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„Přijali mě skvěle, do týmu 
jsem zapadl za dva dny, “ 
hlásí z Turecka 
reprezentační záložník 
a čerstvá posila Kasimpasy. 
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Vážení čtenáři!

Po krátkém vzepětí zimy se počasí opět dostává 

do „normálu“. Vypadá to, že s přípravou terénů ne-

budou mít správcové na prvoligových stadionech 

příliš starostí. Jarní část Synot ligy tak může kon-

cem příštího týdne vypuknout naplno. S tříbodo-

vým náskokem do ní vyrazí fotbalisté Plzně, kteří 

momentálně ladí formu na soustředění na Maltě, 

odkud vám v tomto Gólu přinášíme původní re-

portáž a rozhovor s koučem Viktorie. Karel Krej-

čí si během svého premiérového angažmá v roli 

hlavního ligového trenéra dal za cíl obhájit s Plzní 

mistrovský titul, což se tomuto v tuzemsku moc-

nému klubu ještě nikdy nepovedlo. 

Jiný cíl má před sebou David Pavelka. Zálož-

ník Slovanu Liberec a nová kometa české repre-

zentace se vydal na své první zahraniční angaž-

má a z Istanbulu spokojeně Gólu oznámil, že jej 

v ambiciózní Kasimpase skvěle přijali. Teď ještě 

aby pravidelně nastupoval a splnil si sen o účasti 

na mistrovství Evropy ve Francii. Na něj se chystá 

také nejdražší fotbalový teenager světa Dele Alli. 

Mladičká hvězda Tottenhamu sice má nigérijské 

kořeny, ale rozhodla se reprezentovat Anglii. Její 

zrod vám přiblížíme v tomto vydání Gólu.

Tak příjemné počtení na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/
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STALO SE... STALO SE...

  Se Skoty na Letné
První přípravný duel se Skotskem sehraje 
český národní tým ve čtvrtek 24. března 
od 20.45 hodin v letenské Generali Areně, 
o pět dnů později pak nastoupí od 20.30 
hodin ve Stockholmu proti Švédsku, které 
je rovněž účastníkem letošního mistrovství 
Evropy ve Francii. Další herní prověrky ab-
solvují svěřenci trenéra Pavla Vrby při květ-
novém soustředění v rakouském Seefeldu 
a na začátku června v Praze krátce před 
odletem do dějiště šampionátu. Konkrétní 
soupeři ale nejsou ještě známi.

  Pohárový
specialista Vydra?
Zdá se, že si mladý reprezentační útočník 
Matěj Vydra v této sezoně, ve které hostuje 
z Watfordu v druholigovém Readingu, scho-
vává góly především do pohárových zápasů. 
Ve třetím kole anglického FA Cupu totiž třia-
dvacetiletý forvard nastřílel Huddersfieldu 
ve dvou duelech dohromady čtyři branky, 
o víkendu pak zařídil postup do osmifinále 
této nejstarší klubové soutěže přes třetili-
gový Walsall dvěma trefami, když zvyšoval 
před přestávkou na 2:0 a krátce před kon-
cem pečetil na 4:0.  

„DO LIGY NE BEZ HERNÍ PRAXE“
V prvním ligovém utkání proti Basaksehiru jsem nastoupil na poslední minutu, byla to ta-

ková symbolická premiéra. Byl jsem tak domluvený s trenérem, který nechtěl, abych do tu-

recké ligy vlétl příliš rychle. Zohlednil, v jaké fázi přípravy jsem, že jsem přišel po třítýdenní 

dovolené, bez jakékoli herní praxe. Navíc první dny v novém působišti jsou víc o spoustě 

jiných věcí než o fotbale. Říkal, ať to nejdřív okouknu a pochytím, co soutěž vystihuje.

„REALITA PŘEDČILA MÉ OČEKÁVÁNÍ!“
Počítal jsem, že zázemí Kasimpasy bude na dobré úrovni, jenže ono je na vynikající 

úrovni! V Turecku má nejlepší ze všech klubů. Naše tréninkové centrum občas využívá 

i městský rival Galatasaray. Je pojaté jako hotel, neboť společnost, která klub vlastní, má 

i řetězec hotelů. Každý z hráčů má k dispozici svůj pokoj, v centru je padesátimetrový krytý 

bazén, hala, velké fitness. Plus servis okolo. Vedle kabiny sedí doktor, k ruce máme sedm 

fyzioterapeutů. Počet lidí, kteří se podílejí na chodu klubu, to se s Českem nedá srovnat.

 SE SYNOT LIGOU SE DAVID PAVELKA ROZLOUČIL V PROSINCOVÉM ZÁPASE LIBERCE SE SLAVIÍ. 

Fotbalový týden Davida Pavelky

„Přijali mě skvěle,
do týmu jsem zapadl za dva dny!“

V prosinci plánoval, jak na jaře s Libercem zaúto-
čí na nejvyšší příčky. K přestupu do zahraničí byl spíše 
zdrženlivý. Jenže nakonec je všechno jinak. Od turecké 
Kasimpasy obdržel on i Slovan nabídku, která nešla od-
mítnout. A tak reprezentační záložník DAVID PAVELKA 
v půli ledna nabral kurz Istanbul. Zkraje minulého týd-
ne stihl symbolickou premiéru, když nastoupil na závě-
rečnou minutu v zápase turecké ligy proti Basaksehiru 
(1:1). Pro nový klub, který za něj Liberci zaplatil 40 milió-
nů korun, má 25letý středopolař jenom slova chvály.

 DAVID PAVELKA PODEPSAL V TURECKU SVŮJ PRVNÍ ZAHRANIČNÍ KONTRAKT. 

  Zemřel Ivan Bilský
Ve věku nedožitých 61 let zemřel bývalý 
československý reprezentant Ivan Bilský, 
který v letech 1974-1980 hrával nejvyšší 
soutěž na Julisce. S pražskou Duklou získal 
dva federální mistrovské tituly (1977, 1979) 
a zažil s ní i slavné tažení Pohárem UEFA 
v sezoně 1978/1979. Vitální záložník, který 
vynikal velkou univerzálností, oblékl osm-
krát reprezentační dres. Po návratu na Slo-
vensko působil v Dukle Banská Bystrica 
a svoji kariéru ukončil v Trenčíně.

  Tytoň mu Legii doporučil 
Sedmadvacetiletý člen širšího kádru čes-
ké reprezentace Adam Hloušek přestoupil 
z bundesligového Stuttgartu do Legie Varša-
va, které se upsal na tři a půl roku. Za pol-
ským klubem dorazil o víkendu na herní 
soustředění na Maltě. „Hodně jsme se o tom 
bavili s (brankářem Stuttgartu) Przemysla-
wem Tytoněm, který mi vyprávěl o tamní lize 
a Legii, která je největším klubem v Polsku. 
Má vždy mistrovské ambice. Řekl mi, že po-
kud mě Legia chce, neměl bych váhat, pro-
tože je to velký klub,“ vysvětluje levonohý 
defenzivní univerzál, co také o jeho poměrně 
nečekaném zimním transferu rozhodlo, ne-
boť měl ve Stuttgartu, kde působil od léta 
2014, ještě kontrakt až do června 2018.  

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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KALENDÁRIUM

 DUŠAN UHRIN ST. 

„MĚL BYCH HRÁT STEJNÝ POST JAKO V LIBERCI“
Kasimpasa sice hraje o malinko jiným stylem, než my na podzim v Liberci, nicméně 

bych tu měl zastávat stejný post jako ve Slovanu. Tedy defenzivního záložníka. Přišel jsem 

jako náhrada za Ryana Donka, který přestoupil do Galatasaraye Istanbul. A ten v Kasim-

pase nastupoval přesně na místě, na jakém já v Liberci. Mým konkurentem je Abdullah 

Durak, nebude jednoduché se prosadit. Ale věřím, že to zvládnu.

„TURCI VĚŘÍ, ŽE NA EURO POSTOUPÍ ZE SKUPINY“
Turci budou naším soupeřem ve skupině na EURO. Zatím jsem se s nimi o tom příliš 

nebavil. Ale oni jsou celkově sebevědomí, věří, že mají velkou šanci na postup. A zbývající 

mužstva se podle nich budou prát o další místa. V tom mají docela jasno.(směje se) Ur-

čitě na EURO ještě řeč přijde.“ 

„TURECKÁ LIGA JE PLNÁ OFENZIVNÍCH HRÁČŮ“
Z lavičky při duelu s Basaksehirem jsem poznal, že kvalita hráčů je na vysoké úrovni. 

Turecká liga je občas považovaná za slabší, jenže ona je plná vynikajících ofenzivních fot-

balistů. Na konfrontaci s nimi se moc těším, bude to pro mě velká výzva. 

Vyrazil jsem na první zahraniční angažmá, byl jsem proto v očekávání, jak mě mužstvo 

přijme. Musím říct, že skvěle. Pomáhá tomu, že spoluhráči jsou skvěle jazykově vybavení. 

Ač je v týmu spousta cizinců, komunikace je perfektní. Hodně mi také přišlo vhod, že první 

dny se mě ujali zkušenější kluci. Vědí, že mám rodinu, radili mi, kde hledat bydlení a tak. 

Během dvou dnů jsem do mužstva zapadl.

„VÝPLATY TU FUNGUJÍ DLOUHODOBĚ“
Říká se, že turecké kluby mají občas problémy s výplatami. Co mi ale říkali kluci v kabi-

ně, tak v Kasimpase všechno funguje výborně, žádné problémy nejsou. Pokud je můj osob-

ní řidič, kterého mám prozatím k dispozici, zaneprázdněný, jedu po Istanbulu taxíkem. 

Klub mi jízdy pokaždé proplácí. I to dokresluje, že je všechno tak, jak má být.

DAVID PAVELKA * Narozen:  18. května 1991 * Výška: 185 cm * Váha: 75 kg * Stav: ženatý, 
manželka Lída, syn David (17 měsíců) * Fotbalový post: záložník
Reprezentace: 4 zápasy, žádný gól * Hráčská kariéra: ABC Braník (1997-2000), Sparta 
Praha (2000-2011), 1. FC Slovácko (2011-2012), Sparta Praha (2012-2013), Slovan Liberec 
(2013-2016), Kasimpasa (Turecko, 2016-?)
Největší úspěchy: postup na EURO 2016 ve Francii, vítěz Poháru FAČR (2015), účast v jar-
ním play-off Evropské ligy (2013), postup do skupinové fáze Evropské ligy (2015)

 BRZY UŽ ČEKAJÍ ČESKÉHO ZÁLOŽNÍKA ROZHOVORY PRO TURECKÁ MÉDIA. 

STALO SE...

  Skalák se upsal 
druholigovému Brightonu!
Pár hodin před uzavřením zimního pře-
stupového okna absolvoval mladobole-
slavský reprezentační záložník Jiří Ska-
lák zdravotní prohlídku v Brightonu, což 
byla poslední podmínka jeho bleskového 
transferu do kolébky fotbalu.  S tamním 
druholigovým klubem, který je v současné 
době na čtvrtém místě tabulky a netají se 
postupovými ambicemi do Premier Lea-
gue, podepsal třiadvacetiletý středopolař 
smlouvu do června 2019. 

  Pekhart 
se stěhuje do Atén
Český útočník Tomáš Pekhart přestoupil 
v pondělí do AEK Atény, se kterým uza-
vřel smlouvu do června 2017 s dvouletou 
opcí. Šestadvacetiletý forvard, který má 
na kontě 19 reprezentačních startů a dvě 
vstřelené branky, působil od roku 2011 
v bundeslize, kde hrával od roku 2011 
za Norimberk, odkud v srpnu 2014 odešel 
Ingolstadt, v němž však mnoho herních 
příležitostí nedostával. Jeho zimní přestup 
se proto očekával. Vicemistr světa hráčů 
do 20 let z Kanady 2007 ale odmítl několik 
nabídek z Polska, Dánska, druhé německé 
ligy i maďarského Ferencvárose.  V útoku 
jedenáctinásobného řeckého mistra, který 
je druhý v aktuální tabulce řecké ligy s vý-
raznou ztrátou na vedoucí Olympiakos Pi-
reus, bude bojovat o místo s Portugalcem 
Hélderem Barbosou a domácím reprezen-
tantem Christosem Aravidisem.

 DAVID PAVELKA SE ZAČÍNÁ STÁVAT TRVALOU SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ SESTAVY REPREZENTACE. 
 S NĚKTERÝMI HRÁČI Z TURECKÉ LIGY BY SE MĚL POTKAT I NA ME VE FRANCII. 

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

1. ÚNORA

1977 Libor Sionko 1999-2010 41/8

1987 Marek Střeštík 2008 1/0

1983 Tomáš Grigar 2009 2/0

2. ÚNORA

1921 Karol Galba - - - - - - - -

1974 Tomáš Poštulka 1998 7/0

3. ÚNORA

1899 Otto Krompholz 1924-1926 2/0

5. ÚNORA

1904 Antonín Křišťál 1926 4/1

1916 Antonín Hájek - - - - - - - -

1922 Jiří Rubáš 1949-1952 6/0

1943 Dušan Uhrin st. - - - - - - - -

1953 Václav Krondl - - - - - - - -

6. ÚNORA

1934 Štefan Matlák 1959-1964 3/0

7. ÚNORA

1986 Martin Fillo 2009 3/0

8. ÚNORA

1912 Vojtěch Věchet 1937-1939 5/0

1944 Alexander Vencel st. 1965-1977 25/0

1974 Jakub Dovalil - - - - - - - -

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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A den se zase
změnil v noc…

V sobotním duelu čtvrtého kola anglického FA Cupu pro-
ti druholigovému Burnley se konečně sešli čeští repre-
zentační „stovkaři“ poprvé v nové sezoně v nominaci Ar-
senalu. Oba sice usedli na lavičku náhradníků, ale každý 
z jiného důvodu. Zatímco pravidelně vytíženému brankáři 
Petru Čechovi dal manažer Arséne Wenger tentokrát vol-
no a postavil mezi tyče na Emirates Stadium náhradníka 
Ospinu, záložníka Tomáše Rosického se po dlouhé osmi-
měsíční pauze chystal poslat do hry až v průběhu utkání. 

Stalo se tak v 71. minutě, kdy za bouřlivých ovací fanoušků „Ka-

nonýrů“ vystřídal Iwobiho a po závěrečném hvizdu se s nimi mohl 

společně radovat z postupu do osmifinále. Jenže v tu chvíli měl 

kapitán národního týmu nejspíš v hlavě už i jiné myšlenky, které 

obrazně řečeno, změnily tak krátce prosluněný fotbalový den zase 

v ponurou depresivní noc, jejíž konec je ve hvězdách…  „Rosa“ si 

totiž při svém devatenáctiminutovém comebacku smolně poranil 

sval, což o dva dny později také londýnský klub ústy kouče Wenge-

ra oficiálně oznámil. I když pětatřicetiletého dirigenta ještě čekají 

další zevrubnější vyšetření, jedno je každopádně jisté - opět se 

nedobrovolně vrátí na marodku a v jeho případě je po předchozích 

dlouhodobých absencích jen velmi těžké odhadovat dobu léčení. 

Pro něj samotného to musí být především po psychické strán-

ce neskutečně tvrdý pád zpátky na dno nejistoty a pochybností, 

z něhož se sotva vyškrábal nahoru. O to bolestivější, že červnové 

EURO ve Francii, které je pro něj poslední velkou fotbalovou akcí, 

se už kvapem blíží.

Je to samozřejmě i nečekaná rána do francouzských plánů 

trenéra Pavla Vrby. Proti těžkým soupeřům ve skupině počítal 

s kreativitou a obrovskou zkušeností Tomáše Rosického, kterého 

opakovaně označuje za rozdílového hráče. Věřme, že se vše nako-

nec v dobré obrátí, že jedna z nejvýraznějších osobností českého 

fotbalu na přelomu dvou milénií dokáže zlomit nepřízeň osudu. 

Kvůli vleklému zranění podkolenní šlachy již přišel o EURO 2008, 

do kvalifikace na mistrovství světa 2010 zasáhl až v době, kdy se 

postup již nenávratně rozplynul a také na posledním evropském 

šampionátu před čtyřmi roky v Polsku byl kvůli zdravotní indispo-

zici jeho herní part nečekaně krátký… 

GÓL TÝDNE

Dlouhých třináct let byl úspěš-
ným trenérem juniorských repre-
zentačních výběrů. Nyní JAKUB 
DOVALIL odchází na svoje první 
zahraniční angažmá, neboť v mi-
nulých dnech akceptoval nabídku 
vést národní tým Spojených arab-
ských emirátů do 20 let. 

Dovalil do Emirátů

Po loňském domácím mistrovství Evropy 
hráčů do 21 let u českých „lvíčat“ skončil 
a od října byl ve funkci hlavního skauta praž-
ské Slavie. „Bylo to pro mě moc těžké roz-
hodování odejít poprvé v životě od rozdělané 
práce. Na druhou stranu mě vždy lákala práce 
v zahraničí, v atraktivním prostředí s cizím ja-
zykem a odlišnými typy hráčů. Šance vyzkou-
šet si něco nového nakonec převážila. Rozhodl 
jsem tak i proto, že jsem v roce 2010 propásl 
možnost odejít do Hoffenheimu, a bál jsem, se 
že by třeba taková nabídka už nemusela přijít,“ 
vypočítá důvody jedenačtyřicetiletý kouč, 
kterého nyní čeká rovněž nelehký postupový 
úkol: „Budu hlavním trenérem reprezentační 
„dvacítky“, jejímž cílem má být účast Spoje-
ných arabských emirátů na mistrovství světa 
této věkové kategorie, které se koná příští rok 
v Korejské republice!“ 

 JAKUB DOVALIL 

 „AU!“ TOMÁŠE ROSICKÉHO OPĚT ČEKÁ NUCENÝ POBYT NA MARODCE. 

AKTUÁLNĚ

 BUDE MÍT ČESKÁ REPREZENTACE NA ME VE FRANCII ZA KAPITÁNA A LÍDRA OPĚT TOMÁŠE? 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Dlouholetý kouč juniorských reprezentačních výběrů Jakub Dovalil, který 

naposledy vedl česká „lvíčata“ na loňském domácím mistrovství Evropy, se 

stal novým trenérem „dvacítky“ Spojených arabských emirátů.

KRESBA TÝDNE

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html


S Plzní už slavil dva ligové triumfy, jako asistent kouče Pavla Vrby. Teď 
KAREL KREJČÍ útočí s Viktorií na mistrovský titul poprvé v roli hlavního 
trenéra. Poznává, že tlak je v této pozici mnohem vyšší, za první tři ne-
děle v Plzni prý zhubnul pět kilo. Zatím si však vede solidně, Západočeši 
půjdou do jara za obhajobou z prvního místa. Se svými svěřenci má před 
sebou obrovskou motivaci: pokud dokráčejí na ligový vrchol, Plzeň po-
prvé v historii obhájí titul. „Všichni kluci strašně moc chtějí úspěch,“ řekl 
Krejčí o víkendu na Maltě, kde je úřadující mistr na herním kempu.

Karel Krejčí:
„V našich silách 

je titul 
získat!“

Karel Krejčí:
„V našich silách 

je titul 
získat!“
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 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

 Byl byste zklamaný, pokud by Plzeň nezískala titul?

„Zklamaný bych asi byl, rozehrané to máme dobře. Ale na dru-

hou stranu jsem trošku nad věcí. Vím, že ambiciózních mančaftů 

za námi je hodně. Dneska je Viktoria velice zajímavá značka, je po-

třeba si klást nejvyšší cíle, mistrovský titul je obrovská motivace. 

Klukům zdůrazňuji, že Plzeň ještě nikdy nedokázala titul obhájit. 

Byl bych hrozně rád, abychom byli první mužstvo, které to zvládlo. 

Sparta má však také nejvyšší ambice, uvidíme, co ostatní.“

	 Kdo ještě by mohl „zlobit“?

„Boleslav ještě bude čeřit vodu. Slavia asi také na jaře bude 

zlobit. Ale já svým klukům věřím. Máme kvalitní kádr, pokud se 

nám vyhnou zranění nebo excesy, v našich silách je titul získat. 

Vnímám, že hlad po úspěchu mají hráči pořád. Není to rozhodně 

tak, že by byli přežraní úspěchů, jak jsem se někde dočetl.“

	 Odpadá z bitvy o titul Liberec, který mocně oslabil od-

chody reprezentantů Šurala a Pavelky?

„Uvidíme, jestli to po odchodech opor dají dohromady. Nechci říct, 

že budou mít top jaro, ale nepůjde o mužstvo, které se bude výrazně 

ztrácet. Samozřejmě, Šural s Pavelkou měli reprezentační formu, 

patřili mezi nejlepší v lize. V Liberci se drží své politiky - vybudují 

mančaft, hrají o titul, pak ho rozprodají. Posléze to dávají nějaký čas 

do kupy. Myslím však, že kádr Slovanu je kvalitní, kluci mají motivaci, 

aby odchozí nahradili. Mám za to, že Liberec se nahoře také udrží.“

	 Co říkáte názorům, že zatímco ostatní adepti na titul, kro-

mě Liberce, posílili, v Plzni se nehnulo nic, kromě dvou odchodů?

„Myslím, že mužstvo v Plzni se skládá dlouhodobě, nebyla po-

třeba panikařit a tahat sem další hráče. Pokud by došlo k prodeji, 

a já vím, že na některé hráče nabídky byly, zareagovali bychom.“

 JARO JE ZA DVEŘMI A KARLA KREJČÍHO A JEHO TÝM ČEKÁ UŽ PŘÍŠTÍ NEDĚLI LIGOVÝ MAČ NA SLOVÁCKU. 

„Po povedeném zápase 
mám tolik elánu, 
že ani nespím!“

 SVÉMU ŠÉFOVI POZORNĚ NASLOUCHÁ I ASISTENT PAVEL HORVÁTH. 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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zpátky, že jsem je mohl mít na část přípravy. Chtěl jsem je poznat. 

Na jaro zase půjdou zpátky na hostování, objeví se tu za půl roku 

a uvidí se, co dál. Podobnou cestou šli před časem také Vláďa Da-

rida a Patrik Hrošovský. Také si prošli hostováními ve druhé lize 

a poté se naplno prosadili.“

	 Kde máte v sestavě největší otazník? Na stoperu, vzhle-

dem k návratu zkušeného Romana Hubníka?

„Máme tři vyrovnané stopery, vybrat dva pro mě nebude jedno-

duché. Kus poctivé práce v přípravě odvádí Franta Rajtoral, který 

tlačí na mladého Aleše Matějů, jenž se na jeho místě chytil ve dru-

hé části podzimu. V obraně se budu rozhodovat do posledního 

dne. Mám vcelku zamotanou hlavu. V přípravě ani útočník Honza 

Holenda nevypadá špatně, je pomalu adeptem na základní sesta-

vu. Nějak si s tím ale poradíme.“

ROZHOVORROZHOVOR

 NA SOUSTŘEDĚNÍ NA MALTĚ PROBÍHÁ BOJ O ZÁKLADNÍ SESTAVU. KANONÝRA MICHALA ĎURIŠE BRÁNÍ NAVRÁTILEC Z HOSTOVÁNÍ ROMAN HUBNÍK. 

	 Jednalo se o zájemce z české ligy?

„I ze zahraničí. Jsem rád, že vedení je rozumné a za každou 

cenu neprodává. Pokud by někdo odešel, určitě bychom muž-

stvo vhodně doplnili. Když jsem přišel, kádr byl daleko širší, 

vrátili jsme se nyní k modelu, který jsme měli nastavený kdysi 

s Pavlem Vrbou.“

	 K jakému?

„Když se nehrají evropské poháry, stačí osmnáctičlenný kádr. 

Spíš ho budeme doplňovat o mladé, nadějné hráče z vlastní líhně. 

Máme v Plzni pár mládežnických reprezentantů.“

	 Do jaké míry sledujete posilování největších konkurentů, 

především Sparty?

„Lhal bych, kdybych řekl, že to nesleduju. Některá jména, kte-

rá na Letnou přišla, jsou zajímavá. Ale Sparta má svojí koncepci, 

my se spíš zaměřujeme na sebe. Vím z vlastní zkušenosti, že není 

úplně jednoduché dát mužstvo v krátké době dohromady.“ 

	 Přesto, není vám líto, že nikdo nepřišel?

„Když jsme se v prosinci před dovolenou rozcházeli, bavili jsme 

se o nějakých jménech, ovšem spíš z vlastního zdroje. O hráčích, 

kteří nebyli během podzimu tak vytíženi. Jsem rád, že mladí byli 

 KAREL KREJČÍ SI NA JARNÍ ODVETY CHYSTÁ OSMNÁCTIČLENNÝ KÁDR. 

Karel Krejčí
Narozen: 20. prosince 1968 * Hráčská kariéra: Sušice (1978-1986), 
Škoda Plzeň (1986-1987), VTJ Jindřichův Hradec (1987-1988), VTJ Pí-
sek (1988-1989), Škoda Plzeň (1989-1993), Svit Zlín (1993-1995), Dukla 
(1995-1998), České Budějovice (1998-2000) * Česká liga: 80 zápasů/ 
3 góly * Trenérská kariéra: Dukla (mládež, 1997-1998), České Budě-
jovice (mládež, 1998-2000), Příbram (asistent, 2000-2007), Viktoria 
Plzeň (mládež, 2007-2008), Viktoria Plzeň (2008), Viktoria Plzeň (asi-
stent, 2008-2013), Viktoria Plzeň (2015-?) * Reprezentace: asistent 
(2013-?) * Největší úspěchy: postup na EURO 2016 (asistent), postup 
do skupiny Ligy mistrů (asistent - 2011, 2013), mistr české ligy (asi-
stent - 2011, 2013), postup do skupiny Evropské ligy (asistent-2012, 
hlavní trenér-2015), mistr české ligy U19 (hlavní trenér-2008)

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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způsobem trenéra dělají. Pomohli mně, já se jim to snažím vrátit 

tímto způsobem.“

	 V Plzni jste byl dříve dlouhý čas asistentem kouče Vrby. 

Teď usilujete o titul v pozici hlavního trenéra. Vnímáte to zásad-

ně odlišně?

„Je to určitě jiné, tlak je daleko vyšší. Hlavně na začátku jsem 

si s Pavlem hodně psal a volal.  Dělali si pak ze mě všichni legra-

ci. Nabídky na hlavního trenéra jsem měl už před lety, ale od-

mítal jsem je, neboť jsem pracoval s Pavlem, hráli jsme o tituly, 

v evropských pohárech.  Když už jsem uvažoval, že z Plzně ode-

jdu, probojovali jsme se do základní skupiny Evropské ligy. Ale 

zpátky k tlaku v Plzni. Za první tři neděle jsem zhubnul pět kilo, 

moc jsem nespal. Možná jsem v tom ale trošku zvláštní.“

	 Proč myslíte?

„Když se povede zápas, mám tolik elánu, že kolikrát ani ne-

spím. V hlavě se mi honí myšlenky na další utkání. Stříhám videa, 

připravuje se na nadcházejícího soupeře. Naopak po těch nepove-

dených, viz ligový v Brně nebo ty v Evropské lize, to na mě sedne 

a dva dny bych spal. Ostatní trenéři to mají obráceně. Mám pocit, 

že pro to dělám maximum, a pokud si to samé nemyslím o hrá-

ROZHOVORROZHOVOR

 S PAVLEM VRBOU PROŽIL KAREL KREJČÍ ŘADU LET COBY ASISTENT V PLZNI A NYNÍ I U REPREZENTAČNÍHO TÝMU… 

 … SE KTERÝM OSLAVIL ÚSPĚŠNÝ KONEC KVALIFIKACE A POSTUP NA EURO DO FRANCIE. 

	 Hodně diskutovaným krokem je uvolnění útočníka Aidina 

Mahmutoviče na hostování do Olomouce. Upřednostnil jste Mi-

chaela Krmenčíka, kterého jste si stáhli z Dukly...

„S Aidinem jsem měl dobrou zkušenost. Po mém příchodu 

jako střídající pár gólů vstřelil, rval se o to. Po poháru v Minsku, 

kde zahodil obrovskou šanci a nedařilo se mu, tomu trošku pod- 

lehl. Přestal si věřit. Krmenčíka jsem v Dukle sledoval, gólově se 

prosazoval. Vcelku si udělal jméno. Zdá se mi víc komplexní než 

Mahmutovič, který je brejkový. Hledali jsme řešení, jak pomoct 

jednomu i druhému. Aidin měl nabídku z Olomouce, věřím, že se 

mu bude střelecky dařit. Uvidíme, jak se prosadí Krmenčík. Ani on 

to nebude mít jednoduché, pokud si Ďuriš udrží formu z podzimu.“ 

	 Dáte v rámci motivace něco všanc? Předchozí kouč Kou-

bek se nechal po zisku titulu tetovat, Vrba šel dohola...

„Hezky to hecujete. (směje se) Myslím, že kluci s něčím určitě 

přijdou. Na podzim jsem proti týmům, kde jsem dřív působil, vypi-

soval speciální prémie. Uvidíme, jak bude probíhat jaro.“

	 Formou financí?

„Ve formě občerstvení do kabiny. Po podzimu jsem hráčům 

přispěl na rozlučku. Cítil jsem to jako povinnost. Hráči svým 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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 NA PODZIM BYLA PLZEŇ S KARLEM KREJČÍM NA LAVIČCE LIGOVOU JEDNIČKOU, 
 BUDE TO PLATIT TAKÉ PO TŘICÁTÉM KOLE V PŮLCE KVĚTNA 2016? 

	 Volal jste si Vrbovi pro radu při příchodu do Plzně?

„Že bych se s ním radil, to ne. Vnímal jsem jeho podporu. Když 

mi Plzeň volala, řekli mi, abych to zkonzultoval s Vrbičem. Bylo 

pro mě důležité, abych u reprezentace zůstal. Věřil jsem, že se 

na EURO dostaneme, nerad bych před turnajem končil. Pavel mi 

doporučil, abych do toho šel, že už zkušenosti mám. Vlil mi do žil 

sebevědomí. Ale aby mi radil, jak mám trénovat, to ne.“

	 Spíš jestli nepřišel s nějakým doporučením.

„Zažil jsem s ním pět a půl roku. Postupem času stačilo, aby-

chom se na sebe podívali, a hned jsme věděli, co zhruba dělat. Vě-

děl jsem, jaký obsah tréninku v přípravě má být. Ani jsme se ne-

museli široce vybavovat, dali jsme trénink během chvíle do kupy. 

Také jsem si někde přečetl, že jsem Vrbova podržtaška, že Vrba 

trénuje Plzeň. (směje se) Což je samozřejmě nesmysl.“ 

čích, jsem zklamaný, mám depku. Těžko se nutím do další práce. 

Tím, že na podzim se nám v lize dařilo, příliš jsem toho nenaspal. 

Do toho nároďák. Když jsem jezdil na srazy, chtěl jsem přijet při-

pravený. Po nocích jsem pak stříhal zápasy Plzně... Není to jedno-

duché, ale jsem rád, že mi Viktoria reprezentaci povolila.“

„O složení obrany 
se budu rozhodovat 

do posledního dne...“

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
* Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Zapomeňte na padlé modly včerejška. Přichází vláda  
fantastického designu, panství kvality a pohodlí, království  
sebevědomých. Přichází věk Hyundai Tucson. 

Více na www.hyundai.cz/modely/tucson 

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

www.synot.cz
http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
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Plzeň na Maltě: Petrželovo závaží, parádní počasí

a servis i ladění formy na jaro

Modrá obloha, teplota 17 stupňů, všudepřítomný jemný vánek. Luxusní, pě-
tihvězdičkový hotel Excelsior, z něhož je dechberoucí výhled na vallettský zá-
liv a středověké stavby. K dispozici nedaleký trávník prvoligového Hibernians. 
A tradičně dobrá nálada, vyšperkovaná povedeným kanadským žertíkem. V ta-
kových „kulisách“ se na Maltě připravuje mistrovská Plzeň na jarní část ligy.

 PŘÍJEMNÉ POČASÍ, SKVĚLÝ TRÁVNÍK - CO VÍC SI PRO LADĚNÍ FORMY POD DOHLEDEM ASISTENTA PAVLA HORVÁTHA MŮŽOU VIKTORIÁNI PŘÁT? 

 ROBERT NEUMANN  VALLETTA 

Na půlmilionový ostrov ve Středozemním moři dorazili vikto- 

riáni ve čtvrtek 28. ledna, herní soustředění zahájili fórkem 

na účet záložníka Milana Petržely. Před odjezdem z Plzně mu to-

tiž do tašky přibalili desetikilové závaží. K jejich velkému pobavení 

to 32letý středopolař zjistil až na letišti na Maltě. Navíc všechno 

zdokumentovali na kameru Viktoria TV. „Vypekli mě. Ale vím, kdo 

to byl. Pomsta bude sladká,“ komentoval to s úsměvem Petržela.

Západočeši jsou na Maltě premiérově, v předchozích letech 

absolvovali herní kempy ve Španělsku nebo na Kypru. „Na Maltu 

jsme dostali skvělá doporučení od agentury, která nám již několik 

let s pořádáním tréninkových campů pomáhá. Jedná se o destina-

 A PAK ŽE SE NA PŘELOMU LEDNA A ÚNORA NEDÁ VENKU KOUPAT… 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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ci se stálým počasím a výjimečným tréninkovým servisem, kam 

míří především v zimním období stále větší počet sportovních cel-

ků,“ uvedl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Tréninkovou plochu Plzni poskytl místní klub Hibernians, kam 

se přesouvají přibližně 10 minut autobusem. Kromě hlavního 

hřiště mají k dispozici také vedlejší úzký pruh trávníku. Ve dny, 

kdy nemají na programu přípravný zápas, se viktoriáni připravují 

dvoufázově, objem je však už nižší než na nedávném kondičním 

kempu v Turecku.

„Ladíme už spíš herní věci na jaro,“ řekl asistent trenéra Pavel 

Horváth, který si se svými bývalými parťáky občas zahraje při mo-

delové hře. „Ale maximálně tak šest minut, bolavý kotník mi už víc 

nedovolí,“ podotkl Horváth, který má tým v parádě především při 

nácviku standardních situací.

Západočeši už mají na Maltě za sebou první zápas, v neděli ve-

čer remizovali 2:2 s Legií Varšava. Ve středu se utkají s norským 

Stabaekem a v sobotu 6. února je čeká generálka na jaro s rus-

kým Těrekem Groznyj. Den poté se vracejí domů. Do jarní části 

vstoupí 14. února na půdě Slovácka. 

 V PRVNÍM UTKÁNÍ PŘI SOUSTŘEDĚNÍ NA MALTĚ REMIZOVALI PLZEŇANÉ S LEGIÍ VARŠAVA 2:2. ÚVODNÍ BRANKU DUELU VSTŘELIL JAN KOPIC. 

LEGIA VARŠAVA - VIKTORIA PLZEŇ 2:2

Hráno: neděle 31.1.2016, 20:00, Hibernians Stadium. Branky: 55. Kopic, 85. Kovařík - 81. Boryšjuk, 
90. Prijovič.

Legia: Malarz - Bereszyński (56. Hamalainen), Rzeźniczak, Lewczuk, Broź (56. Pazdan) - Vranjes 
(62. Borysiuk), Jodłowiec - Duda (56. Guilherme), Prijović, Kucharczyk - Nikolić (72. Hlousek).

Plzeň: Kozáčik - Rajtoral (46. Matějů), Hubník, Hejda (46. Baránek), Limberský - Hrošovský (75. Va-
něk), Hořava - Kopic (63. Petržela), Ďuriš (63. Kolář), Kovařík (87. Končal) - Holenda (75. Krmenčík).

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Petr Kašpar: Český sběratel 

slovenských trofejí

Kolínský odchovanec zažil jako obránce federální ligu krátce v pražské Slavii a přede-
vším v Dunajské Stredě, odkud si na jednu sezonu odskočil k sousedům do Maďarska. 
Na Žitném ostrově zakotvil i po skončení aktivní kariéry, takže od rozdělení Českoslo-
venska pravidelně pendluje mezi oběma samostatnými republikami. Do manažerské 
práce naskočil PETR KAŠPAR prakticky hned s vyzutím ligových kopaček v Dunajské St-
redě, odkud se v roce 2000 přesunul do hlavního města - nejprve do tehdejší Artmedie 
Petržalka a po osmi letech následoval majitele Ivana Kmotríka staršího i do nejslavněj-
šího slovenského klubu bratislavského Slovanu, se kterým ještě dosáhl na další trofeje.

 LETOS TO BUDE ROVNÝCH TŘICET LET, CO SE PETR KAŠPAR OCITL VE SLOVENSKÉM FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ. 

 BRATISLAVSKÝ SLOVAN SE JIŽ DVAKRÁT ZÚČASTNIL LETNÍHO MEZINÁRODNÍHO TURNAJE 
 O MINISTERSKÝ POHÁR V ČELÁKOVICÍCH A POKAŽDÉ SE PROBOJOVAL DO JEHO FINÁLE. 

 VÁCLAV TICHÝ  BRATISLAVA 

	 Slovan byl neodmyslitelně spojený se stadionem na Te-

helném poli, kde však stále zeje jen obrovská díra, takže je 

v dlouhodobém azylu na nedalekých Pasienkách. Jak to s něko-

likrát odkládanou výstavbou nového národního stadionu, který 

by užívali i „belasí“, aktuálně vypadá?

„Projekt už prošel všemi fázemi přípravy, je finančně posvěce-

ný i slovenskou vládou a v nejbližší době by se mohlo opravdu začít 

stavět. Termín otevření nového moderního stadionu je stanovený 

na rok 2017, měl by mít kapacitu zhruba 22 tisíc diváků.“ 

	 Jak velký je to handicap pro klub, že nehraje v tradičním 

domácím prostředí?

„Na Pasienky lidé nikdy nechodili, ani když Inter ještě hrával fe-

derální ligu. Snad jen na mezinárodní atletické mítinky. Návštěvy 

na naše domácí zápasy jsou velmi malé, takže soupeři nejsou vů-

bec pod žádným diváckým tlakem, hrajeme de facto všechna ligo-

vá utkání venku…  Je to pro nás velký handicap, který by měl nový 

stadion odstranit. Slovan by se pak mohl zase posunout výš nejen 

ve slovenské lize, ale i v pohárové Evropě.“

	 Kolik by mohlo podle vás chodit diváků na nový stadion?

„Srovnal bych to s hokejem. Když byl ještě v Bratislavě sta-

rý zimní stadion, tak na Slovan chodily tři-čtyři tisícovky diváků. 

Nyní na novém, kde hraje zápasy KHL, je často vyprodaný. Vě-

říme, že bychom mohli mít průměrnou návštěvu sedm až devět 

tisíc diváků. Bude to samozřejmě odvislé od výkonnosti týmu 

a jeho výsledků.“

	 Slovenskou ligu za ta léta velmi dobře znáte. Slovan už 

není takovým hegemonem, jako býval…

„Za sedm let, co Slovan převzal nový majitel, jsme udělali čty-

ři tituly, jednou double, dvakrát jsme se probojovali do skupinové 

fáze Evropské ligy. To není, myslím, špatná bilance. Ale na druhou 

„Mistrovský titul
se nikdy neomrzí!“

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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stranu po některých úspěších nastala obměna hráčského kádru, 

v minulé sezoně jsme skončili třetí, když jsme na jaře doháněli 

velké bodové manko z podzimu. Potřebujeme se ale dostat výš 

a jsem přesvědčený, že ta doba zase po vhodném doplnění přijde 

a Slovan bude znovu tam, kde býval - na prvním místě.“

	 Jak vypadá aktuální rozložení sil ve slovenském klubo-

vém fotbale, kdo jsou největší soupeři?

„Trenčín, Žilina, Trnava. Po příchodu nového majitele pana Vi-

lágiho se fotbal zvedá v Dunajské Strede, kde budou otáčet a mo-

dernizovat stávající stadion. Postupně se zlepšuje infrastruktura, 

protože slovenské stadiony byly zastaralé a pamatovaly ještě fe-

derální ligu. Nový stadion opravdu evropských parametrů se nyní 

postavil v Trnavě a předtím v Žilině, kde také hraje svoje domácí 

zápasy slovenská reprezentace. Ty ostatní odpovídají kapacitně 

i svým zázemím městům, ve kterých stojí. Bohužel Nitra, Ban-

ská Bystrica, Prešov i Košice aktuálně nejvyšší soutěž dokonce 

nehrají! V Košicích měli kdysi tři stadiony, nyní je připravený pro-

jekt nového. I pro Slovan by bylo dobře, kdyby měl za soupeře tyto 

tradiční kluby. Nic proti účasti Senice, Myjavy nebo Skalice, tamní 

funkcionáři si zaslouží velké absolutorium, že je dostali do první 

ligy. Ale týmy ze zmíněných větších měst prostě nenahradí.“

	 Často se v poslední době přetřásají myšlenky na obnovu 

federální ligy. Považujete to za reálné?

„Jako člen výkonného výboru SFZ a představitel slovenského 

ligového fotbalu jsem u řady těchto jednání většinou byl. Lidé, kte-

ří někdejší federální ligu zažili, by si to samozřejmě přáli. Není to 

ale jen o chtění Čechů nebo Slováků, ale především je to otázka 

na UEFA, jestli by tento projekt byl vůbec průchodný v návaznos-

ti na evropské poháry. Na jaře se bude hrát premiérově zápas 

o česko-slovenský Superpohár, což je smysluplná vzájemná kon-

frontace pohárových vítězů z obou zemí.“

	 Obě země se poprvé v historii společně představí na zá-

věrečném turnaji - EURO 2016 ve Francii…

„Samozřejmě, že je to hlavně úspěch slovenské reprezentace, 

protože česká bude startovat již na šestém evropském šampio-

nátu v řadě. Musíme si ale zároveň uvědomit, že letos bude hrát 

na závěrečném turnaji poprvé 24 týmů, což je prakticky polovina 

Evropy. Na druhou stranu se do Francie probojovala téměř celá 

střední Evropa - kromě Česka a Slovenska i Polsko, Rakousko, 

Švýcarsko a po letech také Maďarsko, z velkých favoritů se nekva-

lifikovalo pouze Nizozemsko. Účast na EURO přinese do národ-

ních svazů nemalé finanční prostředky, kterých není nikdy dost. 

A oba národní týmy by nemusely skončit již po třech odehraných 

zápasech ve skupině.“

	 Kolik hráčů Slovanu se může objevit na EURO 2016?

„Tak čtyři nebo pět. Brankář Mucha, který je v reprezentaci sta-

bilně stejně jako stoper Saláta, dále pak Robo Vittek, pokud bude 

zdravý, pro něho by to byla poslední velká akce. Šanci má i mladý 

útočník Zreĺák. Za Maďarsko by měl hrát Priskin, který svým gó-

lem v odvetě baráže posunul tamní nároďák do Francie a byl do-

konce oceněn jako nejkrásnější branka desetiletí! V „jedenadva-

cítce“ máme tři mladé kluky - Hudáka, Ďuriše, Zreláka, byl tam 

také Niňaj, který ale odešel do Belgie.“

ROZHOVORROZHOVOR

 TANDEM Z VEDENÍ SLOVANU – VICEPREZIDENTI PETR KAŠPAR A IVAN KMOTRÍK MLADŠÍ 
 PŘED DOČASNÝM KLUBOVÝM SÍDLEM NA BRATISLAVSKÝCH PASIENKÁCH. 

Petr Kašpar
Narozen: 26. června 1960 * Hráčská kariéra: TJ Kolín (1969-
1979), VTJ Karlovy Vary (1979-1981), Slavia Praha (1983-1984), 
Agro Kolín (1985-1986), DAC Dunajská Streda (1986-1991), Újpesti 
TE (Maďarsko, 1991-1992), DAC Dunajská Streda (1992-1995)
Největší úspěchy: vítěz Československého poháru (1987), vítěz 
Slovenského poháru (1987), vítěz Maďarského poháru (1992), třetí 
místo v čs. lize (1988), třetí místo ve slovenské ligy (1994)
Manažerská kariéra: DAC Dunajská Streda (1995-2000), Artme-
dia Petržalka (2000-2008), ŠK Slovan Bratislava (2008-?)
Největší úspěchy: postup do základní fáze Ligy mistrů (2005), po-
stup do základní fáze Evropské ligy (2011, 2014), postup do play-off 
Evropské ligy (2006), slovenský mistr (2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 
2014), vítěz Slovenského poháru (2004, 2008, 2010, 2011, 2013)

      
      
      

 DOMINANTOU NOVÉHO STADIONU V BRATISLAVĚ BUDE 
 I PROSKLENÁ SPRÁVNÍ BUDOVA,  DO KTERÉ BY SE MĚL TAKÉ 

 PŘESTĚHOVAT SLOVENSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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byla Petržalka, kde jsem tehdy působil, a do třetice Žilina. Musíte 

mít ale zároveň štěstí i dobré vylosování. Byl by samozřejmě velký 

úspěch se jednou za pět let dostat do Ligy mistrů a dvakrát do Ev-

ropské ligy, protože by z toho následně profitovaly i další sloven-

ské kluby. Z milionů, které bychom si vykopali a od UEFA dostali, 

bychom si pořídili a zaplatili jejich nejlepší hráče. Ale bude to stále 

těžší. Podobné to je, myslím, i v Čechách.“

	 Pro Slovan je podobně jako pro Spartu každoročním cí-

lem mistrovský titul. Dosáhnete ještě na něj?

„Na první Trenčín ztrácíme po podzimu sedm bodů a první jarní 

zápas hrajeme u něj. Kdyby se nám tam podařilo uspět, tak vě-

řím, že se o titul ještě popereme. Připravujeme na to tým i v zimní 

pauze.“

	 Jaké má nejslavnější a nejúspěšnější slovenský klub 

dlouhodobé záměry?

„Chceme každoro čně z vlastní mládežnické akademie vycho-

vat další talentované chlapce, kteří by mohli naskočit do ligového 

týmu. Prioritním záměrem klubu ale je výstavba stadionu a co 

nejrychlejší přesun na něj. Věkově na to mančaft i připravujeme, 

aby byl schopný bojovat o účast v základní skupině Ligy mistrů 

nebo Evropské ligy, ale pochopitelně se nebráníme těmto úspě-

chům ještě dřív!“

	 Jste manažersky podepsaný pod řadou klubových úspě-

chů. Jakou máte motivaci do dalších sezon?

„Mistrovský titul se nikdy neomrzí, zároveň je i vstupenkou 

do pohárové Evropy, kde bychom chtěli uspět. To je motivace 

nejen moje, ale i celého bratislavského Slovanu včetně majitele. 

Oba bychom si jistě nechali líbit zopakování historického úspěchu, 

který se nám v roce 2005 podařil s Petržalkou. Tým tehdy pod 

trenérem Vlado Weissem postoupil přes slavný Celtic Glasgow, 

kterému jsme doma dali „bůra“, do základní skupiny Ligy mistrů, 

kde jsme udělali šest bodů! A mohli jsme jít ještě dál, potřebova-

li jsme ale v posledním zápase porazit Porto. Měli jsme spoustu 

šancí, německý rozhodčí nepískl jasnou penaltu a bezbranková 

remíza nám bohužel nestačila. Asi nás tam moc nechtěli, možná 

také kvůli našemu stadionu, který byl opravdu otřesný…“ 

 NA MÍSTĚ BUDOUCÍHO MODERNÍHO NÁRODNÍHO STADIONU JSOU SICE JEŠTĚ NYNÍ POZŮSTATKY PO NĚKDEJŠÍ DEMOLICI TOHO STARÉHO, ALE V LÉTĚ 2017 
 BY MĚL NOVÝ STÁNEK S KAPACITOU 22 TISÍC DIVÁKŮ JIŽ SLOUŽIT NEJEN SLOVENSKÉ REPREZENTACI, ALE TAKÉ BRATISLAVSKÉMU SLOVANU.

	 Slovenský hokej veřejně žehrá na snižující se členskou 

základnu mezi mládeží, jak je na tom fotbal?

„Fotbal má několikanásobně vyšší členskou základnu, vidím, 

že s mládeží se dlouhodobě a koncepčně pracuje v klubech. Platí 

to i o Slovanu, protože víme, že si prostě nemůžeme dovolit dra-

hé zahraniční nákupy. Ale když hrajete v pohárové Evropě a máte 

aspoň trochu solidní finanční zázemí, tak najdete šikovné hráče, 

kterých jsou v současné době k mání spousty. Jen musíte vybrat 

ty opravdu dobré… 

	 Stojí za většinou prvoligových klubů movitý vlastník, 

jako tomu je ve Slovanu?

„Je tomu tak skoro ve všech slovenských klubech a nebýt těchto 

lidí, kteří finanční prostředky mají a investují je do fotbalu jako do své 

srdeční záležitostí, tak by na ligové i republikové úrovni živořil.“

	 Co kromě infrastruktury ještě slovenský fotbal brzdí?

„Velký kus práce se udělal v legislativě, některé věci, které 

na Slovensku už běží, přebírá i FAČR. Hodně věcí se digitalizuje 

a dělá přes internet. Všechno ale brzdí finance, protože rozpočty 

slovenských a českých klubů jsou mnohem nižší než v Evropě. 

Když vezmu, že se Slovan stane mistrem Slovenska, tak mezi 

54 členskými zeměmi UEFA bude až někde za čtyřicátým mís-

 PŘI EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO TÝDENÍK GÓL SE ŘEČ STOČILA I NA BLÍZKOU BUDOUCNOST 
 NEJSLAVNĚJŠÍHO A NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO SLOVENSKÉHO KLUBU. 

ROZHOVORROZHOVOR

tem… Díky dobrému klubovému koeficientu bychom byli nasaze-

ni do druhého předkola Champions League, kdežto loňský mistr 

Trenčín byl mezi nenasazenými… Pomohlo nám to předloni, kdy 

jsme vyřadili bohatý moldavský Tiraspol, postoupili do třetího 

předkola a automaticky se dostali do Evropské ligy.“

	 Mohou zdejší kluby držet s Evropou krok v jejich poháro-

vých soutěžích?

„Finanční nůžky se čím dál víc rozevírají. Ve Slovanu máme roč-

ní rozpočet kolem čtyř až pěti milionů eur, který je podstatně vyšší 

než u ostatních slovenských klubů. Ale pak narazíte na mančafty, 

které ho mají patnáct dvacet milionů a tyhle finance jsou prostě 

v kvalitě hráčů cítit, protože je dokáží zaplatit a oni tam proto jdou. 

V éře samostatného Slovenska byla taková pětiletá perioda, kdy 

se mistr dostal do Champions League. Začaly to Košice, potom to 

„Finanční nůžky se čím 
dál víc rozevírají…“

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Vyhrajte s Emirates podepsaný

DRES PETRA ČECHA

Emirates, spojovatel lidí a jejich vášní, nabízí jakožto hrdý sponzor týmu 
Arsenal FC fanouškům českého fotbalu možnost vyhrát podepsaný dres 
Petra Čecha a tričko s podpisy celého týmu Arsenalu.

Navštivte oficiální facebookovou stránku Emirates a zapojte se 

do soutěže. Kromě políček k vyplnění tu najdete také vtipné video, 

ve kterém se Petr Čech pokouší naučit svého anglického spolu-

hráče Alexe Oxlade Chamberlaina a španělského kolegu Hectora 

Bellerina mluvit česky.

Šťastný výherce bude vylosován 11. února 2016 a jeho úspěch 

mu bude oznámen e-mailem. Děkujeme za účast v soutěži a pře-

jeme hodně štěstí!

Emirates v současné době spojuje Českou republiku se 150 

destinacemi v 80 zemích napříč šesti kontinenty. Od 1. května 2016 

bude navíc trasa Praha - Dubaj obsluhována kultovním letadlem 

A380, největším dopravním letadlem na světě, díky čemuž se 

Emirates stává prvním a jediným dopravcem, který bude v České 

republice s A380 pravidelně přistávat. Pro více informací prosím 

navštivte www.emirates.com. 

Pavel Horváth natočil 
s Michalem Davidem videoklip

Film Decibely lásky se blíží do premiéry a  jak se zdá, má nakročeno 
k tomu, aby zrodil novou hvězdu, která však pochází ze zcela jiného 
prostředí - je jí bývalý fotbalista a současný trenér Viktorie Plzeň, čes-
ká fotbalová legenda Pavel Horváth.

 PAVEL HORVÁTH S RUDOLFEM HRUŠÍNSKÝM ML. (VLEVO) A FILIPEM CÍLEM VE FILMU DECIBELY LÁSKY. 

www.emirates.com

 KDO SE 11. ÚNORA STANE VÝHERCEM 
 DRESU PETRA ČECHA? 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.emirates.com/cz/czech/
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Horváthova role není žádné vteřinové hostování, ale plnohod-

notná úloha. A také všichni herečtí kolegové si nemohou Pavla 

Horvátha vynachválit. „Pavel je ryzí a naprosto přirozený. Vtip-

ný a navíc hezky zpívá a senzačně tancuje! Strčil nás všechny 

do kapsy,“ říká Lucie Vondráčková.

„Vtipných momentů bylo na tomto natáčení opravdu dostatek. 

Zvlášť, když je váš parťák plzeňská modla Pavel Horváth. S ním 

to bylo prakticky pořád stejné. Všichni na place pusu od ucha 

k uchu a slzy v očích od smíchu. Musím uznat, že nás Pavel ne-

šetřil. Asi nejsem jediný, kdo v Pavlovi našel bezvadného komika 

s citem pro humor a skvělého parťáka, který se nezalekne žádné 

herecké výzvy,“ směje se Filip Cíl. 

A stejného názoru je i choreograf Petr Čadek:  „Jeho osob-

nost, vtip a lehkost zvládání různých situací mě strašně baví 

a s tím souvisí i jeho osobitý tanec. Neměl jsem sebemenší po-

třebu mu do jeho kreací zasahovat. Když to vypadá dobře, zapa-

dá to do role a ještě to vychází z něj, tak není co řešit. Jen bych to 

svou invencí zkomplikoval. Je ve filmu asi jediný, komu jsem dal 

v tanci volnou ruku.“ 

Navzdory všem pochvalným slovům však současný trenér 

Viktorie Plzeň o změně profese neuvažuje:  „Pro mě to byla hez-

ká zkušenost a mám z ní radost, ale herec ze mě nejspíš nikdy 

nebude. Byla to pro mě skvělá zábava,“ říká Pavel Horváth. Pre-

miéra filmu Decibely lásky se chystá na 11. února. 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Pavel si ve filmu zahrál Otu, který společně s Kristiánem Ho-

vorkou pracuje u technických služeb města Plzně. „Věděl jsem, 

že pro tu roli je potřeba člověk s komickým talentem a na Pavla 

jsem při psaní scénáře od počátku myslel, jen jsem se poněkud 

ostýchal ho s tou nabídkou kontaktovat,“ říká autor scénáře a re-

žisér Míla Halík.  

Pavel Horváth ve filmu hraje, tančí i zpívá a dokonce společ-

ně s Michalem Davidem natočili písničku Čuměj čuměj nekoukaj 

a k ní videoklip. Režisér Míla Halík na jeho výkony pěje chválu. 

„Pavel je vtipnej, chytrej, je intelektuálně na výši, dokáže poho-

tově reagovat, umí improvizovat. Když jsem viděl, jak skvěle to 

zvládá, tak jsem jeho roli ještě rozšířil,“ upřesňuje režisér, že 

 „HORVIHO“ JEHO POPELÁŘSKÁ ROLE VYLOŽENĚ BAVILA. 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
https://www.youtube.com/watch?v=G5dH2lCin7s


Dele Alli
hvězdou Eura?
Hrát ale mohl
o africký titul

Ještě loni na jaře nastupoval jen ve třetí lize, ale teď se s ním točí 
fotbalový svět. Anglie se v posledních měsících nechala nadchnout 
talentem ještě ne dvacetiletého záložníka DELE ALLIHO a ten má 
ohromnou naději, že si v červnu zahraje ve Francii na mistrovství 
Evropy. Odborníci mu předpovídají - a Angličané tomu rádi věří - 
že tam bude patřit k největším hvězdám.

Dele Alli
hvězdou Eura?
Hrát ale mohl
o africký titul
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Kdo z fotbalových fanoušků si ho ještě nestačil všimnout, ur-

čitě k tomu měl skvělou příležitost před více než týdnem. V zá-

pase Premier League na hřišti Crystal Palace se k záložníkovi 

Tottenhamu dostal šest minut před koncem, za stavu 1:1, kousek 

za pokutovým územím soupeře míč. Dele Alli si v těžké pozici ba-

lon šikovně přehodil přes jednoho z obránců soupeře a pak přímo 

z voleje poslal míč do branky. Nádherný gól, nad kterým se stále 

ještě rozplývá celá Anglie. 

„Alli si tím zajistil nominaci na evropský šampionát,“ vyvodil 

z toho anglický tisk a superlativy na hru stále ještě teenegara  

Alliho se jen hrnuly. Alli svým kouskem jen potvrdil, že se z něj stal 

nový idol, ke kterému fanoušci vzhlížejí s božskou úctou a čekají 

od něj velké věci. Už třeba v červnu ve Francii.

FASHANU „TLAČIL“ NIGÉRII 
Teď už můžou, ale bylo období, kdy nikdo nevěděl, kam repre-

zentační kroky talentu z Milton Keynes povedou. Když totiž zhruba 

před rokem přišel Tottenham s tím, že záložníka tehdy ještě tře-

tiligového MK Dons koupí, objevila se pro Angličany nepříjemná 

informace. John Fashanu, v osmdesátých letech hvězda klubu 

z Wimbledonu, který před deseti lety přešel právě do Milton Key-

nesu, se totiž veřejně přihlásil k tomu, že Alliho bude přemlouvat, 

aby nereprezentoval Anglii, ale Nigérii, kde mají Alliho rodiče své 

kořeny. „Sám jsem zažil, jaké je to nevděčné a celý život jsem li-

toval, že jsem za Anglii nastoupil a pak už nemohl za Nigérii,“ vy-

světloval Fashanu. „Za Anglii mě nechali hrát dva zápasy a za Ni-

gérii jsem pak už nemohl.“ 

BUDOUCNOST VIDĚL V ANGLII
Alli měl v té době za sebou spoustu reprezentačních startů 

za mládežnické výběry Anglie, ale za seniorský žádný. Mohl ještě 

vybírat. Byť se narodil v Anglii a vyrůstal v čistě anglické rodině 

Hickfordových, která jej adoptovala. Napětí, jak vše skončí, po-

minulo na podzim. Kouč anglické reprezentace Roy Hodgson ho 

1. října nominoval ke dvěma utkáním evropské kvalifikace a o tý-

den později si Alli poprvé za národní tým zahrál. Pak přidal ještě 

dva zářezy v přípravných zápasech a Francii vstřelil svůj první gól. 

Reprezentační budoucnost tak definitivně spojil s Anglií.

DEBUTOVAL UŽ V ŠESTNÁCTI 
A HNED DAL GÓL

Že by ale měl definitivně jasno o svém fotbalovém osudu, to 

zdaleka nemá. V devatenácti letech se o něj totiž přetahuje polo-

vina fotbalové Evropy. Než k tomu ale došlo, prošel Alli fotbalovou 

akademií ve svém rodném městě, do níž se dostal v roce 2007, 

ve svých jedenácti letech, kdy za sebou měl začátky v klubu City 

Colts. V klubu, který vznikl jen tři roky předtím, dělal ohromné 

pokroky. „Byl velmi talentovaný na všechny sporty. Mohl z něj být 

například výborný ragbista,“ vzpomíná na Alliho jeden z jeho uči-

 V PREMIER LEAGUE STIHL DELE ALLI DOSUD 21 ZÁPASŮ ZA TOTTENHAM, 
 V NICHŽ VSTŘELIL PĚT BRANEK. ZAUJALA ZVLÁŠŤ TA ZATÍM POSLEDNÍ DO SÍTĚ CRYSTAL PALACE. 

Dele Alli
Celé jméno: Bamidele Alli * Datum narození: 11. dubna 1996 
(19 let) * Místo narození: Milton Keynes, Anglie * Výška: 188 cm 
* Váha: 76 kg * Post: záložník * Číslo dresu: 20 
Klub: Tottenham Hotspur * Předcházející kluby: 2012-2015 Mil-
ton Keynes Dons, 2015 - Tottenham Hotspur * Reprezentace: 
Anglie 4 zápasy/1gól

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
https://www.youtube.com/watch?v=5lZn3lWRkFI
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telů. Fotbal to ale vyhrál na celé čáře a tamní fotbalová akademie 

brzy měla borce, kterým se mohla chlubit. Vždyť už v listopadu 

2012, kdy bylo Allimu teprve šestnáct, si zahrál za první tým MK 

Dons a svoji premiéru, kterou bylo opakované utkání FA Cupu 

proti Cambridge City, hned ozdobil gólem. „Je to opravdový talent, 

ve své věkové kategorii nejlepší střední záložník v zemi,“ chválil ho 

tehdy manažer MK Dons Karl Robinson. Zprávy o tom, že bude ře-

šit, kam Alli přestoupí, se začaly hromadit. Na podzim roku 2013 

to vypadalo na odchod do Newcastlu, o pár měsíců později zase 

do Liverpoolu. Do klubu, kterému Alli jako kluk fandil a k jehož 

hvězdě Gerrardovi je přirovnáván.

ZA PŮL ROKU HVĚZDOU
S DVOJNÁSOBNÝM PLATEM

Rozhodlo se ale až o rok později, v únoru minulého roku vyšel 

z této přetahované vítězně Tottenham. Do Miltonu poslal pět mi-

lionů liber a svoji novou posilu nechal dohrát sezonu v jeho klu-

bu. MK Dons na tom vydělal, s Alliho pomocí si poprvé vybojoval 

 V REPREZENTACI SE STŘELECKY ALLI PROSADIL V PODZIMNÍM PŘÁTELSKÉM ZÁPASE 
 S FRANCIÍ A BYL TO VÝSTAVNÍ GÓL, NA JEHO STŘELU NEMĚL BRANKÁŘ NÁROK. 

postup do druhé nejvyšší divize. V ní už se ale musel obejít bez 

talentovaného záložníka, který se zatím během chvíle zabydlel 

v základní sestavě Kouhoutů a brzy se stal jejich oporou. Dokon-

ce takovou, že hned po půlroce přišlo vedení klubu s nabídkou 

na prodloužení smlouvy a zároveň své hvězdě výrazně zvýšilo 

plat, z 12 000 liber na dvojnásobek. „Když jsem podepisoval první 

smlouvu, věděl jsem, že chci hrát za Spurs,“ vzpomíná Alli na loň-

ský únor, kdy ho Tottenham koupil z celku MK Dons.

NEJDRAŽŠÍ TEENAGER NA OLD TRAFFORD?
Smlouvu opravdu o rok prodloužil, ale zda ji dodrží, je ve hvěz-

dách. Stačí se podívat jen na poslední přestupové novinky z ledna, 

v nich Alliho jméno výrazně figuruje. Naposledy se nechalo slyšet 

vedení Manchesteru United, že by ho bralo. A nejen jeho, ale také 

spoluhráče ze Spurs Harryho Kanea. Pokud by se tak stalo, byl by 

to jeden z nejdražších obchodů v anglickém fotbale. Není se co divit, 

vždyť jen před několika dny se objevila zpráva, že talent z Miltonu 

je nejdražším teenagerem na fotbalovém trhu a jeho cena se od-

haduje na 26 milionů liber. Byť zájem bohaté konkurence ve chvíli, 

kdy Kohouti útočí na přední příčky Premier League, může být zne-

pokojující, z obchodního hlediska jde o skvělou zprávu. Vždyť stačil 

necelý rok, aby se tehdejší pětimilioná investice v případném zisku 

několikanásobně navýšila. A to ještě nemusí být konec, nový Ger-

rard před sebou patrně má další světlé fotbalové zítřky... 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ciFK6smUTAg
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Chytí Reds znovu Lišky do pasti?

Uplynulý víkend patřil FA Cupu, na Premier League dojde řada 
v průběhu tohoto týdne - v úterý a ve středu jsou na programu zá-
pasy vloženého 24. kola. Vedení v soutěži bude hájit překvapivý lídr 
z Leicesteru, jenž na King Power Stadium přivítá slavný Liverpool. 

Svěřenci kouče Ranieriho vypadli už ve 4. kole FA Cupu s Tottenhamem, o víkendu tak 

mohli kvalitně potrénovat a pořádně se připravit na šlágr s Liverpoolem, jenž v pohárovém 

mači pouze bez branek plichtil s West Hamem. Kouč Klopp ale neposlal do boje nejsilnější 

sestavu, absentující Henderson, Lallana, Milner či Firminho se proti Leicesteru jistě vrátí 

do základní jedenáctky. V minulém kole Reds ve velké přestřelce přetlačili Norwich 5:4, 

aktuální sedmá příčka jim ale vůbec nevoní a lídra soutěže tak chtějí obrat o všechny body! 

Leicester od začátku loňského října prohrál v lize jediný duel - 26. prosince právě s Liver-

poolem (0:1), vyjde znovu naprázdno? Druhý Manchester City si zvedl sebedůvěru poháro-

vou demolicí Aston Villy 4:0 a do klání na hřišti předposledního Sunderlandu tak nastoupí 

ve velké pohodě. Venku letos příliš nezáří (bilance 4-4-3, skóre 12:11), vylepší si statistiky?

Stejně bodů jako Citizens má na kontě třetí Arsenal, jenž v Premier League už tři kola 

nezvítězil a ani víkendová výhra 2:1 nad Burnley nesmazala mizerný výkon Kanonýrů z ne-

dávného derby s Chelsea (0:1). Zaberou Čech a spol. proti Southamptonu, který třikrát 

po sobě naplno bodoval a v prosinci jim uštědřil výprask 4:0? Na první body v novém roce 

stále čeká jedenáctý Crystal Palace a mizérii může ukončit proti nováčkovi z Bournemou-

thu, jehož od zóny sestupu dělí jen čtyři body. Liverpoolský Everton sice má na kontě čtvrtý 

nejvyšší počet vstřelených branek, kvůli děravé obraně je ale až dvanáctý a od začátku 

prosince jen jednou zvítězil… Zvládne duel s Newcastlem? 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1 Vardy, Jamie Leicester 23 16
2 Lukaku, Romelu Everton 23 15
2 Ighalo, Odion Watford 23 15
4 Mahrez, Riyad Leicester 22 13
4 Kane, Harry Tottenham 23 13
6 Aguero, Sergio Man.City 16 12
6 Giroud, Olivier Arsenal 23 12
8 Defoe, Jermain Sunderland 19 9
8 Wijnaldum, Georginio Newcastle 23 9

 POSLEDNÍ LIGOVOU PORÁŽKU LEICESTERU UŠTĚDŘIL LIVERPOOL, 
 JEMUŽ PROSINCOVOU VÝHRU 1:0 VYSTŘELIL KANONÝR BENTEKE (VPRAVO). 

Střelecké dostihy na pokračování

Ve druhém jarním kole bundesligy se blýskli oba elitní střelci, 
kteří dominují průběžnému pořadí kanonýrů.  Už v sobotu zarov-
nal dortmundský lídr Pierre-Emerick Aubameyang dvěma zá-
sahy hranici dvaceti vstřelených branek, kterou si před sezonou 
vytkl jako svůj soukromý střelecký cíl! 

Ale jen do nedělní dohrávky v mnichovské Allianz Areně odskočil nejvážnějšímu konku-

rentovi útočníkovi Bayernu Robertu Lewandowskému na tři trefy. Polský snajpr totiž rovněž 

dvěma góly zařídil stejnou výhru 2:0 nad předposledním Hoffenheimem, a znovu se dotáhl 

na jednobrankový rozdíl. Borussia se však na vítězství nad nováčkem z Ingolstadtu mno-

hem víc nadřela, proti hodně vysunuté a zformované defenzívě hostů se dlouho nemohla 

prosadit. Hlavně do přestávky jí citelně chyběli špílmachr Ilkay Gündogan a další ostrostře-

lec Marco Reus, které skolila viróza. Až v závěru zařídil tříbodový zisk gabonský expres, 

který je dlouhodobě v hledáčku nejbohatších evropských velkoklubů. Ale vzkaz z Vestfálska 

zní jasně a nekompromisně - je neprodejný a ani 100 milionů eur to nezmění!

Na svoji střeleckou mušku ze závěru podzimu navázal i český reprezentační záložník 

Vladimír Darida, který ve 29. minutě utkání v Brémách otevřel dalekonosnou střelou skóre 

zápasu. Byl to už jeho čtvrtý bundesligový gól v této sezoně. Hosté z Berlína vedli na We-

serstadionu 2:0 a 3:1, ale nakonec si odvezli domů jen bod za remízu 3:3. Na stále třetí Her-

thu tak po dvou jarních remízách začínají zezadu dotírat další ambiciózní týmy, především 

Schalke 04 a Leverkusen, naopak vicemistr z Wolfsburgu a Mönchengladbach odstartovaly 

do jara nečekaně bídně. Remízovou bilanci má i Augsburg, který v minulém kole hrál 0:0 

právě na Olympijském stadionu, a doma s Frankfurtem si připsal stejný nerozhodný výsle-

dek. V jeho základní sestavě nastoupil český středopolař Jan Morávek, kterého až osm mi-

nut před koncem vystřídal bývalý německý reprezentant Piotr Trochowski. 

 ROBERT LEWANDOWSKI VSTŘELIL HOFFENHEIMU DVA GÓLY A STÁLE STÍHÁ AUBAMEYANGA. 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1 Aubameyang, P.-Em. Dortmund 19 20
2 Lewandowski, Robert Bayern 18 19
3 Müller, Thomas Bayern 19 14
4 Chicharito Leverkusen 16 13
5 Kalou, Salomon Hertha Berlín 18 10
5 Meier, Alexander Frankfurt 15 10
7 Modeste, Anthony Kolín n. R. 19 9
7 Reus, Marco Dortmund 14 9

BUNDESLIGA
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 19 17 1 1 50:9 52

2. Dortmund 19 14 2 3 52:24 44

3. Hertha 19 10 4 5 29:21 34

4. Leverkusen 19 9 4 6 29:21 31

5. Schalke 19 9 3 7 26:26 30

6. M ǵladbach 19 9 2 8 35:34 29

7. Wolfsburg 19 7 6 6 29:25 27

8. Mohuč 19 8 3 8 24:24 27

9. Kolín nad Rýnem 19 6 7 6 20:25 25

10. Ingolstadt 19 6 5 8 12:20 23

11. Hamburk 19 6 4 9 21:27 22

12. Augsburg 19 5 6 8 21:26 21

13. Frankfurt 19 5 6 8 24:30 21

14. Darmstadt 19 5 6 8 19:29 21

15. Stuttgart 19 6 3 10 27:39 21

16. Brémy 19 5 4 10 23:36 19

17. Hoffenheim 19 2 8 9 18:28 14

18. Hannover 19 4 2 13 19:34 14

PROGRAM
20. KOLO

5.2.Monchengladbach - Brémy
6.2. Frankfurt - Stuttgart, Hannover - Mohuč, 

Hertha - Dortmund, Ingolstadt - Augsburg, 
Schalke - Wolfsburg, Leverkusen - Bayern

7.2. Hamburk - Kolín nad Rýnem, Hoffenheim - Darmstadt

VÝSLEDKY
19. KOLO

Bayern - Hoffenheim 2:0 * Wolfsburg - Kolín nad Rýnem 1:1
Augsburg - Frankfurt 0:0 * Brémy - Hertha 3:3

Darmstadt - Schalke 0:2 * Dortmund - Ingolstadt 2:0
Leverkusen - Hannover 3:0 * Stuttgart - Hamburk 2:1

Mohuč - Monchengladbach 1:0

PREMIER LEAGUE
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Leicester 23 13 8 2 42:26 47

2. Manchester City 23 13 5 5 45:23 44

3. Arsenal 23 13 5 5 37:22 44

4. Tottenham 23 11 9 3 41:19 42

5. Manchester Utd. 23 10 7 6 28:21 37

6. West Ham 23 9 9 5 36:28 36

7. Liverpool 23 9 7 7 30:32 34

8. Southampton 23 9 6 8 32:24 33

9. Stoke 23 9 6 8 24:25 33

10. Watford 23 9 5 9 27:26 32

11. Crystal Palace 23 9 4 10 24:27 31

12. Everton 23 6 11 6 40:34 29

13. Chelsea 23 7 7 9 32:34 28

14. West Brom 23 7 7 9 22:30 28

15. Swansea 23 6 7 10 22:31 25

16. Bournemouth 23 6 7 10 27:38 25

17. Norwich 23 6 5 12 28:43 23

18. Newcastle 23 5 6 12 25:41 21

19. Sunderland 23 5 4 14 28:46 19

20. Aston Villa 23 2 7 14 18:38 13

PROGRAM
24. KOLO

2.2. Arsenal - Southampton, Leicester - Liverpool, 
Norwich - Tottenham, Sunderland - Manchester City, 

West Ham - Aston Villa, Crystal Palace - Bournemouth, 
Manchester Utd. - Stoke, West Brom - Swansea

3.2. Everton - Newcastle, Watford - Chelsea

25. KOLO

6.2. Manchester City - Leicester, Aston Villa - Norwich, 
Liverpool - Sunderland, Newcastle - West Brom, 

Stoke - Everton, Swansea - Crystal Palace, 
Tottenham - Watford, Southampton - West Ham

7.2. Bournemouth - Arsenal, Chelsea - Manchester Utd.

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Atlético nezvládlo válku nervů

V La Lize se vyjasňuje! Barcelona se na čele tabulky urvala 
do tříbodového trháku, a to má stále jeden zápas k dobru. Zvlád-
la totiž válku nervů v souboji s druhým Atlétikem a sebevědomě 
míří za dalším titulem.

Zdálo se, že madridští Los Rojiblancos si mohou letos po roční pauze opět sáhnout na ti-

tul. Vklínili se mezi španělské giganty a udivovali skálopevnou defenzívou. Bitvu na Nou 

Campu ale nezvládli v hlavách! Ani rychlá vedoucí Kokeho branka jim nepomohla, Messi 

se Suárezem skóre obrátili. „Inkasovaný gól nás probudil a dokázali jsme tým jejich kalibru 

přišpendlit k šestnáctce a zápas otočit,“ jásal trenér Enrique.

A pak přišly hostující úlety. Filipe Luis šel po šlapáku na Messiho ještě před pauzou 

do sprch a Godín jej poté po hloupém skluzu na krajana Suáreze doprovodil. Barca tak 

soka porazila pošesté v řadě. „I v devíti lidech jsme pro ně byli až do konce hrozbou. Uká-

zali jsme charakter. Jsem na svůj tým hrdý,“ řekl hostující kouč Simeone a naznačil, že 

o titulu už je nejspíš hotovo. „Oni mají hráče schopné rozhodovat zápasy, tři body náskok 

a utkání k dobru. Jasně, liga je dlouhá, ale Barca tak často neklopýtá.“

Real doma deklasoval Espanyol 6:0 hlavně díky hattricku Ronalda a už dýchá Atléti-

ku na záda. Popáté z posledních šesti zápasů prohrálo Vigo, tentokrát na hřišti nováčka 

z Las Palmas gólem v poslední minutě, a sny na pohárovou Evropu se rozplývají. Podobně 

je na tom Eibar, a tak vzhůru se derou dravé štiky Bilbao se Sevillou. Šňůra Valencie bez 

tříbodového zisku se protáhla už na 11 zápasů, což je její nejdelší série bez výhry od roku 

1986! Nový kouč Neville tak ani na osmý pokus nedokázal zvítězit a po domácí porážce 0:1 

s Gijonem už fanoušci s hrůzou pozorují mizející náskok na sestupové příčky... 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
JMÉNO KLUB Z G

1 Cristiano Ronaldo Real Madrid 22 19

1 Suarez, Luis Barcelona 20 19

3 Benzema, Karim Real Madrid 17 18

4 Neymar Barcelona 18 16

5 Baston, Borja Eibar 21 15

LA LIGA
MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 21 16 3 2 54:17 51

2. Atl. Madrid 22 15 3 4 31:10 48

3. Real Madrid 22 14 5 3 64:20 47

4. Villarreal 22 13 5 4 29:18 44

5. Sevilla 22 10 6 6 31:23 36

6. Ath. Bilbao 22 10 4 8 33:30 34

7. Celta Vigo 22 10 4 8 33:35 34

8. Eibar 22 9 6 7 35:28 33

9. La Coruňa 21 6 11 4 28:25 29

10. Malaga 22 7 6 9 18:20 27

11. Getafe 22 7 5 10 26:32 26

12. Valencia 22 5 10 7 26:23 25

13. Real Sociedad 22 6 6 10 26:34 24

14. Betis 22 5 7 10 15:31 22

15. Espanyol 22 6 4 12 20:41 22

16. Las Palmas 22 5 6 11 23:34 21

17. Gijon 21 6 3 12 23:35 21

18. Granada 22 5 5 12 24:44 20

19. Vallecano 21 5 4 12 26:45 19

20. Levante 22 4 5 13 21:41 17

 FILIPE LUIS Z ATLÉTIKA VIDÍ ČERVENOU KARTU 
 A USNADŇUJE BARCELONĚ CESTU K DŮLEŽITÉ VÝHŘE. 

PROGRAM
23. KOLO

5.2. Malaga - Getafe
6.2. Atl. Madrid - Eibar, Vallecano - Las Palmas, 

Ath. Bilbao - Villarreal, Gijon - La Coruňa
7.2. Levante - Barcelona, Betis - Valencia, 
Celta Vigo - Sevilla, Granada - Real Madrid

8.2. Espanyol - Real Sociedad

VÝSLEDKY
22. KOLO

Las Palmas - Celta Vigo 2:1 * Real Madrid - Espanyol 6:0
Sevilla - Levante 3:1 * Valencia - Gijon 0:1

Barcelona - Atl. Madrid 2:1 * Eibar - Malaga 1:2
Getafe - Ath. Bilbao 0:1 * Real Sociedad - Betis 2:1

Villarreal - Granada 1:0 * La Coruňa - Vallecano (hráno po uzávěrce

FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

9. 2. 2016

http://www.gol.cz
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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Slavia v závěru otočila derby
a vyrovnala historickou bilanci

Futsalové derby pražských „S“ mělo hodně dramatický závěr. I když domácí 
Sparta v pátečním utkání 17. kola CHANCE futsal ligy vedla, v závěru o svou vý-
hodu přišla a prohrála se Slavií 4:5. Bilance derby je tak vyrovná 2-2-2.

 MICHAL VEJVODA (U MÍČE) DAL V PRAŽSKÉM DERBY DVA GÓLY. 

První desetiminutovka byla hodně svázaná. Oba celky nechtěly 

poprvé inkasovat, ale i přesto bylo ke gólu blízko. Sparťan Vodecký 

nastřelil tyč a na druhé straně slávista Vejvoda orazítkoval břev-

no. Na úvodní gól si početné publikum muselo počkat do 16. mi-

nuty, kdy J. Novotný narazil míč na střed Vejvodovi, který bodlem 

propálil vše, co mu stálo v cestě - 0:1. Sparta vyrovnala v 19. mi-

nutě. Parádní přihrávka Holečka našla Jošta a ten se před bran-

kou Slavie nemýlil - 1:1. Nerozhodný stav do přestávky nevydržel. 

Brankář Slavie Vahala chyboval na polovině Sparty a Vodecký se 

trefil do prázdné brány - 2:1. 

Vyrovnané utkání pokračovalo i po přestávce. Nástřel hostující-

ho Lištvána doletěl až na domácí tyč. Gólu se dočkali sešívání ve 31. 

minutě: Míča rozehrál aut na Vejvodu a ten to trefil parádně. Svým 

druhým gólem v zápase srovnal na 2:2. Vyrovnaný stav vydržel pět 

minut, pak Sparta předvedla parádní akci: Holeček vyslal do laj-

ny Jošta a ten skvělou přihrávkou vybídl ke skórování Slámu - 3:2. 

Rozhodnuto zdaleka nebylo. Poté, co Holeček zazdil tutovku Spar-

ty, vyrovnala Slavia při power play, když se hlavou trefil Lištván. 

O minutu později sešívání dokonali obrat. V závaru před brankou 

se nejlépe zorientoval Hrdina a rozradostnil slávistické fanoušky - 

3:4. Minutu před koncem bylo na straně Slavie ještě veseleji, když 

se po rychlém brejku trefil znovu Antonín Hrdina - 3:5.

Sparťané ještě při power play dokázali snížit po gólu Vodec-

kého na 4:5, ale na vyrovnání už neměli čas. Slavia tak vyrovnala 

bilanci v derby se Spartou ve futsalové historii. 

 KOTEL PRAŽSKÉ SPARTY V PÁTEČNÍM DUELU NA PODVINNÉM MLÝNĚ. 

AC SPARTA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 4:5 (2:1)
Branky a nahrávky: 19. Jošt (Holeček), 20. Vodecký, 36. Sláma (Jošt), 40. Vodecký (Holeček) - 
16. Vejvoda (J. Novotný), 31. Vejvoda (Míča), 37. Lištván (Oliva), 38. A. Hrdina, 39. A. Hrdina (Lištván). 
Rozhodčí: O. Černý, Kaštánek. ŽK: Křemen, Holeček, Vodecký - Oliva, Míča, J. Novotný. Diváci: 825.

AC Sparta Praha: Vozár (Mareš) - Sop, Havrda, Jošt, Holeček - Vodecký, Fichtner, Hanzlík, Rott, 
Křemen, Kabele, Sláma. Trenér David Frič.

SK Slavia Praha: Vahala (Bartůněk) - J. Novotný, Oliva, Míča, Vejvoda - Káš, Žampa, P. Novotný, 
Borkovec, Lištván, Homola, A. Hrdina, Matějka. Trenér Martin Brychta. 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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TRENÉŘI SE SHODLI: 
ZÁPAS POZNAMENAL HOLEČEK

Sparťanský trenér David Frič byl hodně zklamaný a naštvaný: 

„Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme byli lepší ve všech čin-

nostech i ve standardkách. Slavia mě ve hře strašně zklamala. 

Bylo vidět, že jejich klíčoví hráči nebyli kondičně připravení. Do-

hrávali to na těžký laktát. Jsem zvědavý, jak někteří nominovaní 

zvládnou mistrovství Evropy s touto kondicí.“

„Zápas rozhodla jednoznačně šance Holečka, která byla o dva 

góly,“ připomenul důležitý moment zápasu Frič a pokračoval se 

svou hořkostí: „Je to lajdáckost. Kluci mu mohou poděkovat za to, 

že tento zápas prohráli. Mrzí mě to, nechci to házet na jednoho 

hráče, ale tohle je diletantství.“

Na straně Slavie pochopitelně panovala radost. „Nevím, jest-

li naše vítězství bylo zasloužené, ale máme tři body. Mám pocit, 

že si to Sparta prohrála sama, protože za stavu tři-dva tam měl 

jasnou tutovku Michal Holeček. Kdyby to uklidil z první, tak jsme 

měli větší problémy. Za druhý poločas musím klukům poděkovat. 

V tom prvním mě naštvali. Taky to tak o přestávce v kabině vypa-

dalo. Měl jsem tlak asi dvě stě na sto,“ usmíval se trenér Slavie 

Martin Brychta.

„Ve druhém poločase se kluci do zápasu obuli, ale bylo to tahá-

ní se o výsledek,“ uvědomoval si slávistický trenér, „Jednu chvíli 

měla navrch Sparta, pak my. Zápas byl pro diváky určitě atraktiv-

ní. Díky tomu, že jsme vyhráli, tak to byla absolutní bomba.“ 

BENAGO NASTŘÍLELO KLADNU OSM BRANEK 
A POSLALO HO NA POSLEDNÍ MÍSTO

V 17. kole futsalové CHANCE futsal ligy přivítalo na domácí 

palubovce Benago Zruč nad Sázavou soupeře z dolních pater ta-

bulky, FK Kladno. Svěřenci trenéra Beniho Simitči byli velkými 

favority a tuto roli také naplnili, když kladenské futsalisty pora-

zili 8:3.

Benago vstoupilo do zápasu ve velkém stylu a již ve čtvrté mi-

nutě vedlo 2:0. Skóre otevřel po jednapadesáti sekundách Bra-

himi , který si narazil s Belejem a poslal míč do prázdné brány. 

Na konci 4. minuty Marcelo lobem našel Diega, který sklepl míč 

do pravé strany na Michala Beleje, a ten poslal dělovku pod víko 

Konečného branky - 2:0.

Ačkoliv zbytek prvního poločasu přinesl řadu šancí, převážně 

těch domácích, ale i hosté z Kladna mohli skórovat, vydržel stav 

2:0 až do čtvrté minuty druhého poločasu. To prošel kladenský 

Mažári podél levé postranní čáry a před vyběhnuvším Pytlou-

nem poslal míč do prostoru před brankou, kde si ho srazil je-

den z dobíhajících hráčů Benaga do vlastní sítě - 2:1. Tento stav 

nevydržel ani minutu, když Benagu vrátil dvoubrankové vedení 

z trestného kopu Marcelo. 

Jenže Kladenští ani tentokrát neodpadli, naopak. Pade-

sát sekund po Marcelově gólu korigoval na 2:3 Kuč, když za-

končil svůj nájezd na Pytlouna kličkou a následnou střelou 

do odkryté brány. Ani tentokrát nadějný stav Kladno neudr-

želo dlouho, konkrétně jen dvacet jedna sekund, když na 4:2  

upravil Brahimi.

Definitivní zlomení odporu Kladenských se Benagu podařilo 

po další půl minutě. Rodek patou posunul míč do středu bran-

koviště Diegovi, který přidal pátý gól domácích. Na konci 29. mi-

nuty využili svěřenci Beniho Simitči další brejk. Belej vyvezl míč 

z obranné poloviny, narazil si s Marcelem a do prázdné brány 

zvýšil na 6:2. 

V 35. minutě ztratil na polovině míč Marcelo a hostující hrá-

či dokázali nabídnutou šanci využít, když souhru se Slavíkem 

zakončil gólovou střelou Šafář. Závěr zápasu ale patřil Bena-

gu. V 38. minutě se gólově prosadil benjamínek Benaga Petr 

Hochman, kterému naservíroval na zlatém podnose přihrávku 

před bránu Marcel Rodek. Na konečných 8:3 posunul ukazatel 

skóre v čase 39:32 Marcelo.

HRADEC KRÁLOVÉ ZVLÁDL DŮLEŽITÝ ZÁPAS. 
HELASU DAL SEDM BRANEK

V sedmnáctém kole CHANCE futsal ligy hostil Hradec Králové 

v pátek večer Helas Brno a připsal důležité vítězství po výsledku 

7:1. Úvodní minuty patřily Helasu, ale ten neskóroval. Naopak 

ve 12. minutě se trefil domácí Srkal. O minutu později už zvyšo-

val o minutu déle D. Drozd. Poločas nakonec domácí vyhráli 3:0, 

když se v 17. minutě trefil Michal. Kanonáda Hradce Králové po-

kračovala i po přestávce. Konečné skóre se zastavilo na výsled-

ku 7:1. Za hosty korigoval Cupák.

Daniel Rajnoch, trenér Hradce Králové: „Pro nás to bylo ne-

smírně důležité utkání, na které jsme se velmi pečlivě připravo-

vali. Věděli jsme, že toto utkání potřebujeme herně i výsledkově 

zvládnout. Podařilo se nám získat tři body, za což jsme velmi 

 ROZHODČÍ PRAŽSKÉHO DERBY LIBOR KAŠTÁNEK (VLEVO) A ONDŘEJ ČERNÝ. 

FC BENAGO ZRUČ N. S. - FK KLADNO 8:3 (2:0)
Branky: 1. Azem Brahimi, 4. Michal Belej, 26. Andre Galvao, 28. Azem Brahimi, 28. Diego Fogaca, 
29. Michal Belej, 38. Petr Hochman, 40. Marcelo - 24. vlastní branka, 27. Ervin Kuč, 36. Jan Šafář.

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.chancefutsalliga.cz/
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rádi. Samotné utkání mi přišlo pomalé a ponuré. Šlo o vzájem-

né čekání na to, kdo dá první gól. Utkání bylo takticky svázané 

a podařilo se nám ho zlomit v náš prospěch. První poločas jsme 

vyhráli tři-nula a ve druhém jsme chtěli pokračovat stejně. To 

se nám podařilo. Zápas jsme dovedli k zaslouženému vysoké-

mu vítězství.“

Jan Loup, trenér Helasu: „Do desáté minuty byla škoda, že 

jsme nedali nějaké góly. Od desáté minuty jsme inkasovali a celá 

naše koncepce se rozsypala. Gól jsme dali až ke konci. Dal jsem 

šanci třem šestnáctiletým klukům a zápas jsme dohrávali. Gra-

tuluji Hradci Králové, od desáté minuty byl jasně lepší.“

a břeven, ale i my jsme na konci zahodili dvě velké šance. Utkání 

jsme odehráli se ctí. Výsledek je pro nás dobrý. Neodjíždíme spo-

kojení, ale dokázali jsme odehrát vyrovnané utkání na půdě naše-

ho budoucího mistra.“

VE VYSOKÉM MÝTĚ SE ZRODILA SENZACE.
DÉMONI VYHRÁLI

Forma Nejzbachu Vysoké Mýto vzala v CHANCE futsal lize 

za své. Domácí prohráli páteční zápas 17. kola s Českou Lípou 

překvapivě 3:6. Hosté získali velmi cenné tři body v boji o záchra-

nu soutěže. Zápas otevřela branka hostujícího Vobořila, na kterou 

však do přestávky odpověděl vysokomýtský Merkl. I ve druhé půli 

se ujali Démoni vedení, když se radoval Havlásek. Nejzbach znovu 

našel odpověď ve 33. minutě po trefě Michalce - 2:2. Klíčová byla 

35. a 37. minuta, kdy hosté utekli o dva góly. Vedení soupeře 4:2 

ještě zmírnil brankář Nejzbachu Gerčák kontaktní brankou, ale 

to bylo od „žlutých“ vše. Naopak hosté pečetili tříbodové vítězství 

dalšími dvěma trefami.

Roman Páral, trenér Nejzbachu: „Podali jsme velmi špatný vý-

kon. Soupeři jsme výhru usnadnili hrubými chybami nejzkušeněj-

ších hráčů. Je to velká škoda, protože jsme neudrželi třetí místo. 

Každý čekal, že vyhrajeme.“

Karel Kruliš, trenér Démonů: „Byl to infarktový zápas, ale 

šťastný. Zaplaťpánbůh vezeme tři body. Někde ve druhé minutě 

proti nám rozhodčí pískli penaltu, ale Bellada ji chytil. Domácí nás 

chtěli rozcupovat, ale my jsme se dobře zatáhli. Klíčové bylo, že 

jsme hráli disciplinovaně a zodpovědně zezadu.“

DRAMATICKÉ BRNĚNSKÉ DERBY 
VYHRÁLO TANGO 5:4

Sedmnácté kolo CHANCE futsal ligy uzavřelo nedělní brněnské 

derby mezi domácím Tangem a hostujícím Rádiem Krokodýl. Po re-

míze 1:1 s podzimu se tentokrát z výhry radovalo Tango, které sou-

peře udolalo po výsledku 5:4. Sedmá minuta zápasu byla pro Tango 

hodně úspěšná. Domácí futsalisté skórovali hned dvakrát. Nejprve 

otevřel skóre Vlček a po něm zvýšil na 2:0 Hudaček. Hostující celek 

se přiblížil na dostřel v 19. minutě, kdy snížil Mica. Do druhé půle 

vstoupil Krokodýl o poznání lépe a ve 22. minutě vyrovnal repre-

zentant Hrubý na 2:2. Přetahovaná o výsledek pokračovala dál. 

Domácí Řezníček vrátil Tangu vedení, ale Veselovský znovu srovnal 

- 3:3. Ve 30. minutě se z branky radoval Doubravský a Tango opět 

vedlo. Jenže místo vyrovnání přišla druhá branka domácího celku 

ze sálovky Hudačka - 5:3. Hosté už dokázali derby pouze zdrama-

tizovat, když v poslední minutě snížil na konečných 4:5 Veselovský. 

„Utkání bylo pro hráče velmi náročné, ale věděli, o co se jed-

ná. Na derby jsme se připravovali už v zápase na Slavii, dopředu 

bylo dané, jakým způsobem budeme hrát,“ přiznal trenér Tanga 

Marian Berky a pokračoval v hodnocení zápasu: „V Praze se nám 

utkání povedlo, proto jsme stejnou taktiku zvolili i proti Krokodýlu. 

Byli jsme úspěšní. Kluci hráli poctivě a dobře řešili taktické po-

kyny. Bylo na nich vidět, že když se vyhrává, tak mají radost. Před 

zápasem jsem jim zdůraznil, že je potřeba potvrdit tři body ze Sla-

vie doma, což se stalo. Kluky musím pochválit. Krokodýl hrál také 

dobře, ale my jsme byli o gól, možná o dva, lepší.“

Trenér poraženého celku Marek Kopecký řekl, že šlo o atraktiv-

ní střetnutí: „Pro diváky šlo o zajímavé utkání. Zápas byl atraktiv-

nější, než první vzájemný duel. Podle mě šlo o remízový zápas, ale 

tím, jaké jsme darovali Tangu góly po individuálních chybách, tak 

o ten jeden gól vyhrálo zaslouženě.“

Trenéra Krokodýlu naštvaly individuální chyby zkušených 

borců. „Kdybych některé naše hráče neznal, tak neuvěřím, co 

dnes předvedli za individuální hrubé chyby. To se týká zkušených 

hráčů. O to víc mě porážka mrzí. Tango předvedlo přesně to, co 

jsem očekával. Hrálo jako na Slavii. Dobře bránilo a počkalo si 

na nás,“ líčil Kopecký a popsal klíčové momenty zápasu: „V sed-

mé minutě jsme si nechali dát dva hloupé góly po nástřelech, 

což je velká chyba. Dokázali jsme výsledek dotáhnout, ale zápas 

se zlomil za stavu tři-tři, kdy přišla červená karta a přesilovka 

Tanga. Na úplném konci početní převahy jsme inkasovali čtvr-

tý gól. V power play jsme pak spěchali a dostali jsme pátý gól. 

Pokud chceme hrát a vyhrávat v první lize, tak nemůžeme dělat 

individuální chyby.“ 

FK ERA-PACK CHRUDIM - SK INTEROBAL PLZEŇ 4:2 (3:0)
Branky: 4. Radim Záruba, 17. Rodrigo Taverna, 19. Max, 32. Felipe - 22. Jakub Mižár, 28. Michal Štrajt.

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 3:6 (1:1)
Branky: 17. Lukáš Merkl, 33. Roman Michalec, 38. Libor Gerčák - 11. Tomáš Vobořil, 29. Jan Havlá-
sek, 35. Tomáš Vobořil, 37. Milan Lakatoš, 39. Tomáš Vobořil, 40. Karel Kaňkovský.

FC TANGO BRNO - FC RÁDIO KROKODÝL BRNO 5:4 (2:1)
Branky: 7. Radim Vlček, 7. Marko Hudaček, 23. Jakub Řezníček, 30. Bohumír Doubravský, 37. Marko 
Hudaček - 19. Tomáš Mica, 22. Vítězslav Hrubý, 24. Tomáš Veselovský, 40. Tomáš Veselovský.

TABULKA CHANCE FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 15 15 0 0 103 : 18 45

2. FC Benago Zruč n/S. 16 14 1 1 102 : 45 43

3. SK Slavia Praha 16 10 1 5 72 : 48 31

4. Nejzbach Vysoké Mýto 17 9 3 5 76 : 58 30

5. SK Interobal Plzeň 17 8 2 7 70 : 68 26

6. Rádio Krokodýl Brno 17 7 3 7 52 : 48 24

7. AC Sparta Praha 17 7 0 10 60 : 72 21

8. Helas Brno 17 6 2 9 49 : 63 20

9. FC Tango Brno 17 6 2 9 50 : 70 20

10. Mados Hradec Králové 17 4 2 11 48 : 76 14

11. Démoni Česká Lípa 17 3 1 13 56 : 120 10

12. FK Kladno 17 2 1 14 39 : 91 7
PLZEŇ VYHRÁLA 

DRUHÝ POLOČAS V CHRUDIMI 2:1
Futsalisté Chrudimi dál v CHANCE lize vítězí. V pátečním utkání 

17. kola doma porazili Plzeň 4:2, i když druhý poločas prohráli.

Skóre zápasu otevřel domácí Záruba a na 2:0 zvyšoval v 17. mi-

nutě Taverna. Ještě před přestávkou přidal třetí gól ERA-PACKu 

Max. Po přestávce dvakrát udeřila Plzeň a zápas zdramatizovala. 

Nejprve snížil Mižár a po něm se trefil Štrajt. Místo vyrovnání však 

Chrudim rozhodla, když se ve 32. minutě radoval Felipe - 4:2. 

Petr Horák, sportovní manažer Chrudimi: „Já osobně jsem 

nejednoznačný výsledek očekával. Příčinou je naše střelecká ne-

mohoucnost. Výborný výkon podal brankář hostí a někteří naši 

hráči zahráli hluboko pod své možnosti. Nicméně nechci snižovat 

herní kvalitu soupeře, zejména ve druhém poločase. Líbil se mi 

akorát výkon Radima Záruby.“

Petr Kučera, trenér Plzně: „Neměli jsme co ztratit. Začátek 

zápasu jsme přežili. Chrudim měla velký tlak. Zápas se mohl 

rozhodnout už v prvních pěti  minutách, ale domácí góly nedali. 

Poté jsme vyrovnali hru, jenže na konci první půle jsme dostali 

dva slepené góly a prohrávali jsme nula-tři. To byl docela rozdíl, 

ale ve druhém poločase jsme odehráli povedený zápas a domácí 

se museli bát až do konce. Domácí nastřelili sice spousty tyček 

inzerce

MADOS MT HRADEC KRÁLOVÉ - HELAS BRNO 7:1 (3:0)

Branky: 12. Marek Srkal, 13. David Drozd, 17. Lukáš Michal, 24. Roman Jelínek, 24. Roman Jelínek, 
32. Pavel Drozd, 34. David Drozd - 30. David Cupák.

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.chancefutsalliga.cz/
http://sportovnizurnal.cz/
http://sportovnizurnal.cz/
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Česká futsalová reprezentace 
smetla před ME Grónsko

Na začátku minulého týdne sehráli čeští futsalisté dva domácí pří-
pravné zápasy s Grónskem. První duel v Chrudimi skončil 6:0, ten dru-
hý v Hradci Králové vysoko 16:3!

 JAN JANOVSKÝ (Č. 14) ODEHRÁVÁ MÍČ PŘED DOTÍRAJÍCÍM SOUPEŘEM Z GRÓNSKA.  

„Začnu tím, s čím jsem byl nespokojený, a to bylo hlavně za-

končení. Ani nevím, jak to nazvat. Nemám slov. My nedáváme 

góly opravdu ani z dvaceti centimetrů. Jednou zakončíme vedle, 

jednou dáme tyč,“ zlobil se trenér české reprezentace Tomáš 

Neumann a pokračoval v hodnocení: „Nedaří se nám střelba 

a produktivita je z naší strany špatná. Na druhou stranu mu-

sím kluky pochválit, že se s utkáním vypořádali dobře, i když se 

hrálo na tělo, a měli tam spousty těžkých soubojů. Z naší strany 

tam nechybělo nasazení a kluci hráli jako jeden tým, ale pro-

duktivita je špatná.“

Premiéru v českém dresu na palubovce si odbyl po vyloučení 

Davida Cupáka i David Drozd. „Pro Davida je to strašně těžké. 

Ještě s námi ani jednou netrénoval. Až dnes se vrátil z hor. Oba 

Drozdy jsem chtěl nechat odpočinout, že si zahrají v úterý doma, 

ale po hloupém vyloučení Davida Cupáka, což si ještě vyříkáme, 

se David dostal do hry,“ vysvětloval trenér Neumann a dodal: 

„Mně se líbil, že se toho nebál. Ukázal, že je talent. Měl tam pěk-

né věci a je škoda, že se gólově neprosadil. To by byla pro něj 

třešnička na dortu.“

„Konečně jsme byli důrazní v koncovce a mnohem více jsme 

stříleli. Aktivní střelbou jsme získávali rohové kopy, ze kterých 

jsme dávali góly. Zápas byl mnohem lepší než v pondělí,“ sdělil 

po utkání trenér českého týmu Tomáš Neumann.

Zápas okořenil hattrick hradeckého Pavla Drozda. „Je to hezké. 

Nejstarší pan Drozd bude asi muset vyloupit banku, protože šéf 

kasy Michal Kovács si oba bratry podá. Je tam první start, hattrick 

I. ZÁPAS: ČESKÁ REPUBLIKA - GRÓNSKO 6:0 (2:0)

Branky a nahrávky: 5. Holý (Janovský), 9. Cupák (Janovský), 23. Holý (Rešetár), 23. Rešetár (Cu-
pák), 37. Janovský, 39. Hrubý  (Slováček). Rozhodčí: Cílek, O. Černý. ŽK: Cupák - Johl. ČK: 27. Cu-
pák - 29. Zeeb. Diváci: 450.

Česká republika: Vahala (Gerčák) - Kovács, Seidler, Záruba, Slováček - Rešetár, Holý, Janovský, 
Cupák - D. Drozd, Hrubý, P. Drozd, M. Mareš. Trenér Tomáš Neumann.

Grónsko: G. Petersen (Fritsen) - Johl, J. Broberg, Zeeb, Jensen - Madsen, A. Petersen, Berthelsen, 
N. Petersen - Gronvold, Bidstrup, Hermann, L. Broberg. Trenér René Olsen. II. ZÁPAS: ČESKÁ REPUBLIKA - GRÓNSKO 16:3 (6:0)

Branky a nahrávky: 9. Cupák, 9. D. Drozd (Cupák), 15. Kovács (Hrubý), 16. Rešetár (Záruba), 18. 
Záruba (Janovský), 20. Hrubý (Cupák), 21. Záruba, 22. Záruba (Rešetár), 23. P. Drozd (D. Drozd), 25. 
Kovács (D. Drozd), 26. Záruba (Holý), 27. Rešetár (Holý), 33. P. Drozd (Kovács), 35. Koudelka, 40. 
P. Drozd (Koudelka), 40. Koudelka (Kovács) - 35. Jensen, 37. Madsen, 37. Hermann (N. Petersen). 
Rozhodčí: Kresta, Cílek. ŽK: Kovács, Záruba (CZE). Diváci: 600.

Česká republika: Gerčák (Vahala) - D. Drozd, Cupák, Hrubý, Kovács - Rešetár, Záruba, Holý, Janov-
ský - Seidler, Koudelka, P. Drozd. Trenér Tomáš Neumann.

Grónsko: Petersen (Fritsen) - Jensen, Gronvold, Zeeb, A. Petersen, Madsen, Bidstrup, J. Broberg, 
Juhl, Hermann, L. Broberg, N. Petersen, Berthelsen. Trenér René Olsen.

 REPREZENTANT PAVEL DROZD (UPROSTŘED) SI VE DRUHÉM UTKÁNÍ S GRÓNSKEM ODBYL PREMIÉRU NA PALUBOVCE A HNED DAL HATTRICK. 

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
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a první branka,“ smál se Neumann a pak řekl: „Oba kluci mají vel-

ký potenciál a my je budeme zkoušet i nadále.“

V konečné nominaci došlo k jedné změně. Roman Mareš 

na EURO nepojede. „Roman je dlouhodobě nemocný, u něj to 

je na delší dobu. Dostal další antibiotika. Místo něj s námi poje-

de Tomáš Koudelka. Čekáme ještě na poslední páteční zápasy 

CHANCE ligy, poté bude definitivně jasno. Čtyři hráče máme ještě 

zraněné. Uvidíme, kdo s námi bude schopen odjet na mistrovství 

Evropy,“ pokrčil rameny Tomáš Neumann. 

 I DAVID DROZD (Č. 3) VSTŘELIL SVŮJ PREMIÉROVÝ GÓL V REPREZENTACI PRÁVĚ PROTI GRÓNSKU. 

PROGRAM ČR NA ME 2016 V SRBSKU
Česká republika - Ázerbájdžán (pátek 21:00, Bělehrad)

Česká republika - Itálie (neděle 21:00, Bělehrad)

NOMINACE ČR
Brankáři: Ondřej Vahala (Slavia Praha), Libor Gerčák (Nejzbach Vysoké Mýto). 

Hráči: Michal Kovács (ERA-PACK Chrudim), Tomáš Koudelka (ERA-PACK Chrudim), Marcel 
Rodek (Benago Zruč n. S.), Michal Holý (Red Devils Chojnice), Jiří Novotný (Slavia Praha), Matěj 
Slováček (ERA-PACK Chrudim), Jan Janovský (Rekord Bialsko-Biala), Lukáš Rešetár (ERA-
-PACK Chrudim), Vítězslav Hrubý (Rádio Krokodýl Brno), Radim Záruba (ERA-PACK Chrudim), 
Michal Seidler (Raba ETO Györ), David Cupák (Helas Brno).

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://chancefutsalliga.cz/
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www.chancefutsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

http://www.chancefutsalliga.cz/
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 TURNAJE SE ZÚČASTNILO SEDM KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ. 

Turnaj O pohár předsedy Řídící komise Čech

vyhrál Ústecký kraj

Sportovní hala v Chebu byla ve dnech 22. - 23. ledna dějištěm tradič-
ního turnaje ročníků U14 O pohár předsedy řídící komise Čech, který 
společně organizovala Fotbalová asociace České republiky a Karlo-
varský krajský fotbalový svaz.

Sedm krajských výběrů se ve dvou dnech utkalo v rámci jedné 

skupiny systémem každý s každým. Prostředí chebské sportovní 

haly nejvíce svědčilo výběru Ústeckého kraje, který během turna-

je neztratil ani bod a s úctyhodným skóre 48:16 zaslouženě obsadil 

první příčku před Pražským fotbalovým svazem a Středočeským 

krajem. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jindřich Nováček 

z Plzeňského KFS, nejlepším střelcem Adam Toula z Pražského 

FS, který vstřelil 10 branek a nejlepším brankářem byl vyhlášen 

Václav Cízler z Jihočeského KFS. 

 VÍTĚZNÝ POHÁR PUTUJE DO ÚSTECKÉHO KRAJE. 

VÝSLEDKY TURNAJE
PÁTEK 22.1.2016

Ústecký KFS - Liberecký KFS 7:0 * Plzeňský KFS - Pražský FS 1:3
Jihočeský KFS - Karlovarský KFS 6:1 * Středočeský KFS - Ústecký KFS 3:10

Liberecký KFS - Plzeňský KFS 1:5 * Pražský FS - Jihočeský KFS 10:3
Karlovarský KFS - Středočeský KFS 1:10 * Ústecký KFS - Plzeňský KFS 9:6

Jihočeský KFS - Liberecký KFS 6:7 * Karlovarský KFS - Pražský FS 3:9
Plzeňský KFS - Středočeský KFS 3:8 * Jihočeský KFS - Ústecký KFS 0:7

SOBOTA 23.1.2015

Pražský FS - Liberecký KFS 7:1 * Karlovarský KFS - Plzeňský KFS 3:7
Středočeský KFS - Jihočeský KFS 9:2 * Pražský FS - Ústecký KFS 2:6

Liberecký KFS - Karlovarský KFS 5:2 * Pražský FS - Středočeský KFS 5:1
Plzeňský KFS - Jihočeský KFS 4:4 * Ústecký KFS - Karlovarský KFS 9:5

Liberecký KFS - Středočeský KFS 4:11

KONEČNÉ POŘADÍ
1. místo: ÚSTECKÝ KFS

2. místo: PRAŽSKÝ FS * 3. místo: STŘEDOČESKÝ KFS * 4. místo: PLZEŇSKÝ KFS
5. místo: LIBERECKÝ KFS * 6. místo: JIHOČESKÝ KFS * 7. místo: KARLOVARSKÝ KFS

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.synotliga.cz/text/64-chance-index.html
http://www.fotbal.cz
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Fotbalové asociace České republiky
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Příští číslo Gólu vyjde 
v úterý 9. 2. 2016.
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ
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