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Výhrou „sestoupili“ Slováky  24    Zrodil se Klub šampionů  32    Zlatý míč putoval tramvají  36

 FILIP 

 NOVÁK 

„Přivítal jsem, že na srazu byl 
také „Tráva“ , že jsem tam nepřijel 
z Jablonce sám. Ostatní kluky 
jsem znal pouze z televize, “ 
říká novopečený reprezentant.

 MARTIN DOLEŽAL

Robert 
Lewandowski

„Dohodím
na penaltu!“

  „Pořád jsem hladový!“  



2 INZERCEÚterý 20.11.2018
47/2018

https://www.prague-boats.cz/


3
inzerce3

AKTUÁLNĚ Úterý 20.11.2018
47/2018

Můj týden    Martin Doležal: „Reprezentací se mi splnil sen!“  ..................  4
Aktuálně    Český lev má zase srdce!  ......................................................  8

Rozhovor    Filip Novák:  
„Nejvíc mě zlobil Quaresma!“  .................................  12

Reprezentace    Schickův lob dal jistotu  ................................................ 24
Aktuálně    Oslava fotbalového (půl)století  ........................................... 30
Aktuálně    V novém Klubu ligových šampionů je 58 fotbalistů ............... 32

Seriál 50 let Gólu     
Gólové (půl)století československého fotbalu  ......................  36
FORTUNA:LIGA    Těžká úloha „stíhačů“ Slavie  ..................................... 46
Profil hvězdy    Gólový zabiják Lewandowski: „Pořád jsem hladový!“  ... 50
Futsal    Slavia málem přišla o jistou výhru s Českou Lípou  ................... 60
Z regionů    Hradecké fotbalové osobnosti 2018  ..................................... 68

OBSAH
Vážení čtenáři!

Právě skončená reprezentační přestávka se 

nesla ve stylu slovanské vzájemnosti či spíše 

soutěživosti. A v tomto trendu pokračuje i nové 

vydání Gólu, který se „točí“ okolo zápasů národ-

ního týmu v Polsku a se Slovenskem. V Gdaňsku 

se dočkal životního okamžiku Martin Doležal, 

jenž si poprvé přetáhl přes hlavu triko se státním 

lvíčkem a sponzorskou pumou na prsou a splnil 

si tak velký klukovský sen. Více vám prozradí 

osmadvacetiletý jablonecký útočník v rubrice 

Můj týden. Jeden reprezentační start do dva-

cítky nyní chybí stejně starému obránci Filipu 

Novákovi. Ten se z Jablonce vypravil do světa 

v létě 2015 a po třech letech v dánském Midtjyl-

landu se v létě upsal tureckému Trabzonsporu.  

Jak srovnává obě ligové soutěže, co říká na re-

start národního celku pod Jaroslavem Šilha-

vým? Dozvíte se ve velkém původním rozhovoru 

pro tento Gól. V něm vám představíme i největší 

hvězdu polské reprezentace Roberta Lewan-

dowského. Útočník Bayernu Mnichov sice se-

lhal v obrovské šanci, z níž mohl vyrovnat na 1:1 

ve čtvrtečním mači s českým celkem, přesto 

jsou jeho kopačky stále postrachem všech 

brankářů. A na samý závěr. Časopis Gól přidal 

ke svým tradičním Klubu ligových kanonýrů 

a Klubu ligových brankářů nově i Klub ligových 

šampionů! Mrkněte na stranu 32…

Tak krásné gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STALO SE... Fotbalový týden Martina Doležala

„Reprezentací se mi 

splnil sen!“ 

Ještě před dvěma týdny by MARTIN DOLEŽAL 
pozvánku do reprezentace považoval za žert. Byť 
na podzim Jablonec válí a útočník k tomu přispěl 
sedmi góly. Nakonec k němu přilétla dodatečná 
nominace, minulé pondělí se hlásil na pražském 
srazu. A hned si také připsal premiérové starty: 
zasáhl do zápasu v Polsku i proti Slovákům.

 V PONDĚLÍ VYBĚHL MARTIN DOLEŽAL NA POSLEDNÍ DESETIMINUTOVKU UTKÁNÍ SE SLOVÁKY. 

  Čech po čtvrtstoletí 
v roli fanouška
Českým reprezentantům v pondělním utkání 
Ligy národů se Slovenskem přímo v hledišti 
fandil i brankář Petr Čech, který je se 124 star-
ty historickým rekordmanem národního týmu 
a totéž platí i o Klubu ligových brankářů týde-
níku GÓL, kterému suverénně dominuje s 248 
vychytanými nulami. Mezinárodní kariéru sice 
už po EURO 2016 ve Francii uzavřel, ale využil 
krátkého volna v londýnském Arsenalu, aby 
po čtvrtstoletí navštívil zápas čistě jako fa-
noušek. „Poprvé od roku 1993 jsem šel na fot-
bal bez toho, aniž bych byl součástí jednoho 
z týmů,“ přiznává šestatřicetiletý gólman, který 
dorazil do Prahy hlavně proto, aby pokřtil svou 
autobiografii „Můj život“.

  Španělé chtějí 
spolupořádat MS 2030
O pořádání mistrovství světa v roce 2030 se 
chtějí ucházet společně s Portugalskem a Maro-
kem také Španělé. Pokud by se myšlenka stala 
skutečností, na dvou kontinentech zároveň by 
se šampionát konal poprvé v historii. Španělský 
premiér Pedro Sánchez v Maroku o plánu spo-
lečné kandidatury tří zemí ujistil. „Nejprve jsem 
navrhl marocké vládě a pak králi Muhammadovi 
VI., abychom společnou kandidaturu postavili 
na nohy. Král návrh uvítal. Začneme proto spo-
lečně s Portugalskem pracovat na prezentaci,“ 
prohlásil v Rabatu. Španělsko hostilo mistrov-
ství světa v roce 1982. Maroko dlouhodobě 
po šampionátu touží a letos v červnu už popáté 
s kandidaturou neuspělo, tentokrát pro rok 2026. 
Pořadateli budou USA, Kanada a Mexiko, za čtyři 
roky se nejlepší fotbalisté představí v Kataru. 
O turnaj v roce 2030 už projevily zájem také An-
glie, Argentina společně s Paraguayí a Uruguayí, 
další společný projekt chystají čtyři balkánské 
země Řecko, Bulharsko, Rumunsko a Srbsko.

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

„TRENÉR RADA SI MĚ DOBÍRAL“
„Že bych se mohl objevit v nominaci, jsem začal tajně doufat před zápasem Evropské ligy 

v Astaně. Tráva (záložník Michal Trávník) mi na pokoji sdělil, že jsem mezi náhradníky. Tre-

nér Rada si mě na to konto dobíral, že snad není možné, abych já byl v nároďáku. Nakonec 

jsem se do prvního výběru nedostal. Po nedělním ligovém utkání s Bohemkou jsem nasedl 

do auta a vyrazil za ženou na Hanou, kde byla s půlročním synkem Adamem na návštěvě 

u prarodičů. Během cesty mi volal trenér Šilhavý, abych se v pondělí hlásil v Praze na srazu. 

Vstal jsem v pět ráno, ženu se synem odvezl do Jablonce a vyrazil za reprezentací.

„JSEM ZA DVA STARTY ŠŤASTNÝ“
Jako kluk jsem snil o první lize, mojí metou bylo také alespoň jednou za kariéru se do-

stat do reprezentace. Počítám, že stejně přemýšlí každý fotbalista. Jsem šťastný, že mě 

pan Šilhavý dal šanci nejen na několik minut v přípravě v Polsku, ale také že jsem zasáhl 

do utkání se Slováky. Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet, jak to na této úrovni funguje. 

Nasbíral jsem zkušenosti, mohl jsme si zahrát proti fotbalistům, které vídám jen v televizi. 

S takovými se v české lize nesetkám.

„POMOHLA MI KREVNÍ PLAZMA“
V srpnu se mi povedlo dát několik gólů. I proto jsme v koutku duše doufal, že si mě v re-

prezentaci všimnou. Jenže pak přišlo zranění. V zápase Evropské ligy v Rennes jsem si na-

trhl vazy v kotníku, lékaři mi naordinovali šest týdnů klidu. Byl jsem strašně mrzutý. Navíc 

jsem si pomyslel, že jestli měsíc a půl budu bez pohybu, pořádně přiberu. 

 ŽIVOTNÍ OKAMŽIK MARTINA DOLEŽALA. V 77. MINUTĚ ČTVRTEČNÍHO ZÁPASU S POLSKEM 
 V GDAŇSKU VYSTŘÍDAL PATRIKA SCHICKA A ZAPSAL SI PRVNÍ REPREZENTAČNÍ START. 

  Z Eden Areny 
je Sinobo Stadium
Pražská Slavia v pondělí oficiálně přejmenova-
la svůj stadion v pražských Vršovicích z Eden 
Areny na Sinobo Stadium. Stadion tak ponese 
název po čínské firmě, která majoritně vstou-
pila do vlastnické struktury klubu. Vlastnictví 
přebrala od původního čínského vlastníka CEFC 
státní společnost CITIC Group, která přene-
chala větší část developerské skupině Sinobo. 
Její předseda představenstva Čou Ťin-chuej je 
zároveň většinovým akcionářem fotbalového 
klubu Kuoan Peking, se kterým Slavia uzavřela 
v dubnu strategické partnerství.

  Nádvorníka střídá 
v Karviné Hrnčár
U fotbalistů Karviné skončil trenér Roman 
Nádvorník. Vedení klubu ho odvolalo kvůli 
neuspokojivým výsledkům, MFK je v první lize 
na předposledním místě. Do Karviné přišel 
před začátkem sezony, ale s týmem v 15 ko-
lech nejvyšší soutěže získal jen 11 bodů za tři 
výhry a dvě remízy. Slezané, kteří naposledy 
před týdnem doma podlehli 1:3 Spartě, jsou 
v tabulce jen o skóre před poslední Duklou. 
„Důvodem jsou neuspokojivé výsledky a pou-
ze jedenáct bodů přesně po polovině základní 
části ligové soutěže,“ vysvětluje propuštění 
trenéra sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.  
Spolu s pětačtyřicetiletým koučem, který 
dříve vedl Žižkov, Příbram nebo Táborsko, byl 
odvolán i jeho asistent Zdeněk Koukal. Ná-
stupcem Nádvorníka byl v pondělí jmenován 
osmačtyřicetiletý slovenský trenér Norbert 
Hrnčár, který má za sebou působení v Banské 
Bystrici, Myjavě a naposledy v Ružomberoku. 
Čeká ho hned na úvod těžká premiéra v české 
lize, neboť Slezané přivítají v sobotu doma ve-
doucí pražskou Slavii.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Když jsem ale viděl, jak kluci vyhrávají, motivovali mě k co nejrychlejšímu návratu. Nechal 

jsem si do kotníku píchnout krevní plazmu. Za týden a půl byla bolest pryč. Dalších sedm 

dnů jsem cvičil, záhy začal s běháním a zapojil se do tréninku. Návrat jsem výrazně uspíšil.

„TRENÉRA ŠILHAVÉHO ZNÁM Z JABLONCE“
Přivítal jsem, že na srazu byl také Tráva, že jsem tam nepřijel z Jablonce sám. Ostatní 

kluky jsem znal pouze z televize, nebo když jsme se potkávali na hřišti v lize před jejich 

odchody do zahraničí. Měl jsem zpočátku trochu trému, ale i díky Trávovi jsem se jí brzy 

zbavil. Sraz jsem si celkově užíval. Navíc jsem přibližně věděl, co po mně bude trenér 

Šilhavý na hřišti chtít. Ze společného působení v Jablonci znám prakticky i celý realizační 

tým. V tomhle ohledu to bylo dobrý.

MARTIN DOLEŽAL * Narozen: 3. května 1990 * Výška: 188 cm * Váha: 82 kg * Stav: ženatý, 
manželka Eva, syn Adam (6 měsíců) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Sokol Rajnochovice (1996-2001), FK Bystřice pod Hostýnem (2001-
2004), Sigma Olomouc (2004-2009), FK Fotbal Třinec (2009-2010), Sigma Olomouc (2010-
2011), Zbrojovka Brno (2011-2012), Sigma Olomouc (2012-2014), FK Jablonec (2014-?)
Česká liga: 182 zápasů/ 52 gólů * Reprezentace: 2/0 * Největší úspěchy: účastník Ligy 
národů (2018), účastník základní skupiny Evropské ligy (2018), třetí místo v první lize (2015, 
2018), finalista MOL Cupu (2018), člen reprezentačních výběrů do 18 a 19 let 

 MARTIN DOLEŽAL UKÁZAL SLOVENSKÉ OBRANĚ SVOU SÍLU VE VZDUŠNÝCH SOUBOJÍCH. 

STALO SE...

  Červenobílí 
už zbrojí na jaro
Při představení nového většinového majitele 
čínské společnosti Sinobo se předseda před-
stavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pochlubil 
i čerstvými hráčskými novinkami. V zimě by 
měl z Liberce do Edenu zamířit další bývalý 
svěřenec trenéra Trpišovského středopolař 
Petr Ševčík, kluby jsou již na transferu do-
mluvené. Čtyřiadvacetiletý záložník, který 
přišel do Slovanu po sestupu Olomouce 
z nejvyšší soutěže, patřil na podzim k nejlep-
ším hráčům Severočechů. V lize má na kontě 
70 zápasů a čtyři vstřelené branky.  Červeno-
bílí se zároveň dohodli se slovenským zálož-
níkem Miroslavem Stochem na prodloužení 
smlouvy o další tři roky a s reprezentačním 
středopolařem Tomášem Součkem, že zůsta-
ne i v jarní části sezony a v následné kvalifi-
kaci Ligy mistrů. 

  Sparta ve speciálních 
retro dresech
Pražská Sparta v pátek oslaví 125 let exis-
tence. Spolu s fanoušky pak letenský klub, 
který byl založen v roce 1893, oslaví jubi- 
leum v neděli 25. listopadu při ligovém utkání 
s Jabloncem, k němuž nastoupí ve speciál- 
ních černých retro dresech. O přestávce utká-
ní se Severočechy bude také pokřtěno nové 
vydání publikace „Železná Sparta“ a kniha 
o legendárním Andreji Kvašňákovi, který pa-
tří k největším osobnostem klubu i českoslo-
venského fotbalu a v minulosti byl fanoušky 
zvolen „Sparťanem století“. Do síně slávy 
bude uveden bývalý útočník Arnošt Pazdera, 
který za Spartu nastupoval v letech 1949-
1953 a poté ještě v letech 1955-1965 a s klu-
bem získal dva mistrovské tituly.

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

 PETR JANEČKA 

„VYPLATILA SE MI PÍLE“
Pod koučem Šilhavým se mi v Jablonci střelecky poměrně dařilo. Během roku a půl 

jsem v lize a českém poháru vstřelil celkem třináct gólů. Přitom jsem neměl jisté místo 

v základní sestavě. Především ve druhé sezoně. Tehdy přišli Standa Tecl a Tomáš Wág-

ner, kteří dostávali přednost. Ale nezanevřel jsem, naopak jsem si přidával. Pracovitostí 

a píli jsem se do sestavy vrátil. Vyplatila se mi trpělivost. Věřím, že trenéra přesvědčím 

také v reprezentaci, že můžu být pro mužstvo přínosem. Nejsem sice už nejmladší, ale 

zase ještě nejsem tak starý.“

„NA SPARTU POJEDEME VYHRÁT“
Po výhře v Polsku fanoušci čekali, že porazíme i Slováky. O to byla zodpovědnost vět-

ší. Zápas se povedl herně i výsledkově, po něm jsme obešli stadion, poděkovali divá-

kům. Pak jsme se rozjeli do svých klubů. Musíme zase přepnout na ligu, s Jabloncem 

nás o víkendu čeká zápas na Spartě. Myslím, že pokud budeme pokračovat ve výko-

nech, které předvádíme, šanci urvat aspoň bod máme. Sparta sice na podzim nehraje 

v nejlepší formě, na Letné ale většinou vítězí. Ale my tam pojedeme vyhrát, budeme 

doufat, že ji v tabulce předskočíme. Kromě úvodu podzimu se nám daří, jsme v pohodě. 

Nesmíme však usnout na vavřínech.“ 

 POVEDE SE TÝMU JABLONECKÉHO STŘELCE VRÁTIT 
 NA LETNÉ SPARTĚ PORÁŽKU 1:2 Z 2. LIGOVÉHO KOLA? 

inzerce

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

20. LISTOPADU

1943 Ivan Hrdlička 1964-1971 17/2

24. LISTOPADU

1949 Dušan Galis 1975-1977 8/1

25. LISTOPADU

1948 Zdeněk Koubek 1972-1975 5/0

1956 Peter Herda 1986 1/0

1957 Petr Janečka 1978-1987  39/9

26. LISTOPADU

1962 Viliam Hýravý 1987-1990 11/0

1983 Milan Ivana - - - - - - - -

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Český lev má zase srdce!

Fotbalové oslavy století od vzniku Českosloven-
ska se logicky posunuly o pár týdnů, neboť v pon-
dělí 19. listopadu byl v Praze na programu epilog 
skupiny B Ligy národů Česko – Slovensko. Odpo-
ledne se v hotelu Don Giovanni uskutečnilo slav-
nostní setkání bývalých internacionálů, kteří se 
podíleli na úspěších československé reprezenta-
ce v Chile 1962, v Bělehradě 1976, v Itálii 1980 či 
olympijském turnaji ve stejném roce v Moskvě. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Videorozhodčí 
také v kolébce

V kolébce fotbalu od roku 2013 funguje 
technologie, která monitoruje, zda míč přešel 
plným objemem brankovou čáru. Videorozhod-
čí však byl na Ostrovech delší dobu odmítán 
a kluby Premier League v dubnu anonymně 
hlasovaly proti jeho zavedení od aktuální se-
zony. VAR pomáhá hlavním sudím na hřišti 
při nejasných a sporných momentech, tech-
nologii už používají například nejvyšší sou-
těže ve Španělsku, Itálii a Německu, funguje 
i v české lize. Letos měl videorozhodčí premi-
éru na mistrovství světa v Rusku a od příštího 
ročníku je v plánu zavedení videa také v elitní 
Lize mistrů. 

 UŽ I V PREMIER LEAGUE BUDE 
 SUDÍM POMÁHAT VIDEOROZHODČÍ.  PREZIDENT SFZ JÁN KOVÁČIK A PŘEDSEDA FAČR MARTIN MALÍK SPOLEČNĚ VYSTOUPILI 

 NA PONDĚLNÍ AKCI OSLAVA 100 LET ČESKOSLOVENSKA A 50 LET TÝDENÍKU GÓL. 

V anglické lize by měl od příští sezony 
začít fungovat videorozhodčí (VAR). Klu-
by Premier League se na tom domluvily 
na setkání v minulém týdnu. Vedení sou-
těže nyní podá formální žádost k Meziná-
rodní pravidlové komisi IFAB a Meziná-
rodní fotbalové federaci FIFA. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Přítomni byli i hráči českého národního týmu, který přivezl 

stříbrné medaile z EURO 1996 v Anglii a bronzové z Portugalska 

2004. Vše se odehrávalo ve velmi příjemné a přátelské atmosfé-

ře. Předsedové obou národních svazů Ján Kováčik a Martin Malík 

si společně notovali, že ještě nikdy se neocitli v sále, kde by byla 

taková koncentrace fotbalových legend. 

V samém závěru se ale na pódiu museli vrátit do žhavé reality 

a prognosticky určit výsledek večerního „federálního“ duelu, kte-

rý měl dát odpověď na kardinální otázku: kdo se udrží ve druhém 

evropském koši a kdo z něj propadne o patro níž. Samozřejmě, že 

věřili svým, že uspějí, ale to se mohlo podařit jen jednomu z nich. 

V mrazivém počasí na téměř vyprodaném stadionu v Edenu, který 

premiérově nesl název Sinobo Stadium podle nového majoritního 

čínského vlastníka Slavie, se odehrála podle očekávání urputná 

bitva o tohoto černého Petra. Byl to i prestižní souboj dvou českých 

trenérů, inaugurovaných na reprezentační lavičky až v podzimních 

měsících právě kvůli nepříznivému vývoji ve skupině B Ligy náro-

dů, takže měli za sebou pouze tři, resp. jedno mezistátní utkání.

Úspěšnější byl zkušenější z nich Jaroslav Šilhavý, který domácí 

výhrou navázal na měsíc staré vítězství z Trnavy, právě ta vytvo-

řila odrazový můstek ke druhé příčce, znamenající setrvání i pro 

příští ročník této nové soutěže národních týmů a především lep-

ší losovací pozici pro nadcházející kvalifikaci mistrovství Evropy 

2020. I jeho stručná charakteristika příčin, proč jeho svěřenci zví-

tězili nad východním sousedem, byla velmi výstižná. „Myslím si, že 

jsme chtěli vyhrát víc než Slováci.“ Dočkal a spol. totiž největšího 

rivala nepřehráli fotbalovým kumštem, ale týmovým pojetím, na-

sazením a součinností, když dokázali v mezních situacích zaskočit 

jeden za druhého. V přerušené hře pak bylo mockrát vidět, jak 

všichni hráči drží spolu, jak se vzájemně povzbuzují. Český lev má 

zase srdce! 

 VE VEČERNÍM ZÁPASE SE PAK RADOVALI ČEŠTÍ FOTBALISTÉ, KTEŘÍ SLOVENSKÉ REPREZENTANTY PORAZILI 1:0. 

AKTUÁLNĚ

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Mladý útočník Patrik Schick překonal v obou utkáních 

Ligy národů slovenského brankáře Martina Dúbravku 

a svými góly vystřelil Česku nejen vítězství, ale hlavně 

setrvání ve skupině B.

KRESBA TÝDNE

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




Pod novým reprezentačním koučem Jaroslavem Šilhavým se levý obrán-
ce FILIP NOVÁK dostal zpátky do základní sestavy, byť se musí v některých 
dřívějších ofenzivních výpadech brzdit. Osmadvacetiletý český bek Trab- 
zonsporu si v klidu v Praze vychutnal cennou pondělní výhru nad Slováky 
v Lize národů, ve které proti němu nenastoupil kvůli zranění klubový par-
ťák Juraj Kucka. A tak tomu bude i v neděli, kdy doma v turecké Super Lize 
narazí se svým týmem na největšího rivala Fenerbahce!

Filip Novák: 

„Nejvíc 
mě zlobil 
Quaresma!“

Filip Novák: 

„Nejvíc 
mě zlobil 
Quaresma!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Pomalu budete mít za sebou turecký rok. Jaký byl?

„Dobrý, převažují samá pozitiva“

 Evropské poháry jste si nakonec s Trabzonsporem neza-

hrál…

„Bohužel, skončili jsme v turecké Super Lize na pátém místě 

a kalkulovali s tím, že Turecký pohár vyhraje některý z istanbul-

ských velkoklubů. Jenže ve finále zvítězil překvapivě Akhisarspor 

nad Fenerbahce a postoupil do předkola Evropské ligy…“

 V čem jste si oproti angažmá v dánském Midtjyllandu po-

lepšil?

„V herním pojetí fotbalu, dánská liga je hodně soubojová, čeští 

fanoušci to mohli názorně vidět na hře FC Kodaň se Slavií v Evrop-

ské lize, podobným stylem se prezentuje většina týmů. V Turecku 

se preferuje techničtější a ofenzivnější pojetí, což mi vyhovuje. Ale 

musel jsem si na to zvyknout.“

 Titul z Dánska si ale počítáte, ne?

„Samozřejmě, i když jsem v lize odehrál jen podzimní část 

sezony. Ale i tak jsem měl na kontě přes dvacet zápasů. S Mid-

tjyllandem nikdo nepočítal, ale vedoucí Bröndby začalo v závěru 

klopýtat, kluci vyhráli i na jeho hřišti a radovali se z dánského ti-

tulu, teprve druhého v klubové historii. Jsem s většinou z bývalých 

spoluhráčů pořád v kontaktu.“

 FILIP NOVÁK PŘESTOUPIL DO TRABZONSPORU LETOS V LÉTĚ. 

„Teprve před měsícem 
jsem dostal 

zlatou medaili!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V REPREZENTACI SI ZATÍM FILIP NOVÁK PŘIPSAL DEVATENÁCT UTKÁNÍ A JEDEN VSTŘELENÝ GÓL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 O FOTKU S FILIPEM NOVÁKEM JE MEZI FANOUŠKY TRABZONSPORU ZÁJEM. 

 Co vám dělalo největší aklimatizační potíže?

„Asi kvalita protihráčů. Turecké kluby jsou specifické tím, že 

rády utrácejí za špičkové zahraniční ofenzivní fotbalisty.“

 Kdo z nich byl pro vás jako obránce nejnepříjemnější?

„Útočníci Besiktase, hlavně Portugalec Quaresma, který je 

mistrem Evropy z Francie 2016, hrál i na letošním mistrovství 

světa v Rusku. Ale i v dalších klubech jsou velmi kvalitní útočníci, 

kteří často prošli anglickou Premier League a dalšími evropský-

mi top-ligami.“

 Asi také atmosféra na dánských a tureckých stadionech 

je nesrovnatelná…

„To je jasné, navíc Trabzonspor má asi nejlepší fanoušky v Tu-

recku. Na naše domácí zápasy bývá téměř vyprodáno, stadion 

má kapacitu čtyřicet tisíc. A na ty venkovní nás pravidelně do-

provází pět tisíc fandů, kteří jsou ve svém sektoru tak slyšet, že 

prakticky pořád hrajeme v domácím prostředí.“

 Trabzonspor ale dlouho čeká na výraznější klubový 

úspěch!

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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„Prosadit se v konkurenci tří velkoklubů z Istanbulu, ke kte-

rým se v poslední době přidal i další Basaksehir, není vůbec jed-

noduché.“

 V prvních týdnech a měsících vám pomáhala slovenská 

enkláva, která se ale postupem času rozpustila…

„Ze čtyř slovenských kluků zůstal jen Juraj Kucka a jsem rád, 

že tady nejsem úplně sám. Bydlíme spolu i v jednom domě a velmi 

dobře spolu vycházíme.“

 Ke komu z českých spoluhráčů, působících v Turecku, to 

máte z Trabzonu nejblíž?

„Dlouhodobě k Ondrovi Čelůstkovi, známe se už ze společné-

ho působení ve Zlíně, stýkají se i naše rodiny. Mám to k němu sice 

půldruhé hodinu letu, ale už jsem za ním byl v Antalyi třikrát.“

 Pod novým reprezentačním koučem Jaroslavem Šilha-

vým jste odehrál všechna čtyři utkání, v tom prvním v Trnavě 

jste šel do hry v 62. minutě bezprostředně poté, co domácí vy-

rovnali…

„Nebylo to nic jednoduchého skočit do rozehraného zápasu, pří-

liš jsem nepočítal, že do hry zasáhnu. Pak dal „Schicky“ vítězný gól 

a tím jsme vlastně oživili naše naděje na setrvání ve skupině B.“   

ROZHOVOR

 FILIP SE CHYSTÁ NA SVOU SPECIALITU - HÁZENÍ DLOUHÝCH AUTŮ, KTEROU SI DO TURECKA PŘINESL Z DÁNSKÉ LIGY. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 FILIP NOVÁK NA NEDĚLNÍM TRÉNINKU PŘED REPREZENTAČNÍM MAČEM SE SLOVENSKEM. 

 V pondělní domácí odvetě se Slováky jste byli v úvodu zá-

pasu hodně v defenzívě…

„Byli jsme dost nervózní, ale po dvaceti minutách to z nás 

spadlo a začali jsme hrát to, co jsme chtěli a měli.“

 Byl zlomem vedoucí gól Schicka, nebo už předchozí mno-

hem aktivnější i důrazně napadání soupeře?

„Když jsme Slováky výš napadali, tak už neměli čas na klidnou 

rozehrávku a začali dost kombinace kazit, což nám samozřejmě 

vyhovovalo. Když jsme pak vstřelili z rychlého brejku vedoucí 

branku, už se potom do nějakých větších šancí nedostali.“ 

 Snažil jste se podporovat náběhy po levé straně českou 

ofenzívu, ale žádný z nich se nepodařilo dotáhnout do úspěšné-

ho konce…

„Je vždycky škoda, když se nepromění polo šance, ale když se 

vyhraje, tak to tolik nemrzí.“

 Při standardních situacích jste nechodil jako dřív na hla-

vičku do šestnáctky, ale zůstával vzadu jako poslední hráčská 

instance!

„Trenér po mně chce, abych to jistil zezadu, aby soupeř nemohl 

jít do nějakého brejku po odraženém míči.“  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 Párkrát jste si hodil dlouhý aut, pilujete tuhle specifickou 

disciplínu i v Turecku?

„Ani ne, to je spíš dánská specialita, které se věnují snad 

ve všech týmech.“

 Kam až dokážete dohodit?

„Změřené to nemám, ale troufnu si hodit míč až na penaltu.“

 Jak se vám usínalo po vítězném zápase, který znamenal 

udržení druhé pozice ve skupině i setrvání ve druhém koši při 

prosincovém losu kvalifikace EURO 2020?

„Po vítězném utkání se vždycky usíná fajn, my jsme teď měli 

dvě za sebou. Do Turecka se vracím až ve středu, tak jsem se 

ROZHOVOR

 ČESKÝ OBRÁNCE FILIP NOVÁK VE VÍTĚZNÉM ČTVRTEČNÍM UTKÁNÍ V POLSKU. 

Filip Novák
Narozen: 26. června 1990 * Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Fot-
balový post: obránce * Stav: svobodný, přítelkyně Kateřina
Hráčská kariéra: Spartak Přerov (1998-2007), FC Tesco-
ma Zlín (2007-2011), FK Jablonec (2011-2015), FC Midtjylland 
(Dánsko, 2015-2018), Trabzonspor (Turecko, 2018-?)
Reprezentace: 19 zápasů, jeden gól * Největší úspěchy: dán-
ský mistr (2018), postup ze skupiny Evropské ligy (2015), vítěz 
Ondrášovka Cupu (2013), vítěz Superpoháru FAČR (2013)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 PO DVOU ÚSPĚŠNÝCH REPREZENTAČNÍCH ZÁPASECH TEĎ BUDE MUSET FILIP NOVÁK 
 „PŘEPNOUT“ NA TURECKOU SUPERLIGU, V NÍŽ JSOU S TRABZONSPOREM ZATÍM AŽ NA DESÁTÉM MÍSTĚ. 

v klidu na hotelu vyspal a potom se potkal s rodiči, kteří byli 

na zápase se Slováky, než vyrazili zpátky do Přerova.“

 Před reprezentační pauzou jste dostali „bůra“ od Ma-

lataysporu, nyní vás čeká doma Fenerbahce, které se v této 

sezoně pohybuje v dolní polovině tabulky turecké Super 

Ligy… 

„S Malatyasporem to byl, jak se říká, zápas blbec. Soupe-

ři vyšlo vše, na co sáhl, nám naopak vůbec nic. Proto musíme 

tenhle debakl napravit a Fener je k tomu ideální příležitost.“

 Proč?

„Protože je to historicky největší turecký rival Trabzonspo-

ru a vzájemné zápasy mají hodně vypjatou atmosféru na hřišti 

i v hledišti. To, že se v letošní sezoně Fenerbahce nepohybuje 

na špici tabulky, na tom nic nemění. V neděli to bude pořádně 

ostrá bitva!“ 

„S Trabzonsporem 
hrajeme vlastně 
pořád doma…“

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

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
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Schickův lob dal jistotu

Čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů porazili v Praze Sloven-
sko 1:0. Zajistili si tak druhé místo ve skupině B1 za Ukrajinou a udrželi 
druhou výkonnostní ligu i zařazení do druhého koše pro prosincové loso-
vání kvalifikace mistrovství Evropy 2020. Svěřencům trenéra Jaroslava 
Šilhavého stačila k uhájení druhého místa i remíza, ale ve 32. minutě utekl 
slovenské obraně Patrik Schick a lobem poslal domácí tým do vedení.

 PATRIK SCHICK LOBEM ROZHODL O VÝHŘE ČESKÉ REPREZENTACE V DERBY SE SLOVENSKEM. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 BOŘEK DOČKAL V TVRDÉM SOUBOJI SE SLOVENSKÝM ZÁLOŽNÍKEM MATÚŠEM BEREM. 

Češi pak dobře bránili a uhájili třetí vítězství ve čtyřech zápa-

sech pod Šilhavým. Udrželi rovněž druhou nulu po sobě, když 1:0 

vyhráli i ve čtvrteční přípravě v Gdaňsku proti Polsku. Sloven-

sko potřebovalo utkání vyhrát, a tak si hned na začátku vytvořilo 

územní převahu. Domácí se spíše jen bránili, ale úspěšně. Zahro-

zil jen dvěma střelami z dálky Hamšík, ale brankář Vaclík si s nimi 

bez větších problémů poradil. Až od 20. minuty Češi vyrovnali 

obraz hry a začali zlobit směrem dopředu. Nejprve Souček získal 

míč v nebezpečném prostoru, ale Jankto brejk pokazil špatnou 

přihrávkou.

Záložník Sampdorie Janov si však vše vynahradil ve 32. minutě. 

Po dlouhém nákopu vybojoval Schick míč pro Pavelku, ten ho po-

sunul na Jankta, který hned z první poslal pas za obranu na Schic-

ka a útočník AS Řím běžel sám na brankáře. I když mu míč skákal, 

chladnokrevně si v koncovce poradil a přeloboval Dúbravku. Poté 

zkoušel štěstí nebezpečnou střelou Pavelka, ale mířil vedle. V 41. 

minutě po rohu vrátil míč do ohně Kalas, ale Souček hlavou bran-

ku minul. Vzápětí se do šance dostal Dočkal, branku i kvůli jemné 

teči brankáře Dúbravky těsně netrefil.

Do druhé půle nastoupili Češi se zabezpečenou obranou, ze kte-

ré vyráželi do rychlých brejků. Ty ale často neřešili dobře a větši-

nou se ani nedostali do zakončení. Obrana ale fungovala a Sloven-

sko se těžko dostávalo i jen k náznakům šancí. Až čtyři minuty před 

koncem měl možnost střídající Duda, ale branku netrefil. Český 

trenér Pavel Hapal tak ve druhém utkání na lavičce Slovenska zažil 

první porážku a s národním týmem sestupuje do třetí ligy. 

ČESKO - SLOVENSKO 1:0 (1:0)
Branka: 32. Schick. Rozhodčí: Hernandez - Sobrino, Cabanero - De Burgos, Munuera Montero 
(všichni Španělsko). ŽK: Pavelka - Škrtel, Škriniar. Diváci: 16.623.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, F. Novák - T. Souček, Pavelka - Vydra (64. Gebre Selas-
sie), Dočkal, Jankto (76. L. Krejčí) - Schick (81. Doležal). Trenér: Šilhavý.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš (58. Duda) - Rusnák (58. Mak), 
Bero, Hamšík, Stoch - Zrelák (79. Nemec). Trenér: Hapal.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„Slováci hráli velice dobře, ale na našem týmu bylo vidět, že chce vy-
hrát. Slovensko pokračovalo ve  skvělém výkonu ze zápasu s  Ukrajinou, 
na kterou také nastoupilo. Byli jsme pod velkým tlakem, ale moc šancí 
z toho neměli. Uhráli jsme to, od dvacáté minuty už to bylo vyrovnané utká-
ní a naopak my jsme se dostávali do slibných příležitostí. Víme, že Patrik 
Schick je skvělý fotbalista. Škoda, že v Itálii nedostává víc šancí, ale konku-
rence je veliká, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Pro nás je to po zranění 
Krmenčíka jasný útočník číslo jedna.“ 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Cenný skalp z Gdaňsku

Čeští fotbalisté nečekaně vyhráli v přípravném utkání v Polsku 1:0 gólem 
Jakuba Jankta z 52. minuty. Reprezentanti v Gdaňsku proti účastníkovi le-
tošního mistrovství světa potvrdili zlepšení pod novým koučem Jaroslavem 
Šilhavým, který převzal mužstvo v září po Karlu Jarolímovi.

 STŘELEC VÍTĚZNÉHO GÓLU JAKUB JANKTO V OBLEŽENÍ SPOLUHRÁČŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 I KRAJNÍ BEK PAVEL KADEŘÁBEK POMOHL ČESKÉMU TÝMU UDRŽET V GDAŇSKU ČISTÉ KONTO. 

Reprezentační trenér se rozhodl v přípravě nijak neexperi-

mentovat a udělal jen dvě změny v základní sestavě oproti po-

slednímu utkání na Ukrajině. Do zahajovací jedenáctky se zatím 

nedostali navrátilci po zranění Darida a Kalas. V polském útoku 

nakonec nechyběl nejlepší reprezentační střelec Lewandowski, 

který měl před zápasem drobné zranění, v první půli však čes-

kou obranu příliš netrápil.

Hosté byli v úvodním dějství dokonce nebezpečnější než fa-

vorit, který na rozdíl od nich startoval na letošním světovém 

šampionátu v Rusku. Hned v první minutě vystřelil Jankto a až 

třetí polský gólman Skorupski, který dostal šanci, zasáhl na-

dvakrát. V 9. minutě měli úvodní šanci i Poláci, Klichovu střelu 

však tečoval Čelůstka na roh. Po půlhodině Češi získávali pře-

vahu. Vydra ale hlavičkoval v dobré pozici nad, ve 38. minutě Pa-

velkovu přízemní střelu tečoval kousek vedle Souček a vzápětí 

v další šanci Vydra zamířil mimo. Před pauzou pak ještě gólman 

Pavlenka vyrazil Frankowského ránu. Sedm minut po přestávce 

český celek dobrý výkon korunoval vedoucí trefou. Na Dočkalův 

povedený pas za obranu si naběhl Schick, kterého ještě Sko-

rupski vychytal, ale dorážející Jankto už doklepl míč do odkryté 

branky. Záložník Sampdorie Janov si připsal druhý gól v „áčku“. 

Za tři minuty mohl srovnat Lewandowski. Po Frankowského 

centru však nepotvrdil pozici nejlepšího střelce polské repre-

zentační historie a před úplně prázdnou brankou promáchl, ne-

boť mu poskočil míč.

Domácí přidali a Čechy dvakrát podržel Pavlenka, který vyrazil 

Zieliňského pokus a poté i Klichovu střelu. Mezitím v 67. minutě 

vychytal na opačné straně Schicka Skorupski a dorážku střídající-

ho Gebre Selassieho vyhlavičkoval Bednarek. Když pak v poslední 

minutě Lewandowského střelu z přímého kopu vytáhl Pavlenka, 

český celek už cennou výhru uhájil. 

POLSKO - ČESKO 0:1 (0:0)
Branka: 52. Jankto. Rozhodčí: Klossner - Heiniger, Köbeli (všichni Švýcarsko). ŽK: Darida (Česko). 
Diváci: 34.783.

Polsko: Skorupski - Bereszyňski, Bednarek, Kamiňski, Kedziora - Frankowski (63. Blaszczykowski), 
Zieliňski (69. Kadzior), Krychowiak, Grosicki (78. Milik) - Klich - Lewandowski. Trenér: Brzeczek.

Česko: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, J. Brabec (46. Kalas), F. Novák - T. Souček (46. Darida), 
Pavelka - Vydra (66. Gebre Selassie), Dočkal (88. Trávník), Jankto (66. Skalák) - Schick (77. Doležal). 
Trenér: Šilhavý.

JAK TO VIDĚL TRENÉR JAROSLAV ŠILHAVÝ? 

„O vítězství jde vždy v první řadě. Jsme rádi, že jsme získali cenný skalp 
velmi silného soupeře, a doufám, že jsme se dobře nažhavili na důležitější 
zápas, který nás čeká v pondělí večer se Slovenskem. Chybičky tam byly, 
ale také týmová soudržnost, na které musíme stavět. Musíme stále pra-
covat na organizaci hry, ale těší mě, že jsme si vytvářeli šance i při tlaku 
soupeře. Věřím, že roste sebevědomí týmu.“

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


http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/


http://top4football.cz/
http://top4football.cz/
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Oslava fotbalového (půl)století

V pražském hotelu Don Giovanni se uskutečnila pár ho-

din před výkopem závěrečného utkání skupiny B Ligy ná-

rodů Česko – Slovensko nevšední společenská akce ke 100 

letům Československa a k 50 letům týdeníku GÓL. Svým 

neformálním průběhem, zajímavým scénářem a  přede-

vším účastí desítek fotbalových legend, které psaly spo-

lečnou historii, znovu přesvědčivě ukázala, jak k sobě mají 

blízko i po čtvrtstoletí od konce československé federace 

obě samostatné republiky i po fotbalové stránce.

Jako poslední hosté se na pódiu objevili předsedové obou 

národních svazů – Ján Kováčik a Martin Malík  (1). Členy 

Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL zastupoval Jan Kol-

ler, kterému patří historický reprezentační primát, neboť 

v českém národním týmu vstřelil 55 branek (2). O stříbr-

nou příčku v Klubu ligových brankářů se svorně dělí Jan 

Stejskal (vpravo) s Jaromírem Blažkem, kteří udrželi čisté 

konto ve 164 utkáních (3). 
Součástí více jako hodinového programu byl křest nové 

knihy „Gólové (půl)století československého fotbalu“, která 

pravidelně vycházela v letošním roce jako seriál v každém 

čísle týdeníku GÓL (4). Kmotry byli Antonín Panenka, Jiří 

Jarošík a jeden z autorů Jaroslav Kolář. Unikátní obrazovou 

tečkou bylo společné foto všech přítomných skvělých čes-

kých a slovenských fotbalistů (5).

1)
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V novém Klubu ligových šampionů 

je 58 fotbalistů

Vedle Klubu ligových kanonýrů a Klubu ligových brankářů zavedl fotbalový 
týdeník GÓL také Klub ligových šampionů, do nějž vstupují nejúspěšnější čeští 
fotbalisté co do počtu získaných trofejí. Udělovat bude bronzový, stříbrný a zlatý 
odznak. Ten nejvyšší si dosud zasloužili jen Vladimír Šmicer a Jiří Jarošík. 

 ŘEDITEL TÝDENÍKU GÓL VÁCLAV TICHÝ VYHLAŠUJE NOVÝ KLUB LIGOVÝCH ŠAMPIONŮ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JIŘÍ JAROŠÍK PŘEVZAL ZLATÝ ODZNAK KLUBU LIGOVÝCH ŠAMPIONŮ. DRUHÝ PATŘÍ VLADIMÍRU ŠMICEROVI. 

„Za mistrovský titul bude udělen jeden bod, s tím, že v každé 

zemi se počítá jen jeden titul. Bod hráč získá i za zisk evropského 

klubového poháru. A nezapomněli jsme ani na fotbalisty, kteří na-

opak zůstali věrni jednomu dresu a v něm dosáhli na deset a více 

titulů,“ vysvětluje hodnocení Jaroslav Kolář, předseda Komise pro 

historii a statistiku FAČR, která na založení klubu spolupracovala. 

Dva body stačí na bronzový odznak, tři body či deset titulů v jed-

nom klubu na stříbrný a nejméně čtyři body jsou potřeba k zisku 

zlatého odznaku. Ke zlatu je tedy třeba vyhrát čtyři různé soutěže. 

To se dosud povedlo jen Šmicerovi, který vyhrál český titul se Sla-

vií, francouzskou ligu s Lens a Pohár UEFA a Ligu mistrů s Liver-

poolem, a Jarošíkovi. Ten získal tituly v Česku se Spartou, v Rusku 

s CSKA Moskva, v Anglii s Chelsea a ve Skotsku s Celticem Glas-

gow. Bronzový odznak si dosud vysloužilo 43 fotbalistů. Stříbrný 

odznak získalo 13 hráčů, z toho tři za deset titulů v jednom klubu, 

což se povedlo sparťanům Jiřímu Novotnému (14 titulů), Horstu 

Sieglovi (11) a Michalu Horňákovi (10). 

Týdeník GÓL vychází pravidelně už 50 let. V roce 1972 byl vyhlá-

šen Klub ligových kanonýrů, který sdružuje fotbalisty se sto a více 

vstřelenými brankami v nejvyšších soutěžích. V roce 1996 násle-

doval Klub ligových brankářů, do kterého vstupují brankáři, kteří 

udrželi čisté konto ve sto a více prvoligových zápasech.  

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ČLENOVÉ KLUBU LIGOVÝCH ŠAMPIONŮ

ZLATÝ ODZNAK (2)

Jiří Jarošík (Sparta Praha, CSKA Moskva, Chelsea, Celtic Glasgow), Vladimír Šmicer (Slavia Praha, Lens, Pohár UEFA-Liverpool, Liga mistrů-Liverpool). 

STŘÍBRNÝ ODZNAK (10)

Milan Baroš (Lyon, Galatasaray Istanbul, Liga mistrů-Liverpool), Patrik Berger (Dortmund, Pohár UEFA-Liverpool, Sparta Praha), 
Petr Čech (Chelsea, Liga mistrů-Chelsea, Evropská liga-Chelsea), Jiří Hanke (Slavia Praha, Millonarios Bogotá, FC Barcelona), 

Tomáš Hübschman (Sparta Praha, Šachtar Doněck, Pohár UEFA-Šachtar Doněck), Jan Koller (Sparta Praha, Anderlecht, Dortmund), 
Vratislav Lokvenc (Sparta Praha, Salcburk, Basilej), Tomáš Necid (Slavia Praha, CSKA Moskva, Legia Varšava), 

Pavel Nedvěd (Sparta Praha, Juventus Turín, PVP-Lazio Řím), Libor Sionko (Sparta Praha, AK Štýrský Hradec, FC Kodaň). 

STŘÍBRNÝ ODZNAK ZA DESET TITULŮ

Jiří Novotný (Sparta Praha, 14 titulů), Horst Siegl (Sparta Praha, 11 titulů), Michal Horňák (Sparta Praha, 10 titulů). 

BRONZOVÝ ODZNAK (43)

Josef Bican (Rapid Vídeň, Slavia Praha), David Bičík (Slovan Bratislava, Liberec), Aleš Besta (Slavia Praha, Žilina), David Bystroň (Baník Ostrava, Levski Sofia), Pavel Fořt (Slavia 
Praha, Slovan Bratislava), Zdeněk Grygera (Sparta Praha, Ajax Amsterodam), Martin Hašek (Sparta Praha, Austria Vídeň), Pavel Horváth (Galatasaray Istanbul, Viktoria Plzeň), 
Jozef Chovanec (Sparta Praha, PSV Eindhoven), Marek Jankulovski (AC Milán, Liga mistrů-AC Milán), Michal Kadlec (Sparta Praha, Fenerbahce Istanbul), Marek Kincl (Sparta 
Praha, Rapid Vídeň), Jiří Kladrubský (Sparta Praha, Slovan Bratislava), Petr Kouba (Sparta Praha, La Coruňa), Radoslav Kováč (Sparta Praha, Basilej), Jan Laštůvka (Baník 
Ostrava, Šachtar Doněck), Radoslav Látal (Baník Ostrava, Pohár UEFA-Schalke), Lukáš Mareček (Anderlecht, Sparta Praha), Jiří Němec (Sparta Praha, Pohár UEFA-Schalke), 
Václav Němeček (Sparta Praha, Dalian Wanda), Jan Nezmar (Liberec, Ružomberok), Tomáš Pekhart (Slavia Praha, Hapoel Ber Ševa), Karel Poborský (Slavia Praha, Manchester 
United), Zbyněk Pospěch (Liberec, Petržalka), Zdeněk Pospěch (Baník Ostrava, FC Kodaň), Daniel Pudil (Liberec, Genk), Emil Rilke (Liberec, Žilina), Tomáš Rosický (Sparta Praha, 
Dortmund), David Rozehnal (Lille, FC Bruggy), Tomáš Sivok (Sparta Praha, Besiktas Istanbul), Miroslav Slepička (Dinamo Záhřeb, Liberec), Ondřej Šourek (Slavia Praha, Žilina), 
Marek Střeštík (Sparta Praha, Györ), David Střihavka (Sparta Praha, Žilina), Marek Suchý (Slavia Praha, Basilej), Jan Šimůnek (Sparta Praha, Wolfsburg), Michal Švec (Slavia 
Praha, Györ), Tomáš Ujfaluši (Evropská liga-Atlético Madrid, Galatasaray Istanbul), Aleš Urbánek (Sparta Praha, Petržalka), Tomáš Vaclík (Sparta Praha, Basilej), Lubomír Vlk 
(Vítkovice, FC Porto), Tomáš Votava (Sparta Praha, APOEL Nikósie), Tomáš Zápotočný (Sparta Praha, Besiktas Istanbul).

 STŘÍBRNÉ ODZNAKY POTĚŠILY JANA KOLLERA, VRATISLAVA LOKVENCE, LIBORA SIONKA, HORSTA SIEGLA A TOMÁŠE HÜBSCHMANA. 

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


http://www.strompraha.cz/
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Velký padesátidílný seriál, který trochu jiným pohledem připomíná vý-
znamné okamžiky jednotlivých let od vzniku Československa a od prvního 
vydání týdeníku GÓL a přispívá k oslavě obou kulatých jubileí.

ROK 1963

ZLATÝ MÍČ PUTOVAL TRAMVAJÍ 
Z MALOVANKY DO DEJVIC 

Je únor 2015. Před šedesáti lety, kousek od dejvického hotelu 

Internacionál, vystavěli ve stejném slohu socialistického realismu 

padesátých let obytné domy. V jednom z nich, v bytě v přízemí, ty 

ve vyšších patrech totiž dostávaly vysoké vojenské šarže, protože 

to byl barák postavený pro „generály“ z nedalekého generálního 

štábu, bydlí šedovlasý pán, který před čtyřmi lety oslavil osmde-

sátku. Na stejném místě, ve stejném malém obývacím pokoji se-

dával s manželkou už před šedesáti léty, v nevelkém bytě vycho-

vali syna a dceru, prožili celý dlouhý život.

Pán sedí na gauči, po pravé ruce má dveře do předsíně, vlevo 

okno do zahrady ve vnitrobloku. Naproti sekretář, tak se tomu 

kusu nábytku po desítky let říkávalo. Za sklem sekretáře jsou 

zajímavé artefakty. Ale jeden na první pohled přitáhne oči kaž-

dého. Koule, zlatá, asi deset centimetrů v průměru, na dřevě-

ném podstavci se čtvercovým půdorysem a stěnami, skosenými 

do jehlanu. Na čelní stěně mosazný štítek a na něm je napsáno:  

France Football, JOSEF MASOPUST, PREMIER FOOTBALLEUR 

D´EUROPE, 1962.  Věcička, pocházející ze šedesátých let, kterou 

se může pochlubit jen jediný člověk u nás. A v sekretáři je jeho 

Zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu roku 1962.

Ano, pán vzpomínající na staré časy, kdy měl u nohou celý fot-

balový svět, je Josef Masopust a právě řeší, jak nejlépe do bu-

doucna se zlatou fotbalovou relikvií naložit, aby byla na věky věků 

na očích milovníkům fotbalu. 

Připomínat kariéru hráče, který si vysloužil titul český Fotba-

lista století, tady nelze. To udělali například pánové Petr Feldstein 

v knize Fotbal jménem Masopust, Pavel Procházka v publikaci Jo-

sef Masopust - Legenda žije, ale také Ota Pavel v proslulé knížce 

nazvané Dukla mezi mrakodrapy. Jen si dovolíme z nich tu a tam 

zacitovat. „Ten Zlatý míč byl obrovským oceněním toho našeho 

úspěšného roku 1962. Do té doby ho hráči z východního bloku ne-

dostali. Až já a nemohl jsem tomu věřit, když mi to před Vánocemi 

novinář a můj přítel Franta Steiner volal. Ale byla to pravda,“ opa-

kuje Josef Masopust příběh, který už musel říkat tolikrát, a po-

kračuje: „Tehdy se ale z toho taková sláva nedělala. Zjišťuji, že čím 

více to je let, tím více se o tomto míči mluví! Asi je jiná doba. Teď si 

vítěz zaletí do Paříže, jsou u toho předávání kamery, jde to do ce-

lého světa. Jako třeba, když Zlatý míč jako druhý u nás dostal Pa-

vel Nedvěd. Já míč převzal na Strahově před utkáním s Benfikou 

Lisabon ve čtvrtfinále Poháru mistrů a po zápase jsem ho šoup-

nul do tašky a jako obvykle jsem jel tramvají z Malovanky domů 

do Dejvic. Skončil tady v sekretáři, jak vidíte...“

Zlatý míč vymyslela redakce sportovního magazínu France Fo-

otball jako ocenění pro nejlepšího evropského fotbalistu, později 

i pro fotbalistu působícího v Evropě, byť nebyl Evropan. Hlasují 

o něm novináři z celého světa. Prvním držitelem byl Sir Stanley 

Matthews z Blackpool FC v roce 1956. Před Josefem Masopustem 

si cenu dvakrát převzal Alfredo Di Stefano z Realu, jeho spoluhráč 

Raymond Kopa, Luis Suarez z Barcelony a Omar Sivori z Juven-

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JOSEF MASOPUST PŘEBRAL NA STRAHOVĚ ZLATÝ MÍČ ZA ROK 1962 A PRVNÍM GRATULANTEM BYL ÚTOČNÍK BENFIKY LISABON EUSEBIO. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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tusu. Český záložník byl prvním z východního bloku, rok po něm 

přibyl brankář Lev Jašin ze Sovětského svazu. 

Při pohledu na ta jména člověka napadne: to asi musel Josef 

Masopust mít hodně vydařený rok 1962, když dokázal přesvědčit 

hlasující z celé žurnalistické Evropy a zařadit se po bok takových 

hvězd. Skutečně měl.

Ještě před odjezdem na světový šampionát do Chile, kvůli kte-

rému byla přerušena liga, Josef Masopust už šestého května, 

po 23. kole věděl, že má s Duklou titul za rok dvaašedesát v kapse. 

Znamenal obhajobu a byl už pátý. Celkem jich nasbíral osm a při-

dal jeden s Brnem jako trenér. Ale to jen pro úplnost. 

Nejvíce však Josefa Masopusta proslavil světový šampionát 

v Chile v červnu. Odehrál tam všech šest utkání. Ve druhém, pro-

ti Brazílii, ohromil světovou veřejnost gestem fair-play. Nejlepší 

fotbalista světa Brazilec Pelé se zranil, střídat se ještě nesmělo, 

tak statoval u lajny. V jednom okamžiku k němu zamířil míč, Josef 

Masopust byl blízko a snadno by se míče zmocnil, nechal však sil-

ně kulhajícího soupeře balon zpracovat a odehrát. Tento okamžik 

mu Král fotbalu nikdy nezapomněl...  Kromě této situace svět ob-

letěla další zpráva. Československo ve finále, hraném v neděli 17. 

června v Santiagu de Chile, vedlo a gól dal po „české uličce“ To-

máše Pospíchala právě Josef Masopust. 

Další triumf ve stejném roce čekal jedenatřicetiletého Josefa 

Masopusta v srpnu v New Yorku, kde Dukla Praha obhajovala zisk 

Amerického poháru.  Šlo o malé zadostiučinění po prohře ve finá-

le MS 1:3 s Brazílií. V New Yorku čekal sebevědomý vítěz Interna- 

tional Soccer League, brazilský tým America Rio de Janeiro. Duk-

la po výsledcích 1:1 a 2:1 odvezla pohár podruhé do Prahy. 

Pak ještě na podzim dovedl Josef Masopust Duklu přes 

Vorwärts Berlín a dánský Esbjerg do čtvrtfinále Poháru mistrů 

SERIÁL

 JOSEF MASOPUST POMÁHÁ BRAZILSKÉMU MASÉROVI VYPROVODIT ZRANĚNÉHO PELÉHO V UTKÁNÍ SKUPINY MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VIŇA DEL MAR. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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evropských zemí. To se už hrálo na jaře příštího roku. Na stadionu 

obhájce poháru Benfiky Lisabon Dukla před šedesáti tisíci divá-

ky prohrála 1:2 brankou pět minut před koncem. Odveta za týden 

v Praze na Strahově přilákala 13. března čtyřiačtyřicet tisíc fa-

noušků. Viděli bezbrankovou remízu a vyřazení Dukly.  

Ale úvod byl slavnostní, z Paříže přijel šéfredaktor magazínu 

France Football Max Urbini a Josefu Masopustovi předal Zlatý 

míč za rok 1962. Prvním gratulantem byl Eusebio, největší hvězda 

Benfiky, ale také velký přítel Josefa Masopusta. Byl to on, kdo ne-

váhal a dorazil do Prahy v únoru 2011 na oslavu osmdesátin naše-

ho Fotbalisty století, o kterém lapidárně řekl: „Josef Masopust? 

Velký fotbalista. Skvělý člověk. Dobrý přítel!“  Skvělý byl i Eusebio 

a Zlatý míč získal o tři roky později.

Komplimenty nešetřili ani jiní. „Masopust hrál jako Brazilec. 

Vypadal, choval se a hrál, jako by se narodil u nás. S míčem byl 

opravdu skvělý,“ řekl nejlepší světový fotbalista všech dob Bra-

zilec Pelé. A Ivo Viktor, legendární brankář, který stihl s Josefem 

Masopustem v Dukle čtyři roky a dva tituly, se připojil: „Díky své-

mu myšlení byl geniálním fotbalistou na úrovni Pelého či Cruyffa.“

Josef Masopust měl řadu nabídek na lukrativní angažmá, mohl 

vydělat obrovské peníze, jenže tehdy se z Československé socia-

listické republiky prostě chodit hrát fotbal do zahraničí nemohlo. 

A když, tak hluboko po třicítce, po vrcholu kariéry.

Po celý život zůstal ve svém přízemním nevelkém bytě pár set 

metrů od stadionu na Julisce, kde prožil svoji fotbalovou kariéru. 

Svůj život. Dnes s přítelem Eusebiem může Josef Masopust sle-

dovat fotbal z nebe. Oba už nejsou na tomto světě.

Josef Masopust nakonec problém, jak zachovat Zlatý míč pro 

budoucí generace fanoušků a fotbalistů, vyřešil s elegancí jemu 

tak vlastní z fotbalových trávníků. Svěřil ho Klubu přátel Josefa 

Masopusta, který vznikl z iniciativy pánů Jiřího Hory a Petra Pro-

cházky, aby se postaral o důstojný odkaz české fotbalové legendy. 

SERIÁL

 TÝM SVĚTA NA OSLAVÁCH 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ THE FA SE TŘEMI FOTBALISTY Z ČESKOSLOVENSKA. NAHOŘE ZLEVA: PUSKAS, D. SANTOS, JAŠIN, 
 POPLUHÁR, SCHNELLINGER, ŠOŠKIČ, MASOPUST, EYZAGUIRRE, BAXTER. DOLE ZLEVA: KOPA, LAW, DI STEFANO, EUSEBIO, GENTO, SEELER. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Kromě jiného se zasadil o vznik sochy Josefa Masopusta, která 

zdobí prostranství „Slávy“ před stadionem Dukly, uspořádal neza-

pomenutelné osmdesáté narozeniny Josefa Masopusta a zorga-

nizoval i cestu do Brazílie, kde došlo po šedesáti letech k setkání 

brazilských a československých finalistů. Josef Masopust byl po-

chopitelně při tom. Klub přátel JM pak zapůjčil Zlatý míč do stá-

lé expozice Síně slávy českého fotbalu, která je v sídle Fotbalové 

asociace v Praze na Strahově. 

Zlatý míč se tak vrátil na Strahov, je jen pár stovek metrů 

od místa, kde ho Josef Masopust zvedl poprvé nad hlavu.

Jaroslav Kolář

ROK 2013

STOPROCENTNÍ ZÁSKOK 
VYNIKAJÍCÍHO CHLAPA 

Bez šesti týdnů čtyři roky trvala trenérské mise Michala 

Bílka u národního týmu. Skončila 10. září na krásném sta- 

dionu Juventusu v Turíně, kde Češi sice vedli, ale dva góly Italů, 

druhý z penalty, znamenaly prohru a ztrátu nadějí na postup 

na MS 2014. Na chodbě, kde bílé stěny zdobí vyobrazení všech 

pohárů s letopočty, kdy je velkoklub získal, postával Michal 

Bílek a vážil slova, kterými na pozápasové tiskové konferenci 

oznámí svoji rezignaci. 

O jedenáct měsíců dříve se konala jiná tisková konference, 

po bezbrankovém kvalifikačním utkání s Bulharskem v Pra-

ze. Na ní si Michal Bílek „dovolil“ říci slova, za která byl tehdy 

většinou sportovních médií doslova přibíjen na pranýř. Řekl 

zhruba to, že hrajeme takový fotbal, na jaký máme hráče. Ni-

kdo to tehdy nechtěl slyšet. Prý jiný trenér by z těchto hráčů 

vytvořil jiný a úspěšný soubor, to jen neschopnost trenéra je 

za vším! Mimochodem od té doby tento výrok opakovali v po-

dobném duchu, byť třeba jinými slovy, i další reprezentační 

trenéři, kteří nastoupili do nezáviděníhodné funkce a měli tým 

dovést k postupu a k úspěchu na závěrečném turnaji. Bez val-

né odezvy v médiích, která se s tím již smířila. Teď už jsou totiž 

taková slova všeobecně akceptovatelná, i když pravdivá byla 

i na podzim 2012...

Ale to už nikoho nezajímá. Teď když se Michal Bílek po pěti 

letech „lízání si ran“ utrpěných za působení u reprezentace 

konečně vrátil a ukazuje při vynikajícím startu ligového Zlína, 

že je jiný, než se o něm všeobecně psalo a říkalo, se objevují 

oslavné texty. 

„Čtvrtfinále EURO 2012? Málo! Double se Spartou? Málo! 

Nesporné úspěchy od Michala Bílka český národ nepřijal. 

Hledal chyby, sklouzával k primitivním verdiktům bez znalosti 

hloubky věci. S koučem se to táhlo, dodnes nese následky. Po-

malu strhává nálepku defenzivního trenéra, nekomunikativní-

ho muže s naštvaným výrazem ve tváři. Musí předvést dvakrát 

tolik, co jiní, aby získal zpět ztracený kredit a popularitu. Byť 

o ni a priori nestojí,“ píše se na stránkách isport.cz a v této re-

dakci nikoho ani nenapadne se zamyslet, zavzpomínat a pří-

padně se podívat, jak zde psávali v době štvanice na Michala 

Bílka. Přitom tam vládne stejný šéfredaktor a působí tam řada 

SERIÁL

STALO SE...

  Odvetné osmifinále PMEZ mezi Duklou Praha a jejím tradičním 
soupeřem Gornikem Zabrze, hrané 20. listopadu na Julisce, sice při-
neslo postup domácím, ale Dukla a celý československý fotbal při-
šel o talent, který se mohl stát jedním z nejlepších útočníků Evropy. 
Polský stoper Oslizlo přivodil Rudolfu Kučerovi silný otřes mozku, 
po kterém se třiadvacetiletý hráč už nikdy nevrátil do vrcholového 
fotbalu. V té době měl na kontě tři tituly, tři vítězství v Americkém 
poháru, kde se stal při prvním startu králem střelců, góly v PMEZ, 
78 ligových startů za Duklu, ve kterých zaznamenal 44 (!) branek. 
Sedmkrát stačil reprezentovat a vstřelit tři góly. Zranění kolena ho 
připravilo o jistý start na MS 1962 v Chile.

  V říjnu se v londýnském fotbalovém svatostánku Wembley usku-
tečnilo utkání na oslavu 100 let od založení anglické fotbalové aso-
ciace The FA. Anglie hostila výběr světa, který nastoupil v modrých 
dresech s logem FIFA na srdci. Mezi hvězdami, jakými byli Di Stefa-
no, Gento, Eusebio, Puskas, Seeler, Santos, Schnellinger, Law, Kopa, 
Šoškič, Jašin, Eyzaguirre a Baxter, byli i tři repretentanti Českoslo-
venska - Josef Masopust, Svatopluk Pluskal a Ján Popluhár! Anglie 
vyhrála 2:1 a sto tisíc fanoušků bylo v extázi.

  Odveta utkání kvalifikace ME 1962 s NDR v Praze na Strahově 
31. března rozhodla o tom, že reprezentace bronz z ME 1960 neobhájí. 
Po prohře 1:2 v Berlíně reprezentace v odvetě vedla gólem Maška 
a sahala po třetím rozhodujícím zápase. Jenže pět minut před kon-
cem si brankář Mokrohajský nechal míč z velkého úhlu projít za svá 
záda a bylo po naději.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TĚSNĚ PŘED ZÁPASEM S ITÁLIÍ V TURÍNĚ SE PŘEDSEDA MIROSLAV PELTA POZDRAVIL 
 S TRENÉREM MICHALEM BÍLKEM, ASISTENTEM JOSEFEM PEŠICEM A MANAŽEREM VLADIMÍREM ŠMICEREM. 

 SYMBOLICKÉ FOTO - ZADUMANÍ NÁHRADNÍCI. ČESKO V TURÍNĚ PROHRÁVÁ 
 A NA LAJNĚ VEDLE SEBE ODCHÁZEJÍCÍ MICHAL BÍLEK A NASTUPUJÍCÍ JOSEF PEŠICE. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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stejných redaktorů. Vždyť ještě těsně před startem podzimní 

části ligy se stejný vydavatelský dům, do kterého patří i deník 

Sport, s chutí pustil do rádoby vtipných úvah o tom, že s pří-

chodem Michala Bílka do Zlína si na své přijde „Fanklub de-

fenzívního fotbalu“, tedy výmysl z dílny bývalého holešovické-

ho pivovaru.

Vraťme se do roku 2013. Jak to bývá, když něco končí, také 

něco jiného začíná. Po odstoupení Michala Bílka zbývaly re-

prezentaci ještě dva kvalifikační zápasy, nebyl čas na kon-

cepční řešení významného postu. 

Byl zde však Josef Pešice. Zkušený muž, bývalý výborný pr-

voligový fotbalista, ale také úspěšný trenér, který prošel ligo-

vými kluby, vedl mládežnické reprezentační výběry všech ka-

tegorií. V reprezentaci byl asistentem trenéra Michala Bílka. 

Problém byl na čas vyřešen. A jak!

Po šestnácti letech dokázala reprezentace vyhrát na Maltě 

a hned jasně 4:1 a o čtyři dny později zvítězila i v Sofii nad Bul-

harskem 1:0 po dlouhých třinácti letech. Pak ještě v listopadu 

přidal Josef Pešice v přátelském utkání s Kanadou v Olomouci 

vítězství 2:0 - a skončil. Fotbalová asociace dotáhla svoji sna-

hu do konce a zároveň splnila přání mnohých fanoušků. Z Vik-

torie Plzeň vykoupila úspěšného trenéra Pavla Vrbu.

Josef Pešice tak jako jediný reprezentační trenér v historii 

má u nás jen samá vítězství. Lze namítnout, že je tu ještě Fran-

tišek Straka, který ve svém jediném utkání porazil 1:0 Maltu. 

Ale znáte to, jednou je nikdy, dvakrát je zvyk...

„Moc jsem si tu funkci užíval. V mužstvu byla pohoda, což 

se třeba ukázalo při našem pobytu na Maltě, kde jsme mezi 

oběma kvalifikačními zápasy zůstali přes víkend a nevraceli 

se do Prahy. I když už jsme byli vyřazeni, kluci to brali zodpo-

vědně a mě to začalo opravdu bavit. Až tam jsem poznal, jaký 

je kolem nároďáku a hlavního trenéra šrumec. Ale mohl jsem 

být nad věcí. Teď, když už je po všem, si říkávám, jak by to asi 

probíhalo, kdybych nebyl jen na čas, ale na dobu neurčitou,“ 

přemítal Josef Pešice. 

To už v době, kdy skvěle zapadl do vynikající party realizační-

ho týmu „Lvíčat“. Nejprve s trenérem Jakubem Dovalilem a pak 

i s Vítězslavem Lavičkou. Jezdil na pozorování soupeřů, poradil 

a uplatňoval svůj fotbalový nadhled. Všichni ho měli rádi.

Minulý čas je - bohužel - na místě. Josef Pešice podlehl 

zákeřné nemoci ve věku nedožitých osmašedesáti let 18. pro-

since 2017. V plném pracovním nasazení. S nemocí bojoval čtr-

náct měsíců. Už se zdálo, že má vyhráno. Ještě dva měsíce 

před smutným koncem byl na pozorování Chorvatů a s týmem 

při kvalifikačním utkání ve Varaždinu.  A to více byl jeho od-

chod bolestivý! Jaroslav Kolář

STALO SE...

  Klub ligových kanonýrů týdeníku GÓL (KLK) se rozrostl o dva dal-
ší členy. Jiří Štajner vstřelil stý gól 16. března v dresu Liberce proti 
Slavii, celkově pak dosáhl 106 branek. Libor Došek v dresu 1. FC 
Slovácko zaznamenal stý gól 19. října proti Liberci a stačil pak dojít 
až na metu 128 gólů. Byl zatím posledním, kdo do vybraného „Klubu 
100“ vstoupil. O tři roky později bylo, po změně pravidel a doplnění 
zatím nezapočítaných gólů, zařazeno do KLK dalších devět střelců. 
Nyní čítá 72 kanonýrů.

  Ve skupinové fázi Ligy mistrů skončila Viktoria Plzeň za Bayer-
nem Mnichov a Manchesterem City, ale před CSKA Moskva a pře-
šla do jarní části Evropské ligy, ve které vyřadila Šachtar Doněck 
a vypadla v osmifinále s Lyonem. Ve skupině Evropské ligy skončil 
Slovan Liberec za FC Sevilla, ale před Freiburgem a Estorilem a po-
stoupil do další fáze, kde vypadl s Alkmaarem.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 JOSEF PEŠICE S JAROSLAVEM PLAŠILEM A TOMÁŠEM HÜBSCHMANEM 
 BĚHEM KVALIFIKAČNÍHO UTKÁNÍ V BULHARSKU, KTERÉ NÁRODNÍ TÝM VYHRÁL 1:0. 

 MICHAL BÍLEK NA POZÁPASOVÉ TISKOVÉ KONFERENCI OZNAMUJE SVOJI REZIGNACI. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 TRENÉR JOSEF PEŠICE DOVEDL NAVODIT V TÝMU POHODOVOU ATMOSFÉRU. MEZI ZÁPASY NA MALTĚ 
 A V BULHARSKU SE NAŠEL ČAS I NA VYCHÁZKU PO PLÁŽI. ZLEVA: PETR ČECH, DAVID LAFATA, JOSEF PEŠICE A LIBOR KOZÁK. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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V minulém kole odskočili slávisté na čele tabul-
ky Plzeňanům, kteří jen remizovali s trápící se 
Příbramí. Po reprezentační pauze čeká Západo-
čechy těžký úkol - uspět bez zraněného snajpra 
Michaela Krmenčíka na trávníku nebezpečného 
Liberce. Třetí sparťané si poměří síly rovněž se 
Severočechy. Na Letné přivítají rozjetý Jablonec, 
který by je v případě výhry na bronzové příčce 
tabulky vystřídal! 

Těžká úloha 
„stíhačů“ Slavie

 POMŮŽE JAKUB ŘEZNÍČEK PLZNI K BODŮM V LIBERCI? 
 UKONČÍ BOHEMIANS TŘÍZÁPASOVOU SÉRII PORÁŽEK V DUELU S PŘÍBRAMÍ? 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 15 12 1 2 37:11 37

2. Plzeň 15 11 2 2 22:13 35

3. Sparta Praha 15 9 3 3 28:12 30

4. Jablonec 15 9 2 4 33:14 29

5. Ostrava 15 8 3 4 21:12 27

6. Zlín 15 8 3 4 22:14 27

7. Liberec 15 6 5 4 15:13 23

8. Mladá Boleslav 15 5 3 7 28:30 18

9. Opava 15 5 2 8 20:23 17

10. Teplice 15 4 4 7 17:23 16

11. Bohemians 1905 15 4 4 7 16:23 16

12. Sigma Olomouc 15 4 3 8 16:26 15

13. Příbram 15 4 3 8 19:37 15

14. Slovácko 15 4 0 11 15:29 12

15. Karviná 15 3 2 10 19:30 11

16. Dukla Praha 15 3 2 10 13:31 11

PROGRAM 16. KOLA
23.11. 18:00 Dukla Praha - Teplice

23.11. 18:00 Liberec - Plzeň

24.11. 14:00 Karviná - Slavia Praha

24.11. 17:00 Bohemians 1905 - Příbram

24.11. 17:00 Ostrava - Slovácko

24.11. 17:00 Zlín - Opava

25.11. 15:00 Sigma Olomouc - Mladá Boleslav

25.11. 17:00 Sparta Praha - Jablonec

VÝSLEDKY 15. KOLA
Slavia Praha - Zlín 3:1

Jablonec - Bohemians 1905 3:1

Plzeň - Příbram 1:1

Teplice - Sigma Olomouc 0:0

Opava - Ostrava 2:1

Slovácko - Liberec 0:1

Karviná - Sparta Praha 1:3

Mladá Boleslav - Dukla Praha 0:0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 GUÉLOR KANGA PŘISPĚL K VÝHŘE SPARTY V JABLONCI 2:1 ÚVODNÍM GÓLEM. JAK DOPADNE ODVETA NA LETNÉ? 

VYCHYTANÉ NULY

7
Ondřej Kolář (Slavia)

6 - Vlastimil Hrubý (Jablonec), Matúš Kozáčik (Plzeň), Jan Laštůvka (Ostrava) * 5 - Stanislav Do-
stál (Zlín), Filip Nguyen (Liberec), Florin Nita (Sparta) * 4 - Miloš Buchta (Olomouc), Filip Rada 
(Dukla), Vojtěch Šrom (Opava) * 3 - Jan Šeda (Ml. Boleslav), Milan Švenger (Příbram), Roman Valeš 
(Bohemians 1905)

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav)

9 - Miroslav Stoch (Slavia) * 8 - Jean-David Beauguel (Zlín), Benjamin Tetteh (Sparta), Michal 
Trávník (Jablonec) * 7 - Martin Doležal (Jablonec), Michael Krmenčík (Plzeň), David Vaněček (Tep-
lice) * 6 - Guélor Kanga (Sparta) * 5 - Lukáš Budínský (Karviná), Jusuf Hilál (Bohemians 1905) *  
4 - Milan Baroš (Ostrava), Dame Diop (Ostrava), Antonín Fantiš (Příbram), Jan Chramosta (Jablo-
nec), Lukáš Masopust (Jablonec), Jan Matoušek (Příbram), Martin Nešpor (Olomouc), Roman Po-
točný (Liberec), Ivan Schranz (Dukla), Miroslav Slepička (Příbram), Tomáš Smola (Opava), Nicolae 
Stanciu (Sparta), Tomáš Wágner (Karviná)

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

30
Nikolaj Komličenko (Ml. Boleslav, 12 + 4)

26,5
Michal Trávník (Jablonec, 8 + 7)

21
Miroslav Stoch (Slavia, 9 + 2)

17,5 - Jean-David Beauguel (Zlín, 8 + 1) * 17 - Martin Doležal (Jablonec, 7 + 2), Michael Krmenčík 
(Plzeň, 7 + 2) * 16 - Lukáš Budínský (Karviná, 5 + 4), Benjamin Tetteh (Sparta, 8 + 0) * 15,5 - Ni-
colae Stanciu (Sparta, 4 + 5), David Vaněček (Teplice, 7 + 1) * 15 - Josef Hušbauer (Slavia, 3 + 6) 
* 14 - Lukáš Masopust (Jablonec, 4 + 4) * 13,5 - Guélor Kanga (Sparta, 6 + 1) * 13 - Jusuf Hilál 
(Bohemians 1905, 5 + 2) * 12,5 - Jan Chramosta (Jablonec, 4 + 3), Jan Matoušek (Příbram, 4 + 3) * 
12 - Tomáš Souček (Slavia, 3 + 4) * 11 - Roman Potočný (Liberec, 4 + 2), Tomáš Wágner (Karviná, 
4 + 2) * 10,5 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 3 + 3) * 9,5 - Milan Baroš (Ostrava, 4 + 1), Dame Diop 
(Ostrava, 4 + 1), Daniel Holzer (Ostrava, 1 + 5), Martin Nešpor (Olomouc, 4 + 1), Miroslav Slepička 
(Příbram, 4 + 1), Petr Ševčík (Liberec, 1 + 5) * 9 - Joel Kayamba (Opava, 3 + 2), Jakub Považanec 
(Jablonec, 3 + 2), Stanislav Tecl (Slavia, 3 + 2) * 8,5 - Róbert Matejov (Zlín, 2 + 3), Peter Olayinka 
(Slavia, 2 + 3), Lukáš Sadílek (Slovácko, 2 + 3), Petr Zapalač (Opava, 2 + 3), Jaromír Zmrhal (Slavia, 
2 + 3) * 8 - Antonín Fantiš (Příbram, 4 + 0), Ivan Schranz (Dukla, 4 + 0), Tomáš Smola (Opava, 4 + 0) 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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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
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pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.aaaauto.cz/


Gólový zabiják
Lewandowski: 

Že už mu po třicítce hapruje forma? Zpohodlněl a na hřišti se to-
lik nesnaží? Tak na to zapomeňte! Polský superstřelec ROBERT 
LEWANDOWSKI (30) chce pořád dávat mraky gólů, aby si splnil své 
velké sny. A upíná se na dva hlavní: Ligu mistrů a reprezentaci.

Gólový zabiják
Lewandowski: 

„Pořád jsem
hladový!“
„Pořád jsem
hladový!“
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Má za sebou docela turbulentní měsíce. Když za Bayern nastří-

lel v minulé sezoně už tradiční čtyřicítku gólů, rozhořely se zaru-

čené zprávy o jeho odchodu z Mnichova. Příští destinace? Dost 

možná madridský Real, tvrdilo se. „Robert chce z Bayernu odejít, 

máme hodně zajímavé nabídky,“ přiživil na sklonku jara spekula-

ce i jeho agent.

Oba nečekali, jaké dusno se kolem něj vmžiku vytvoří. „Nevděč-

níku!“ láteřili fanoušci a klubové vedení mlčelo. Byl na to sám, což 

je ranilo nejvíc. „Nepostavili se za mě, nepomohli mi,“ zlobil se. 

Přesto dál neomylně posílal míče do brány soupeřů. „Jsem zvyklý 

hrát pořád pod tlakem na nejvyšší úrovni. Tohle po mně požaduje 

klub a já to od sebe očekávám taky. Vyrovnám se s tím,“ tvrdil.

 DŮVOD SLAVIT GÓLOVÉ TREFY V DRESU BAYERNU MÁ ROBER LEWANDOWSKI NEUSTÁLE. 

KRYCÍ JMÉNO EMIL
Má to pěkně zmáknuté! Když si vyrazí se známými mezi lidi, všichni ho 

musejí oslovovat „Emile“. Důvod? Aby si fanoušci nebyli jisti, zda je to sku-
tečně on a dali mu pokoj. „Nepoužívám to zase tak často, ale pomáhá to, 
když jsme někde s přáteli. Třeba v restauraci si povídáme a smějeme se, 
ale je zákaz používat „Roberte“ nebo „Lewy“. V tu chvíli jsem pro každého 
prostě Emil, takže nikdo se pak po mně neotáčí. A pokud si někdo náhodou 
myslí, že mne poznal a  zeptá se, zda jsem Robert Lewandowski, prostě 
odpovím: „Sorry, to je omyl, jen jsme si podobní. Jsem Emil, ne Robert! Tak 
to je můj trik,“ prozradil se smíchem polský střelec.

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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HVĚZDOU V DORTMUNDU
Vždy platil za moderního hrotového útočníka. Rychlý, dů-

razný, šikovný, skvělý hlavičkář s dynamitem v noze. Střílení 

gólů měl v genech už jako junior. „Jednu sezonu jsme nastříleli 

158 gólů a Robert jich dal polovinu,“ vzpomínal jeho někdej-

ší kouč Sikorski z Varsovie Varšava. Lewandowského nešlo 

na hřišti přehlédnout. „Byl strašně hubený, měl nohy jako ty-

činky a já se vždy bál, že mu je někdo zlomí. Nutil jsem ho, aby 

posiloval a jedl slaninu,“ smál se.

Propracoval se až do bundesligy, v Dortmundu si ho vzal pod 

křídla trenérský mág Klopp. „Ten kluk je neuvěřitelně hladový 

po gólech,“ všiml si a jásal i Robert: „Dortmund byl vzhledem 

k mému fotbalovému růstu naprosto ideální volba.“ Když dal 

v semifinále Ligy mistrů Realu čtyři góly, byla z něj najednou 

superstar. „Připravovali jsme se na něj, věděli o něm úplně  

všechno a pak nám provedl tohle,“ kroutil hlavou tehdejší kouč 

„bílého baletu“ Mourinho.

Dortmund mu byl najednou malý, a přestože vždy snil o Pre-

mier League, vábení Bayernu nešlo odolat. V Mnichově se rozjíž-

děl pomaleji, jenže pak se z něj stal hotový zabiják. V posledních 

třech letech ve všech soutěžích vždy nastřílel přes čtyři desítky 

gólů. A po každém z nich se nezapomněl podívat do nebes - po-

sílá jej tam tátovi, který mu zemřel v sedmnácti letech. „Vím, že 

se na mě dívá...“

SPORTOVNÍ RODINA

Prosadit se ve sportu mu bylo předurčeno. Táta Krzysztof hrál fotbal 
za druholigový Hutnik Varšava, navíc byl mistrem Polska v judu! Máma Iwo-
na válela volejbal za AZS Varšava a později byla viceprezidentkou klubu Par-
tyzant Leszno. Sestra Milena je také volejbalistkou a reprezentovala Polsko 
ve výběru do 21 let. Navíc Robertova láska Anna Stachurska získala v roce 
2009 bronzovou medaili na MS v karate. Před pěti lety se vzali a loni se jim 
narodila dcerka Klara. Bude jednou úspěšnou sportovkyní i ona?

 V PRVNÍM DUELU LIGY NÁRODŮ UHRÁLI POLÁCI KAPITÁNA LEWANDOWSKÉHO 
 REMÍZU 1:1 V ITÁLII, DOMA S NÍ ALE PADLI 0:1 A SESTUP ZE SKUPINY A MAJÍ JISTÝ. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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SPLNÍ SI SVÉ SNY?
V Mnichově letos rozjel pátou sezonu. Přes léto se totiž žádný 

superpřestup do Realu či jinam neudál, možná i proto, že Poláci 

vyhořeli na mistrovství světa a kapitán Lewandowski si ani neškr-

tl. „V Rusku to pro nás bylo velké zklamání, turnaj nám vůbec ne-

vyšel. Já týmu gólově nepomohl,“ kál se, přestože polští fanoušci 

stáli jako vždy při něm.

Tradiční gólostroj se zadrhl i v klubu. Bude ještě tak dobrý? Ne-

poznamená ho promarněná šance jít o dům dál? Německý gigant 

se i kvůli tomu trápí, v lize je až pátý! „V Bayernu jsem velmi šťast-

ný a udělám vše, co je v mých silách, aby vyhrával. Pořád jsem hla-

dový po gólech. Každý tu tvrdě pracujeme, týmový úspěch je pro 

nás všechny prvořadý,“ prohlásil. Už se zase rozjíždí a třeba z toho 

nakonec bude výjimečný rok s vysněným triumfem v Champions 

League. Vždyť i kvůli tomu Robert z Dortmundu přestupoval.
 ROBERT NA VYCHÁZCE S MANŽELKOU ANNOU A DCERKOU KLAROU. 

 SVÉ KVALITY UKÁZAL POLSKÝ KANONÝR I VE ČTVRTEČNÍM UTKÁNÍ S ČESKÝM NÁRODNÍM TÝMEM, I KDYŽ BRANKU NEVSTŘELIL. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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A nároďák? Před poslední přípravou s Českem jej oceni-

li za zdolání mety stovky reprezentačních startů. Jubileum sice 

gólem ani výhrou neoslavil, ale pevně věří, že i letošní propadák 

z Ruska jednou dokáže napravit. 

 V SRPNU LEWANDOWSKI OSLAVIL TŘICÁTÉ NAROZENINY. 

Robert Lewandowski
Národnost: Polsko * Narozen: 21. srpna 1988 ve Varšavě * 
Výška: 184 cm * Váha: 78 kg * Kluby: Varsovia Varšava (1998-
2005), Delta Varšava (2005), Legia Varšava II (2005-2006), 
Znicz Pruszków (2006-2008), Lech Poznaň (2008-2010), Dort-
mund (2010-2014), Bayern Mnichov (2014-?) * Pozice: útočník 
* Reprezentace: 102 zápasů/55 gólů * Úspěchy: mistr Polska, 
vítěz Polského poháru, vítěz Polského superpoháru, 6x mistr 
Německa, 2x vítěz Německého poháru, 4x vítěz Německého 
superpoháru, finalista Ligy mistrů

 PROTI ČESKU SI ROBERT LEWANDOWSKI PŘIPSAL REPREZENTAČNÍ START ČÍSLO 102! 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 KAPITÁN SLAVIE PRAHA JAN HOMOLA (VPRAVO) VSTŘELIL VÍTĚZNÝ GÓL. 



60 FUTSALÚterý 20.11.2018
47/2018

Slavia málem přišla o jistou 
výhru s Českou Lípou

Futsalisté Slavie Praha sehráli ve VARTA futsal lize dva zápasy bě-
hem tří dní a oba zvládli. Nejprve vyhráli ve čtvrtek televizní dohrávku 
v Plzni a v sobotu zdolali doma Českou Lípu.

 RADIM ZÁRUBA V SEŠÍVANÉM DRESU. 

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
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Sobotní duel skončil 3:2 pro sešívané, ale ještě dvě minuty před 

koncem to bylo 3:0. „Myslím, že jsme většinu zápasu byli lepším 

týmem, ale zase nám vázla koncovka, což se opakuje už několik 

zápasů, na to se nemůžeme vymlouvat. Buď tu kvalitu na zakon-

čení máte, nebo ne. Nevím, jestli to je v hlavách, ale musíme to 

zlepšit,“ zlobil se kapitán Slavie Jan Homola a k nepovedenému 

závěru řekl: „My jsme v závěru dvakrát inkasovali a pustili sou-

peře ještě k power play, to se nám prostě nesmí stávat, z toho se 

musíme poučit.“

Trenér České Lípy Karel Kruliš uznal, že domácí byli lepší: 

„S výsledkem jsem nakonec spokojený, sahali jsme po bodu, 

i když bychom si ho nezasloužili.“

V dramatické přestřelce v Liberci nakonec uspěl Mělník, který 

tam zvítězil 7:5. „Velice důležité tři body z venku,“ zdůraznil měl-

nický Tomáš Prejsa a pokračoval: „Jsem rád i za sebe, že jsem 

konečně dal gól. Snad to bude jen lepší a výhru potvrdíme doma 

s Helasem Brno.“

 SOUBOJ SLAVIE S ČESKOU LÍPOU VYZNĚL TĚSNĚ PRO PRAŽANY. 

http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
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Sparta hrála před vyprodanou halou v Uherském Hradišti, kde 

roli favorita zvládla. Pražané zvítězili 9:3. „Vyhráli jsme 9:3, ale 

před soupeřem klobouk dolů. Na to, že je to nováček, tak má Ba-

zooka skvěle poskládaný tým a myslím si, že může uhrát dobré 

výsledky,“ uznal sparťan Antonín Hrdina. 
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VÝSLEDKY VARTA FUTSAL LIGY

8. kolo: Liberec - Mělník 5:7 (16. a 23. M. Soukup, 20. Kazda, 23. Benek, 30. Henzl - 4., 10. a 25. 
Gabčo, 6. Prejsa, 27. a 38. Vokoun, 40. Kuč), Bazooka CF Uherské Hradiště - AC Sparta Praha 
3:9 (16. Čtvrtníček, 22. Bartoš, 38. Šipka - 2., 3. a 10. Drahovský, 11., 12. a 19. Seidler, 30. Grbeša, 
38. Novak, 40. Hrdina), Slavia Praha - Česká Lípa 3:2 (7. Krstevski, 11. Krasnič, 20. Homola - 38. 
a 38. Sop). Dohrávka 5. kola: Plzeň - Slavia 0:4 (21. vlastní, 25. Krstevski, 38. Záruba, 40. Pršič).

DALŠÍ PROGRAM VARTA FUTSAL LIGY

Pondělí 19. 11.: Plzeň - VŠB Ostrava (19:30).

Čtvrtek 22. 11.: Chrudim - Sparta Praha (18:10, živě ČT Sport).

Pátek 23. 11.: Liberec - VŠB Ostrava (19:30), Uherské Hradiště - Slavia Praha (20:00), 
Mělník - Helas Brno (20:30), Česká Lípa - Teplice (20:30). 

TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

1. Teplice 7 7 0 0 39:17 21

2. Sparta Praha 7 6 0 1 68:16 18

3. Chrudim 6 6 0 0 48:8 18

4. Slavia Praha 7 5 0 2 37:15 15

5. Mělník 7 4 0 3 26:34 12

6. Uherské Hradiště 7 2 2 3 27:31 8

7. Helas Brno 6 2 1 3 23:22 7

8. Plzeň 7 2 0 5 25:30 6

9. Liberec 8 1 1 6 27:70 4

10. Česká Lípa 7 1 0 6 15:40 3

11. VŠB-TU Ostrava 7 0 0 7 15:67 0

http://efutsal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
https://isport.blesk.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
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 NENAD VELJKOVIČ (VLEVO) ZE SLAVIE SE SNAŽÍ OBRAT O MÍČ TOMÁŠE FICHTNERA. 

http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://www.chancefutsalliga.cz/


Fotbalová asociace
České republiky

http://www.fotbal.cz
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Hradecké fotbalové 
osobnosti 2018 

V příjemném prostředí královéhradeckého Restaurantu Duran se usku-
tečnilo v pořadí již 12. slavnostní vyhlášení Hradecké fotbalové osobnos-
ti 2018. Za výkonný výbor OFS Hradec Králové přivítal všechny účastníky 
předseda Martin Zbořil, který oceněným poděkoval za odvedenou práci 
pro fotbal v rámci OFS Hradec Králové. 

 HRADECKÉ FOTBALOVÉ OSOBNOSTÍ 2018 (ZLEVA): MARTIN ČERNÝ (SK SMIŘICE), JAROSLAV RULF (SK SLAVIA LIBŘICE), 
 JOSEF KLAPKA (SK ROUDNICE), EVA HRUŠKOVÁ (FC HRADEC KRÁLOVÉ), FRANTIŠEK HANSL (SK PŘEVÝŠOV), 
 ZDENĚK PEJCHA (SOKOL SENDRAŽICE) A PAVEL BAJER (LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ). 

http://www.fotbal.cz
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Díků se dostalo manželkám a rodinám za podporu i toleranci, 

protože bez toho by fotbal nebylo možné dělat. Následoval slav-

nostní přípitek a kulturně sportovní program, v němž vystoupili 

několikanásobní mistři světa ve footbagu Tomáš Tuček s Patri-

kem Černým, zpěvák Michal Horák na kytaru a kouzelník Miloš 

Malý, což orámovalo slavnostní předávání pamětních plaket, vý-

pravné knihy MS Rusko 2018 a týdeníku Fotbal v kraji. Za oceněné 

poděkoval organizátorům Zdeněk Pejcha ze Sendražic, nechyběl 

rovněž typický příspěvek Ladislava Škorpila.

Všem oceněným jsme na slavnostním večeru položili stejnou 

otázku: Co pro vás znamená obdržené ocenění? 

Pavel Bajer (Lokomotiva Hradec): „Děkuji OFS Hradec, který 

zhodnotil moji celoživotní lásku k fotbalu. Líbí se mi, že OFS tuto 

akci pořádá, protože tím zhodnotí práci obětavých funkcionářů 

a činovníků, bez nichž by fotbal na této úrovni nemohl existovat.“

Martin Černý (SK Smiřice): „Za ocenění mé práce a krásný ve-

čer patří můj dík OFS Hradec. Velké poděkování patří mé rodině, 

že mi umožňuje věnovat se fotbalu. Mé přání je, aby se fotbalu vě-

novalo více dětí a dospělých.“     

František Hansl (SK Převýšov): „Tento večer se mi velice líbil, 

panovala zde přátelská atmosféra a celý průběh se nesl ve slav-

nostním duchu, což bylo doplněno příjemným programem. Chtěl 

bych poděkovat OFS Hradec za ocenění, kterého se mi dostalo. 

Byl jsem z toho dojat a ještě jednou děkuji všem zúčastněným.“ 

Eva Hrušková (FC Hradec Králové): „Moc si ocenění vážím 

nejen za sebe, ale hlavně za celý dívčí fotbal. Chtěla bych, aby dívčí 

fotbal získával stále více na popularitě a aby veřejnost, především 

maminky, pochopila, že to je fajn sport i pro děvčata.“  

Josef Klapka (SK Roudnice): „Hlavně děkuji OFS Hradec 

za ocenění, kterého si moc vážím. Myslím si, že je ještě spousta 

jiných lidí, kteří by si obdobné ocenění rovněž zasloužili. Byl jsem 

mile překvapen s průběhem akce, což odpovídá jejímu významu.“ 

Zdeněk Pejcha (Sokol Sendražice): „Strašně si vážím oce-

nění, kterého se mi dostalo, za což především děkuji OFS Hra-

dec a funkcionářům obce Sendražice. Budu se snažit, vzhledem 

k mému zdravotnímu stavu, ještě nadále sendražickému fotbalu 

pomáhat.“

Jaroslav Rulf (SK Slavia Libřice): „Moc si vážím tohoto oceně-

ní, které jsem nečekal. Touto cestou děkuji OFS Hradec, protože 

večer se mi velmi líbil, hlavně kulturní části. Přeji všem zejména 

zdraví do další práce a hodně úspěchů.“ 

Foto a text: Lubomír Douděra   
KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

 EVĚ HRUŠKOVÉ PŘEDÁVÁ OCENĚNÍ PŘEDSEDA OFS HRADEC KRÁLOVÉ MARTIN ZBOŘIL A TRENÉR LADISLAV ŠKORPIL. 

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