm * Váha: 72kg * Stav:
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lize jsme suverénně nejmladší celek, v Evropě jsme mezi deseti

do hlavní fáze Ligy mistrů, což je hodně lákavé. Máme nejvyš-

nejmladšími. Chybí nám sice zkušenosti, ale všechno si správně

ší ambice. Ale vzhledem k průběhu minulé, nepovedené sezony,

sedá. Prezentujeme se také jiným stylem. Jsem rád, že se nám

chceme skončit do třetího místa.“

takhle daří.“
Jedná se o zásadní změnu?

25

Ve Spartaku jste plně vytížený, odehrál jste prakticky
všechno. Ukazuje se, že jste loni v létě udělal správný krok?

„Držíme nadále míč, ale kombinujeme trochu jiným stylem.

„Rozhodně. Ze začátku jsem měl strach, vyměnil se trenér.

Myslím, že tohle je největší změna. Trochu jsme začali i promě-

Je těžké, když přijdete do zahraničí a odvolají kouče. Paradoxně

ňovat šance, uplynulou sezonu jsme nebyli produktivní. Tohle je

mi ale změna na lavičce pomohla, s trenérem Tedescem jsme si

pozitivní rozdíl. Sezona je ale ještě dlouhá, v ruské lize se většinou

skvěle sedli. Byl jsem rád, že první zápasy pod ním mi vyšly. Jsem

hraje do posledního kola.“

nanejvýš spokojený.“

Láká Spartak titul?

46/2020
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Tedescovi je teprve 35 let. Zapadá do mladého kolektivu?

„Stoprocentně. Povedl se nám start do podzimu, rozhodně

„V týmu jsou dva kluci starší, než je on. On se ale mezi nás hodí.

chceme titul, chceme evropské poháry. Ruský mistr jde přímo

I kondiční kouči jsou staří do čtyřiceti let. Přestože je trenér mladý, u mužstva má respekt.“
Jak jste na tom s ruštinou?

„Čeká nás jiný zápas
než na Slovensku!“

„Byl jsem v Moskvě půl roku sám, hodně času jsem trávil s ruskými spoluhráči i kluky ze zahraničí. Na rozhovor v ruštině se ještě necítím, ale dokážu se spoluhráči komunikovat. Pokud nevím
slovíčko, vypomůžu si jednoduchým anglickým. Jsme mladí, zajímají nás plus minus stejné věci, takže si dobře rozumíme.“

24
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ZATÍMCO LONI V RUSKÉ LIZE SPARTAK SKONČIL SEDMÝ, LETOS I DÍKY SKVĚLÝM VÝKONŮM ČESKÉHO
REPREZENTANTA PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ A AKTUÁLNĚ JE V TABULCE TŘETÍ S DVOUBODOVOU ZTRÁTOU NA ČELO.
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky
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„Mistrovská“
výhra
po „přátelské“
porážce!
Nejprve padli 0:1 v přátelském mači v Německu, ale následnou
výhrou 1:0 nad Izraelem, kterou gólově zařídil kapitán Vladimír
Darida, si čeští fotbalisté zajistili důležité tři body a s nimi i šanci
zvítězit ve své skupině Ligy národů!
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Tříbodový skluz Daridy

ČESKÝ TÝM, KTERÝ V PLZNI VYBĚHL DO ZÁPASU LIGY NÁRODŮ PROTI IZRAELI.

Podobně jako před měsícem při výhře 2:1 v Izraeli reprezentační tým brzy otevřel skóre. V 7. minutě se Jankto z vlastní poVLADIMÍR DARIDA BYL JEDINÝM STŘELCEM UTKÁNÍ S IZRAELEM.

loviny protáhl podél postranní levé čáry a centrem našel Daridu,
který v souboji se dvěma izraelskými obránci v šestnáctce udržel

30

míč a poslal ho zpět na Ondráška. Plzeňský forvard však nevypálil, ale chytře přistrčil balon doprava volnému Coufalovi, který
našel v ideální pozici před brankou Daridu. Kapitán pak moderní
rychlou akci zakončil pohotovým skluzem, kterým usměrnil míč

Branka: 7. Darida. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srbsko). ŽK: Ondrášek
(Česko). ČK: 81. Abd Elhamed (Izrael). Bez diváků.
Česko: Vaclík - Coufal, Kalas, J. Brabec, Matějů - T. Souček, Král - Masopust (61. J. Kopic), Darida
(89. Dočkal), Jankto (81. Vydra) - Ondrášek (61. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.
Izrael: Marciano - Bitton, Tibi, Abd Elhamed - Dasa, Perec (73. Weissman), Natcho (46. Lavi), Golasa
(86. Abu Fani), Tawatha (46. Menachem) - Zahavi, Solomon. Trenér: Ruttensteiner.

do izraelské branky.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?

SKUPINA B2 LIGY NÁRODŮ
1.

Skotsko

5

3

1

1

5:3

10

2.

ČESKO

5

3

0

2

7:5

9

3.

Izrael

5

1

2

2

6:7

5

4.

Slovensko

5

1

1

3

5:8

4
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ČESKO - IZRAEL 1:0 (1:0)

„Byl to velice těžký zápas s nervozitou až do konce. Dobře jsme se do něj vstoupili,
dali jsme rychlý gól po krásné akci. Pak tam měl Jakub Jankto na noze pojišťující gól.
Bylo by to veselejší, nicméně jsme nedali. Druhý poločas soupeř prostřídal, dostal nás
pod tlak několika rohy, ale ubránili jsme to. Sami jsme měli další protiútoky, ale bohužel
jsme je nedotáhli. Soupeř se tlačil dopředu i v deseti, ale zvládli jsme to. V úplném závěru nás podržel Tomáš Vaclík, když vyrazil nebezpečnou střelu Zahavího.“

inzerce

inzerce

Po nejtěsnější středeční porážce 0:1 v Lipsku s Německem zdolal v neděli
v Plzni český národní tým stejným výsledkem v předposledním kole Ligy národů Izrael a udržel si tak šanci na vítězství ve skupině B2 znamenající postup mezi kontinentální elitu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ztrácejí
na druhém místě bod na vedoucí Skotsko, které odpoledne prohrálo rovněž
0:1 v Trnavě se Slovenskem. K předskočení lídra potřebuje Česko porazit
ve středečním epilogu opět v Plzni ve federálním derby Slovensko a na dálku držet palce Izraelcům, aby doma se Skotskem neprohráli.

UTKÁNÍ SKUPINY B2
LIGY NÁRODŮ V PLZNI
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Izraelci, kteří venku v základní hrací době třikrát za sebou ne-

Sám před Vaclíkem ale špatně trefil míč. Poté jeho volej zblokoval

prohráli, sice chvílemi více drželi balon, ale k výraznější šanci se

Matějů, v další šanci hostů přestřelil Perec. Po hodině hry poslal

v první půli nedostali. Naopak domácí mohli několikrát zvýšit.

kouč na trávník Krmenčíka s Kopicem, který ale v nadějné akci

Agilní byl především Jankto, kterého nejprve v 16. minutě vychy-

nepřihrál přesně nabíhajícím spoluhráčům. Izraelci, kteří jen jed-

tal hostující brankář. Poté křídelník Sampdorie Janov hlavou mí-

nou hráli na velké akci v roce 1970 na mistrovství světa v Mexiku,

řil mimo stejně jako v 31. po individuální akci. V 38. minutě Kalas

v závěru nepříjemně tlačili. V 81. minutě jim zkomplikoval situaci

po centru Daridy hlavičkoval jen do gólmana. Dvě minuty po pau-

Abd Elhamed, když zahrál rukou před unikajícím Kopicem a roz-

ze měl první velkou šanci nejlepší izraelský střelec Zahavi, který

hodčí Jovanovič ho vyloučil. Hosté i v deseti ještě měli jednu šanci,

v minulém utkání rozhodl hattrickem o výhře 3:2 na Slovensku.

v 88. minutě vychytal Zahaviho skvěle Vaclík.

33

TOMÁŠ SOUČEK PLNIL PŘEDEVŠÍM DEFENZIVNÍ ÚKOLY. V TOMTO SOUBOJI
NEDAL ŠANCI HBITÉMU IZRAELSKÉMU ÚTOČNÍKOVI SOLOMONOVI.

32
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JAKUB JANKTO BYL NA ZAČÁTKU GÓLOVÉ AKCE
ČESKÉHO TÝMU A PROTI IZRAELCŮM PŘEDVEDL KVALITNÍ VÝKON.

46/2020
Úterý 17.11.2020

34

46/2020
Úterý 17.11.2020

REPREZENTACE

REPREZENTACE

46/2020
Úterý 17.11.2020

35

Skvělý Pavlenka

BOŘEK DOČKAL V SOUBOJI S NĚMECKÝMI PROTIHRÁČI.

Oba týmy nastoupily s hráči, kteří většinou nepatří do základních sestav. Debut za „áčko“ si odbyl Václav Černý, v nezvyklém
složení se představila obrana a na hrotu útoku dostal šanci Krmenčík. Německý trenér Löw dal před Ligou národů volno oporám včetně hvězd Bayernu.

NĚMECKO - ČESKO 1:0 (1:0)

ZÁSLUHOU VÝBORNÉHO VÝKONU JIŘÍHO PAVLENKY
INKASOVAL ČESKÝ TÝM V LIPSKU JEDINOU BRANKU.

Branka: 13. Waldschmidt. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lotyšsko).
ŽK: T. Souček (Česko). Bez diváků.

34

Německo: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Neuhaus, Gündogan (46. Dahoud), Max (69. Schulz) Hofmann (20. Amiri), Waldschmidt, Brandt. Trenér: Löw.
Česko: Pavlenka - Matějů, J. Brabec, Jemelka, F. Novák (46. T. Souček) - Holeš - V. Černý (46. Jankto), Dočkal (69. Darida), Barák (68. Král), J. Kopic (78. Ondrášek) - Krmenčík (46. Vydra). Trenér:
Šilhavý.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ?
„Narazili jsme na velmi silný tým. Němci hráli v tempu, s chutí, dostávali se do šancí.
Nesehraností jsme v první půli dělali spoustu chyb a nabízeli jsme jim šance. Nezachytávali jsme jejich rychlost a tah na branku. Velký dík patří Jirkovi Pavlenkovi, který zvládl
několik šancí soupeře. Když jsme v druhém poločase prostřídali, vypadalo to trochu
jinak a hra se začala vyrovnávat. Ke konci jsme měli nějaké možnosti. Asi by to nebylo
zasloužené, kdybychom dali gól a vyrovnali, ale šance jsme měli.“

35

JEDNU Z MÁLA MOŽNOSTÍ KE SKÓROVÁNÍ
V DUELU V NĚMECKU NEPROMĚNIL MATĚJ VYDRA.

inzerce

inzerce

Čeští reprezentanti prohráli v přípravném utkání v Německu 0:1. Zápas
v Lipsku rozhodl pro čtyřnásobné mistry světa a trojnásobné evropské šampiony ve 13. minutě Luca Waldschmidt. Národní tým, který se musel obejít
bez nejlepšího střelce polské Ekstraklasy Tomáše Pekharta, jemuž stejně
jako Pavelkovi nevyšel reprezentační comeback, neboť měl den před utkáním pozitivní test na COVID-19, prohrál s Německem potřetí za sebou a posedmé z devíti vzájemných duelů v samostatné historii.
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Jako první zahrozili hosté, Dočkal ale v šesté minutě přihráv-

brejk střídajícího Amiriho a stejnému hráči zkazil radost i vzápě-

ku od Matějů mezi tyče nedokázal tečovat. Ve 13. minutě udeřilo

tí. Kouč Šilhavý poslal do druhé půle tři střídající hráče Součka,

na opačné straně. Brankář Pavlenka vyrazil Neuhausovu střelu

Jankta a Vydru. Löw nasadil čerstvého Dahouda, který po hodi-

do strany a po Maxově přihrávce zblízka nezaváhal nepokrytý

ně vypálil bodlem těsně vedle. Pak se hrálo dlouho bez šancí,

Waldschmidt. Ve 28. mohli mistři světa z roku 2014 zvýšit, do Gün-

až v 77. minutě napálil odražený balon zpoza vápna do spojnice

doganovy střely ale stihl v poslední chvíli skočit Novák. Poté udě-

břevna a tyče Neuhaus. O pět minut později byl blízko k vyrovnání

lal velkou chybu v rozehrávce Jemelka, ale domácí Brandt vypálil

střídající Vydra, který si naběhl na Janktův centr, ale jeho hlavič-

mimo. V závěru poločasu český celek dvakrát podržel skvělými

ku vyrazil gólman Trapp. Němci, kterým v průběhu zápasu upřel

zákroky gólman Pavlenka, který se kvůli koronavirové situaci

rozhodčí dvě penalty za ruce českých hráčů, už vedení udrželi

vrátil po zápase do bundesligových Brém. Ve 43. minutě vychytal

a poprvé po roce neinkasovali.

inzerce

KOUČ JAROSLAV ŠILHAVÝ MĚL V LIPSKU DOST DŮVODŮ
K PŘIPOMÍNKÁM K VÝKONU SVÝCH SVĚŘENCŮ.
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Ostrý vstup
do kvalifikace MS 2022

BÝVALÝ REPREZENTANT A NYNÍ MANAŽER
LIBOR SIONKO SLEDUJE I PŘÍPRAVU NÁRODNÍHO TÝMU.

MANAŽER ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU LIBOR SIONKO NA TISKOVÉ
KONFERENCI SPOLEČNĚ S TRENÉREM JAROSLAVEM ŠILHAVÝM.

38

Bydlet bude v hotelovém komplexu Silena, kde plánoval závěrečnou přípravu už letos a který bude mít vzhledem ke COVID-19 jen

i na organizaci. Stejný režim bude v září,“ konstatuje manažer ná-

pro sebe. „Máme připravený kemp v Itálii, který nám hradí náš

rodního týmu Libor Sionko. Konkrétní soupeře poznají svěřenci

komerční partner Ski- & holiday area Gitschberg Jochtal a kte-

trenéra Jaroslava Šilhavého 7. prosince, při losu budou v třetím

rý nám nabídne skvělé možnosti na trénink. Najdeme tam vše, co

výkonnostním koši.

potřebujeme, ideální podmínky i potřebný klid,“ říká reprezentač-

V létě čeká reprezentaci evropský šampionát, který byl kvůli

ní manažer a dodává: „A pak bude EURO. Uvidíme, jaká budou pla-

pandemii covidu-19 přeložen z letošního léta. Na mistrovství se

tit opatření ohledně koronaviru. Moc bych si přál, aby mistrovství

bude tým chystat na kempu v Jižním Tyrolsku na severu Itálie.

Evropy už bylo i s fanoušky na stadionu.“

39

inzerce
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Čeští fotbalisté vstoupí do příštího roku v březnu úvodními třemi zápasy
kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. Stejně jako letos
v říjnu a listopadu se budou hrát i v březnovém a zářijovém reprezentačním termínu příštího roku nezvykle tři místo tradičních dvou utkání.

„V březnu nás čekají tři ostré zápasy kvalifikace mistrovství
světa, které budou strašně důležité. Bude to náročné pro hráče

40

LIGA NÁRODŮ

46/2020
Úterý 17.11.2020

LIGA NÁRODŮ

LIGA NÁRODŮ A

LIGA NÁRODŮ C

SKUPINA 1

SKUPINA 1

1.

Itálie

5

2

3

0

5:2

9

1.

Černá Hora

5

3

1

1

6:2

10

2.

Nizozemsko

5

2

2

1

5:3

8

2.

Lucembursko

5

3

0

2

7:5

9

3.

Polsko

5

2

1

2

5:4

7

3.

Ázerbájdžán

5

1

2

2

2:4

5

4.

Bosna a Hercegovina

5

0

2

3

3:9

2

4.

Kypr

5

1

1

3

2:6

4

SKUPINA 2

SKUPINA 2

1.

Belgie

5

4

0

1

12:4

12

1.

Severní Makedonie

5

2

3

0

9:7

9

2.

Dánsko

5

3

1

1

6:3

10

2.

Arménie

5

2

2

1

8:6

8

3.

Anglie

5

2

1

2

3:4

7

3.

Gruzie

5

1

3

1

6:6

6

4.

Island

5

0

0

5

3:13

0

4.

Estonsko

5

0

2

3

5:9

2

1.

Francie

5

4

1

0

8:3

13

1.

Slovinsko

5

4

1

0

8:1

13

2.

Portugalsko

5

3

1

1

9:2

10

2.

Řecko

5

3

2

0

6:1

11

3.

Chorvatsko

5

1

0

4

7:13

3

3.

Kosovo

5

0

2

3

3:6

2

4.

Švédsko

5

1

0

4

3:9

3

4.

Moldavsko

5

0

1

4

1:10

1

SKUPINA 3

SKUPINA 3

SKUPINA 4
1.

Německo

5

2

3

0

10:7

9

2.

Španělsko

5

2

2

1

7:3

3.

Ukrajina

5

2

0

3

5:10

4.

Švýcarsko

5
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0

3

2

6:8

KYPR ZDOLAL LUCEMBURSKO,
V TABULCE JE ALE STÁLE POSLEDNÍ.

LIGA NÁRODŮ D

SKUPINA 4

ANGLIE PADLA V BELGII
A NA PRVNÍ PŘÍČKU UŽ NEDOSÁHNE.

SKUPINA 1

1.

Bělorusko

5

3

1

1

8:5

10

8

2.

Albánie

5

2

2

1

5:2

8

1.

Faerské ostrovy

5

3

2

0

6

3.

Litva

5

1

2

2

3:6

5

2.

Malta

5

2

2

4

3.

Lotyšsko

5

0

4

4.

Andorra

5

0

3

4.

LIGA NÁRODŮ B

Kazachstán

5

1

1

3

4:7

SKUPINA 1
RAMOS ZAHODIL DVĚ PENALTY A ŠPANĚLÉ
REMIZOVALI SE ŠVÝCARY 1:1.

8:4

11

1

7:5

8

1

3:4

4

2

3

1:6

2

SKUPINA 2

1.

Rakousko

5

4

0

1

8:5

12

1.

2

1

0

2:0

7

Norsko

4

3

0

1

11:3

9

Gibraltar

3

2.

2.

1

1

1

2:1

4

Rumunsko

4

1

1

2

4:8

4

Lichtenštejnsko

3

3.

3.

0

2

2

0:3

2

Severní Irsko

5

0

1

4

3:10

1

San Marino

4

4.

SKUPINA 2
1.

Skotsko

5

3

1

1

5:3

10

2.

ČESKO

5

3

0

2

7:5

9

3.

Izrael

5

1

2

2

6:7

5

4.

Slovensko

5

1

1

3

5:8

4

1.

Rusko

5

2

2

1

9:7

8

2.

Maďarsko

5

2

2

1

5:4

8

3.

Turecko

5

1

3

1

6:6

6

4.

Srbsko

5

0

3

2

4:7

3

SKUPINA 3

1.

Wales

5

4

1

0

4:0

13

2.

Finsko

5

4

0

1

6:2

12

3.

Irsko

5

0

2

3

1:4

2

4.

Bulharsko

5

0

1

4

2:7

1
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SLOVÁK JÁN GREGUŠ SE RADUJE
Z VÍTĚZNÉ TREFY PROTI SKOTSKU.

41

MALTA PO TRIUMFU NAD ANDORROU
UŽ MÁ NA KONTĚ DVĚ VÝHRY.

inzerce

inzerce

SKUPINA 4

44

46/2020
Úterý 17.11.2020

ROZHOVOR

ROZHOVOR

46/2020
Úterý 17.11.2020

45

Michal Ďuriš: „Nejdůležitější
gól v reprezentaci!“

PO ROZHODUJÍCÍM ĎURIŠOVĚ GÓLU V PRODLOUŽENÍ PROPUKLA SLOVENSKÁ EUFORIE.

„POSTUP VĚNUJU VŠEM SLOVÁKŮM“

MICHAL ĎURIŠ ZAŘÍDIL VÍTĚZNOU BRANKOU
V SEVERNÍM IRSKU POSTUP SLOVÁKŮ NA FINÁLOVÝ TURNAJ ME.

možný. Ale hráli jsme dál, podařilo se nám vzít si postup zpátky.

„Pořád mi nedochází, co se stalo, co jsme dokázali. Uvědomí-

Při mém gólu jsem dostal přihrávku od Jury Kucky, míč se odrazil

me si to asi až postupem času. Program je bohužel nabitý, nebyla

od obránce do běhu. Snažil jsem se jen trefit bránu. Asi kdybych

možnost si tento úspěch pořádně užít. Postup na EURO považuju

nad zakončením hodně přemýšlel, trefil bych rohový praporek.

za velkou věc, máme radost, že si po pěti letech zopakujeme účast

(směje se) Jak se balon objevil v síti, byl jsem v obrovské euforii.

na mistrovství Evropy. Postup věnuju všem Slovákům, kteří týmu

Stejně jako všichni ostatní spoluhráči a realizační tým.

drželi palce, kvůli pandemii koronaviru nemohli být s námi na sta-

„PRIORITOU BYL POSTUP NA EURO“

ství patří jim. Na reprezentační úrovni jde o můj nejdůležitější gól,

V Lize národů se nám příliš nedaří. Naším hlavním cílem

Převzal přihrávku od Juraje Kucky, vběhl do šestnáctky Severních Irů
a nezadržitelně zavěsil. Útočník MICHAL ĎURIŠ gólem v prodloužení středečního finále baráže zajistil Slovensku výhru 2:1 znamenající postup
na EURO. Muž, který zažil s Plzní dvě účasti v Lize mistrů, se ve středu vrátí do Doosan Arény, kde nastoupí proti Čechům v duelu Ligy národů.

budu na něj celý život vzpomínat. Těžko říct, jestli je nejdůležitější

ale bylo dostat se na evropský šampionát. Tomu jsme podřídili

celkově. Za Plzeň jsem vstřelil branku, která nás dostala do zá-

všechno, což se vyplatilo. Liga národů je zajímavá soutěž, ale pro

kladní skupiny Ligy mistrů.

nás byla opravdu priorita účast na EURO. Postupový zápas v Bel-

inzerce

dionu v Belfastu. Cítili jsme ale i na dálku, že stáli za námi, vítěz-

45

„BYL JSEM V OBROVSKÉ EUFORII“

li jsme doma porazili vedoucí Skotsko. K udržení se ve skupině B

Bylo hodně nepříjemné, když jsme ke konci utkání dostali vy-

budeme potřebovat bodovat ve středu s Českem, což bude hod-

rovnávací gól. Drželi jsme už postup v ruce, najednou jsme neměli

ně těžký zápas. I tak věřím, že to pro nás nakonec v Lize národů

nic a šlo se do prodloužení. Říkal jsem si v duchu, že to snad není

dobře dopadne a zachráníme se v ní.

inzerce
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fastu nám dodal sebevědomí, zabrali jsme i v Lize národů, v nedě-
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„TĚŠÍM SE NA NÁVRAT DO PLZNĚ“

ROZHOVOR

47

Evropské lize nebo v české lize. Mám v Plzni strašně moc zná-

Je super, že se proti Čechům hraje v Plzni, kde jsem prožil

mých a kamarádů. Je otázka, jestli se kvůli opatřením proti ko-

spoustu fantastických sezon. Moc se na středu těším. Jen mě

ronaviru vůbec s někým z nich potkám. Je legrační, že z většiny

mrzí, že na stadion nemůžou přijít diváci, návrat bych si užil určitě

mých někdejších plzeňských spoluhráčů jsou už trenéři. Napří-

víc. Až vstoupím na trávník Doosan Arény, vybaví se mi vzpomínky

klad Baky (Marek Bakoš) nebo Koza (Matúš Kozáčik). Oba snad

na velké zápasy, které jsme s Viktorkou odehráli. V Lize mistrů,

přijdou na stadion mě pozdravit.

K UTKÁNÍ S ČESKOU REPREZENTACÍ SE MICHAL ĎURIŠ VRÁTÍ NA STADION
PLZEŇSKÉ VIKTORIE, V JEJÍMŽ DRESU PROŽIL NEJLEPŠÍ ČÁST SVÉ FOTBALOVÉ KARIÉRY.

MICHAL S RODINOU - S MANŽELKOU ROMANOU,
DCEROU ROMANKOU A SYNEM TEEM.

46

47

inzerce

inzerce

46/2020
Úterý 17.11.2020

48

46/2020
Úterý 17.11.2020

ROZHOVOR

„S OMONIÍ JSME DOBYLI
HISTORICKÝ ÚSPĚCH“
V létě jsem přestoupil do Omonie Nikósie. Problém s aklimatizací nebyl, na Kypru už působím třetí rok. Znám prostředí,
lidi i ligu. V mužstvu navíc působí dva Češi, Honza Lecjaks a Michael Lüftner, a také Slovák Hlubočan. Po několika letech jsem
si mohl zahrát Ligu mistrů, byť jen předkola. Nakonec jsme se
kvalifikovali do hlavní fáze Evropské ligy, máme možnost konfrontace s Eindhovenem, PAOKem Soluň a Granadou. Jde o největší úspěch v historii klubu, Omonia v základní skupině evropského poháru nikdy nehrála. Vzhledem k účasti v Evropské lize
a náročnému programu jsme v kyperské lize poztráceli hodně
bodů, obhajoba nebude jednoduchá. Věřím ale, že brzy naskočíme na vítěznou vlnu.“

ROZHOVOR

Michal Ďuriš

49

LETOS V SRPNU PŘESTOUPIL
SLOVENSKÝ ÚTOČNÍK DO OMONIE NIKÓSIA.

Narozen: 1. června 1988 * Výška: 183cm * Váha: 75kg * Státní
příslušnost: Slovensko * Stav: ženatý, manželka Romana, dcera
Romanka (6), syn Teo (3) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Dubová (1995-2002), Banská Bystrica (20022010), Viktoria Plzeň (2010-2014), Mladá Boleslav (2014-2015),
Viktoria Plzeň (2015-2017), Orenburg (Rusko, 2017-2018), Anorthosis Famagusta (Kypr, 2018-2020), Omonia Nikósie (Kypr, 2020?) * Slovenská reprezentace: 49 zápasů/ 6 gólů * Česká liga:
164/38 * Největší úspěchy: postup na EURO (2020), 3x mistr České republiky (2010/2011, 2012/2013, 2015/2016), účastník základní
skupiny Ligy mistrů (2011-2012, 2013-2014), osmifinalista Evropské ligy (2014), vítěz Českého superpoháru (2011)

PO ROČNÍM ANGAŽMÁ V RUSKU SE MICHAL ĎURIŠ VYDAL ZA TEPLEM NA KYPR.
NEJPRVE ZDE DVA ROKY PŮSOBIL V KLUBU ANORTHOSIS FAMAGUSTA.

MICHAL ĎURIŠ V DUELU PROTI ČESKÉ REPREZENTACI
V LISTOPADU 2012, V NĚMŽ SLOVENSKÝ TÝM V OLOMOUCI PROHRÁL 0:3.
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www.GOL.cz

FOTBALOVÝ
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU
VYJDE V ÚTERÝ
24. 11. 2020

52

46/2020
Úterý 17.11.2020

BARÁŽ ME

BARÁŽ ME

46/2020
Úterý 17.11.2020

53

Český tým opět
narazí na Skoty
ZATÍMCO NA ME 2016 DOKRÁČEL ISLAND DO ČTVRTFINÁLE, NADCHÁZEJÍCÍHO
ŠAMPIONÁTU SE PO PORÁŽCE 1:2 S MAĎARSKEM VŮBEC NEZÚČASTNÍ.

SKOTSKÁ RADOST. CELEK KOUČE CLARKEA V PENALTÁCH
PORAZIL SRBY A NA EURO SI ZAHRAJE POPRVÉ OD ROKU 1996.

Na závěrečný turnaj o rok odloženého mistrovství Evropy

Skoty, kteří na podzim v Lize národů český tým dvakrát porazili

postoupily podruhé za sebou Slovensko, které vyhrálo v Sever-

v Olomouci a v Glasgow, poslal v Bělehradu do vedení ve 52. mi-

ním Irsku 2:1 po prodloužení, a Maďarsko, jež díky dvěma gólům

nutě Ryan Christie. Domácí srovnali v 90. minutě zásluhou Luky

v úplném závěru otočilo doma s Islandem stav z 0:1 na 2:1. Poprvé

Joviče. Rozhodující penaltu proměnil v páté sérii Kenny McLean.

v historii se na EURO představí Severní Makedonie, která zvítězila
v Gruzii 1:0 gólem Gorana Panděva.

52

FINÁLE PLAY OFF KVALIFIKACE ME
PODLE UMÍSTĚNÍ V LIZE NÁRODŮ

53

Skupina A (Řím, Baku): Turecko, Itálie, Wales, Švýcarsko
Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Dánsko, Finsko, Belgie, Rusko

Skupina A: Maďarsko - Island 2:1 (0:1)

Skupina C (Amsterdam, Bukurešť): Nizozemsko, Ukrajina, Rakousko, Severní Makedonie

Skupina B: Severní Irsko - Slovensko 1:2 po prodl. (1:1, 0:1)

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, Chorvatsko, Skotsko, Česko

Skupina C: Srbsko - Skotsko 1:1 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 4:5

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Švédsko, Polsko, Slovensko

Skupina D: Gruzie - Severní Makedonie 0:1 (0:0)

Skupina F (Mnichov, Budapešť): Maďarsko, Portugalsko, Francie, Německo

inzerce

inzerce

Česká reprezentace si na EURO 2020 příští rok kromě Anglie a Chorvatska zahraje se Skotskem, které ve finále baráže zvítězilo v Srbsku po penaltách 5:4. V normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1:1. Právě
s domácím Skotskem začnou Češi 14. června v Glasgow základní skupinu D. Skotové hráli na evropském šampionátu naposledy v roce 1996.

ZÁKLADNÍ SKUPINY
MISTROVSTVÍ EVROPY VE FOTBALE 2020

54
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Slovensko otevřelo skóre v 17. minutě po trefě Juraje Kucky.

světa Francouzi a vítězové posledního EURO Portugalci. Proti

V 87. minutě si však hostující bek Milan Škriniar srazil nešťastně

Francii a Portugalsku nastoupí doma v Budapešti, Německo vy-

míč do vlastní sítě a zápas šel do prodloužení. V něm v 110. minutě

zvou v Mnichově.

rozhodl bývalý útočník Plzně či Mladé Boleslavi Michal Ďuriš. Slo-

Sedmatřicetiletý veterán Panděv rozhodl zápas proti výběru

váky, které poprvé vedl trenér Štefan Tarkovič, čekají na šampio-

slovenského trenéra Vladimíra Weisse v 56. minutě. Ilija Nesto-

nátu Polsko, Španělsko a Švédsko.

rovski mu přihrál před branku a kapitán hostů zblízka nezaváhal.

Island poslal v Budapešti do vedení v 11. minutě Gylfi Si-

Někdejší československý reprezentant vzal zodpovědnost za ne-

gurdsson, který z přímého kopu nepříliš prudkou střelou zaskočil

příznivý výsledek na sebe. „Všichni v Gruzii doufali, ale nevyšlo to.

brankáře Gulacsiho. V 88. minutě srovnal zblízka střídající Loic

Byli lepší než my a zasloužili si postoupit. Přeju jim hodně štěstí.

Nego a ve druhé minutě nastavení dokonal maďarský obrat stře-

Moje práce tady skončila, zbývají už jen dva zápasy Ligy národů. Je

lou zpoza vápna Dominik Szoboszlai, který korunoval svoje sólo

velmi smutné skončit takhle,“ smutně konstatoval šestapadesáti-

z vlastní poloviny. Na závěrečném turnaji si Maďaři zahrají v pa-

letý kouč. Severní Makedonie se premiérově na EURO představí

pírově nejatraktivnější skupině, v níž jsou Němci, úřadující mistři

ve skupině C s Nizozemskem, Ukrajinou a Rakouskem.
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NĚKDEJŠÍ ÚTOČNÍK PLZNĚ MICHAL ĎURIŠ POSLAL
BRANKOU V PRODLOUŽENÍ SLOVENSKO NA EURO.
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V LIZE NÁRODŮ ČEŠI NA SKOTSKO DVAKRÁT NESTAČILI.
OPLATÍ JIM PORÁŽKY NA KONTINENTÁLNÍM MISTROVSTVÍ?

58
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„Lvíčata“ čekají
s postupovou nadějí
REPREZENTAČNÍ TÝM DO 21 LET PŘED UTKÁNÍM V ATÉNÁCH.

Výběr trenéra Karla Krejčího drží první postupové místo se

KVALIFIKACE ME HRÁČŮ
DO 21 LET V ATÉNÁCH - 4. SKUPINA

ziskem 21 bodů. Druhé Skotsko zaostává o tři body, ale má zápas
k dobru, a navíc lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje při bodo-

ŘECKO - ČESKO 0:2 (0:0)

vé rovnosti. „Lvíčata“ výhrou získala jistotu druhého místa, ze kterého na šampionát projde pět nejlepších týmů z devíti skupin.
I když čeští mladící po přerušení domácích ligových soutěží kvůli COVID-19 téměř měsíc nehráli, měli od začátku jasně
navrch. Z převahy ale v prvním poločase vytěžili jen dvě šance.
V 36. minutě v dobré pozici přestřelil Matoušek a stejně dopadl

„LVÍČATA“ UDRŽELA VÝHROU V ŘECKU ŠANCI ZAHRÁT SI NA ME U21.

v závěru Havelka. Nervózně hrající domácí navíc v 41. minutě

Branky: 68. Bucha z penalty, 90.+1 Drchal. Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Hirzel (všichni Švýcarsko).
ŽK: Diamantis - Plechatý, L. Krejčí II, Ostrák. ČK: (42.) Lymperakis (Řec.). Bez diváků.
Řecko: Siampanis - Apostolakis, Evangelu, Diamantis, Katranis - Buzukis (46. Tsiggaras), Tsingaras
(72. Botos), Balojannis (46. Papanikolau) - Lymperakis, Kutsias (57. Kampetsis), Vrusai (80. Machairas). Trenér: Gumas.
Česko: Jedlička - Zima, L. Krejčí II, Plechatý (46. Ostrák) - Libor Holík, Havelka (46. Granečný),
Janošek, J. Matoušek (65. Vaníček) - Lingr (89. Jakub Klíma), Bucha, O. Šašinka (77. Drchal). Trenér:
K. Krejčí.
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na nohu a od rozhodčího dostal červenou kartu. Řekové tak stejně jako v prvním vzájemném utkání, ve kterém dostal červenou
už ve 24. minutě Dimitriu, dohrávali v oslabení.
Trenér Krejčí na početní výhodu zareagoval o přestávce dvojím střídáním, když místo Havelky s Plechatým poslal na hřiště Granečného s Ostrákem. Češi okamžitě soupeře zatlačili,
ale dlouho se nedokázali prosadit a pomohla jim až opakovaná

LITVA - SAN MARINO 3:0 (1:0)
TABULKA
1.

ČESKO

10

6

3

1

20:4

21

2.

Skotsko

9

5

3

3.

Chorvatsko

9

5

2

1

16:4

18

2

30:7

17

4.

Řecko

9

4

1

4

9:11

13

5.

Litva

9

3

1

5

9:8

10

6.

San Marino

10

0

0

10

0:50

0

inzerce

Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci mistrovství Evropy vydřeným vítězstvím 2:0 v Řecku a udrželi šanci na postup. O výhře hostujícího celku, který hrál od 41. minuty v početní výhodě, rozhodl gólem
z opakované penalty v 68. minutě záložník Pavel Bucha a v nastavení
přidal pojistku Václav Drchal.

prve ostrým skluzem zajel do Libora Holíka, poté mu navíc šlápl

inzerce

posadili hosty na koně zbytečným vyloučením. Lymperakis nej-
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penalta v 68. minutě po zákroku Apostolakise na Granečného.
K pokutovému kopu se postavil Ondřej Šašinka, ale Siampanis si
s jeho pokusem poradil. Protože ale předčasně opustil brankovou čáru, nařídil švýcarský rozhodčí opakovaní penalty a Bucha
poslal Čechy do vedení. Další velkou šanci poté zahodil Šašinka
a s dalekonosnou střelou z dálky neuspěl Granečný.
V závěru se domácí sice oklepali, ale česká „lvíčata“ příliš
velké drama nepřipustila. Po brejku našel Vaníček rozběhnutého střídajícího Drchala, který se sám před brankářem nemýlil.
Krejčího výběr tak zakončil kvalifikaci s bilancí šesti výher, tří
remíz a jediné porážky a k postupu z prvního místa musí v úterý
doufat ve ztrátu Skotska právě v Řecku. Pokud by tato varianta
padla, je zde ještě i postupová možnost ze druhé příčky, ovšem
za příznivé konstelace závěrečných výsledků dalších aspirantů
z jiných kvalifikačních skupin.

ČEŠTÍ MLADÍCI VE DRUHÉ PŮLI VYUŽILI POČETNÍ VÝHODU
PO VYLOUČENÍ DOMÁCÍHO LYMPERAKISE KE VSTŘELENÍ DVOU GÓLŮ.

inzerce

VEDENÍ ZAŘÍDIL „LVÍČATŮM“ PAVEL BUCHA PROMĚNĚNOU PENALTOU.
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CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO

Z

V

R

P

S

B

1. Slavia Praha

7

6

1

0

20:2

19

2. Sparta Praha

7

6

0

1

21:9

18

3. Plzeň

7

5

1

1

19:11 16

4. Sigma Olomouc

7

4

2

1

11:7

14

5. Liberec

7

4

1

2

12:7

13

6. Pardubice

7

4

1

2

8:6

13

7. Karviná

7

3

3

1

9:8

12

8. Slovácko

7

3

2

2

10:7

11

9. Jablonec

7

3

1

3

9:7

10

10. Zlín

7

3

0

4

10:11

9

11. Ostrava

7

2

2

3

10:7

8

12. Bohemians 1905

6

2

1

3

8:9

7

13. Teplice

7

2

0

5

9:15

6

14. Opava

7

1

2

4

6:12

5

15. Mladá Boleslav

7

1

2

4

6:12

5

16. Brno

7

1

1

5

6:17

4

17. České Budějovice

6

0

3

3

5:14

3

18. Příbram

7

0

1

6

4:22

1

VÝSLEDKY 7. KOLA
Plzeň - Sparta 3:1 (3:0)
Slavia - Ml. Boleslav 1:0 (1:0)
Karviná - Bohemians 1905 2:1 (1:0)
Teplice - Liberec 1:2 (1:2)
Příbram - Ostrava 0:4 (0:0)
Č. Budějovice - Zlín 1:2 (1:0)
Slovácko - Olomouc 0:0
Pardubice - Opava 1:0 (0:0)
Jablonec - Brno 0:1 (0:0)

DOHRÁVKA 4. KOLA
Slovácko - Příbram 5:1 (1:0)

inzerce

PROGRAM 8. KOLA
20.11. 18:45

Liberec - Jablonec

21.11. 14:00

Mladá Boleslav - Pardubice

21.11. 16:00

Bohemians 1905 - Teplice

21.11. 16:00

Sigma Olomouc - Karviná

21.11. 18:30

Opava - Slavia Praha

22.11. 14:00

Brno - Příbram

22.11. 14:00

Ostrava - Slovácko

22.11. 16:00

Zlín - Plzeň

22.11. 18:30

Sparta Praha - České Budějovice

INZERCE

Kanonáda v dohrávce!
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky
Fotbalové asociace České republiky

FOTBALISTÉ SLOVÁCKA ROZDRTILI PŘÍBRAM 5:1.

Foto: fkpribram.cz

V probíhající reprezentační pauze se v dohrávce 4. ligového kola utkali fotbalisté Slovácka a Příbrami. V poločase vedli domácí těsně 1:0, ale
po pauze se na jihu Moravy strhla pětigólová přestřelka. V ní však hosté mířili přesně jen jednou, a tak si coby poslední celek tabulky odvezli domů příděl 1:5 a v sedmi odehraných kolech dokázali bodovat jen
jednou - při domácí remíze 1:1 s Opavou. Slovácko si hlídá klidný střed
tabulky. Nejvyšší soutěž pokračuje programem osmého kola, které začíná severočeským derby Liberce s Jabloncem už v pátek.

DOHRÁVKA 4. KOLA
Slovácko - Příbram



5:1 (1:0)

Branky: 37. Hofmann (vyražený míč), 58. V. Daníček (penalta), 63. L. Sadílek (Kliment), 76. Daníček (Hofmann), 89. Cicilia (penalta)
- 65. T. Pilík (penalta). Rozhodčí: Berka - Flimmel, Hock - Marek (video). ŽK: Kliment, Jan Navrátil - Soldát, Diarra. Bez diváků.
Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Michal Kadlec, Šimko (88. D. Mareček) - Havlík, V. Daníček - M. Petržela (81. Jurečka),
L. Sadílek (81. Kubala), P. Hellebrand (66. Jan Navrátil) - Kliment (66. Cicilia). Trenér: Svědík.
Příbram: M. Melichar - Svoboda, Diarra, Soldát, Cmiljanovič (46. Kvída) - T. Pilík, Zorvan (71. P. Hájek), Folprecht, Vávra (88. Belej)
- Vais (71. Boakey), Jan Rezek (88. D. Budínský). Trenér: Čuhel.
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Foto: Ivana Hošková

OSLAVY V ŠATNĚ ČESKÝCH FUTSALISTŮ PO POSTUPU NA SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT.
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FUTSAL

FUTSAL

Obrovský úspěch. Čeští futsalisté
postoupili na mistrovství světa!
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Foto: Ivana Hošková

Foto: Ivana Hošková

BRANKÁŘ ONDŘEJ VAHALA CHYTIL
V PENALTOVÉM ROZSTŘELU TŘI PENALTY.

Češi se museli nejprve vyrovnat s koronavirovými testy. Těmi
před prvním zápasem neprošli bratři Drozdové a Janovský.
Do odvety už ze zmíněné trojice chyběl jen Pavel Drozd. První
zápas se hrál v Chorvatsku.
Další problém nastal ve chvíli, kdy se u brankáře Ondřeje
Vahaly projevily střevní potíže. Česká jednička tak musela přenechat místo mladému Lukášovi Němcovi. Ten se svou rolí popasoval parádně! V zápase v Chorvatsku tým podržel, a dokonce
chytil krátkou penaltu Novakovi.
To už bylo na začátku druhé půle za stavu 2:1 pro Čechy.
TOMÁŠ VNUK (VPRAVO) UNIKÁ CHORVATSKÉMU SOUPEŘI.

Neumannovi svěřenci šli do vedení. Po rohu Vnuka se trefil Záruba a následně po brejku Vnuka zvýšil na 2:0 Rešetár. Chorvati

Husarský kousek se povedl minulý týden českým futsalistům, kteří v baráži o postup na Mistrovství světa 2021 vyřadili silné Chorvatsko. Svěřenci
trenéra Neumanna si zahrají světový šampionát po devíti letech.

vykřesali naději v poslední minutě první půle, kdy se z dlouhé
penalty trefil Novak. Ve druhé půli Češi mohutně bránili, ale
soupeř stejně vyrovnal. Na obrat skóre ale nedošlo ani po vyloučení Rešetára. Český tým oslabení zvládl a přivezl si do odvety
nadějnou remízu 2:2.

VÝSLEDEK I. ZÁPASU

Chorvatsko - Česká republika 2:2 (1:2)
Branky: 20. Novak (10 m pk), 27. Djuraš (Novak) - 10. Záruba (Vnuk), 12. Rešetár (Vnuk). Rozhodčí:
Gallardo, Flores (oba Španělsko). ŽK: L. Suton, Postružin - Slováček, Rešetár, Bartošek (asistent),
Neumann (trenér), Seidler, Záruba. ČK: 35. Rešetár (CZE). Hráno bez diváků.
Chorvatsko: Primić (35. Luketin) - Kanjuh, Jelovčić, Perić, Postružin - Matošević, Čekol, Djuraš,
Marinović, Novak, J. Suton, Horvat, L. Suton. Trenér: Mato Stanković.
Česká republika: Němec - Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk - Baran, Vokoun, Záruba, Křivánek, Slováček, Koudelka, Homola. Trenér: Tomáš Neumann.

VÝSLEDEK II. ZÁPASU

Česká republika - Chorvatsko 3:2 pk (2:2, 0:0 - 0:0, 0:0)
Branky: 7. Holý (Záruba), 20. Záruba (Seidler) - 4. Novak (Jelovčić), 17. Matošević (Marinović).
Penalty: 6:5, rozhodující Vokoun. Rozhodčí: Pelissier, Berg-Audic (oba FRA). ŽK: Horvat, Novak,
Marinović (vš. CRO). Hráno bez diváků.
Česká republika: Vahala (Němec) - Záruba, Slováček, Koudelka, D. Drozd - Baran, Vokoun, Křivánek, Seidler, Holý, Janovský, Vnuk. Trenér: Tomáš Neumann.
Chorvatsko: Primić (Luketin) - Matošević, Jelovčić, Perić, Novak - Čekol, Kanjuh, Djuraš, Marinović, J. Suton, Horvat, L. Suton. Trenér: Mato Stanković.
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Hrdina zápasu Lukáš Němec nervozitu nepociťoval: „Ner-

byl konec. Nezklamal. Český gólman chytil za stavu 4:4 i šestou

vózní jsem byl maximálně tak při cestě autobusem. Když jsem

penaltu Chorvatů, ale Křivánek v rozhodující chvíli nedal. Za sta-

vešel do haly, tak už vůbec. Kluci mi v tom pomáhali, padali

vu 5:4 pro hosty zvládl těžkou situaci Slováček a vyrovnal. Vše

do střel, bylo to neskutečné, co tady předváděli. Bylo potřeba

rozhodla osmá série: Vahala chytil třetí penaltu v rozstřelu a Vo-

mít i trochu štěstí.“

koun následně chladnokrevně rozhodl! Češi jsou po osmi letech

„Myslím si, že výsledek je celkem přijatelný. Kdyby nám to ně-
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Foto: Ivana Hošková

na mistrovství světa.

kdo řekl před zápasem, tak to bereme všemi deseti a připravuje-

Brankář Vahala nastoupil do zápasu po třech proležených

me se na domácí zápas. Ale podle průběhu hry si myslím, že jsme

dnech! Chytil tři penalty a pak sledoval, jak Vokoun rozhodl. „Sa-

měli i šance, abychom vyhráli. Samozřejmě že Chorvaté hráli

mozřejmě to v ten moment byla neskutečná euforie. Nejprve pocit

doma a měli taky svoje příležitosti, ale mohli jsme nakonec odvézt

radosti a štěstí, ale ten následně rychle odezněl. Po zápase jsem

i lepší výsledek,“ prozradil autor první trefy Radim Záruba.

byl totiž tak fyzicky vyřízený, že jsem byl rád, že stojím na nohou,“
přiznal český brankář.

ODVETA DOŠLA DO INFARKTOVÉHO
PENALTOVÉHO ROZSTŘELU

„Je to obrovský úspěch pro český futsal. Musíme si uvědomit,
že jsme se z 52 evropských zemí dostali mezi sedm nejlepších.

Zápas v Brně začali lépe hosté. Na trefu Novaka odpověděl

To je neskutečný úspěch a teď je jenom na vedení, aby to doká-

po standardce Holý. Na 2:1 pro hosty zvýšil Matošević, ale minutu

zalo prodat a prezentovalo futsal i dál,“ líčil po zápase trenér To-

před přestávkou srovnal na 2:2 Záruba. V tu dobu by se šlo do pro-

máš Neumann a dodal: „Mám pocit, že jsme byli o něco lepší než

dloužení, ale na řadě byl ještě druhý poločas.

v Chorvatsku, že jsme byli aktivnější a zápas svým způsobem byl

Málokdo by tehdy řekl, že zápas dojde do prodloužení, ale stalo
se. Ani v nastaveném čase gól nepadl a došlo tedy na penalty.
V penaltovém rozstřelu došlo na infarktové situace. Po tyči
Záruby ve čtvrté sérii musel Vahala pátou penaltu chytit, jinak by

EUFORIE TĚSNĚ PO POSTUPU.

asi vyrovnaný na šance. Rozhodují maličkosti, a když se k nám přiklonilo i trochu štěstí, tak jsem věděl, že to dobře dopadne.“
Los mistrovství světa by se měl uskutečnit v květnu. Hrát se
bude od poloviny září do začátku října v Litvě.

Foto: Ivana Hošková

JEDEN Z HLAVNÍCH STRŮJCŮ POSTUPU - TRENÉR TOMÁŠ NEUMANN.

ČESKÁ FUTSALOVÁ REPREZENTACE VYBOJOVALA POSTUP NA MS 2021.

Foto: Jan Tauber
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w w w. futsalliga .cz
Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

Fotbalová asociace
České republiky

AKTUÁLNĚ
www.fotbal.cz
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Také Sparta je zpět na hřišti,
v prosinci ji čeká LM

46/2020
Úterý 17.11.2020

75

První liga žen je přerušena, sparťanské profesionálky se však
v pondělí vrátily na hřiště, aby se mohly připravovat na prosincová utkání v letošním ročníku Ligy mistryň. „Hlavně chci poděkovat hráčkám za jejich přístup k individuálním programům,
které od realizačního týmu dostávaly v průběhu předešlého
období. Ale už jsme velmi rádi, že se můžeme vrátit na hřiště
a do společného tréninkového procesu,“ pochvaluje si trenér
Sparty Martin Masaryk.
Příprava na utkání nebude snadná. „Je to specifická doba
a nikdo se na to nedokáže připravit z hlediska ladění sportovní
formy a růstu sportovní výkonnosti. Věřím ale, že děvčata mají
po této nucené přestávce velkou chuť pokračovat v nastavené
práci,“ věří Masaryk.

TRENÉR MARTIN MASARYK PŘIPRAVUJE
HRÁČKY SPARTY NA START V LIZE MISTRYŇ.

Stejně jako Slavia se letenský tým dozví své soupeřky v LM
při losu 24. listopadu, který tradičně proběhne ve švýcarském
Nyonu. První duely nejlepších 32 celků Evropy jsou na programu 8. a 9. prosince, odvety pak o týden později 15. a 16. prosince. Před těmito zápasy čeká poslední utkání v kvalifikaci o postup na ME 2022 českou reprezentaci, která 1. prosince přivítá
v Chomutově od 15 hodin Moldavsko.

MARKÉTA RINGELOVÁ SE MOHLA SE SVÝMI SPOLUHRÁČKAMI
SEJÍT NA SPOLEČNÉM TRÉNINKU PO NĚKOLIKA TÝDNECH.

SPARŤANKY I S ADÉLOU ODEHNALOVOU BUDOU BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍPRAVY ČEKAT NA TO, KOHO JIM LOS V LIZE MISTRYŇ PŘIDĚLÍ.
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NA LUCII MARTÍNKOVOU ČEKAJÍ VEDLE
KLUBOVÝCH POVINNOSTÍ I TY REPREZENTAČNÍ.

inzerce

inzerce

V pondělí se ke společnému tréninku vrátily ženy Sparty, které mají před
sebou v prosinci start v Lize mistryň. Slavia se poprvé sešla již v pátek.
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SPARTA I S ANETOU DĚDINOVOU VSTOUPÍ DO LIGY MISTRYŇ V PROSINCI.
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