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 MICHAEL 

 KRMENČÍK 

„S manželkou a malým Matoušem 
bydlíme v Praze, odkud jsem 
do „Bolky“ dojížděl, takže teď 
to budu mít ještě o kus delší 
štreku, “ chystá se útočná posila 
Jablonce na náročnější cestování.

 JAN CHRAMOSTA

kanonýr
  Začíná hon  

  na plzeňské suverény!  
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Vážení čtenáři!

Plánujete si, co budete dělat o nadcházejícím 

víkendu? Pak nezapomeňte k myšlenkám tře-

ba na lyžařské svahy přidat i ty na český ligo-

vý fotbal. Ano, hráčům šestnácti prvoligových 

klubů zima definitivně končí a uprostřed února 

se budou pořádně potit v honbě za důležitými 

body. K mistrovskému titulu jich na jaře budou 

potřebovat nejmenší počet plejeři z Plzně, kteří 

si na podzim vybudovali čtrnáctibodový polštář 

na své pronásledovatele. Velký podíl na luxus-

ním postavení Viktorky má nejlepší kanonýr 

soutěže Michael Krmenčík. Ve velmi zajímavém 

a otevřeném rozhovoru vypráví čtenářům Gólu 

o nelehké cestě k současné pozici nejžádanější-

ho fotbalisty české ligy. Západočeši svůj klenot 

i přes stamilionové nabídky ze zahraničí udrželi 

a vyslali rivalům jasný signál: za titulem jedeme 

plnou parou! Naopak v Jablonci o dva útočníky 

(Tecla s Mihálikem) přišli, a tak vyndali peněžen-

ku a pořídili si na sever Čech Jana Chramostu. 

A sedmadvacetiletý forvard a téměř inventář 

Mladé Boleslavi se Gólu svěřil, jak velkou výzvou 

pro něj je nové angažmá. 

Tak příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Ozval se mi majitel Jablonce pan Pelta, že si mě vybrali jako náhradu, když se musel 

Standa Tecl předčasně vrátit z hostování zpátky do Slavie, protože se jí vážně zranil Meša-

novič, a ještě prodali mladého Mihálika do Alkmaaru. Bylo to pro mě dost velké překvapení 

a taky mě potěšilo, že si zvolili zrovna mě. Nechal jsem to ale na jednání obou klubů, jestli 

se dohodnou, a na nic netlačil. V duchu jsem si říkal, že by mi tahle změna jako nová fotba-

lová výzva mohla pomoci, také manželka byla pro, abych do toho šel. Měl jsem jen jednu 

podmínku – aby to byl normální přestup a ne hostování.

„BYLO TO HODNĚ HEKTICKÉ!“
Jenže jak Mladá Boleslav, tak Jablonec se v tu dobu už chystaly odletět na herní sou-

středění do tepla a já nevěděl, kam vůbec poletím – jestli do Turecka nebo do Portugalska! 

Bylo to hodně hektické, „Bolka“ cestovala o den dřív, ale nakonec jsem dostal souhlas letět 

s Jabloncem. Myslím si, že bylo hodně důležité, že jsem během pobytu v Portugalsku mohl 

lépe poznat spoluhráče i lidi z realizačního týmu a klubového vedení.  Většinu kluků jsem 

znal z ligových zápasů jako protihráče, nejblíž mám k Martinu Doležalovi, se kterým jsme 

společně před lety hrávali za juniorské reprezentační výběry. Uvidíme, jestli nás trenér 

Rada postaví v útoku vedle sebe, nebo bude na hrotu hrát jen jeden z nás.

 V LIZE SI JAN CHRAMOSTA PŘIPSAL 52 GÓLOVÝCH TREF. KOLIK JICH PŘIDÁ NA SEVERU ČECH? 

Fotbalový týden Jana Chramosty

„Nevěděl jsem, 
kam poletím…“

Služebně patřil pomalu již do fotbalového inven-
táře Mladé Boleslavi, ve které s výjimkou sezonního 
hostování v Plzni strávil celou svoji kariéru. V prů-
běhu zimní přípravy nic nenasvědčovalo, že by ne-
měl v jejím dresu dál pokračovat. Na jaře však bude 
sedmadvacetiletý útočník JAN CHRAMOSTA hájit 
zelenobílé barvy Jablonce, který po bleskovém od-
chodu ofenzivního tandemu Mihálik – Tecl potřebo-
val neméně rychle sehnat ostříleného a gólového 
forvarda. A ukázal právě na něj!

 ODCHOVANEC MLADÉ BOLESLAVI VYMĚNIL MODROBÍLÝ DRES ZA ZELENÉ BARVY JABLONCE. 

  Dúbravka vychytal 
„Rudé ďábly“
Snovou premiéru v anglické Premier League 
má za sebou slovenský reprezentační brankář 
pražské Sparty Martin Dúbravka, který na jaře 
hostuje v zachraňujícím se Newcastlu. Španěl-
ský kouč Rafael Benítez ho poprvé postavil mezi 
tyče v nedělním domácím duelu s druhým Man-
chesterem United a devětadvacetiletý gólman 
se mu za důvěru odvděčil čistým kontem, kte-
rým položil základ k senzačnímu vítězství svého 
týmu, na něž „Straky“ čekaly doma od 21. října! 
Zlikvidoval šance Lingarda, Martiala a Younga, 
v samém závěru se blýskl skvělým reflexivním 
zákrokem, kterým vychytal Carricka. Dúbravka 
byl vyhlášen mužem zápasu a je historicky dru-
hým slovenským brankářem v Premier League 
po Jánu Muchovi, který odchytal dvě utkání 
za Everton. Po parádním debutu má nakročeno 
nejen k dalším duelům v prestižní soutěži, ale 
zřejmě i k trvalému angažmá.     

  Janko jde zpátky 
do Švýcarska…
Rakouský útočník Marc Janko po pouhém půl 
roce ukončil nepovedené angažmá v pražské 
Spartě a přestoupil do švýcarského Lugana.  
Čtyřiatřicetiletý urostlý forvard přišel na Let-
nou loni v létě po vypršení smlouvy s mis-
trovskou Basilejí a podepsal kontrakt do roku 
2019, ale nenaplnil vysoká očekávání. Stabilní 
rakouský reprezentant zasáhl pouze do osmi 
soutěžních zápasů a vstřelil dva góly - jeden 
v lize a jeden v MOL Cupu.  Letenský klub na za-
čátku zimní přípravy bývalému hráči Salcburku, 
Twente, Porta, Trabzonsporu či Sydney oznámil, 
že už s ním nepočítá a vyřadil ho z kádru. No-
vého zaměstnavatele našel uznávaný kanonýr 
opět ve Švýcarsku, v sedmém celku tamní Su-
per ligy, který se na podzim utkal ve skupině 
Evropské ligy s Plzní. 

  Marešův 
dvougólový debut
Český útočník Jakub Mareš ozdobil debut v dre-
su Zaglebie Lubin dvěma góly, přesto v 22. kole 
polské Ekstraklasy neodvrátil domácí porážku 
2:3 s vedoucí Legií Varšava. Obhájce titulu roz-
hodl zápas brankou z penalty v osmé minutě 
nastaveného času. Jednatřicetiletý forvard, 
který do Polska zamířil v minulém týdnu z bra-
tislavského Slovanu, vyrovnal v první minutě 
druhého poločasu na 1:1. Prosadil se po centru 
z levé strany, v malém vápně byl důraznější 
než soupeřův obránce i gólman. Dvě branky 
hostů vstřelil Niezgoda, Mareš ale v nastavení 
z penalty znovu vyrovnal. Vicemistr světa do 20 
let z roku 2007 si do Zaglebie přinesl formu ze 
Slovanu, kde dal na podzim 12 gólů a byl dru-
hým nejlepším střelcem slovenské Fortuna 
ligy. Pokutový kop pak ale ještě zahrávala také 
Legia a v 98. minutě ho proměnil Radovič. Za ví-
tězný celek z hlavního města nastoupil i český 
obránce Adam Hloušek. 

  Plzeňská „dvojčata“ 
prodloužila smlouvy
Obránce David Limberský a záložník Milan 
Petržela prodloužili smlouvy s Plzní. Čtyřiatři-
cetiletí bývalí reprezentanti se Viktorii upsali 
do roku 2020, původní kontrakty jim končily 
v létě. Oba přišli do Plzně v roce 2008 z pražské 
Sparty a podíleli se na následných historických 
úspěších Západočechů. Petržela pouze sezonu 
2012/2013 strávil v bundesligovém Augsburgu, 
kde se však neprosadil. Plzeňská „dvojčata“ 
přispěla k vydařenému podzimu, během něhož 
si svěřenci Pavla Vrby vytvořili čtrnáctibodový 
náskok v čele prvoligové tabulky a postoupili 
do vyřazovací fáze Evropské ligy. Limberský má 
v české nejvyšší soutěži na kontě 323 zápasů 
a vstřelelených 20 gólů, Petržela ve 329 ligo-
vých utkáních zaznamenal 40 branek. 

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

 HORST SIEGL 

V neděli jsme měli pozápasový trénink, v pondělí jsme dostali volno a od úterního dvou-

fázového tréninku začne příprava na první jarní ligové utkání. Pomalu se blíží také čtvrtfi-

nále MOL Cupu, ve kterém hostíme Slovácko. Vzhledem k podzimnímu postavení v tabulce 

HET ligy je to pro Jablonec jediná možnost, jak se dostat do pohárové Evropy. Musíme však 

vítězně zvládnout ještě tři zápasy.

„DOJÍŽDĚNÍ SE MI O KUS PRODLOUŽÍ!“
Z Mladé Boleslavi to není do Jablonce daleko, nechá se to zvládnout po dálnici za 25 

minut. Jenže my s manželkou a malým Matoušem bydlíme v Praze, odkud jsem v posled-

ních letech do „Bolky“ dojížděl, takže teď to budu mít ještě o kus delší štreku. Mluvil jsem 

o tom už s „Hybšou“ (Tomášem Hübschmanem), který jezdí také z této části Prahy, takže 

občas to možná zvládneme společně v jednom autě. Když budeme u manželčiných rodičů 

v Mladé Boleslavi, tak to budu mít o dost blíž. Vzhledem k její práci, kterou v Bolce má, 

začínáme uvažovat do budoucna i o trvalém přestěhování.“ 

„KLUCI MĚ STRAŠILI SNĚHEM…“ 
Na start jarní ligy se už těším. Zimní přípravu jsem celou absolvoval ve zdraví, navíc jsme 

v Mladé Boleslavi začali trénovat ještě v prosinci, což byl i dozvuk nepovedeného podzimu. 

Na jeho začátku se mi docela dařilo, dával jsem góly, jenže pak mě srazily dolů tři zranění 

v krátké době – nejdřív jsem měl problémy s lýtkem, pak jsem dostal zánět do achilovky 

a nakonec jsem marodil s břišním svalem. Vypadl jsem z předchozí herní i střelecké poho-

dy a taky ze základní sestavy. V sobotu nás doma čekají Teplice, což je nepříjemný soupeř, 

se kterým jsme na podzim v Mladé Boleslavi hráli 2:2, když jsme vyrovnávací gól inkasova-

li v poslední minutě… Jsem zvědavý, jestli se současné na únor teplé počasí udrží i na se-

veru Čech. Kluci mě totiž strašili, že v Jablonci se drží sníh do března a někdy až do dubna!

„JABLONEC HRAJE VÍC PO STRANÁCH…“
Po návratu do Česka se můj přestup uzavřel. Podepsal jsem s Jabloncem smlouvu 

na dva a půl roku. V sobotu jsme odehráli v Nymburce na přírodní trávě generálku s třetili-

govými Štěchovicemi, odkopal jsem první půli, ve které jsem proměnil nařízenou penaltu. 

Byl to můj třetí gól v jabloneckém dresu, ty dva předchozí jsem vstřelil na portugalském 

soustředění. Snad mi to bude dál padat, jsem za ty roky zvyklý na tlak, že se od útočníků 

branky prostě čekají. Herní styl se od „Bolky“ liší snad jen v tom, že Jablonec se snaží vyu-

žívat celého hřiště, hraje víc po stranách, odkud létají centry do vápna. 

JAN CHRAMOSTA * Narozen: 12. října 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 75 kg * Stav: ženatý, 
manželka Lucie, syn Matouš (8 měsíců) * Fotbalový post: útočník
Hráčská kariéra: Mladá Boleslav (1999-2014), Viktoria Plzeň (2014-2015), Mladá Boleslav 
(2015-2018), FK Jablonec (2018-?) * Největší úspěchy: bronz na mistrovství Evropy hrá-
čů do 21 let (Dánsko 2011), postup do osmifinále mistrovství světa hráčů do 20 let (Egypt 
2009), český mistr (2015), vítěz Ondrášovka Cupu/MOL Cupu (2011, 2016)

 V JABLONCI PODEPSAL RYCHLÝ ÚTOČNÍK SMLOUVU NA DVA A PŮL ROKU. 

STALO SE...

 PO PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH BY SI LIGOVOU PREMIÉRU V NOVÉM 
 PŮSOBIŠTI MOHL JAN CHRAMOSTA ODBÝT V SOBOTU PROTI TEPLICÍM. 

  Koubek si připsal 
nulu i asistenci!
Další vydařený zápas prožil ve francouzské lize 
brankář Tomáš Koubek, který výraznou měrou 
přispěl k vítězství Rennes 2:0 na hřišti Lyonu. 
Nejen že proti čtvrtému celku tabulky udržel 
čisté konto, ale také nahrál na vítězný gól. Již 
v páté minutě poslal dlouhý výkop na polovinu 
soupeře, kde zazmatkoval brazilský stoper 
Marcelo, který neodhadl dráhu míče a jen ho 
prodloužil za sebe na rozběhnutého Wahbiho 
Khazriho. Útočník Rennes nabídnutou šancí 
nepohrdl a samostatný únik zakončil gólem. 
Domácí se potom tlačili za vyrovnáním, vyslali 
19 střel, ale jen šest z nich šlo mezi tři tyče. 
A se všemi si poradil český reprezentační 
gólman, který v této ligové sezoně udržel již 
pošesté čisté konto. Vyrazil tvrdou střelu 
Traorého, nebezpečný pokus Fékira a skvěle 
zastavil i další střelu Traorého mířící k tyči. 
V nastavení pak pečetil překvapivou výhru 
hostů James Lea Siliki. 

  Následovali 
trenéra Haška
Bohemians 1905 získali první dvě zimní posi-
ly. Obránce Jiří Bederka do pražského klubu 
přestoupil z druholigového Hradce Králové 
a podepsal smlouvu do června 2020, záložník 
Jan Záviška přišel z Jihlavy na půlroční hos-
tování s opcí. Oba dvaadvacetiletí hráči, kteří 
za „Klokany“ nastupovali už v přípravě, půso-
bili v mládežnických týmech Sparty a během 
hostování v druholigových Pardubicích v sezoně 
2014/2015 je vedl současný trenér Bohemians 
Martin Hašek. Stoper Bederka má na kontě tři 
prvoligové starty v dresu hradeckých „votro-
ků“, krajní záložník Záviška za Vysočinu odehrál 
v nejvyšší soutěži 12 utkání a vstřelil dva góly.

inzerce

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

13. ÚNORA

1936 Pavol Molnár 1956-1960 20/3

1953 František Štambachr 1977-1983 31/5

1960 Ivan Čabala 1986-1989 4/0

14. ÚNORA

1914 Jan Melka 1935-1937 5/0

1964 Petr Samec 1994-1995 9/2

15. ÚNORA

1969 Horst Siegl 1992-1998 23/7

18. ÚNORA

1936 Jozef Vengloš - - - - - - - -

1974 Radek Černý 2000-2002 3/0

19. ÚNORA

1978 Luboš Pecka - - - - - - - -

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Ligový start za dveřmi

Uteklo to jako voda, dva měsíce, které uběhly 
od podzimní poslední „leče“ na prvoligových tráv-
nících, jsou už nenávratně pryč a fanoušci nejpo-
pulárnějšího sportu se mohou těšit, že o víkendu, 
navzdory termínové i televizní kolizi se zimní olym-
piádou v Koreji, vyrazí zase na fotbalové stadiony. 
K osobní návštěvě osmi zápasů úvodního kola jarní 
části HET ligy nahrává i poměrně příznivé únorové 
počasí, které je letos (zatím) bez sněhu a ledu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Asi největší pozornost bez rozdílu klubové přízně bude sou-

středěna na obě pražská „S“, která v zimní pauze podstoupila 

odlišné kúry. V Edenu se inspirovali libereckým modelem se 

vším všudy, a tak ze Slovanu přivedli sportovního ředitele Ne-

zmara, kompletní realizační tým nového trenéra Trpišovského 

i jeho bývalé svěřence Pokorného, Kúdelu a brankáře Koláře. 

Zároveň se rozloučili se staršími hráči, které angažovali v létě 

v mistrovské euforii – cizinci Altintopem s Rotaněm i gólmanem 

Laštůvkou. 

Na Letné se propouštělo ještě masivněji a rovněž po pouhém 

půlročním pobytu, což se týkalo Mandjecka, Janka, Biabianyho. 

Skříňku v kabině vyklidili překvapivě také dřívější opory Mare-

ček s Karavajevem, kteří našli angažmá v Beneluxu, i brankář-

ská „jednička“ Dúbravka, jehož si vytáhl těsně před uzavřením 

přestupového okna na hostování s opcí zachraňující se Newcast-

le. Majitel Sparty Daniel Křetínský však napumpoval rekordní 

sumu do nákupu dalších zahraničních akvizic – středopolařů 

Stanciua a Kangy, žádný gólman v Česku nestál také tolik jako 

Rumun Nita.

Zbrojení největší rivalů se však bude s největší pravděpodob-

ností týkat jen boje o druhou příčku a účast v předkole Ligy mistrů, 

neboť čtrnáctibodový náskok podzimního suveréna a lídra z Plzně 

jiný realistický scénář pro jarní odvety ani nepřipouští. Viktoria in-

vestovala do nákupu téměř dvoumetrového mladého forvarda To-

máše Chorého z Olomouce, když aktivovala jeho výstupní klauzuli 

ve smlouvě se Sigmou a přihodila ještě „něco“ navíc, aby ho měl 

trenér Pavel Vrba k dispozici již pro druhou polovinu sezony. Po je-

jím konci se očekává odchod reprezentačního útočníka a aktuálně 

nejlepšího ligového střelce Michaela Krmenčíka za opravdu velké 

peníze do zahraničí. A pokud by k němu z nějakého důvodu nedo-

šlo, mohl by se zviditelnit ve skupinové fázi Ligy mistrů.

Ještě jeden ostrý start se pomalu, ale jistě blíží – čtvrtfinále 

MOL Cupu. Loňský přímý postup Zlína do základní skupiny Ev-

ropské ligy s bonusem minimálně 70 milionů korun totiž výrazně 

zatraktivnil národní pohár, zvlášť když české kluby rok co rok zaží-

vají traumata v podobě uvíznutí v předkolech. Největším favoritem 

na jeho zisk je Slavia, která by si tím alespoň částečně kompenzo-

vala zřejmě neúspěšnou obhajobu mistrovského titulu. Sparta už 

z něj vypadla doma na penalty s Baníkem… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Fotbalisté Tottenhamu Hotspur 

se po dobu generální rekonstrukce 

svého tradičního stánku White Hart 

Lane dočasně uchýlili na nejslav-

nější londýnský stadion ve Wem-

bley, který má sice podstatně větší 

kapacitu, ale při zápasech anglické 

Premier League rozhodně není polo-

prázdný, spíš naopak.

„Kohouti“ lámou

REKORDY

„Kohouti“, kteří se pod vedením ar-
gentinského kouče Mauricia Pochettina 
pohybují i v této sezoně na špici tabulky 
a předvádějí velmi pohledný fotbal, lá-
mou v posledních týdnech divácké rekor-
dy. Na jejich lednové utkání s Manches-
terem United dorazilo 81 978 fanoušků, 
na víkendové prestižní severolondýnské 
derby s Arsenalem jich přišlo ještě víc – 
83 222 diváků. Z obou utkání odcházeli 
příznivci Tottenhamu nadmíru spokojeni, 
neboť Harry Kane a spol. v nich zvítězili 
2:0, resp. 1:0. 

 VÝHŘE SPURS NAD ARSENALEM 
 PŘIHLÍŽELO 83 222 DIVÁKŮ. 

 DO JARNÍ SEZONY VSTUPUJÍ PRAŽSKÁ „S“ S VÝRAZNĚ OBMĚNĚNÝMI KÁDRY. 

 PLZEŇANÉ STARTUJÍ ZA MISTROVSKÝM TITULEM S NÁSKOKEM ČTRNÁCTI BODŮ. 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Zimní přestávka už pomalu končí, neboť o víkendu startuje  

jarní část HET ligy, na kterou týmy ladí formu a fotbalisté 

obrazně leští kopačky.

KRESBA TÝDNE

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


Věří, že v jeho případě zafungoval osud. V létě 2016 za vteřinu 
dvanáct sešlo z jeho hostování v Liberci, teď je MICHAEL KRMEN-
ČÍK na roztrhání. Za 24letého útočníka, který táhne plzeňskou 
Viktorii za titulem, nabízejí zahraniční kluby majlant. Naposledy 
Newcastle 350 milionů korun. V rozhovoru pro deník Právo český 
reprezentant říká, že chce na jaře dokončit „dílo“ v Plzni, a do svě-
ta vyrazit nejdřív v létě.

Michael Krmenčík: Michael Krmenčík: 

„V Plzni jsem 

šťastný 
jako blecha!“

„V Plzni jsem 

šťastný 
jako blecha!“
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 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

	 Přestože v zimě vzduchem létaly mimořádné sumy, vy 

jste věděl, že v Plzni zůstanete?

„Jiná možnost nebyla ve hře. I kdybych přišel za panem Šád-

kem (pozn. - šéf Viktorie) a řekl mu, že mám skvělou nabídku, 

o které beztak věděl, stačilo by se na něj jen podívat. Hned bych 

věděl, co mi chce říct. Počkej do léta!“ 

	 Pokud byste zatlačil?

„Takový nejsem. Jsem v Plzni šťastný jako blecha, vytvořili mi 

tu fantastické podmínky. Chci vyhrát titul, a co bude dál, nechá-

vám na tom nahoře.“ 

	 Co s vámi dělá těch 350 miliónů korun?

„Částky, za které přestupují Neymar, Mbappé a další jsou ne-

smyslné. V Premier League se ale třistamilionové přestupy dějí 

běžně. Byl bych jenom kapka v moři.“

	 Zařadil byste se mezi desítku nejdražších českých fotba-

listů.

„Zní to hezky, ale já nikam neodešel. Až mě Plzeň prodá, může-

me si říct, že jsem drahý.“

	 Jste plzeňský patriot. I proto jste „netlačil na pilu“?

„Netajím se tím, že moje srdce patří Viktorce. Když jsem jako malý 

hrál za Sokolov, chodily na mě nabídky ze Sparty, ze Slavie, z Teplic. 

 I PŘES STAMILIONOVÉ NABÍDKY ZE ZAHRANIČÍ ZŮSTÁVÁ MICHAEL KRMENČÍK PRO JARNÍ ČÁST SEZONY V ČESKÉ LIZE.  MICHAELOVI TO STŘÍLÍ I V REPREZENTACI, V NÍŽ SE V JEDENÁCTI ZÁPASECH GÓLOVĚ PROSADIL ŠESTKRÁT. 

„V Premier League bych byl 
coby třistamiliónový přestup 

jenom kapka v moři.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Mazáci vám dávali sodu?

„Limba (Limberský) nebo Milan (Petržela) říkají, že jsem dostal 

největší kotel ze všech. Měl jsem dlouhé vlasy a ksicht, do kterého 

se trefovali. Spousta lidí mě odsuzuje jen kvůli tváři. Horvi zavelel 

a všichni šli po mně.“

	 Zocelilo vás to?

„Nedával jsem to na sobě znát, ale někdy jsem měl slzy na kra-

jíčku. Když se do vás opírají takové ikony jako pan Limberský nebo 

pan Horváth, zasáhne vás to. Ale dokázal jsem to unést a asi mě 

to zocelilo.“

	 Kdy vás mančaft začal brát?

„Od zápasu na Spartě, ve kterém jsem dal dva góly. Do té doby 

jsem byl Krmelec pro legraci. Pak kluci poznali, že mám týmu co 

dát. Začalo se mi dařit na tréninku a už to jelo.“

ROZHOVORROZHOVOR

 ZLOMOVÝ ZÁPAS KARIÉRY MICHAELA KRMENČÍKA, KDYŽ 24. DUBNA 2016 VSTŘELIL COBY STŘÍDAJÍCÍ HRÁČ SPARTĚ NA LETNÉ DVA GÓLY! 

Pan Šádek, který znal mě i celou moji rodinu, mi povídá: Vezmu tě 

s sebou do Plzně. Dám ti dorosteneckou smlouvu, zařídím internát.“

	 Co vy na to?

„Šel jsem hned. Měl jsem to blízko, máma slíbila, že mě bude 

kontrolovat. Měl jsem zařízené i obědy a večeře. Nesměl jsem to 

nikomu říkat, spoluhráči by žárlili. Zatímco já měl teplou večeři, 

oni si dávali jogurt s rohlíkem. Vydělal jsem si až deset tisíc korun, 

ještě mi nebylo osmnáct. Od patnácti jsem měl podmínky, abych 

se do toho mohl opřít naplno. Prošel jsem dorostem, béčkem, pak 

si mě pan Vrba stáhl do mužů.“

	 Vzpomenete si na začátky v A-týmu? Najednou jste seděl 

v jedné šatně s vašimi vzory.

„Když jsem poprvé přišel do kabiny Viktorky, řekl jsem Pavlu 

Horváthovi: Dobrý den. On na to: Děláš si prdel, mladej? A pak si 

mě vychutnával. Tím jsem si podepsal ortel, že se do mě budou 

strefovat všichni.“ 

 GENERÁLNÍ MANAŽER ADOLF ŠÁDEK PLZEŇSKÉHO STŘELECKÉHO TAHOUNA UDRŽEL V KÁDRU VIKTORKY. 

GENERÁLNÍ MANAŽER PLZNĚ ADOLF ŠÁDEK

„Slíbil jsem trenéru Vrbovi, že Krmi zůstane. Druhá věc je, kdyby do toho 
vstoupil majitel. V tomto případě se totiž nebavíme o malých penězích, tři 
sta padesát miliónů je strašně moc. Částku jsem neustále navyšoval, abych 
to nikdy nemusel udělat. V létě se ozvala Slavia, v zimě Leeds, Montpellier, 
Bordeaux, nakonec Newcastle. Nabídky na Krmiho byly mimořádné. 

Udělal jsem nakonec úhybný manévr. Řekl jsem: Ano, prodám vám ho, ale 
zůstane v Plzni ještě půl roku na hostování. Nikdo to neakceptoval. Pokud by 
na to některý z klubů kývl, přestup se zrealizoval.

Ano, jsme si vědomi rizika. Michael se může během jara zranit nebo ztratit 
formu. Je to však jasný signál všem, že ligu nepovažujeme za hotovou věc.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Přemýšlel jste přes zimu, jak si udržet podzimní fazonu? 

„Dal jsem si předsevzetí, o silvestrovské půlnoci. Příchod no-

vého roku jsme s přítelkyní Denisou skoro neslavili. Koukali jsme 

na filmy, jen jsem šel o půlnoci pustit ven pár rachejtlí. A tam jsem 

si to pošeptal.“

	 Prozradíte, co?

„Že se soustředím jen na sebe a na tým, který šlapal a makal 

naplno. Já vlastně na podzim jen sklízel ovoce, protože mi to klu-

ci připravovali. Bylo jednoduché to zakončit gólem. Řekl jsem si: 

Musíš se motat ve vápně tak, aby se k tobě míč odrážel. Abych byl 

na správném místě. Jako David Lafata třeba. Doufám, že to bude 

klapat dál.“

ROZHOVORROZHOVOR

 MICHAEL PROŠEL VŠEMI MLÁDEŽNICKÝMI VÝBĚRY POČÍNAJE „OSMNÁCTKOU“ AŽ DO A-TÝMU. 

	 Přemítáte někdy nad tím, co by se stalo, kdybyste tehdy 

odešel do Liberce? 

„Za to může ten nahoře, že to tak dopadlo. Už jsem měl sbaleno. 

Dával jsem si do tašky poslední pár kopaček a ještě jsem koukal 

do skříně, jestli jsem někde nenechal peněženku nebo mobil. Kluci 

měli před přátelským zápasem. Najednou přišel trenér Pivarník. 

Prý se zranil Míša Ďuriš a jestli si nechci zahrát poločas. Oblíkl jsem 

si šestatřicítku, protože normální čísla už nebyla, a šel na věc.“

	 Vlašimi jste dal dva góly. Co následovalo po utkání?

„Uklidil jsem si kopačky a šel do sprchy. Cestou jsem potkal 

trenéra. Zůstáváš, oznámil mi.“

	 Jste věřící?

„Chodím na vánoční mše. Sednu si u nás v Jindřichovicích u So-

kolova do kostela a poslechnu si, co pan farář říká. Hodnotí, co 

se během roku v obci stalo. Například, že opravili střechu, co se 

chystá a tak. Ale věřím, že nad námi něco je.“

 MICHAEL KRMENČÍK V DUELU S ISLANDEM NA LISTOPADOVÉM TURNAJI V KATARU. 

Michael Krmenčík
Narozen: 15. března 1993 * Výška: 187 cm * Váha: 79 kg * Stav: 
svobodný, přítelkyně Denisa * Fotbalový post: útočník
Česká liga: 84 zápasů/ 33 gólů * Reprezentace: 11/6 * Hráčská 
kariéra: Baník Sokolov (2001-2006), Viktoria Plzeň (2006-2012), 
Čáslav (2012-2013), Vlašim (2013), Baník Ostrava (2014), Dukla 
Praha (2015), Viktoria Plzeň (2016-?)
Největší úspěchy: vítěz české ligy (2011, 2016), vítěz českého Su-
perpoháru (2011), nejlepší střelec podzimní části HET ligy (2017), 
člen reprezentačních týmů U18, U19, U20, U21

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA JAŘE ČEKAJÍ NA MICHAELA KRMENČÍKA BITVY V NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽI A V PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY. 

	 Dělal jste v zimě něco jinak než obvykle? 

„Zastávám názor, že čím se dělá změn méně, tím líp. Snažím se 

soustředit se na sebe a jet si to svoje. Občas si přidám, po tréninku 

si střihneme centry. Ale že bych dělal sto kliků navíc, sto sedů- 

lehů... Jarda Jágr nejsem.“ 

	 V zimě vám však přibyla konkurence, z Olomouce přišel 

robustní Tomáš Chorý.

„Vedení jistě ví, proč Tomáše Chorého angažovalo. Je to dobrý 

nákup. Konkurence je pro mě jedině dobře. Když vám někdo dýchá 

na záda, musíte ještě desetkrát přidat.“ 

	 Máte oba podobný styl - silový, důrazný. Chorý o sobě 

tvrdí, že na hřišti je gauner. A že kdyby měl sám sebe bránit, vy-

nesl by se v zubech. Jak sebe vidíte vy?

„Taky chci být pro obránce nepříjemný. Od toho tam útočník 

je. Ale když skončí zápas, dokážu si podat ruku s každým. Nechci 

hodnotit, ale určitě několika mančaftům v lize takový gauner chy-

bí. Musí být někdo, kdo mužstvo vyhecuje. Když ukážu, že chci se-

žrat balon, strhnu všechny ostatní.“ 

	 Dokážete odhadnout, v jaké formě vstoupíte do jara? 

„Asi ne. Záleží, jak vystartujeme, pak se uvidí. Ale lepí mi to. 

V přípravě jsem pár gólů nastřílel a doufám, že to tak bude po-

kračovat.“ 

„Dal jsem si 
předsevzetí 

o silvestrovské půlnoci.“

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tomáš Chorý: „Nechám na hřišti 
všechno. Klidně i život!“

Během krátké doby stihl dva životní kroky. Svatbu a přestup do Plzně. 
„Kariérní byl důležitý, ten životní je víc. Život je víc než fotbal. Manželka mě 
podporovala od šestnácti let, vděčím jí za hodně,“ řekla 20milionová zimní 
posila Viktorie deníku Právo a serveru sport.cz.

 TOMÁŠ CHORÝ PŘISPĚL V PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE VIKTORIE S LEGIÍ VARŠAVA JEDNOU BRANKOU K VYSOKÉ VÝHŘE 5:1. 

 NA PODZIM SI UROSTLÝ ÚTOČNÍK PŘIPSAL 
 V DRESU OLOMOUCKÉ SIGMY DVA GÓLY. 

 ROBERT NEUMANN  AUTOR JE REDAKTOREM DENÍKU PRÁVO 

Na první fotce z porodnice vedle něj leží fotbalový míč. O cestě 

Chorého bylo evidentně rozhodnuto už tenkrát. „Táta hrával ligu 

za Lázně Bohdaneč. Nastřádal dvaadvacet startů a dal jeden 

gól. Proti Baníku míč dotlačil ve skluzu do sítě. Když jsem debu-

toval v lize, povídá mi: Pořád ti chybí jedenadvacet startů a gól. 

Teď už jsem ho předhonil. Moje cesta ale jednoduchá nebyla, 

kvůli rychlému růstu,“ vypráví Chorý.

V šesté třídě měřil metr pětaosmdesát. Vytáhl se během 

krátké doby o třicet čísel, kolem kostí neměl svaly. Bylo mu zle, 

nemohl spát. „Míval jsem horečky a cítil se, jako když mě někdo 

tahá za nohy. Doktoři mi říkali, že s tím nic neudělám. Že až se 

obalí svaly, bolesti zmizí. Stalo se,“ podotýká Chorý.

Zastavil se těsně pod dvěma metry. Chybí mu do nich šest mi-

limetrů. Také proto se inspiroval legendárním Janem Kollerem. 

„Obdivoval jsem jeho kariéru, ze Smetanovy Lhoty to dotáhl až 

do bundesligy. Pamatuju si, jak fanoušci šíleli, když šel do Dort-

mundu. Zatím jsme si ale podobní jen výškou,“ uvádí Chorý, který 

je pověstný důrazem v osobních soubojích. Pokud by měl sám 

sebe na hřišti bránit, prý by se pokopal. „Vynesl bych se v zu-

bech. A možná rovnou zabil. Na hřišti nenechám nikomu ani mi-

limetr. Dojedu každého, ať mě to bolí, jak chce. Nechám na hřišti 

všechno. Klidně i život,“ přiznává Chorý. Viktoria si ho vyhlédla 

jako náhradu za Michaela Krmenčíka, který by mohl v létě za-

mířit do zahraničí. Je mu jasné, že bude těžké se přes reprezen-

tačního útočníka na jaře prosadit. „Přišel jsem se rvát, ne sedět 

na lavičce. Na druhou stranu musím myslet na to, že jsme je-

den tým a jdeme za jedním cílem. Nebudu Michalovi dávat lokty 

na tréninku, rozhodnou výkony a góly. Když dostanu šanci na pár 

minut, dám gól a příště znovu budu náhradník, nevadí. Jsem tu 

pro Plzeň. Můj čas může přijít za rok, za dva,“ má jasno Chorý.

Zda stihne čtvrteční duel Evropské ligy na půdě Partizanu 

Bělehrad a následně nedělní ligu ve „své“ Olomouci, není jisté. 

V generálce na soustředění ve španělském Benidormu (výhra 

2:1) se stal obětí brutálního faulu stopera čínského Hengfengu, 

jenž ho zasáhl kolenem do zad. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
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http://top4football.cz/
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Konec zimnímu drilu, jaro je tady! Alespoň 

co se týče termínové listiny, protože v sobotu 

17. února 2018 se znovu roztočí kolotoč zápasů 

tuzemské nejvyšší soutěže. Nezamotá se 

na něm hlava dosud suverénním plzeňským 

lídrům? Jak si povedou Slavia a Sparta 

po velkých změnách v kádrech i v realizačních 

týmech? Bude pokračovat spanilá jízda 

olomouckého nováčka? Které týmy se 

probojují do evropských pohárů a koho 

naopak čeká cesta do propadliště druhé ligy? 

Opona se zvedá…

Jaro vtrhlo 
do ligy!
 17. KOLO 

Konec zimnímu drilu, jaro je tady! Alespoň 

co se týče termínové listiny, protože v sobotu 

17. února 2018 se znovu roztočí kolotoč zápasů 

tuzemské nejvyšší soutěže. Nezamotá se 

na něm hlava dosud suverénním plzeňským 

lídrům? Jak si povedou Slavia a Sparta 

po velkých změnách v kádrech i v realizačních 

týmech? Bude pokračovat spanilá jízda 

olomouckého nováčka? Které týmy se 

probojují do evropských pohárů a koho 

naopak čeká cesta do propadliště druhé ligy? 

Opona se zvedá…

Jaro vtrhlo 
do ligy!



2928

2828 29

HET LIGAHET LIGA
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 13.2.2018

7/2018
Úterý 13.2.2018
7/2018

HET LIGA - JARO 2018
17. KOLO

17.02. 15:00 Jablonec - Teplice

17.02. 15:00 Mladá Boleslav - Karviná

17.02. 15:00 Ostrava - Slovácko

17.02. 15:00 Zlín - Dukla Praha

17.02. 16:30 Jihlava - Slavia Praha

17.02. 18:30 Bohemians 1905 - Brno

18.02. 16:00 Sigma Olomouc - Plzeň

18.02. 18:00 Sparta Praha - Liberec

18. KOLO
23.02. 18:00 Dukla Praha - Jablonec

24.02. 15:00 Brno - Sigma Olomouc

24.02. 15:00 Liberec - Mladá Boleslav

24.02. 16:30 Slovácko - Sparta Praha

24.02. 18:30 Teplice - Ostrava

25.02. 15:00 Karviná - Zlín

25.02. 18:00 Slavia Praha - Bohemians 1905

26.02. 17:00 Plzeň - Jihlava

21. KOLO
17.03. 17:00 Bohemians 1905 - Teplice

17.03. 17:00 Jihlava - Jablonec

17.03. 17:00 Liberec - Brno

17.03. 17:00 Mladá Boleslav - Slovácko

17.03. 17:00 Ostrava - Dukla Praha

17.03. 17:00 Sigma Olomouc - Karviná

17.03. 17:00 Sparta Praha - Slavia Praha

17.03. 17:00 Zlín - Plzeň

22. KOLO
31.03. 17:00 Brno - Karviná

31.03. 17:00 Dukla Praha - Sigma Olomouc

31.03. 17:00 Jablonec - Bohemians 1905

31.03. 17:00 Ostrava - Jihlava

31.03. 17:00 Plzeň - Mladá Boleslav

31.03. 17:00 Slavia Praha - Zlín

31.03. 17:00 Slovácko - Liberec

31.03. 17:00 Teplice - Sparta Praha

 ODOLÁ PLZEŇ NÁPORU PRONÁSLEDOVATELŮ? NA SLAVII MÁ LUXUSNÍ NÁSKOK 14 BODŮ. 

19. KOLO
02.03. 20:15 Bohemians 1905 - Dukla Praha

03.03. 15:00 Jihlava - Teplice

03.03. 15:00 Liberec - Karviná

03.03. 15:00 Ostrava - Plzeň

03.03. 15:00 Sigma Olomouc - Slovácko

03.03. 15:00 Zlín - Jablonec

03.03. 18:00 Mladá Boleslav - Slavia Praha

04.03. 18:00 Sparta Praha - Brno

20. KOLO
10.03. 17:00 Brno - Mladá Boleslav

10.03. 17:00 Dukla Praha - Jihlava

10.03. 17:00 Jablonec - Ostrava

10.03. 17:00 Karviná - Sparta Praha

10.03. 17:00 Plzeň - Liberec

10.03. 17:00 Slavia Praha - Sigma Olomouc

10.03. 17:00 Slovácko - Bohemians 1905

10.03. 17:00 Teplice - Zlín

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 16 15 1 0 34:5 46

2. Slavia Praha 16 9 5 2 27:7 32

3. Sigma Olomouc 16 9 5 2 23:10 32

4. Liberec 16 9 3 4 24:16 30

5. Sparta Praha 16 8 4 4 21:12 28

6. Teplice 16 6 5 5 20:17 23

7. Bohemians 1905 16 5 7 4 15:14 22

8. Jablonec 16 5 6 5 21:20 21

9. Zlín 16 5 5 6 18:23 20

10. Dukla Praha 16 5 4 7 18:29 19

11. Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17

12. Brno 16 4 3 9 12:23 15

13. Karviná 16 4 2 10 16:25 14

14. Slovácko 16 2 6 8 13:23 12

15. Ostrava 16 2 5 9 21:32 11

16. Jihlava 16 3 1 12 15:32 10

       
       

 FOTBALISTÉ OLOMOUCE A BOHEMIANS PATŘILI K NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM 
 PŘEKVAPENÍM LIGOVÉHO PODZIMU. BUDE TO PLATIT I NA JAŘE? 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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http://www.o2tv.cz/
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 NEJSLAVNĚJŠÍ TUZEMSKÉ DERBY VYHRÁLA 
 NA PODZIM SLAVIA. POVEDE SE SPARŤANŮM BŘEZNOVÁ ODVETA? 

 BANÍK PŘEZIMOVAL NA PATNÁCTÉ PŘÍČCE. VYHNE SE SLAVNÝ KLUB POTUPNÉMU SESTUPU? 

23. KOLO
07.04. 17:00 Bohemians 1905 - Plzeň

07.04. 17:00 Brno - Slavia Praha

07.04. 17:00 Karviná - Slovácko

07.04. 17:00 Liberec - Teplice

07.04. 17:00 Mladá Boleslav - Jablonec

07.04. 17:00 Sigma Olomouc - Jihlava

07.04. 17:00 Sparta Praha - Dukla Praha

07.04. 17:00 Zlín - Ostrava

24. KOLO
14.04. 17:00 Dukla Praha - Liberec

14.04. 17:00 Jablonec - Sigma Olomouc

14.04. 17:00 Jihlava - Zlín

14.04. 17:00 Ostrava - Bohemians 1905

14.04. 17:00 Plzeň - Sparta Praha

14.04. 17:00 Slavia Praha - Karviná

14.04. 17:00 Slovácko - Brno

14.04. 17:00 Teplice - Mladá Boleslav

25. KOLO
21.04. 17:00 Bohemians 1905 - Jihlava

21.04. 17:00 Brno - Plzeň

21.04. 17:00 Karviná - Teplice

21.04. 17:00 Liberec - Slavia Praha

21.04. 17:00 Mladá Boleslav - Zlín

21.04. 17:00 Sigma Olomouc - Ostrava

21.04. 17:00 Slovácko - Dukla Praha

21.04. 17:00 Sparta Praha - Jablonec

26. KOLO
28.04. 17:00 Dukla Praha - Brno

28.04. 17:00 Jablonec - Liberec

28.04. 17:00 Jihlava - Mladá Boleslav

28.04. 17:00 Ostrava - Sparta Praha

28.04. 17:00 Plzeň - Karviná

28.04. 17:00 Slavia Praha - Slovácko

28.04. 17:00 Teplice - Sigma Olomouc

28.04. 17:00 Zlín - Bohemians 1905

27. KOLO
05.05. 17:00 Brno - Jablonec

05.05. 17:00 Karviná - Dukla Praha

05.05. 17:00 Liberec - Jihlava

05.05. 17:00 Mladá Boleslav - Ostrava

05.05. 17:00 Sigma Olomouc - Bohemians 1905

05.05. 17:00 Slavia Praha - Plzeň

05.05. 17:00 Slovácko - Teplice

05.05. 17:00 Sparta Praha - Zlín

28. KOLO
12.05. 17:00 Bohemians 1905 - Mladá Boleslav

12.05. 17:00 Dukla Praha - Slavia Praha

12.05. 17:00 Jablonec - Karviná

12.05. 17:00 Jihlava - Sparta Praha

12.05. 17:00 Ostrava - Liberec

12.05. 17:00 Plzeň - Slovácko

12.05. 17:00 Teplice - Brno

12.05. 17:00 Zlín - Sigma Olomouc

29. KOLO
19.05. 17:00 Brno - Jihlava

19.05. 17:00 Karviná - Ostrava

19.05. 17:00 Liberec - Bohemians 1905

19.05. 17:00 Mladá Boleslav - Dukla Praha

19.05. 17:00 Plzeň - Teplice

19.05. 17:00 Slavia Praha - Jablonec

19.05. 17:00 Slovácko - Zlín

19.05. 17:00 Sparta Praha - Sigma Olomouc

30. KOLO
26.05. 17:00 Bohemians 1905 - Sparta Praha

26.05. 17:00 Dukla Praha - Plzeň

26.05. 17:00 Jablonec - Slovácko

26.05. 17:00 Jihlava - Karviná

26.05. 17:00 Ostrava - Brno

26.05. 17:00 Sigma Olomouc - Mladá Boleslav

26.05. 17:00 Teplice - Slavia Praha

26.05. 17:00 Zlín - Liberec

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 KOLIK VYCHYTANÝCH ČISTÝCH KONT K DEVÍTI SLÁVISTICKÝM 
 PŘIDÁ JAN LAŠTŮVKA PO PŘESTUPU DO OSTRAVY? 

 PO PODZIMU KRALUJE TABULCE AKTIVITY 
 I TÉ STŘELECKÉ PLZEŇSKÝ MICHAEL KRMENČÍK. 

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

31
Michael Krmenčík (Plzeň, 11 + 6)

20,5
Jan Kopic (Plzeň, 5 + 7)

17,5
Stanislav Tecl (Jablonec, 8 + 1)

17 - Milan Škoda (Slavia, 7 + 2) * 16,5 - Jan Holenda (Dukla, 6 + 3) * 14,5 - Martin Fillo (Teplice, 
5 + 3), Davis Ikaunieks (Jihlava, 5 + 3), Daniel Kolář (Plzeň, 5 + 3) * 14 - David Vaněček (Teplice, 
7 + 0) * 13 - Lukáš Budínský (Karviná, 5 + 2), Milan Kerbr (Liberec, 5 + 2) * 12,5 - David Houska 
(Olomouc, 4 + 3), Jakub Plšek (Olomouc, 4 + 3) * 12 - Milan Baroš (Ostrava, 6 + 0), Golgol Mebrahtu 
(Ml. Boleslav, 6 + 0), Roman Potočný (Liberec, 3 + 4), Josef Šural (Sparta, 6 + 0) * 10,5 - Jaromír 
Zmrhal (Slavia, 3 + 3) * 10 - Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 4), Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0), Jan 
Rezek (Teplice, 5 + 0), Michal Škoda (Brno, 5 + 0), Tomáš Zajíc (Slovácko, 5 + 0) * 9,5 - Mick Van 
Buren (Slavia, 4 + 1), Ubong Ekpai (Zlín, 4 + 1), Robert Hrubý (Ostrava, 4 + 1), Mirzad Mehanovič 
(Jablonec/Zlín, 4 + 1) * 9 - Carlos De Azevedo (Ostrava, 3 + 2), Vladimír Jovovič (Jablonec, 3 + 
2), Tomáš Wágner (Karviná, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Hejda (Plzeň, 2 + 3), Jakub Podaný (Dukla, 2 + 3), 
Ondřej Zahustel (Sparta, 2 + 3) * 8 - Martin Graiciar (Liberec, 4 + 0), Jevgenij Kabajev (Bohemians 
1905, 4 + 0), David Lafata (Sparta, 4 + 0), Marek Matějovský (Ml. Boleslav, 1 + 4) * 7,5 - Šimon Falta 
(Olomouc, 3 + 1), Václav Kadlec (Sparta, 3 + 1), Lukáš Masopust (Jablonec, 0 +5) * 7 - Vladimír 
Coufal (Liberec, 2 + 2), Vlastimil Daníček (Slovácko, 2 + 2), Dame Diop (Zlín, 2 + 2), Uroš Djuranovič 
(Dukla, 2 + 2), Tomáš Mičola (Ostrava, 2 + 2) * 6,5 - Dominik Mašek (Bohemians 1905, 1 + 3), Milan 
Petržela (Plzeň, 1 + 3), Rudolf Reiter (Bohemians 1905, 1 + 3), Jan Šisler (Karviná, 1 + 3) * 6 - Jan 
Krob (Teplice, 0 + 4), Tomáš Necid (Slavia, 3 + 0), Filip Panák (Slavia, 3 + 0), Tomáš Přikryl (Ml. 
Boleslav, 3 + 0), Bogdan Vatajelu (Sparta, 0 + 4)

VYCHYTANÉ NULY

9
Jan Laštůvka (Slavia)

8 - Miloš Buchta (Olomouc), Matúš Kozáčik (Plzeň) * 6 - Martin Dúbravka (Sparta), Ondřej Kolář (Li-
berec) * 5 - Tomáš Fryšták (Bohemians 1905), Dušan Melichárek (Brno), Filip Rada (Dukla) * 4 - Ja-
kub Diviš (Teplice), Vlastimil Hrubý (Jablonec) * 3 - Milan Heča (Slovácko), Aleš Hruška (Plzeň) 

NEJLEPŠÍ STŘELCI

11
Michael Krmenčík (Plzeň)

8 - Stanislav Tecl (Jablonec) * 7 - Milan Škoda (Slavia), David Vaněček (Teplice) * 6 - Milan Baroš 
(Ostrava), Jan Holenda (Dukla), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Josef Šural (Sparta) * 5 - Lukáš Bu-
dínský (Karviná), Martin Fillo (Teplice), Davis Ikaunieks (Jihlava), Milan Kerbr (Liberec), Daniel Ko-
lář (Plzeň), Jan Kopic (Plzeň), Ondřej Mihálik (Jablonec), Jan Rezek (Teplice), Michal Škoda (Brno), 
Tomáš Zajíc (Slovácko) * 4 - Mick Van Buren (Slavia), Ubong Ekpai (Zlín), Martin Fillo (Teplice), 
Martin Graiciar (Liberec), David Houska (Olomouc), Robert Hrubý (Ostrava), Jevgenij Kabajev (Bo-
hemians 1905), David Lafata (Sparta), Mirzad Mehanovič (Jablonec/Zlín), Jakub Plšek (Olomouc)

http://www.o2tv.cz/
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FORTUNA LIGA 
pred jarnou odvetou

Po zimnej prestávke štartuje jarná časť slovenskej Fortuna ligy. Prvé 
tri jarné kolá ukončia základnú časť súťaže, po ktorej sa ligový pelotón 
rozdelí na dve polovice, prvá šestka bude bojovať o majstrovský titul 
a miestenky v pohárovej Európe, zatiaľ čo zvyšné tímy čaká boj o zá-
chranu a zotrvanie v elitnej spoločnosti.

 ČESKÝ ÚTOČNÍK JAKUB MAREŠ (NA JESEŇ 12 GÓLOV) PRESTÚPIL ZO SLOVANA BRATISLAVA DO POĽSKÉHO ZAGLEBIE LUBIN. 

 SAMUEL MRÁZ (MŠK ŽILINA) JE PO ODCHODE JANGU A MAREŠA JEDNÝM Z KANDIDÁTOV NA KRÁĽA STRELCOV. 

 PETER DIVÉKY  BRATISLAVA 

Najlepšiu štartovaciu pozíciu má po jeseni Spartak Trnava, 

čakajúci na majstrovský titul dlhých 45 rokov, so slušným 9-bo-

dovým náskokom vedie tabuľku pred dvojicou Žilina – Slovan. 

Ambíciu hrať o popredné umiestnenia majú v Dunajskej Strede 

a v Ružomberku, viac sa očakáva od hráčov Trenčína. Príjemným 

prekvapením je 7. miesto nováčika z Nitry. S určitosťou sa nevy-

hnú záchranárskym prácam v Michalovciach, Podbrezovej, Pre-

šove a Senici. Posledný tím zostúpi do 2. ligy, predposledný čaká 

baráž s druhým tímom druholigovej súťaže.

PRESTUPOVÉ MANÉVRE
Počas zimnej prestávky došlo k niekoľkým zaujímavým 

zmenám v kádroch mužstiev. Z kandidátov na majstrovský titul 

najviac zbrojili v Slovane, početnú legionársku enklávu rozšíri-

li Slovinci Andraž Šporar a Kenan Bajrič, Ukrajinec Arťom Su-

chockij, Boris Cmiljanič z Čiernej Hory a Holanďan Van Haaren 

z Trenčína. Káder Žiliny oslabili odchody dvoch členov úspešnej 

reprezentačnej dvadsaťjednotky, Róbert Mazáň už debutoval 

v španielskej lige v drese Celty Vigo, Nikolas Špalek si to namie-

ril do talianskej Brescie pôsobiacej v Serii B.  Nigérijčan Otuban-

jo odchádza na hosťovanie do rakúskeho Altachu. Straty by mali 

vykompenzovať príchody Františka Kubíka zo Slovana a Filipa 

Balaja z Nitry. Naopak pod Zobor sa vracia mládežnícky repre-

zentant a odchovanec klubu Tomáš Vestenický.  Ofenzívu bílych 

andelov z Trnavy posilnil Nemec s ghanskými koreňmi Reagy 

Ofosu, 19-ročný brankár Martin Vantruba podpísal zmluvu so 

TABUĽKA PO 19. KOLE
# TÍM Z V R P SKORE B

1. FC Spartak Trnava 19 14 1 4 29:15 43

2. MŠK Žilina 19 11 1 7 40:28 34

3. ŠK Slovan Bratislava 19 9 7 3 37:25 34

4. FC DAC 1904 Dunajská Streda 19 8 8 3 25:20 32

5. MFK Ružomberok 19 8 7 4 31:19 31

6. AS Trenčín 19 8 5 6 47:30 29

7. FC Nitra 19 7 7 5 18:12 28

8. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 19 7 4 8 26:26 25

9. MFK Zemplín Michalovce 19 5 5 9 16:22 20

10. FK Železiarne Podbrezová 19 4 2 13 14:36 14

11. 1. FC Tatran Prešov 19 3 4 12 13:40 13

12. FK Senica 19 2 5 12 16:39 11

PROGRAM 20. KOLA (17.-18.2. 2018)

FC VION ZLATÉ MORAVCE - FC SPARTAK TRNAVA

FK SENICA - FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE - ŠK SLOVAN BRATISLAVA

MŠK ŽILINA - MFK RUŽOMBEROK

FC NITRA - AS TRENČÍN

1. FC TATRAN PREŠOV - FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Slaviou Praha, na jar však ostáva v Trnave na hosťovaní. Liptáci 

z Ružomberka sa musia zaobísť bez dvoch opôr, Marek Sapara 

ukončil aktívnu činnosť a Dominik Kružliak si pre zranenie v tejto 

sezóne už nezahrá.

Črtá sa zaujímavý boj o korunu kráľa strelcov, keďže ligu 

opustili dvaja najlepší kanonieri prebiehajúceho ročníka. Ran-

gelo Janga z AS Trenčín prestúpil do belgického Gentu a Jakub 

Mareš vymenil belasý dres Slovana za klubové farby poľského 

Lubinu. Ich najbližší prenasledovatelia majú na svojom konte 

9 gólov, na presné zásahy Samuela Mráza sa budú spoliehať 

v Žiline, Róbert Gešnábel, na jeseň hráč Zlatých Moraviec bude 

na jar strieľať góly už v Ružomberku. Do poradia strelcov určite 

prehovoria Erik Pačinda z Dunajskej Stredy či skúsený Filip Ho-

loško zo Slovana.

JÁN KOVÁČIK OPÄŤ PREZIDENTOM SFZ
Významnou udalosťou bola volebná konferencia Slovenské-

ho futbalového zväzu, ktorá sa konala 2. februára v Senci. Ján 

Kováčik bol jednohlasne zvolený za prezidenta SFZ, v jeho čele 

bude pôsobiť už tretie volebné obdobie. Staronový šéf slovenské-

ho futbalu prijal svoje znovuzvolenie s veľkou zodpovednosťou 

a rešpektom. Podľa jeho slov je prioritou rekonštrukcia a mo-

dernizácia štadiónov v krajských mestách a dokončenie výstavby 

Národného futbalového štadióna. Slovensko by sa v budúcnosti 

chcelo uchádzať o organizáciu ME hráčov do 21 rokov prípadne 

finále európskeho Superpohára. 26. februára bude Bratislava de-

jiskom kongresu UEFA.

KLUB LIGOVÝCH KANONIEROV
Klub ligových kanonierov (KLK) na Slovensku vstúpil do pove-

domia futbalovej verejnosti pred viac ako štyrmi rokmi, doteraz 

však pôsobil len neoficiálne. Trojicu pôvodných zakladateľov KLK 

v zložení Peter Divéky, Peter Bzdúch a Gregor Mareš doplnili bý-

valý hráč a zároveň člen KLK Tomáš Medveď a športový novinár 

Peter Šurin. Spoločne vytvorili prípravný výbor s cieľom dať KLK 

oficiálnu právnu formu a v súčasnosti intenzívne pracujú na zalo-

žení Občianskeho združenia, ktoré by sa mohlo stať pridruženým 

členom SFZ. KLK má v pláne rozšíriť svoje aktivity o založenie 

Klubu ligových brankárov a Klubu ligových šampiónov. Inšpiráciu 

našli práve v českom Klube ligových kanonýrů, oba kluby úzko 

spolupracujú a preto je symbolické, že sa tak má udiať v roku 

osláv 100. výročia vzniku Česko-Slovenska. Slovenský KLK má 

v súčasnosti 34 členov, aktuálne už doslova klope na jeho brány 

Marek Hamšík s 98 gólmi.

ODIŠLI FUTBALOVÉ LEGENDY
V uplynulom období nás navždy opustili dve osobnosti sloven-

ského futbalu. V novembri sme sa rozlúčili s legendárnym ko-

šickým kanonierom Jánom Strauszom, prezývaným Johan. Člen 

KLK strelil všetkých 115 ligových gólov v drese VSS Košice, pritom 

ani jeden z penalty či priameho kopu. V reprezentácii odohral je-

den zápas.

5. februára tohto roku zomrel vo veku 86 rokov Ladislav Kačáni. 

Česko-Slovensko reprezentoval 20-krát, hral na MS 1954 vo Švaj-

čiarsku. Technický hráč obliekal dres Červenej hviezdy Bratislava, 

s ktorou získal majstrovský titul v roku 1959. Po skončení hráč-

skej kariéry pôsobil dlhé roky ako tréner, pedagóg a funkcionár. 

V rokoch 1971-1972 viedol spolu s Ladislavom Novákom reprezen-

tačný výber Česko-Slovenska. � Foto: SFZ/Fortuna liga
 JÁN KOVÁČIK, PREZIDENT SFZ 

 VŠAKOVAKÉ OKOLNOSTI SPÔOSBILI, ŽE DRŽITEĽ ODZNAKU ČÍSLO 66. KLUBU LIGOVÝCH KANONIEROV JOZEF OBERT OBDRŽAL TÚTO CENNÚ 
 INSÍGNIU AŽ NIEKOĽKO DESAŤROČÍ PO TOM, AKO SI SVOJIMI GÓLMI V ČESKOSLOVENSKEJ A RAKÚSKEJ LIGE VYSTRIEĽAL ČLENSTVO V TOMTO 
 ELITNOM ZDRUŽENÍ. AJ PRETO BOLO PREVZATIE ODZNAKU PRÍLEŽITOSŤOU PRE SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ AJ ÚNIU LIGOVÝCH KLUBOV VZDAŤ 
 ÚCTU ZASLÚŽENÚ JEDNÉMU Z FUTBALISTOV, KTORÍ SÚ DNES UŽ LEGANDAMI - ZĽAVA PREZIDENT ÚLK IVAN KOZÁK, ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU SFZ 
 MILAN LEŠICKÝ, JOZEF OBERT, PREDSEDA KLUBU INTERNACIONÁLOV SLOVENSKA LADISLAV PETRÁŠ A GENERÁLNY SEKRETÁR SFZ JOZEF KLIMENT. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

NAJLEPŠÍ STRELCI

1. Rangelo Janga AS Trenčín 14

2. Jakub Mareš ŠK Slovan Bratislava 12

3. Samuel Mráz MŠK Žilina 9

4. Róbert Gešnábel FC ViOn Zlaté Moravce 9

5. Erik Pačinda FC DAC 1904 Dunajská Streda 8

6. Filip Hološko ŠK Slovan Bratislava 8

7. Roland Černák 1. FC Tatran Prešov 7

8. Filip Balaj FC Nitra 6

9. Miroslav Káčer MŠK Žilina 6

10. Nermin Haskič MFK Ružomberok 6

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

ROK 1923
ZÁSKOK Z KANTÝNY 

V červnu 1922 Václav Pilát ve svém teprve čtvrtém mezistát-

ním utkání připravil v Kodani spojkám Jandovi-Očkovi a Dvo-

řáčkovi dlouhou řadu střeleckých příležitostí. První z nich 

dal gól, druhý dva, Dány jsme porazili 3:0 a sparťanský cent-

rforvard byl šmahem označován za nejlepšího hráče zápasu. 

Byla to však jeho reprezentační derniéra... 

Velký kombinátor s nevyrovnatelným smyslem pro přesnost 

a dokonalé načasování přihrávky mohl být i po pětatřicítce jed-

ním z pilířů národního mužstva, kdyby se ovšem stále častěji 

nehlásily následky jeho málem smrtelného válečného zraně-

ní. V dalších zápasech roku vedl útok slávista Jan Vaník. Také 

skvělý, ale jen o čtyři roky mladší. Bylo zjevné, že je třeba hle-

dat najít generální řešení.

 Při hledání Pilátova nástupce Sparta vyzkoušela i Maďara 

Alfréda Schaffera. „Goal-királyi“ z budapešťského MTK, který 

po válce hrával v Norimberku, sice prokazoval vskutku krá-

lovské střelecké schopnosti, ale jako lídr útočné formace ne-

mohl Piláta nahradit ani náhodou. A tak si na Letné vzpomně-

li na osmadvacetiletého tenistu, hokejistu i fotbalistu Karla 

Koželuha a povolali ho z Teplic domů. Osvědčil se tak, že mu 

v květnu 1923 asociační kapitán Josef Fanta nabídl reprezen-

tační dres. Na Letné jsme Dány porazili 2:0 a útok Štěpán Ma-

těj (Viktoria Žižkov), Rudolf Sloup-Štapl (Slavia), Karel Koželuh 

(Sparta), Jan Dvořáček a František Císař (oba Union Žižkov) se 

líbil. Proto se o tři týdny později do utkání s Italy pouze na pravé 

křídlo vrátil uzdravený Josef Sedláček.          

„Squadra azzurra“ měla už v té době pověst jednoho z nej-

lepších evropských týmů a sérii dvanácti mezistátních zápasů 

bez prohry!  V únoru 1922 v Turíně v prvním vzájemném utkání 

naši remizovali 1:1. Lví podíl na dobrém výsledku měl ojedinělý 

výkon brankáře Antonína Kaliby z Unionu, ale soupeři si dobře 

vryli do paměti také Antonína Jandu-Očka, který nejvíc ohrožo-

val jejich svatyni a byl střelcem našeho gólu. Ostatně v prvních 

poválečných letech byl snad nejpopulárnějším borcem evrop-

ské pevniny. Ani v jeho případě však čas nestál, i on už překro-

čil třicítku.

Italové se netajili záměrem na Spartě vyhrát. Nejvíc v tom 

spoléhali na skvělou obranu Umberto Caligaris – Renzo de 

Vecchi. Tomu druhému italští „tifosi“ říkali Syn Boží. Taková 

přezdívka v jedné z nejkatoličtějších zemí už něco znamenala... 

Když dorazili do Prahy a zjistili, že Janda v naší nominaci chybí, 

z hloubi si oddechli. Ale jen na chvilku, protože domácích nej-

prve vyrukovalo na trávník deset, ale když dorazil i jedenáctý, 

v tu ránu poznali –Jandu! 

Co se to děje? I Štapl je přece obávaný tank a střelec. Jestli 

se teď místo něho do sestavy vrací Janda, může to znamenat 

jediné: má ohromnou formu a ti zatracení Češi ho teď na nás 

vytáhli jako žolíka z rukávu! 

SERIÁL

STALO SE...

  V roce 1906 byl Český svaz footballový prozatímně a rok poté „defini-
tivně“ přijat do FIFA.  Proč ty uvozovky? Už roku 1908 její vídeňský kon-
gres pod tlakem okázale pozorných hostitelů akceptoval rakouský návrh 
principu „jeden stát, jeden svaz“, který v praxi znamenal vyloučení Čechů; 
napříště měli být zastupováni rakouským ústředím. Následky toho roz-
hodnutí byly definitivně překonány až 20. – 21. března 1923 na ženevském 
kongresu FIFA: rok předtím ustavená Československá asociace footballo-
vá byla přijata za řádného člena FIFA.   
  Mistrovství Středočeské župy vyhrála již popáté za sebou Sparta. 

V průběhu pěti let ztratila v celkovém počtu 58 zápasů pouze dva body 
prohrou s Unionem Žižkov v roce 1919! Tlak klubů na oficiální potvrzení 
prvotřídnosti rok od roku sílil a župa mu nedokázala čelit – také proto, že 

„Železný župan“ Josef Fanta rád opíral svou vládu o takzvané malé kluby. 
Tak se stalo, že počet účastníků župního mistrovství vzrostl již na 16 týmů 
a kromě toho se zrodila třináctičlenná I. B třída. Soutěže toho názvu sice 
dnes představují až sedmý stupeň české fotbalové pyramidy, ale označe-
ní, které už dávno ztratilo původní význam, si podržely. Konec konců to 
není nic proti ničemu.  
  Slavia získala v krátkém časovém rozpětí hned dva skvělé gólmany. 

Nejprve Josefa Sloupa-Štaplíka z plzeňské Viktorie, mladšího, ale ještě 
hřmotnějšího Štaplova bratra, a po něm Františka Pláničku z SK Bubeneč, 
klubu, který sídlil na Letné na půl cesty mezi hřišti obou „S“. Plánička se 
už předtím stal členem Sparty, ale jejím funkcionářům se zdál být moc 
malý! Podobně ho  zkoušely, ale odmítly i brněnské Židenice... 

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


4342

4242 43

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 13.2.2018
7/2018

Úterý 13.2.2018
7/2018

Všechno však bylo úplně jinak. Štapl, který si s životosprá-

vou věru nedělal starosti, si k nedělnímu obědu dal vepřo-kne-

dlo-zelo, zavlažil je plzní a natáhl se na kanape k půlhodino-

vému šlofíku. Zaspal! Spoluhráči už byli v kabině v plné zbroji 

– a Rudla nikde! A jediným náhradníkem pro utkání byl druhý 

gólman Jindřich Hocke z Nuselského SK!   

V nouzi nejvyšší Fanta rozeslal do všech stran zvědy. Jeden se 

vrátil obratem: v kantýně je Tonda Janda! Jenže má před sebou 

půllitr, a nejspíš ne první. Co teď? Zbývalo jediné: Fanta vyrazil 

jako střela, „Toníku, rychle, musíš se svlékat!“ „No jo,“ nevzru-

šil se Janda, „ale nemohl bych do sebe rychle hodit ještě jedno?“ 

To už zasáhla kantýnská paní Pešková, maminka kapitána Kádi: 

„To už vám nenatočím, Toníčku! Dovedete si představit, jak by se 

na mne náš Karel zlobil?“           

Janda už ani muk, otřel pěnu z kníru, v šatně bleskem vletěl 

do dresu a do kopaček. A jen se začalo hrát, svým obvyklým způ-

sobem pobíhal za každým míčem jako střelený. Hlídali si ho, jak 

by ne, někdy i dva nebo tři. A Koželuh v klidu šoupal uličky nalevo 

Dvořáčkovi a napravo rovnou na křídlo Sedláčkovi. Než zoufalí 

hosté pochopili, jakou spolkli návnadu, nastřílel jim „Sedla“ hat-

trick a tři minuty před koncem první půle Dvořáček vběhl s míčem 

až do sítě. 4:0 do přestávky! Diváci si připadali jak v Jiříkově vidě-

ní. Jak to při takovém vývoji zápasu bývá, po změně stran se hra 

zklidnila, Italové dali čestný gól, ale Koželuh jim deset minut před 

koncem zasadil další úder. Vyhráli jsme 5:1! 

Pondělník Sportovního přehledu vyzdvihl nad všechny vítěze 

Káďu a Koželuha. Ten „zahrál football tak vynikající třídy, že by mu 

mohl v Evropě konkurovat pouze jediný hráč – Václav Pilát. Ko-

želuhova skvělá technika, statečnost v každé situaci připravovaly 

spoluhráčům ideální střelecké šance. Jeho bystrost pro vystižení 

správného podání nekrytým hráčům byla přímo uchvacující. Ko-

želuh má hlavní zásluhy o score, byť sám vstřelil pouze jedinou 

branku.“ Miloslav Jenšík

ROK 1973
ROZLET „BÍLÝCH ANDĚLŮ“

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých dominovaly ligové 

soutěži slovenské kluby, mistrovskou štafetu od Sparty a Duk-

ly převzal tandem dvou velkých rivalů Spartak Trnava-Slovan 

Bratislava. Překvapivě navrch měli trnavští „bílí andělé“, kteří 

během šesti ligových ročníků přenechali československý titul 

slavnějším „belasým“ pouze jednou.

Jejich první triumf v sezoně 1967/1968 provázela jedna ku-

riozita – kontumační porážka ze vzájemného zápasu v Trnavě 

ve prospěch bratislavských hostů. Prestižní derby provázel 

enormní zájem fotbalových fanoušků nejen z obou měst, ale 

ze širokého okolí. Jenže kapacita stadionu pochopitelně ne-

byla nafukovací. „Stovky lidí, kteří přijeli vlakem na posled-

ní chvíli a docházeli od nádraží, se začali tlačit shora, aby se 

do ochozů vešli a taky něco z fotbalu viděli. A tenhle nápor 

nevydržela bariéra, která oddělovala hlediště od hřiště. Už 

se neměli kam zpátky nacpat, u lajny také být během zápasu 

nemohli, a tak rozhodčí utkání ukončil! Ale i přes tuhle kon-

tumaci jsme ligu vyhráli s pětibodovým náskokem,“ vrací se 

o půlstoletí zpátky obránce Karol Dobiaš, který byl benjamín-

kem v týmu trenéra Antona Malatinského, jehož jméno dnes 

nese nový trnavský stadion.

Stejný bodový rozestup byl mezi oběma týmy i po další se-

zoně, ve které Slovan sice slavně vyhrál jako jediný tuzemský 

klub Pohár vítězů pohárů, ale doma v lize se díval trnavské-

mu Spartaku na záda. Jen v „mexickém“ ročníku 1969/1970 ho 

nejpopulárnější slovenský klub sesadil z trůnu, ale v následu-

jících třech sezonách bylo zase vše při starém. Jen s tím roz-

dílem, že v roli vicemistra se objevily východoslovenské týmy 

VSS Košice a Tatran Prešov.  

„STARŠÍM SPOLUHRÁČŮM 
JSEM ROK VYKAL…“ 

„Do Trnavy jsem přišel v roce 1966 jako osmnáctiletý kluk 

a byl jsem nejmladší v mančaftu. Trenér Malatinský ho postup-

ně poskládal z hráčů, které přivedl z okolních oddílů. První rok 

jsem třem starším spoluhráčům – Stano Jarábkovi, Valéru 

Švecovi a Jožovi Adamcovi vykal, teprve potom mi nabídli ty-

kání,“ vzpomíná na svoje trnavské začátky Karol Dobiaš, který 

se ihned zařadil do základní sestavy Spartaku. Tu dokáže ze 

sebe vysypat, i kdybyste ji chtěli třeba o půlnoci. Jak vypadala? 

„Geryk – Dobiaš, Majerník, Jarábek, Hagara – Hrušecký, Kuna 

– Martinkovič, Švec, Adamec, Kabát. Občas alternovali na pra-

vém křídle Adam Farkaš nebo Lojzo Fandel, v záloze pak Jaro 

Kravárik. Byli jsme nejen fyzicky výborně připravení, ale také 

technicky na výši. A protože jsme kopali prakticky ve stejném 

složení, řadu akcí jsme hráli automaticky a naslepo. Třeba já 

jsem okamžitě po získání míče nabíhal po pravé straně jako 

falešné křídlo a čekal, že tam dříve nebo později balon dosta-

nu. Sehranost byla naší obrovskou výhodou oproti soupeřům, 

hlavně na trnavském stadionu jsme měli téměř pokaždé na-

vrch a většinou jsme za dvacet-třicet minut už vedli 2:0 nebo 

dokonce 3:0,“ líčí.

SERIÁL SERIÁL

 SPARTAK TRNAVA V PRVNÍ MISTROVSKÉ SEZONĚ. NAHOŘE ZLEVA: VLADIMÍR HAGARA, FRANTIŠEK KOZINKA, EMIL BRUNOVSKÝ, 
 VLASTIMIL BOŽIK, JÁN ZLOCHA, STANISLAV JARÁBEK, JOSEF GERYK, TRENÉR ANTON MALATINSKÝ, JOZEF ADAMEC.  
 ZLEVA DOLE: ADAM FARKAŠ, VALERIÁN ŠVEC, STANISLAV MARTINKOVIČ, KAROL DOBIAŠ, ANTON HRUŠECKÝ, ALOJZ FANDEL, 
 VOJTECH VARADIN, DUŠAN KABÁT. NA SNÍMKU CHYBÍ ZE STABILNÍ TRNAVSKÉ SESTAVY STOPER KAMIL MAJERNÍK. 
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Ofenzivní pojetí se také odráželo v počtu vstřelených branek. 

Nejlepším kanonýrem týmu byl pravidelně stříbrný „Chilan“ 

a účastník mistrovství světa 1970 v Mexiku Jozef Adamec, kte-

rý kraloval i ligovým střelcům. V premiérové mistrovské sezo-

ně 1967-1968 nastřílel 18 branek, v sezoně 1969/1970 se trefil 

šestnáctkrát, stejně jako v té další, kdy se o primát dělil s te-

prve osmnáctiletým objevem Zdeňkem Nehodou z tehdejšího 

Gottwaldova. Trnavskou kolektivní útočnou sílu nejlépe doku-

mentuje sezona 1971/1972, kdy dal Adamec sice „jen“ 14 gólů, 

ale záložník Ladislav Kuna s mladým křídlem Jaroslavem Ma-

srnou po třinácti a levé křídlo Dušan Kabát se trefil devětkrát! 

Kostru Spartaku využívala i reprezentace, za kterou pravidel-

ně nastupovali oba krajní obránci Dobiaš s Hagarou, v záloze 

elegantní špílmachr Kuna a na levé straně útoku sehraná dvo-

jice Adamec-Kabát. 

V sezoně 1968/1969 mohl československý klubový fotbal 

zažít dokonce dvojnásobnou finálovou účast v evropských 

pohárech. Bratislavský Slovan, který v Poháru vítězů pohá-

rů v Basileji porazil slavnou Barcelonu 3:2, mohl totiž napo-

dobit i jeho velký trnavský rival. Jenže v semifinále Poháru 

mistrů evropských zemí ztroskotal dost smolně na Ajaxu 

Amsterdam. „Dodnes jsem přesvědčený, že jsme měli na to 

postoupit přes Ajax do finále proti AC Milán! Bohužel se nám 

nepovedl první zápas v Amsterdamu, kde nás tehdy také 

moc nepodržel brankář Pepa Geryk. Prohráli jsme 0:3, jenže 

odveta v Trnavě byla jednoznačně v naší režii! Možná si Ho-

lanďané mysleli, že už mají postup v kapse a trochu nás pod 

dojmem domácího utkání náskoku asi podcenili. V 18. minutě 

trefil Majerník v souboji Johana Cruijffa, kterého odnesli ze 

hřiště, vedli jsme 2:0 a hrálo se prakticky na jednu branku. 

Jenže kýžený třetí gól, který by znamenal prodloužení, jsme 

přes spoustu šancí nevstřelili. Běželi jsme třeba od půlky tři 

do úplně rozhozené obrany Ajaxu na jeho branku. „Hatrlo“ 

(Jozef Adamec) to ale vzal na sebe a poslal míč těsně vedle 

tyče!  Když jsem mu vynadal, proč mi před téměř prázdnou 

branku nepřihrál, tak mi bezelstně odpověděl: „Patinko, já 

jsem si myslel, že bys to nedal…“

Strůjcem vzestupu a rozletu „bílých andělů“ byl Anton Mala-

tinský, někdejší trnavský záložník a účastník MS 1954 ve Švý-

carsku, kde však nenastoupil, přezdívaný familiárně „Tono 

Báči“. Už o rok později vedl jako trenér Spartak, který postoupil 

právě do nejvyšší soutěže.  Vydržel nepřetržitě na jeho lavičce 

až do přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy si odsko-

čil na krátké angažmá do Admiry Vídeň. Tehdy tým převzal Ján 

Hucko a po něm Valér Švec. Po návratu zažil Malatinský ještě 

dvakrát mistrovský triumf, ale byl i u následného pádu z ligo-

vých výšin do šedivého průměru.

„V BOHEMCE JSEM ZŮSTAL DÉLE 
A V PRAZE NATRVALO!“

„Hlásil se už generační problém, po Valéru Švecovi skončili 

i další starší hráči – Jarábek, Adamec, Hrušecký, které potom 

ještě následovali Majerník, Hagara a Kabát. Ze staré sestavy 

jsme prakticky zůstali jen my dva s Kunou. „Tono Báči“ tomu 

taky přizpůsobil taktiku – já jsem dostal na starost organizaci 

obrany a Laco (Kuna) dirigoval hru ve středu hřiště a tlačil se 

i do koncovky hlavně při standardních situacích…“, lakonicky 

konstatuje Karol Dobiaš, který však na rozdíl od svých dlouho-

letých spoluhráčů dožil prvoligovou kariéru jinde – v hlavním 

městě Praze!

„Po mistrovství Evropy v Bělehradě 1976 jsme dostali státní 

vyznamenání. A v okresních novinách „Trnavský hlas“ se ob-

jevil článek, jak je nespravedlivé, že jsem obdržel Řád práce, 

když na rozdíl od dělníků nechodím pracovat do fabriky… Si-

tuace potom dost zhoustla, a tak se funkcionáři v lednu 1977 

domluvili, že mě na dva roky pustí do Bohemky. Když jsem se 

po uplynutí této doby měl vracet zpátky do Trnavy, tak mi se-

kretář „Klokanů“ Zdeněk Svoboda s doktorem Jírou slíbili, že 

když zůstanu ještě jednu sezonu, tak mi potom pomohou se-

hnat zahraniční angažmá. To také splnili, odešel jsem do bel-

gického Lokerenu a v Praze zůstal žít natrvalo,“ říká svoji ne-

napodobitelnou českoslovenštinou.  Václav Tichý

SERIÁL SERIÁL

STALO SE...

  Sparta si dala dárek k 70. klubovým narozeninám – postup do se-
mifinále Poháru vítězů pohárů, v němž postupně vyřadila špičkové 
evropské kluby Standard Lutych, Ferencváros Budapešť a Schalke 
04, nad síly bojovného letenského týmu byl až pozdější vítěz této 
pohárové soutěže AC Milán, kterému shodně dvakrát podlehla 0:1, 
když pokaždé skóroval rychlonohý útočník Chiaruggi. Při domácích 
pohárových zápasech bylo na staré Letné beznadějně vyprodáno – 
36 tisíc diváků.

  Jeden z budoucích bělehradských hrdinů Antonín Panenka prožil 
na sklonku září debut v reprezentačním „áčku“, který dvojnásobně bo-
lel. Nastoupil v klíčovém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství 
světa 1974 v Glasgowě proti Skotsku, které hnalo za vítězstvím 100 
tisíc diváků na vyprodaném Hampden Parku. Hosté sice vedli od 33. 
minuty brankou Nehody, ale Skotové potom nasadili svoji tradičně nej-
účinnější zbraň – centrované míče do šestnáctky, ze kterých se zrodily 
góly Holtona a Jordana… 

 KAROL DOBIAŠ, KTERÝ V PROSINCI OSLAVIL SEDMDESÁTÉ NAROZENINY, JE POŘÁD VELMI VITÁLNÍ A AKČNÍ. 
 NECHAL NÁS NAHLÉDNOUT I DO SVÉ FOTBALOVÉ SÍNĚ SLÁVY, UMÍSTĚNÉ V GARÁŽI POD DOMEM V PRAZE-BRÁNÍKU. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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ZAČÍNÁ PLAY OFF!
Přiveze Plzeň z Bělehradu naději?

Liga mistrů a Evropská liga se tento týden dočkají jarní premiéry. Z čes-
kých klubů se v ní představí pouze plzeňská Viktoria, která v úvodním mači 
prvního kola play off Evropské ligy vyběhne ve čtvrtek večer v Bělehradě 
k duelu s Partizanem. Odveta se kope na západě Čech o týden později.  

 USPĚJE MATÚŠ KOZÁČIK PROTI STŘELCŮM PARTIZANU BĚLEHRAD? 

 NA ÚKOR PRAŽSKÉ SLAVIE PROŠLA DO PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY KAZAŠSKÁ 
 ASTANA, KTERÁ SI ZAHRAJE DVOJZÁPAS S PORTUGALSKÝM SPORTINGEM. 

Pro domácí hráče i pro fotbalisty Viktorky půjde o první ostrý 

mač jarní sezony, protože srbská Super Liga má výkop po zim-

ní přestávce stejně jako česká nejvyšší soutěž až o nadcházejí-

cím víkendu. Partizan je zatím druhý s devítibodovým mankem 

na městské rivaly CZ a na hosty čeká na jeho stadionu pekelná 

atmosféra. Při posledním derby bělehradských soků zatkla poli-

cie 26 výtržníků a při listopadovém klání Evropské ligy proti Young 

Boys Bern dokonce chuligáni vtrhli na trávník. UEFA proto v lednu 

2018 potrestala klub pokutou 30 tisíc eur…  

V Lize mistrů se už v osmifinále potkají týmy, které pomýšlejí 

na celkový triumf. Real Madrid přivítá ve středu Paris SG, úvod-

ní zápas mezi Chelsea a Barcelonou je na programu až za týden. 

Tomáše Vaclíka a Marka Suchého, jediné české fotbalisty, kteří 

zasáhnou do play off Champions League, čeká v dresu švýcarské 

Basileje v úterý večer atraktivní soupeř a zřejmě největší favorit 

na celkové prvenství Manchester City! 

OSMIFINÁLE LIGY MISTRŮ
13.02. 20:45 Basilej - Manchester City, Juventus - Tottenham

14.02. 20:45 FC Porto - Liverpool, Real Madrid - PSG

20.02. 20:45 Bayern - Besiktas, Chelsea - Barcelona

21.02. 20:45 Sevilla - Manchester Utd., Šachtar - AS Řím

06.03. 20:45 Liverpool - FC Porto, PSG - Real Madrid

07.03. 20:45 Manchester City - Basilej, Tottenham - Juventus

13.03. 20:45 AS Řím - Šachtar, Manchester Utd. - Sevilla

14.03. 18:00 Besiktas - Bayern, Barcelona - Chelsea

EVROPSKÁ LIGA: PLAY OFF
13.02. 18:00 CZ Bělehrad - CSKA Moskva

15.02. 17:00 FC Astana - Sporting

15.02. 19:00
Dortmund - Atalanta, Ludogorets - AC Milán, Marseille - Braga,

Nice - Lok. Moskva, Östersunds - Arsenal,
Real Sociedad - Salcburk, Sp. Moskva - Ath. Bilbao

15.02. 21:05
AEK - Dyn. Kyjev, Celtic - Zenit Petrohrad, FC Kodaň - Atl. Madrid,

FCSB - Lazio, Lyon - Villarreal, Neapol - RB Lipsko,
Partizan - PLZEŇ

21.02. 18:00 CSKA Moskva - CZ Bělehrad

22.02. 17:00 Lok. Moskva - Nice

22.02. 19:00
Atl. Madrid - FC Kodaň, Dyn. Kyjev - AEK, Lazio - FCSB,

RB Lipsko - Neapol, Sporting - FC Astana, Villarreal - Lyon,
Zenit Petrohrad - Celtic, PLZEŇ - Partizan

22.02. 21:05
AC Milán - Ludogorets, Arsenal - Östersunds, Atalanta - Dortmund,

Ath. Bilbao - Sp. Moskva, Braga - Marseille,
Salcburk - Real Sociedad

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Arsenal venku klopýtl i v derby!

Kanonýři jsou týmem dvou tváří. Doma body sbírají celkem 
pečlivě, zato ze stadionů soupeřů je vozit zapomněli. Nejen že 
se ze všech tří letošních výletů vrátili s prázdnou, ale oproti pě-
tici nejlepších týmů Premier League získali venku o osm bodů 
méně než z nich nejméně úspěšný Tottenham. A v 27. kole muse-
li zkousnout porážku právě na trávníku svého úhlavního rivala!

North London derby, neboli bitvy o severní Londýn, jsou pro fanoušky Gunners a Spurs 

nejprestižnějšími zápasy sezony. Historicky jsou na tom lépe plejeři Arsenalu, kteří z před-

chozích 194 utkání dokázali zvítězit 81x oproti 62 úspěchům Tottenhamu. Jenže sobotní 

mač s pořadovým číslem 195 vyzněl herně i výsledkově lépe pro domácí „kohouty“. Přes 

83 tisíc fanoušků vidělo ve Wembley jediný gól, kterým si v 49. minutě Harry Kane vylepšil 

svou statistiku na první příčce ligových kanonýrů na 23 branek. Po bezvýrazné první půli 

tahali „kanonýři“ po přestávce za kratší konec provazu a mohli inkasovat vícekrát. Jenže 

měli v bráně Petra Čecha, jenž sice opět neudržel svou vytouženou dvoustou nulu, ale za-

bránil výraznější porážce. Arsenal sice mohl v nastaveném čase z ojedinělé šance vyrov-

nat, avšak jeho nejlepší střelec Alexandre Lacazette desátou trefu nepřidal. Gunners mizí 

čtvrtá příčka s postupem do Premier League ještě více v mlze. Úspěšný debut v Premier 

League si v neděli odbyl Martin Dúbravka. V závěru přestupového období přišel ze Sparty 

do Newcastlu a při svém prvním startu v nejprestižnější soutěži světa čelil hvězdám Man-

chesteru United. Výborným výkonem udržel nulu, a protože v 65. minutě Ritchie propálil 

de Geu, zůstaly všechny body překvapivě v domácím St. James Parku. Hostující kouč José 

Mourinho tak v Newcastlu nedokázal už posedmé v řadě zvítězit… 

 O VÝHŘE TOTTENHAMU NAD ARSENALEM SE POSTARAL 
 PŘESNOU HLAVIČKOU NEJLEPŠÍ LIGOVÝ KANONÝR HARRY KANE. 

Uzdravený Reus je zpátky!

Po dlouhých devíti měsících se vrátil na bundesligové trávníky 
útočník Dortmundu a německé reprezentace Marco Reus, kte-
rý naposledy nastoupil ve žlutočerném dresu Borussie na kon-
ci května ve finále Německého poháru proti Frankfurtu, v němž 
si vážně poranil kolenní vazy. Doma proti Hamburku odehrál 
71 minut, což je jistě slibný comeback vyhlášeného smolaře, kte-
rý kvůli zraněním přišel jak o triumf na mistrovství světa 2014 
v Brazílii, tak i o EURO 2016 ve Francii. 

Pokud mu vydrží na jaře zdraví, neměla by ho nominace na červnový šampionát do Rus-

ka minout. Ve vestfálském velkoklubu si od osmadvacetiletého elitního forvarda slibují, že 

svými góly a asistencemi pomůže zajistit přímý postup do Ligy mistrů. Proti HSV měl vedle 

sebe nového parťáka Batshuayie, který navázal na dvě předchozí premiérové trefy v Kolíně 

a jeho branka měla i tentokrát tříbodový punc. O Rusku může snít i zaskakující brankář mezi 

tyčemi úřadujícího mistra a suverénního lídra Sven Ulreich, který úspěšně zastupuje dlou-

hodobě marodící klubovou i reprezentační „jedničku“ Manuela Neuera. Připustil to i kouč 

národního týmu Německa Joachim Löw, že má devětadvacetiletého gólmana, který před 

mnichovským angažmá odchytal pět let ve Stuttgartu, ve svém hledáčku.  Bayern ho obda-

roval za kvalitní a spolehlivé výkony už nyní, když s ním prodloužil smlouvu až do roku 2021…

Na prahu závěrečné třetiny se tabulka bundesligy roztrhla po překvapivé výhře berlín-

ské Herthy v Leverkusenu, na níž měl nezanedbatelný podíl český reprezentační záložník 

Vladimír Darida, který v závěru první půle poslal chytrou přihrávkou do gólového sóla roz-

běhnutého Valentina Lazara. Tým z hlavního města tak bodově doskočil početný „balík“ 

soupeřů, kteří usilují o evropské poháry nebo klidné dohrání sezony. V podpalubí si nejvíc 

polepšily Brémy, které doma v záchranářském duelu zdolaly Wolfsburg, a potvrdily před-

chozí senzační výhru z Gelsenkirchenu. Českého brankáře Jiřího Pavlenku tak nakonec 

nemuselo mrzet, že za stavu 2:0 krátce po přestávce sice chytil penaltu Paula Verhaegha, 

ale na jeho dorážku už nestačil zareagovat. 

 MARCO REUS VYDRŽEL PŘI SVÉM NÁVRATU 
 NA BUNDESLIGOVÉ TRÁVNÍKY V DUELU DORTMUNDU S HAMBURKEM 71. MINUT. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 22 18 2 2 53:17 56

2. RB Lipsko 22 11 5 6 35:29 38

3. Dortmund 22 10 7 5 47:29 37

4. Frankfurt 22 10 6 6 30:25 36

5. Leverkusen 22 9 8 5 41:29 35

6. Schalke 22 9 7 6 34:29 34

7. Augsburg 22 8 7 7 32:28 31

8. Hoffenheim 22 8 7 7 36:35 31

9. Hannover 22 8 7 7 31:32 31

10. M ǵladbach 22 9 4 9 30:34 31

11. Hertha 22 7 9 6 30:28 30

12. Freiburg 22 5 10 7 23:37 25

13. Wolfsburg 22 4 12 6 25:28 24

14. Stuttgart 22 7 3 12 18:27 24

15. Brémy 22 5 8 9 21:27 23

16. Mohuč 22 5 5 12 26:41 20

17. Hamburk 22 4 5 13 17:32 17

18. Kolín nad Rýnem 22 3 4 15 19:41 13

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Manchester City 27 23 3 1 79:20 72
2. Manchester Utd. 27 17 5 5 51:19 56
3. Liverpool 27 15 9 3 61:31 54
4. Tottenham 27 15 7 5 52:24 52
5. Chelsea 26 15 5 6 46:23 50
6. Arsenal 27 13 6 8 51:36 45
7. Burnley 27 9 9 9 21:24 36
8. Leicester 27 9 8 10 39:40 35
9. Everton 27 9 7 11 32:46 34

10. Bournemouth 27 8 7 12 31:41 31
11. Watford 27 8 6 13 37:47 30
12. West Ham 27 7 9 11 34:46 30
13. Newcastle 27 7 7 13 25:36 28
14. Brighton 27 6 10 11 22:36 28
15. Crystal Palace 27 6 9 12 25:42 27
16. Swansea 27 7 6 14 20:37 27
17. Huddersfield 27 7 6 14 23:47 27
18. Southampton 27 5 11 11 28:40 26
19. Stoke 27 6 7 14 27:53 25
20. West Brom 26 3 11 12 21:37 20

PROGRAM
28. KOLO

24.2. Leicester - Stoke, 
Bournemouth - Newcastle, Brighton - Swansea, 
Burnley - Southampton, Liverpool - West Ham, 
West Brom - Huddersfield, Watford - Everton

25.2. Man. Utd. - Chelsea * 26.2. Crystal Palace - Tottenham
1.3. Arsenal - Manchester City

PROGRAM
23. KOLO

16.2. Hertha - Mohuč
17.2. Freiburg - Brémy, Hamburk - Leverkusen,

Kolín nad Rýnem - Hannover, Wolfsburg - Bayern,
Schalke - Hoffenheim

18.2. Augsburg - Stuttgart, Mönchengladbach - Dortmund
19.2. Frankfurt - RB Lipsko

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 23 1
2. Salah M. Liverpool 22 7
3. Aguero S. Manchester City 21 5
4. Sterling R. Manchester City 15 6
5. Vardy J. Leicester 13 1
6. Firmino R. Liverpool 12 6
6. Lukaku R. Manchester Utd. 12 5

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lewandowski R. Bayern 19 1

2. Aubameyang P. Dortmund 13 3

3. Finnbogason A. Augsburg 11 2

4. Petersen N. Freiburg 10 1

4. Uth M. Hoffenheim 10 1

4. Volland K. Leverkusen 10 1

4. Werner T. RB Lipsko 10 3

VÝSLEDKY
27. KOLO

Southampton - Liverpool 0:2 * West Ham - Watford 2:0
Newcastle - Manchester Utd. 1:0 * Stoke - Brighton 1:1

Huddersfield - Bournemouth 4:1 * Swansea - Burnley 1:0
Manchester City - Leicester 5:1 * Tottenham - Arsenal 1:0
Everton - Cr. Palace 3:1 * Chelsea - West Brom (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
22. KOLO

Stuttgart - Mönchengladbach 1:0
Brémy - Wolfsburg 3:1 * Bayern - Schalke 2:1

Dortmund - Hamburk 2:0 * Frankfurt - Kolín nad Rýnem 4:2
Hannover - Freiburg 2:1 * Hoffenheim - Mohuč 4:2

Leverkusen - Hertha 0:2 * RB Lipsko - Augsburg 2:0

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Hazarduje Barca s titulem?

Zdálo se být vše jasné, cestu k titulu měli krásně nalajnovanou. 
Jenže borci Barcelony v lize podruhé v řadě remizovali a jejich 
náskok se ztenčil už „jen“ na sedm bodů. A pronásledovatelé 
z madridského Atlétika živí mistrovskou naději!

Jen drobné škobrtnutí, nebo začátek pořádného maléru? Hráči Barcy po sebevědomém 

vyřazení Valencie v semifinále Copa del Rey jako by nabyli dojmu, že se jim nic nemůže stát. 

Po plichtě v derby s Espanyolem hráli doma bez branek s průměrným Getafe. „Chyběla nám 

rychlost a schopnost vytvořit si šance. Navíc proti nám stál skvělý soupeř, kterého dnes bylo 

prostě nemožné porazit,“ povzdychl si kapitán Iniesta, zatímco v hostujícím táboře se ju-

chalo. „Byli jsme excelentní v defenzívě a dokázali ubránit i nejlepšího hráče světa Messiho. 

A dokonce byly chvíle, kdy jsme mohli pomýšlet i na výhru,“ usmál se trenér Bordalás.

Atlético vyhrálo na hřišti poslední Málagy 1:0 Griezmannovým gólem ze 40. vteřiny zá-

pasu. Byla to přitom jediná střela hostů na bránu! „Takovéto zápasy máme rádi,“ culil se 

francouzský útočník. Madridští se tak katalánskému gigantovi přiblížili na sedm bodů, ov-

šem na jaře je ještě čekají bitvy na Nou Campu i hřišti Realu. „Jenže hrát venku nám sedí 

víc,“ ušklíbl se trenér Simeone. Los Rojiblancos dostali ve 23 zápasech La Ligy pouze devět 

gólů, což se naposledy povedlo před téměř čtvrt stoletím La Coruni.

Real si poradil 5:2 se San Sebastianem, když Ronaldo dal už 49. hattrick kariéry: 43. 

v dresu „bílého baletu“, jeden zaznamenal v Manchesteru United a pět v reprezentaci. 

Po půli favorit vedl 4:0, po pauze se šetřil. „Už se nám do hlavy vkradl nadcházející zápas 

Ligy mistrů s PSG,“ připustil kapitán Ramos.

Další favorité se trápili. Sevilla přežila penaltu a pak jedním gólem porazila Gironu, Va-

lencia se dlouho přetahovala s dalším outsiderem Levante a Villarreal doma dokonce padl 

1:2 s Alavesem. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 23 18 5 0 60:11 59
2. Atl. Madrid 23 15 7 1 34:9 52
3. Valencia 23 13 4 6 45:27 43
4. Real Madrid 22 12 6 4 50:23 42
5. Villarreal 23 11 4 8 34:28 37
6. Sevilla 23 11 3 9 29:34 36
7. Eibar 23 10 5 8 32:34 35
8. Celta Vigo 23 9 5 9 41:34 32
9. Girona 23 8 7 8 31:30 31

10. Getafe 23 7 9 7 26:21 30
11. Betis 22 9 3 10 37:45 30
12. Leganes 22 8 5 9 20:22 29
13. Ath. Bilbao 23 6 10 7 24:25 28
14. Real Sociedad 23 7 5 11 43:45 26
15. Espanyol 23 6 8 9 21:31 26
16. Alaves 23 8 1 14 21:33 25
17. Levante 23 3 11 9 21:35 20
18. Las Palmas 23 5 3 15 17:50 18
19. La Coruňa 22 4 5 13 24:51 17
20. Malaga 23 3 4 16 14:36 13

 ANTOINE GRIEZMANN ZAŘÍDIL VÍTĚZSTVÍ ATLÉTIKA V MÁLAZE, 
 KTERÉ PŘIBLÍŽILO MADRIDSKÝ TÝM NA SEDM BODŮ K VEDOUCÍ BARCELONĚ. 

PROGRAM
24. KOLO

16.2. Girona - Leganes
17.2. Las Palmas - Sevilla, Eibar - Barcelona,

Alaves - La Coruňa, Malaga - Valencia
18.2. Real Sociedad - Levante, Atl. Madrid - Ath. Bilbao,

Espanyol - Villarreal, Betis - Real Madrid
19.2. Getafe - Celta Vigo

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 20 10
2. Suarez L. Barcelona 16 4
3. Aspas I. Celta Vigo 15 4
4. Gomez M. Celta Vigo 12 2
4. Stuani C. Girona 12 0
6. Ronaldo C. Real Madrid 11 4
6. Willian Jose Real Sociedad 11 2

SERIE A

Lídr vyučil Lazio

Byl to šlágr 24. kola a další obří test lídrů z Neapole. Ti ofen-
zivní smrští ve druhé půli slavili výhru 4:1 nad nebezpečným La-
ziem. A znovu se rozšířily řady těch, kteří věští: scudetto bude 
letos brát Neapol!

Nevyzpytatelní Římané přijeli na jih Itálie s cílem utnout sérii dvou porážek a šli blesko-

vě do vedení. Náskok drželi celou první půli, než vyrovnal šikula Callejón. Po změně stran 

pak domácí nasázeli sokovi tři góly a slavili cennou výhru. „Bylo to vítězství srdce a duše,“ 

řekl střelec Callejón a naznačil, že třetí titul v historii klubu a první od roku 1990 je v mys-

lích hráčů. „Společně jdeme za naším snem, který jsme měli v hlavách od prvního letního 

tréninku. A obětujeme tomu vše!“ Vedoucí tým soutěže má po 24 zápasech 63 bodů, což 

je druhý nejvyšší počet v historii – rekord drží Inter s 66 body. Lazio padlo potřetí v řadě 

a v tabulce je přeskočily Inter i AS Řím. „Tohle bylo neakceptovatelné! Ve druhé půli jsme 

nebyli vůbec ve hře a porážku jsme si zasloužili,“ nadával kouč Inzaghi.

Neapoli stále dýchají na záda šampioni z Juventusu, kteří i díky skvělému gólmanovi 

Buffonovi vyhráli 2:0 ve Fiorentině. „Stará dáma“ dostala v posledních jedenácti kolech 

jediný gól! Inter utnul proti Boloni šňůru pěti remíz v řadě a po více než dvou měsících se 

radoval z ligové výhry. „Měli jsme skvělou první půlku sezony, ale to neznamenalo, že lehce 

vyhrajeme každý zápas. Prošli jsme si obdobím krize a tvrdou prací se z něj dostáváme,“ 

řekl spokojený trenér Spalletti. V honbě za pohárovými příčkami vyhrál další milánský tým 

AC na Spalu 4:0 a sérii bez porážky natáhl už na osm zápasů. „Ale nesmíme si myslet, 

že tato výhra vyřeší všechny naše problémy. Je třeba se zlepšovat, hráči nesmějí ztrácet 

víru,“ burcoval trenér Gattuso, jehož angažování se začíná vyplácet. Smůlu měl český re-

prezentant Antonín Barák, jehož gól sudí po konzultaci s videorozhodčím odvolal. A Udine-

se i proto prohrálo na hřišti FC Turín 0:2. 

 JOSE CALLEJON ODSTARTOVAL VYROVNÁVACÍM 
 GÓLEM OBRAT V DUELU NEAPOLE S LAZIEM. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Neapol 24 20 3 1 54:15 63
2. Juventus 24 20 2 2 61:15 62
3. Inter 24 13 9 2 40:19 48
4. AS Řím 24 14 5 5 38:19 47
5. Lazio 24 14 4 6 59:33 46
6. Sampdoria 24 12 5 7 44:32 41
7. AC Milán 24 11 5 8 34:30 38
8. Atalanta 24 10 7 7 36:28 37
9. Turín FC 24 8 12 4 35:29 36

10. Udinese 24 10 3 11 36:34 33
11. Fiorentina 24 8 7 9 33:31 31
12. FC Janov 24 7 6 11 19:25 27
13. Bologna 24 8 3 13 29:37 27
14. Cagliari 24 7 4 13 22:34 25
15. Sassuolo 24 6 5 13 14:41 23
16. Chievo 24 5 7 12 21:41 22
17. Crotone 24 5 6 13 19:41 21
18. Spal 24 3 8 13 23:46 17
19. Verona 24 4 4 16 22:48 16
20. Benevento 24 2 1 21 15:56 7

PROGRAM
25. KOLO

17.2. Udinese - AS Řím, Chievo - Cagliari, FC Janov - Inter
18.2. Turín FC - Juventus, Benevento - Crotone,

Bologna - Sassuolo, Neapol - Spal,
Atalanta - Fiorentina, AC Milán - Sampdoria

19.2. Lazio - Verona

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Immobile C. Lazio 20 8
2. Icardi M. Inter 18 1
3. Quagliarella F. Sampdoria 17 5
4. Mertens D. Neapol 15 6
5. Dybala P. Juventus 14 3
5. Higuain G. Juventus 14 3
7. Džeko E. AS Řím 11 3

VÝSLEDKY
23. KOLO

Valencia - Levante 3:1 * Celta Vigo - Espanyol 2:2
Barcelona - Getafe 0:0 * Sevilla - Girona 1:0

Real Madrid - Real Sociedad 5:2 * Leganes  - Eibar 0:1
Malaga - Atl. Madrid 0:1 * Villarreal - Alaves 1:2

Ath. Bilbao - Las Palmas 0:0 * La Coruňa - Betis (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
24. KOLO

AS Řím - Benevento 5:2 * Chievo - FC Janov 0:1
Inter - Bologna 2:1 * Sampdoria - Verona 2:0

Turín FC - Udinese 2:0 * Sassuolo - Cagliari 0:0
Neapol - Lazio 4:1 * Crotone - Atalanta 1:1

Spal - AC Milán 0:4 * Fiorentina - Juventus 0:2

http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tři body zůstaly v Plzni! 
Interobal dal Mělníku bůra…

Plzeň a Mělník sehrály zápas, který ani zdaleka nepřipomínal gó-
lovou přestřelku z prvního střetnutí obou soupeřů. První poločas byl 
vcelku nezáživný, bez velkých šancí, ale ve druhém poločase se k vý-
bornému výkonu nastartovali především Tomáš Vnuk a Tomáš Buchta 
a přetavili optickou převahu domácích ve tři body pro Interobal.

 ROZHODČÍ ZÁPASU INTEROBAL - OLYMPIK. 

Mělník odehrál v Plzni první půli velmi disciplinovaně a přede-

vším v obraně působil koncentrovaně. Ke gólu měl v prvním polo-

čase nejblíže právě na brejky hrající Olympik, ale všechny jeho po-

kusy lapil výborně chytající Bartůněk v plzeňské brance. Interobal 

dělal hodně chyb v kombinaci a trenérům nezbylo nic jiného, než 

o přestávce v kabině zvýšit hlas a rozhýbat plzeňskou hru. 

Z dlouhého dobývání hostující branky vysvobodil Plzeň čerstvý 

mistr republiky v kategorii U19 Tomáš Buchta. Ten si ve 25. minutě 

naběhl na přihrávku Tomáše Vnuka z rohu a propálil vše, co mu 

stálo v cestě - 1:0. Plzeňští byli rázem při chuti a hned o dvě minu-

ty později si Vnuk na pivotu zpracoval výhoz od Bartůňka, pohrál 

si s balonem a naservíroval jej na střed vápna, kde číhal Zdeněk 

Sláma, který neměl problém trefit přesně k tyči - 2:0. Sláma se 

trefil poprvé od prvního kola. 

Za další tři minuty to bylo již o tři góly: po další perfektní při-

hrávce Tomáše Vnuka se trefil Tomáš Štverák. Plzeň se třemi 

vstřelenými góly uklidnila a prostor dostali i hráči z lavičky. 

 TOMÁŠ BUCHTA (V PRUHOVANÉM) PROTI MĚLNÍKU SKÓROVAL. 

http://chancefutsalliga.cz/
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Právě jeden z nich, další z mistrovského týmu U19 Petr Zají-

ček, rozehrál ve 34. minutě roh napříč vápnem, který si do vlastní 

branky srazil kapitán Mělníku Jiří Vokoun - 4:0. 

Gólový účet zápasu uzavřel ve 38. minutě Sláma, který z dru-

hé vlny po přihrávce Křemena prostřelil vše, co mu stálo v cestě. 

Když pak hosté v závěru neproměnili desetimetrový kop, radoval 

se plzeňský Interobal nejen ze třech bodů, ale i z ubráněné nuly 

Michal Bartůňka.

Dominik Zdržálek (Olympik Mělník): „Mrzí se nás, že jsme 

v prvním poločase neproměnili nějakou brejkovou šanci. Zápas by 

se pak vyvíjel jinak. Ve druhém poločase jsme už asi odešli fyzicky 

a dostávali jsme úplně laciné a zbytečné góly. Výsledek je možná 

krutý, ale výhra Plzně je zasloužená.“

David Frič (trenér Interobal Plzeň): „Všechny takovéto zápasy, 

kdy soupeř zaleze na deset metrů, nechce hrát a jen čeká, jak to 

dopadne, jsou hrozně těžké. Je to zápas do plných. Víte, že byste 

měli vyhrát, ale hrozně těžko se prosazuje proti takovéto obraně, 

která jen zakopává balony. Na druhou stranu je dobré zmínit, že 

jsme nastřelili dvě tyče, zápas jsme vyhráli na střely 55:3, takže 

to byl vlastně jednoznačný zápas. Jen to nedopadlo tak divokým 

výsledkem jako na podzim.“ 

 PLZEŇŠTÍ PŘETLAČILI MĚLNÍK PO VÝSLEDKU 5:0. 

inzerce
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TABULKA VARTA FUTSAL LIGY

TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 18 17 1 0 100 : 22 52

2. AC Sparta Praha 18 14 2 2 91 : 46 44

3. SK Interobal Plzeň 18 13 2 3 90 : 44 41

4. Gardenline Litoměřice 18 11 3 4 77 : 45 36

5. Nejzbach Vysoké Mýto 18 11 0 7 64 : 59 33

6. Svarog FC Teplice 18 10 0 8 85 : 75 27

7. SK Slavia Praha 18 8 0 10 81 : 74 24

8. Helas Brno 18 7 0 11 62 : 75 21

9. Démoni Česká Lípa 18 3 3 12 49 : 81 12

10. SK Olympik Mělník 18 4 0 14 54 : 103 12

11. AC Gamaspol Jeseník 18 2 2 14 41 : 99 8

12. SKP Ocel Třinec 18 1 1 16 36 : 107 4

Klubu Svarog FC Teplice byly před sezonou odebrány tři body na základě disciplinárního postihu.

PÁTEČNÍ ZÁPASY 18. KOLA

SK INTEROBAL PLZEŇ – SK OLYMPIK MĚLNÍK 5:0 (0:0)
Branky a  nahrávky: 25. Buchta (Vnuk), 27. Sláma (Vnuk), 30. Štverák (Vnuk), 34. vlastní, 
38. Sláma (Křemen).

GARDENLINE LITOMĚŘICE – AC GAMASPOL JESENÍK 12:2 (5:0)
Branky a nahrávky: 4. Krok (Rodrigo), 8. Rafael (Záruba), 11. Záruba (Fabricio), 19. Záruba (Rafa-
el), 19. Krok (Rodrigo), 22. Fabricio (Rodrigo), 26. Fabricio (Rodrigo), 33. Rafael, 34. Matheus (Krok), 
36. Vagnao (Ge), 39. Záruba (Fabricio), 39. Ge (Matheus) – 26. Macura (Plhák), 26. Vavrač (Marcinov).

SVAROG FC TEPLICE – FK ERA-PACK CHRUDIM 0:5 (0:3)
Branky a nahrávky: 2. Koudelka, 3. Doša, 8. Rešetár (Litviněnko), 23. Koudelka, 27. P. Drozd 
(Koudelka).
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 MARTIN MALÍK SPOLEČNĚ S ŠÉFEM FIFA GIANNIM INFANTINEM. 

Martin Malík se sešel 
s předsedou FIFA

Předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík se během 
summitu Mezinárodní fotbalové federace v Ománu sešel s prezidentem 
FIFA Giannim Infantinem. Řešil s ním mimo jiné otázku změny Stanov FAČR 
nebo čerpání dotací z FIFA. 

„Diskutovali jsme o situaci týkající se možné změny Stanov 

FAČR a pan Infantino nás ujistil, že v nejbližší době obdržíme sta-

novisko FIFA,“ říká a přidává další projednávané okruhy: „Kro-

mě toho jsme probírali možnosti čerpání finančních prostředků 

od FIFA a zastoupení českých expertů ve strukturách FIFA.“  

Čelní představitelé vybraných členských zemí FIFA se sešli 

v ománské metropoli Maskatu k projednání mimo jiné možné 

změny schématu finálových turnajů v rámci mládežnických 

mistrovství světa. FIFA navrhuje změnu ze současného modelu 

dvou světových šampionátů U17 a U20 na nový formát U18, kte-

rý by se konal každoročně. Pokud změna projde, mohl by fun-

govat již od roku 2020. „Také se kloníme k této variantě, protože 

kategorie U18 by měla logickou návaznost na týmy U17 a U19, 

které hrají své kontinentální mistrovství. A při tomto modelu by 

se nemohlo stát, že nějaká generace přijde o vrchol své kariéry, 

protože by platila každoroční pravidelnost konání MS U18. Při 

dvouleté periodě tato varianta logicky hrozí,“ argumentuje šéf 

českého fotbalu. 

Důležitým bodem programu byly rovněž dotace. V platnos-

ti zůstává současná praxe, že každá z 211 členských asociací 

obdrží od FIFA částku pět milionů eur (asi 126 milionů korun), 

rozprostřenou do čtyřletého cyklu. „Odsouhlasili jsme si čás-

tečnou změnu v přerozdělování těchto prostředků,“ konstatuje 

předseda Malík. 
www.fotbal.cz

Vyhraje „osmnáctka“ 
v La Manze i potřetí?

Po úvodní výhře 2:0 nad Polskem se reprezentaci do 18 let vydařilo 
i druhé utkání na turnaji La Manga. Výběr Norska zdolal tým trenéra 
Jana Suchopárka díky trefě stopera Davida Zimy 1:0.

 REPREZENTANTI DO 18 LET SI NA TURNAJI LA MANGA ZATÍM VEDOU SKVĚLE. 
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 „Na kvalitu a výsledek utkání s Nory měl vliv nerovný terén 

a hlavně silný vítr. Jediná branka padla ze standardní situace 

z hloubky hřiště. Nepříliš povedený kop přizvedl vítr nečekaně 

přes norského brankáře a míč odražený od tyče dokopl do prázd-

né branky stoper Zima. Utkání jsme, i přes mnoho nepřesností 

ve hře, vyhráli zaslouženě. Vytvořili jsme si větší množství šancí, 

soupeř nevystřelil přímou střelu na branku. Byl však lepší v roze-

hrávce a kombinaci ve středu hřiště. Naši hráči zaslouží pochvalu 

zejména za pracovitost a držení organizace hry. Výborně zvládla 

celý zápas obrana řízená brankářem Pecháčkem. Velmi dobře 

zahráli všichni střídající hráči,“ neskrýval spokojenost trenér čes-

ké U18 Jan Suchopárek a k úvodnímu mači s Poláky dodal: „Měli 

jsme výborný vstup do utkání s několika šancemi. Pak se soupeř 

herně zlepšil, ale celkově jsme si vyhrát určitě zasloužili. Poláci 

jsou šikovní a rychlostně dobře vybavení. My jsme se jim vyrovnali 

v pracovitosti, ale přidali jsme více fotbalovosti a chytrosti.“

Vystoupení na turnaji La Manga zakončí reprezentace U18 

úterním zápasem proti výběru Rumunska. 

„Šestnáctka“ skončila 
na turnaji v SAE třetí

Po výhře 5:0 nad domácím výběrem a remíze 3:3 s Belgiíí se rozlou-
čila reprezentace do 16 let s turnajem ve Spojených arabských emirá-
tech těsnou porážkou s Japonskem 0:1. Na turnaji tak svěřenci trené-
ra Kotala skončili třetí.

 ČESKÝ TÝM PŘED UTKÁNÍM S JAPONSKEM. 

 DOVEDE TRENÉR JAN SUCHOPÁREK SVŮJ TÝM V POSLEDNÍM DUELU S RUMUNSKEM KE TŘETÍ VÝHŘE? 

TURNAJ U18 LA MANGA

NORSKO U18 - ČR U18 0:1 (0:1)
Branka: 24. Zima. Sestava ČR: Pecháček - Finěk, Míka, Zima (83. Hušek), Béňa - Krunert, Kaloč 
- Peřina (72. Hönig), Selnar (83. Kušej), Majka (72. Valenta) - Provazník (72. Čvančara). Trenér: 
Jan Suchopárek.

ČR U18 - POLSKO U18 2:0 (0:0)
Branky: 70. Kušej, 83. Selnar. Sestava ČR: Vyklický-Chyla (87.Finěk), Míka, Hušek, Šnajdr- 
Macháček, Valenta (63. Krunert) - Hönig (71. Selnar), Kušej (71. Provaznik), Peřina (63. Majka) 
- Čvančara. Trenér: Jan Suchopárek. 
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 SVĚŘENCI VÁCLAVA KOTALA SE Z TURNAJE VE SAE VRÁTILI S BILANCÍ JEDNÉ VÝHRY, REMÍZY I PORÁŽKY. 

 „Samozřejmě nás mrzí, že jsme to utkání nedokázali zvládnout, 

protože tím bychom si udrželi naději na vítězství v turnaji. Příčinou 

bylo neproměňování našich šancí, které jsme si dokázali vypraco-

vat. Po vedoucím gólu Japonců jsme šli do rizika, oba týmy měly 

opravdu dost příležitostí, ale Japonci byli šťastnější v tom, že jed-

nu dokázali na rozdíl od nás proměnit,“ hodnotil poslední utkání 

trenér Václav Kotal..

„Všechna utkání tady splnila svůj účel, výborný výkon podali oba 

brankáři a v prvních dvou zápasech byla produktivita velmi dobrá. 

V tom posledním to s ní, bohužel, bylo slabší, a proto jsme skončili 

nakonec na třetím místě. Celkově si ale myslím, že ten turnaj se 

vydařil a na velmi kvalitních terénech s velmi kvalitními soupeři 

určitě klukům hodně pomohl v přípravě na jarní zápasy v jejich 

soutěžích,“ shrnul celkově vystoupení svého týmu kouč Kotal. 

U16 EMIRATES 
INTERNATIONAL TOURNAMENT 2018

ČR U16 - JAPONSKO U16 0:1 (0:0)

Sestava ČR: Stejskal - Koželuh (46‘ Vorlický), Krajinský, Hellebrand (59‘ Nováček), Kirschner (59‘ 
Freisinger) - Gedeon, Hložek, Hroník - Douděra (70‘ Kurka), Toula (46‘ Pech), Šíp (46‘ Wojatschke). 
Trenér: Václav Kotal.

BELGIE U16 - ČR U16 3:3 (1:2)

Branky: 37. Doku, 46. Houtekiet, 51. Cavelier - 14. Šíp, 26. Hložek, 71. Freisinger. Sestava ČR: 
Stejskal (46. Mastný) - Koželuh, Krajinský, Hellebrand, Kurka - Freisinger, Nováček (59. Hroník) - 
Wojatschke (77. Kirschner), Vorlický (75. Gedeon), Šíp (59. Douděra) - Hložek (59. Pech). Trenér: 
Václav Kotal.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY U16 - ČR U16 0:5 (0:2)

Branky: 8. Vorlický, 16. Wojatschke, 58. Hložek, 71. Toula, 76. Freisinger. Sestava ČR: Mastný - Ko-
želuh, Nováček (59. Krajinský), Hellebrand, Kirschner - Gedeon - Wojatschke (46. Douděra), Hložek 
(59. Freisinger), Vorlický (46. Hroník), Šíp (59‘ Kurka) - Pech (46‘ Toula). Trenér: Václav Kotal.

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz
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