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Vážení čtenáři!

Jarní část ligové soutěže má za sebou teprve tři 

kola, ale ve vedoucí trojici již došlo k pořádnému 

zemětřesení. Po podzimu třetí sparťané se herně 

trápí a ztratili tři body po porážce v Jablonci. Vedou-

cí Plzeňané již svým soupeřům odevzdali bodů pět, 

přičemž nejvíce je rozhodně trápí tři, které v neděli 

přenechali v jarním šlágru slávistům. Ti jako jedi-

ní z adeptů na titul na jaře nezaváhali a po zásluze 

se vyhoupli do čela tabulky, kde mají čtyřbodový 

náskok na Západočechy. I když ti mají dohrávku 

s Bohemians k dobru, tahají nyní za kratší konec. 

„Sešívané“ barvy háji i exsparťan Josef Hušbauer. 

V březnu sedmadvacetiletý záložník se vypracoval 

v nepostradatelnou oporu svých dřívějších největ-

ších rivalů a pro Gól vypráví nejen o tom, jak jej při-

jali slávističtí příznivci. Na jeden titul dosáhl na Let-

né, nyní doufá, že další mistrovský pohár zvedne 

v červenobílém dresu. To sparťan Aleš Čermák 

přiznává, že porážka v Rostově neznamenala jen 

vyřazení z play off Evropské ligy, ale zasadila po-

řádnou ránu do sebevědomí týmu, který má k titu-

lu nyní hodně daleko. A chcete vědět, jak se každý 

půlrok buduje zcela nový tým? Pak vám to prozradí 

liberecký kouč Jindřich Trpišovský!

Tak příjemné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

http://www.o2tv.cz/
http://www.vstupenkyfotbal.cz/
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STALO SE... STALO SE...

 „Myslím si, že nás hodně srazila vysoká porážka v Rostově. Měli jsme za sebou povede-

nou zimní přípravu včetně výsledků z utkání se silnými soupeři. Byla to prostě nečekaná 

facka, ze které se stále bohužel nemůžeme probrat. Čekali jsme, že Rostov bude hrát jed-

noduchý fotbal s nakopávanými balony na svoje vysoké útočníky. Nechytili jsme úvodních 

deset-patnáct minut, ale po inkasovaném gólu jsme se postupně začali dostávat do hry. 

Měli jsme pár slibných, ale nedotažených akcí, byli jsme i silnější na míči, jenže pak uviděl 

Tiémoko (Konaté) červenou kartu a ještě do přestávky jsme dostali další dva laciné góly. 

Když pak jdete do druhé půle za stavu 0:3 a ještě k tomu v deseti lidech, tak se s nepřízni-

vým výsledkem už toho moc dělat nedá…

 „TAKHLE PĚKNÝ GÓL JSEM JEŠTĚ ASI NEDAL!“
Čekaly nás potom v rychlém sledu další zápasy, prakticky po dvou dnech jsme šli do ma-

lého pražského derby doma s Bohemkou, které jsme nutně potřebovali vyhrát. Povedla 

se mi v první půli dalekonosná střela tak z pětadvaceti metrů, která se otřela o břevno 

a spadla do sítě. Původně to vypadalo, že půjde těsně nad, tak jsem ji tlačil očima co nejvíc 

dolů a povedlo se to! Takhle pěkný gól jsem asi ještě nedal, navíc byl vůbec první v dresu 

Sparty a hlavně měl pro nás i tříbodovou cenu.

„ČERNOU TEČKU PŘINESL LOS OSMIFINÁLE…“
V odvetě na Letné s Rostovem jsme chtěli napravit špatný dojem z Ruska, tajně jsme 

možná doufali, že bychom při povedeném začátku a nějakém vstřeleném gólu mohli hos-

tům ještě zatopit. Jenže místo toho jsme už v úvodní čtvrthodince nepohlídali jejich první 

vážnější akci a ohledně postupu už nebylo co řešit.  Ve zbytku zápasu hrál soupeř už jen 

údržbu a jen co potřeboval. A o den později jsme se dočkali černé tečky, když našemu pře-

možiteli vylosovali do osmifinále Evropské ligy Manchester United, který si většina z nás už 

přála při prosincovém losu pro jaro…

 PREMIÉRU V PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY SI ODBYL NA LETNÉ 
 V ODVETĚ S ROSTOVEM, REMÍZA 1:1 ALE SPARTĚ NA POSTUP NESTAČILA…  

Fotbalový týden Aleše Čermáka

„Z rostovské facky jsme se 

ještě neprobrali…“

I když nosí kapitánskou pásku v reprezentační „je-
denadvacítce“, se kterou postoupil z těžké kvalifikač-
ní skupiny na mistrovství Evropy, které se bude ko-
nat letos v červnu v Polsku, o trvalé místo v základní 
sestavě pražské Sparty záložník ALEŠ ČERMÁK  
neustále bojuje, byť se na jaře zatím blýská na lepší 
časy. Alespoň z jeho pohledu, neboť na Letné je ak-
tuálně ke spokojenosti pořádně daleko…

 ŠIKOVNÝ STŘEDOPOLAŘ ALEŠ ČERMÁK SE V NOVÉM ROCE 
 ZABYDLEL V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ PRAŽSKÉ SPARTY. 

  Vstupenky 
na Litvu již v prodeji
Od minulé středy se začaly prodávat vstupen-
ky na přípravné utkání mezi českými fotbalisty 
a Litvou, které se uskuteční ve středu 22. března 
od 18 hodin v Ústí nad Labem. Fanoušci si pro-
střednictvím webu www.vstupenkyfotbal.cz 
budou moci koupit lístky ve třech cenových rela-
cích za 100, 200 a 300 korun. Národní tým se v Ústí 
nad Labem představí poprvé v historii a zápas 
pro něj bude přípravou na utkání kvalifikace mis-
trovství světa 2018 na půdě San Marina v neděli 
26. března. Reprezentanti stráví na severu Čech 
celkem čtyři dny a čeká je například otevřený 
trénink. „V Ústí nad Labem bude národní tým hrát 
poprvé a nadšení tomu odpovídá. Registrujeme 
velký zájem o vstupenky i veškeré další akce, kte-
ré budou s pobytem české reprezentace spojeny,“ 
říká mluvčí reprezentačního týmu Pavel Pillár.

  Kadeřábek 
bude chybět déle
Vynucená pauza českého obránce Pavla Kadeřáb-
ka z Hoffenheimu, který si obnovil lednové zranění 
lýtka, se ještě o týden protáhne. „Pavel bude 
chybět také proti Freiburgu,“ říká Julian Nagels-
mann, kouč aktuálně čtvrtého týmu bundesligy, 
a optimisticky dodává: „Rehabilitace je na dobré 
cestě a brzy by se už měl zapojit do tréninku.“ Čty-
řiadvacetiletý reprezentační bek v aktuální sezoně 
odehrál za Hoffenheim dvacet zápasů a dal dva 
góly. Ze sedmi jarních kol zmeškal kvůli zranění 
tři utkání, naposledy chyběl o víkendu doma proti 
Ingolstadtu. Při březnovém reprezentačním srazu 
by měl být už trenéru Karlu Jarolímovi k dispozici.

  Zemřel Josef Kořínek
Ve věku nedožitých osmdesáti let zemřel 1. března 
bývalý ligový hráč a dlouholetý fotbalový funk-
cionář PhDr. Josef Kořínek. Někdejší juniorský 
reprezentant Československa hrával za pražské 
kluby Bohemians, Motorlet a Spartu. Další část své 
kariéry prožil v Pardubicích v dresu Dukly a VCHZ. 
Po jejím skončení zastával různé funkcionářské 
pozice, byl předsedou Výboru fotbalového svazu 
Českého ústředního výboru ČSTV, předsedou Ko-
mise delegátů Řídící komise fotbalu v Čechách a až 
do roku 2009 také předsedou Pardubického kraj-
ského fotbalového svazu. V roce 2011 byl za svoji 
práci ve prospěch fotbalu oceněn nejvyšším fotba-
lovým vyznamenáním, Cenou dr. Václava Jíry.

  Látal skončil 
na lavičce Gliwic
Fotbalisty Gliwic už nevede český trenér Radoslav 
Látal, neboť polský klub mu vypověděl smlouvu, 
kterou měl i na příští sezonu. Končí i jeho asistenti 
Bogdan Wilk a bývalý reprezentační gólman Ladi-
slav Maier. Sedmačtyřicetiletý vicemistr Evropy 
z Anglie 1996 převzal Gliwice na jaře 2015, kdy 
splnil úkol - Piast zachránit v Ekstraklase. V mi-
nulé sezoně dovedl tým k senzačnímu druhému 
místu v polské lize a byl zvolen nejlepším trené-
rem soutěže. Loni v létě se však dostal do sporu 
s vedením klubu a skončil. Po dvou měsících se 
ale s Gliwicemi usmířil a vrátil se na lavičku.  
Piastu se však na jaře vůbec nedaří a místo posu-
nu do horní poloviny tabulky se propadl po sérii 
pěti porážek na předposlední místo. Vedení klubu 
se proto rozhodlo Látala odvolat. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/


76

66 7

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 7.3.2017
10/2017

Úterý 7.3.2017
10/2017 AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

KALENDÁRIUM

 MARTIN FRÝDEK ST. 

 „UŽ SI NEMŮŽEME DOVOLIT DALŠÍ ZTRÁTY!“
Musíme v neděli zabrat a naplno bodovat v Mladé Boleslavi, která také není v ideálním 

fotbalovém rozpoložení a hodně dlouho čeká na výhru v lize. O to těžší zápas nás tam v so-

botu čeká, bohužel kvůli čtyřem žlutým kartám nebude hrát „Lafi“ (David Lafata). Snad 

nedojde k dalším zdravotním absencím, které nás v této sezoně postihují. Musím zaklepat 

na dřevo, naštěstí se mě to netýká, snad jsem si smůlu dopředu vybral už na podzim, kdy 

jsem dlouho marodil s předním svalem a úponem na levé noze. Vzhledem k tomu, jak se 

situace na špici tabulky vyvíjí, nesmíme si už dovolit další bodové ztráty, aby nám největší 

soupeři Slavia s Plzní ještě výrazněji neutekli. Třeba budeme mít proti „Bolce“ na své stra-

ně také i potřebné fotbalové štěstí, které se nám nyní dost vyhýbá…

 „EURO V POLSKU SE UŽ POMALU BLÍŽÍ!“
Na konci března budeme mít první letošní sraz s reprezentační „jedenadvacítkou“, bě-

hem něhož sehrajeme i dva přípravné zápasy s týmy Slovenska a pořadatelského Polska, 

které se stejně jako my probojovaly na červnové mistrovství Evropy. Až budeme s kluky 

zase po delší době pohromadě, nejspíš si teprve v hlavách uvědomíme, jak se šampionát 

v Polsku rychle blíží! Samozřejmě se na něj moc těším a tajně doufám, že pro nás neskončí 

už po třech zápasech ve skupině. Je fajn, že si už nyní v tříměsíčním předstihu osaháme, 

kde budeme v polských městech v červnu bydlet, trénovat a hrát.“ 

„DOSTALI JSME KRUTOU LEKCI Z EFEKTIVITY!“
V Jablonci jsme nepodali špatný výkon, i když tomu konečný výsledek neodpovídá. Měli 

jsme víc ze hry, byli dost často u vápna Jablonce, jenže nám buď scházel důraz, nebo po-

třebný poslední krok, abychom se dostali do koncovky. Severočeši nám uštědřili krutou 

lekci z efektivity. Hned jejich první střela na naši branku skončila v síti a do přestávky se 

Mehanovič přesně trefil ještě podruhé. Pak už jsme jen bušili do plných, možná kdybychom 

vstřelili kontaktní gól, tak jsme ještě mohli zápas otočit. Jenže jsme v závěru dostali třetí 

a proměněná penalta v nastavení byla pouze čestným úspěchem.

„ANI BRZKÉ VEDENÍ NÁS NEZBAVILO KŘEČOVITOSTI…“
V sobotním dalším malém pražském derby s Duklou jsme si naopak nemohli stěžovat 

na rychle vstřelený vedoucí gól. Pepa Šural ho dal už po pár minutách. Uklidnilo nás to ale 

jen na chvíli, postupem času jsme zase hráli zbytečně křečovitě, místo kombinací dopředu 

létaly nakopávané balony, což je pro nás záložníky vždy dost nepříjemná situace, protože 

jste vlastně mimo hru. A protože jsme nepřidali gólovou pojistku, i když jsme k tomu měli 

poměrně dost možností, neboť Dukla s postupem času hrála stále otevřenější fotbal, zase 

jsme se klepali, abychom o nejtěsnější náskok nakonec nepřišli. Všichni jsme cítili, že to 

nebylo z naší strany ideální, také fanoušci dali svým pískotem najevo nespokojenost.

ALEŠ ČERMÁK * Narozen: 1. října 1994 * Výška: 180 cm * Váha: 74 kg * Stav: svobodný, 
přítelkyně Dominika * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Sparta Praha (2004-2013), Loko Vltavín (2014), FC Hradec Králové 
(2014-2015), FK Mladá Boleslav (2015-2016), Sparta Praha (2016-?)
Největší úspěchy: účast na mistrovství světa hráčů do 17 let (Mexiko 2011), postup 
na EURO 2017 hráčů do 21 let v Polsku, postup do play-off Evropské ligy (2016) 

 LOŇSKOU SEZONU STRÁVIL MLADÝ ZÁLOŽNÍK NA HOSTOVÁNÍ V MLADÉ BOLESLAVI, 
 KTERÉ ŠESTI LIGOVÝMI GÓLY POMOHL KE KONEČNÉMU ČTVRTÉMU MÍSTU.  

STALO SE...

 V DRESU „JEDENADVACÍTKY“ BUDE ALEŠ ČERMÁK V LÉTĚ 
 BOJOVAT O ÚSPĚCH NA MISTROVSTVÍ EVROPY V POLSKU. 

  Schick zlomil 
poslední Pescaru
Mladý český útočník Patrik Schick pečetil v ital-
ské Serii A výhru Sampdorie Janov nad Pescarou 
3:1. Dal už sedmý gól v sezoně, z toho šestý jako 
střídající hráč, čímž se nemůže pochlubit žádný 
jiný fotbalista působící v pěti nejprestižnějších ev-
ropských soutěžích! Další dvě branky má na kontě 
z utkání Italského poháru s Cagliari. Jedenadva-
cetiletý reprezentační forvard v zápase s Pesca-
rou, kterou nově vede český trenér Zdeněk Zeman, 
odehrál poslední půlhodinu. V 68. minutě převzal 
míč na hranici velkého vápna po přihrávce Bruna 
Fernandese a poslal jej přesně k tyči. Definitivně 
tím zlomil odpor hostů. Devětašedesátiletému 
krajanovi na jejich lavičce tak zároveň pokazil jubi-
lejní 1000. zápas, které pražský rodák odkoučoval 
v profesionálních soutěžích.  

  Dočkalova remízová 
čínská premiéra
Reprezentační záložník Bořek Dočkal má za sebou 
první start v čínské lize. Nová posila týmu Che-
-nan Ťien-jie nastoupila v jeho základní sestavě 
a v úvodním utkání nové sezony přispěla k bez-
brankové remíze s Che-pej CFFC. Osmadvaceti-
letý středopolař, který do Che-nanu přišel před 
týdnem z pražské Sparty za 230 milionů korun, 
odehrál celý zápas. Byl ústřední postavou útoč-
ných akcí domácích, rozehrával jejich standardní 
situace a spolu s Christianem Bassogogem se 
dostal i do největších šancí zápasu. Při své čínské 
premiéře nastoupil proti sedmému celku minulého 
ročníku, který vede bývalý kouč Manchesteru City 
nebo Realu Madrid Manuel Pellegrini. V Che-peji 
také působí vicemistr světa a někdejší útočník 
Paris St. Germain či Neapole Ezequiel Lavezzi se 
záložníkem Hernanesem, který má za sebou an-
gažmá v italských velkoklubech Laziu Řím, Interu 
Milán a Juventusu. 

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

7. BŘEZNA

1896 Karel Koželuh 1923 2/1

1904 Ladislav Ženíšek 1926-1935 22/0

1906 Jaroslav Burgr 1929-1939 57/0

1930 Václav Pavlis 1949.1952 2/0

1960 Jozef Chovanec 1984-1992 52/4

1971 Edvard Lasota 1995-1998 15/2

8. BŘEZNA

1962 Július Bielik 1983-1990 18/0

9. BŘEZNA

1969 Martin Frýdek st. 1991-1997 37/4

1990 Lukáš Hejda 2014 1/0

10. BŘEZNA

1968 Pavel Srníček 1994-2001 49/0

11. BŘEZNA

1944 Jozef Desiatnik 1970-1971 5/0

12. BŘEZNA

1944 Jozef Jarabinský - - - - - - - -

1986 František Rajtoral 2012-2014 14/0

1992 Jiří Skalák 2015-? 16/0

13. BŘEZNA

1957 Jozef Kukučka 1981-1985 7/0

1958 Ján Kocian 1984-1992 26/0

1963 Michal Hipp 1990-1991 5/0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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REKORDY
v opačném gardu

První jarní šlágr Slavia-Plzeň sledovala v Edenu 
nejvyšší ligová návštěva od dubna 2014, kdy se hrá-
lo derby pražských „S“. Tehdy ho na Letné vidělo 
19 089 fanoušků, tedy o pouhých pět více. Rekord 
mohl v neděli odpoledne padnout, kdyby na tribuny 
zavítali opravdu všichni držitelé vstupenek. Volná 
místa byla totiž za oběma brankami.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Nebo že by někteří snaživci při koupi většího počtu dopředu 

kalkulovali s předzápasovou „přirážkou“, ze které nakonec sešlo? 

Červenobílí se každopádně přiblížili průměrné návštěvnosti, kte-

rou mají v této sezoně jejich největší rivalové Sparta s Plzní.

Druhý rekord už tak lichotivý pro tuzemskou nejvyšší soutěž 

není. V 19. kole totiž padlo v osmi zápasech pouhých sedm bra-

nek, což je nejméně v její historii. Dosavadním minimem bylo 

devět gólů, což se stalo třikrát, naposledy v sezoně 2009/2010. 

Z dosavadních 709 kol samostatné české ligy se jen sedmkrát 

přihodilo, že by nepadlo více než deset branek, z toho dvakrát 

během posledních tří týdnů… Slovácko, Zlín a Bohemians 1905 

jsou zatím bez jediné radosti ze vstřeleného gólu, tým z Uher-

ského Hradiště se může „pochlubit“ dokonce třemi bezbranko-

vými remízami v řadě!

Tento strmý propad ve střelecké efektivitě pochopitelně 

k atraktivnosti nepřispívá, navíc se týmy nemohou letos vymlou-

vat na těžké terény, neboť navzdory mrazivému prosinci i lednu se 

počasí s únorovým příchodem zdejšího fotbalového jara rapidně 

oteplilo. Nezbývá než doufat, že s příchodem toho kalendářního 

se snad probudí střelci z tvrdého zimního spánku. Do té doby nás 

ještě ale čekají další dvě prvoligová kola… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Druhý nejlepší střelec reprezen-
tační historie MILAN BAROŠ se dočkal 
druhé trefy v libereckém dresu, když 
těsně před odchodem šaten doklepl 
do odkryté příbramské branky ideální 
přihrávku Bartla.

Baroš složil 
gólový reparát

Pětatřicetiletý útočník, který ve veledůle-
žitém záchranářském utkání nastoupil s kapi-
tánskou páskou (její nový jarní nositel obránce 
Coufal se v minulém týdnu zranil), ukončil už 
neúměrně dlouhé čekání Slovanu na gólový 
zápis a zároveň sám složil i střelecký reparát 
za neproměněnou penaltu dvě minuty předtím. 
Člen Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL 
si tak polepšil na 122 branek, „utekl“ vice-
mistrovi světa z Chile 1962 Václavu Maškovi 
a jen jeden přesný zásah mu chybí k dostižení 
stříbrného „Římana“ Antonína Puče s brněn-
sko-vídeňským ostrostřelcem René Wagne-
rem. Severočeši by další branky „Baryho“ 
potřebovali jako sůl, aby se co nejdřív zbavili 
sestupových starostí i nelichotivého primátu 
stále nejméně efektivního týmu nejvyšší sou-
těže v této sezoně… 

 MILAN BAROŠ 

 GÓLOVĚ CHUDÝ ZÁPAS VIDĚLI V TOMTO KOLE I FANOUŠCI NA LETNÉ, 
 KDE SPARTA ZDOLALA PRAŽSKÉHO RIVALA DUKLU 1:0 ZÁSLUHOU TREFY JOSEFA ŠURALA. 

 EDEN SE PŘI NEDĚLNÍM ŠLÁGRU SLAVIA - SPARTA ZAPLNIL 19 084 DIVÁKY! 

AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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KRESBA TÝDNE

Stoprocentní jarní bodový start, potvrzený výhrou 

v nedělním šlágru nad úřadujícím plzeňským mis-

trem v Edenu, roztlačil slávistickou mašinu na trasu 

do vysněné cílové stanice jménem TITUL. 

http://www.o2tv.cz/
http://pumastore.cz/
http://top4football.cz/
http://top4football.cz/


Poslední roky zažil v utkáních proti Plzní především pády. V dresu 
Sparty s Viktorií většinou prohrával, sledoval, jak letenským bere 
jeden titul za druhým. Teď může záložník Slavie Josef Hušbauer 
se Západočechy zúčtovat. Po nedělní výhře na Plzní 1:0 ve šlág-
ru jara nasadili červenobílí k čtyřbodovému trháku, udělali velký 
krok k mistrovskému titulu. „Je to ale ještě hodně daleko,“ uvědo-
muje si zkušený plejer.

Josef Hušbauer:Josef Hušbauer:

„Titul?
To by byla
bomba!“

„Titul?
To by byla
bomba!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

 Jak s odstupem 24 hodin utkání s Plzní hodnotíte?

„Nebyl to asi bůhvíjaký fotbal, soustředili jsme se hodně na de-

fenzivu, abychom zbytečně neinkasovali. Plzeň zahájila dobře, víc 

držela míč, my jsme se dostali do hry až kolem dvacáté minuty. 

Začali jsme hrát po zemi, což byl náš cíl. Dostávali jsme se do po-

lošancí, ale stále to nebylo ideální.“

	 Po přestávce to bylo podle vašich představ?

„Ještě víc jsme kombinovali, vytvářeli jsme si solidní příležitos-

ti, které se nám nedařilo proměňovat. Ale nakonec jsme rozhodli 

ze standardky, které jsme zahrávali výborně. Mám pocit, že jsme 

zvítězili zaslouženě, Plzeň neměla šanci ani žádnou nebezpečnou 

střelu.“

	 Nakolik ovlivnilo zápas vyloučení hostujícího obránce 

Řezníka v 72. minutě?

„Jít do deseti v takovém utkání není pro postižený celek dobré. 

To se potvrdilo, přesilovku jsme využili.“

	 Zlomili byste Plzeň i tak?

„To samozřejmě nemůžu soudit, ale myslím, že by tam něco 

spadlo. Každopádně, vyloučení nám pomohlo.“

 V SOUBOJI DVOU ZKUŠENÝCH SE V NEDĚLI RADOVAL SLÁVISTA JOSEF HUŠBAUER, 
 ZATÍMCO PLZEŇAN ROMAN HUBNÍK MUSEL ZKOUSNOUT NEPŘÍJEMNOU PORÁŽKU. 

	 Po osmigólových hodech v Příbrami byli fanoušci natě-

šení, brali jako jistou věc, že Viktorii přejedete. Bylo to zrádné?

„Cítili jsme od fanoušků velké očekávání. Někteří lidé si zřejmě 

mysleli, že dáme Plzni tři čtyři branky. Ale tak to není. Bylo jasné, 

že utkání bude jiné. Pro nás se jednalo o první těžkou zkoušku, šli 

jsme na trávník s velkou pokorou.“ 

	 Kolem sebe máte nezkušené hráče. Nebál jste se, že 

s nimi důležitost utkání zamává?

„Ani ne. Věřil jsem, že problém nebude. Pořádně se namotivo-

vali, bojovali na doraz. Zvládli to skvěle.“

 JOSEF HUŠBAUER ODEHRÁL V PROBÍHAJÍCÍ SEZONĚ VE SLAVII NEJVÍC ZÁPASŮ - 19, 
 KANONÝR MILAN ŠKODA JEN O JEDEN MÉNĚ A MURIS MAŠANOVIČ NASTOUPIL SEDMNÁCTKRÁT. 

„Zpočátku jsem 
z hlediště schytával 

sparťanskou minulost 
každou chvíli!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 VE SPARŤANSKÉM DRESU SE JOSEFOVI HUŠBAUEROVI A JEHO TEHDEJŠÍM LETENSKÝM SPOLUHRÁČŮM PROTI PLZNI PŘÍLIŠ NEDAŘILO… 

	 V dresu Sparty jste s Plzní neměl dobrou bilanci. O to 

víc vás její skalp těší?

„Jsem moc rád, že jsme ji porazili, nemám s ní vůbec dobré 

zkušenosti. Ve Spartě jsem s Viktorkou poslední roky prohrával, 

navíc byla většinou před námi, vyhrávala tituly, které jsme chtěli 

mít my.“

	 Byl to pro vás nejemočnější zápas ve Slavii?

„Stoprocentně. Byl to velký zápas, šlo o první místo, o titul, 

přišla spousta lidí. Fanoušci Slavie na takovou chvíli dlouho če-

kali. Je to pro nás hodně důležitá výhra.“

	 Dá se nazvat klíčem k titulu?

„Udělali jsme první zásadní krok, abychom k němu došli. Ale 

do konce jich zbývá ještě hodně, uvědomujeme si, že je to pořád 

daleko. Teď je to už jen na nás, jestli v květnu zvedneme nad hla-

vu pohár.“

	 Byli byste už zklamní, pokud by se to nezdařilo?

„Možná trošku ano. Náš cíl je ale stále stejný, a sice skon-

čit do třetího místa. To už bychom měli uhrát, spokojení bude-

me i s druhou příčkou. Ovšem v tuto chvíli si jdeme za titulem, 

máme k němu nejblíž.“

 … ZATO V TOM SEŠÍVANÉM NAŠLÁPL NEDĚLNÍ VÝHROU NAD VIKTORIÍ K VELKÉ ŠANCI NA ZISK TITULU. NA OBOU SNÍMCÍCH BOJUJE S TOMÁŠEM HOŘAVOU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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nejvýš na třetí, čtvrtou příčku. Že si to sedne až tak hezky a bude-

me blízko titulu, jsem určitě nečekal. Je to pro mě velké překva-

pení. Samozřejmě moc příjemné.“

	 Kde nastal bod zlomu? Příchodem trenéra Šilhavého?

„Asi jo. Prostě se sáhlo ke změně, začali jsme se víc zaměřo-

vat na taktiku. Chytili jsme se, pomohlo nám strašně moc derby 

na Spartě. V té době se nám příliš nedařilo, nejeli jsme na Letnou 

v roli favorita. Zápas nás nakopl, potom jsme najeli na vítěznou 

vlnu. Nyní zažíváme euforii, mančaft valí.“

	 Přijali vás i díky tomu fanoušci Slavie za svého?

„Doufám, že tomu tak je.“

	 Nepokřikují už na vás, nezazlívají vám sparťanskou mi-

nulost?

ROZHOVORROZHOVOR

 BÝVALY DOBY, KDY JOSEF STÁVAL V DERBY PRAŽSKÝCH „S“ NA OPAČNÉ 
 STRANĚ BARIKÁDY, COŽ MU FANOUŠCI SLAVIE DÁVALI PO PŘESTUPU POCÍTIT… 

	 Cítíte z týmu nadšení a víru, že se titul povede?

„Vyzařuje z něj velké odhodlání. Proti Plzni jsme šli až do konce 

za třemi body, uvnitř jsem byl přesvědčený, že tam ten jeden gól 

prostě dostaneme. Mužstvu věřím, kluci jsou hladoví po úspěchu. 

O titul hrají poprvé, je to znát.“

	 Vy jste o nejvyšší příčky bojoval ve Spartě. Co je zapotře-

bí, aby Slavia vydržela v nastoupené cestě?

„Nepřemýšlet, co bude za čtyři, pět kol, co nás všechno čeká. 

Nespekulovat, s jakým soupeřem by to mohlo být těžší, s kterým 

naopak lehčí. Zkrátka, mít v hlavě jen ten příští duel. V našem pří-

padě Teplice. O titulu rozhodují z velké míry právě zápasy s, v uvo-

zovkách, slabšími týmy.“

	 Z pozice zkušeného borce působíte na spoluhráče, aby 

nelétali v oblacích?

„Jsme zkušení tři, kromě mě ještě Milan Škoda a Jirka Bílek. 

Kabinu máme, myslím, pod kontrolou.(směje se) Upřímně, klu-

kům ani není extra potřeba cokoli říkat. Vědí dobře, v jak komfort-

ní situaci jsme. Nedovolí si nic podcenit.“

	 Vyzařuje touha po titulu i z vedení?

„Spíš nás uklidňují. Budou prý rádi, pokud splníme naši priori-

tu, tedy být do třetího místa. S tím, že pokud se povede titul, bude 

to bonus navíc.“

	 Uvědomujete si, že pokud se Slavií získáte titul, ocitnete 

se v malé skupince fotbalistů, kteří ligu vyhráli v dresech obou 

pražských S?

„Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu mít tuto možnost, 

považoval bych ho za šílence.(smích) Ale rozhodně nejsem proti. 

Ve Slavii jsem přes rok, dalo se všechno rychle dohromady. Titul, 

to by byla bomba.“

	 Nečekal jste tak bleskový progres?

„Každý půlrok přicházela spousta nových hráčů, čekalo se, až 

si to sedne. Po špatném vstupu do sezóny jsme opravdu pomýšleli 

 … ALE V TOMTO ROČNÍKU POMOHL SLÁVISTŮM POKOŘIT SPARŤANY NA JEJICH STADIONU 2:0! 

Josef Hušbauer
Narozen: 16. března 1990 * Výška: 182 cm * Váha: 72 kg * Stav: 
manželka Petra, syn Josef (3) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Sparta Praha (1996-2007), Vysočina Jihlava 
(2007-2008), Viktoria Žižkov (2008-2009), 1.FK Příbram (2009-
2010), Baník Ostrava (2010-2011), Sparta Praha (2011-2015), Cagli-
ari Calcio (Itálie, 2015), Sparta Praha (2015), Slavia Praha (2015-?) * 
Reprezentace: 9 zápasů, jeden gól * Česká liga: 193/44
Největší úspěchy: mistr české ligy (2014), vítěz Poháru FAČR 
(2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014), postup do play-off Evrop-
ské ligy (2012, 2015), nejlepší střelec Gambrinus ligy (2014)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 POKUD SE BUDE JOSEFOVI HUŠBAUEROVI VE SLAVII DAŘIT, MŮŽE PŘIDAT K DOSAVADNÍM 
 DEVÍTI REPREZENTAČNÍM STARTŮM JEŠTĚ DALŠÍ. VŽDYŤ MU LETOS BUDE TEPRVE 27 LET… 

„Teď už moc ne. Zpočátku jsem to očekával, z hlediště jsem to 

schytával každou chvíli. Myslím, že fanoušci jsou rádi, že se daří 

týmu, mě neřeší.“

	 Zvažoval jste předloni kvůli řevnivosti Sparty a Slavie 

svůj přesun do Edenu?

„Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Šel jsem do toho s tím, 

že to nebude v topu, že si fanoušky získám pouze výkony na hřiš-

ti. Když budu dřít, nechám na trávníku duši, budu týmu platný. 

Přestože to v úvodu nebylo z mojí strany bůhvíjaké, jsem rád, že 

se všechno v dobré obrátilo.“

	 Byl okamžik, že jste si přestup vyčítal?

„Byly takové chvíle, nejvíc po neproměněné penaltě s Teplice-

mi v nastaveném čase, kdy mi to fanoušci dávali hodně najevo. To 

bylo pro mě nejtěžší období ve Slavii. Ale zakousnul jsem se.“

	 Nastává triumfem nad Plzní čas Slavie? Bude českému 

fotbalu nadcházející roky dominovat?

„Přál bych si, aby mančaft zůstal pohromadě a ustálil se. Aby 

pořád nepřicházeli a neodcházeli hráči ve velkém. Pokud jádro 

zůstane, pár let by mohla být Slavia nahoře.“ 

„Pokud jádro zůstane, 
může být Slavia 
pár let nahoře!“

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

Fotbalové asociace České republiky

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

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

Použitím originálního příslušenství lze Starjet využít po celý rok.

Starjet
 ČESKÉ TRAKTORY PRO ČESKÉ STADIONY

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

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

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


Slávisté jsou 
v trháku!  
Po výhře 1:0 nad Plzní se slávisté 
odpoutali právě od úřadujícího mistra 
na čtyřbodový odstup a posílili naděje 
na celkový ligový triumf. Viktoriáni 
však mají k dobru odložený mač 
s Bohemians 15. března. Třetí sparťané 
ztrácejí na Západočechy dva body…

 19. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Slávisté jsou 
v trháku!  
Po výhře 1:0 nad Plzní se slávisté 
odpoutali právě od úřadujícího mistra 
na čtyřbodový odstup a posílili naděje 
na celkový ligový triumf. Viktoriáni 
však mají k dobru odložený mač 
s Bohemians 15. března. Třetí sparťané 
ztrácejí na Západočechy dva body…
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Liberec se dostal do nepříjemné situace. Ambiciózní 
klub, v jehož kádru ale pravidelně každý půlrok pro-
běhne značný průvan, se pohybuje blízko sestupových 
příček. Po nedělní výhře 2:1 nad Příbramí spadl tre-
nérovi JINDŘICHU TRPIŠOVSKÉMU ze srdce pořádný 
balvan. Slovanu se nyní dýchá o něco lépe.

Jindřich Trpišovský: 
„S Příbramí to byl pro mě

nejtěžší zápas!“

 PO NEVYDAŘENÉM PODZIMU MÁ JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ 
 V DRUHÉ POLOVINĚ SEZONY JASNÝ ÚKOL – UDRŽET SLOVAN V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI.  

 Cítíte po vítězství nad Příbramí velkou úlevu?

„Oddechl jsem si hodně. Mužstvo se potřebovalo uklidnit, neboť nás čekají dva těžké 

zápasy. V Plzni a doma se Slavií. Spíš jsem si ale oddechl kvůli tomu, že se potvrdilo, že 

se u Nisy dává dohromady tým, na kterém se dá stavět. Změn v kádru v zimě bylo strašně 

moc, máme vlastně nové mužstvo. Každý dílčí úspěch mu dodá sebevědomí. Hráli jsme 

dobře už v nedávném osmifinále MOL Cupu proti Táborsku, chtěli jsme to potvrdit.“

 Byl to pro vás po psychické stránce nejtěžší zápas v kariéře?

„Musím říct, že ano. Dříve jsme hráli také důležitá utkání, například o základní skupi-

nu Evropské ligy. Ale tohle bylo úplně něco jiného. Mužstvu hodně věřím, cítím z něj sílu, 

ale v základní sestavě nastupuje šest kluků, kteří jsou u nás měsíc. Věděl jsem, že pokud 

bychom Příbram výsledkově nezvládli, vzhledem ke dvěma nadcházejícím zápasům by to 

pro nás bylo složité.“

 Co jste si pomyslel, když Milan Baroš za stavu 0:0 neproměnil pokutový kop?

„Střelecká smůla se nás v lize držela dlouho, penaltou to vygradovalo. Kdyby to bylo v ji-

ném utkání, asi bych se hroutil. Lehko mi nebylo ani teď, ovšem z mančaftu jsem cítil, že se 

mu fakt daří. Věděl jsem, že máme dost času ještě gól dát. Výsledek nakonec přesvědčivý 

není, ale to, co se dělo na trávníku, přesvědčivé bylo.“

 PO DŮLEŽITÉM VÍTĚZSTVÍ 2:1 NAD PŘÍBRAMÍ SE LIBERCI 
 PŘECI JEN LÉPE DÝCHÁ, NA PŘEDPOSLEDNÍ JIHLAVU NYNÍ MÁ K DOBRU TŘI BODY. 

ECHO 19. KOLA

  Šlágr pro Slavii
Ostře sledovaný hit kola vyzněl herně 
i výsledkově pro Pražany, kteří záslu-
hou gólu Frydrycha z 88. minuty odsko-
čili Plzeňanům na čtyřbodový odstup. 
Mistři ve třech jarních kolech ztratili 
už pět bodů a spekuluje se o pevnosti 
pozice jejich kouče Pivarníka.

  Další utrápené 
vítězství
„Potkalo“ sparťany, kteří ve svém dru-
hém jarním domácím mači opět vyhráli 
jen těsně 1:0. Po porážce v Jablonci je 
triumf proti Dukle dotáhl na dva body 
za viktoriány.

  Zlín pokulhává
Pohárový sen Jihomoravanů sice ještě 
žije, ale po dvou remízách a nedělní 
porážce v Karviné se odstup podzimní 
štiky od vedoucí trojice prohlubuje. 
Svěřenci kouče Páníka mají štěstí, že 
pátá Boleslav na jaře sbírá jen remízy - 
naposledy v Hradci Králové.

  Konec černé série
Osm zápasů čekali fotbalisté Liberce 
na ligovou výhru. Dočkali se až v ne-
děli, kdy zdolali poslední Příbram 2:1. 
V boji o záchranu se od sestupové pat-
nácté příčky vzdálili na tři body.

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 19 13 5 1 41:13 44

2. Plzeň 18 12 4 2 27:10 40

3. Sparta Praha 19 11 5 3 33:16 38

4. Zlín 19 9 6 4 27:19 33

5. Mladá Boleslav 19 8 7 4 30:20 31

6. Teplice 19 7 6 6 21:17 27

7. Karviná 19 7 5 7 24:27 26

8. Jablonec 18 5 7 6 26:26 22

9. Slovácko 19 4 9 6 20:25 21

10. Dukla Praha 19 5 5 9 23:23 20

11. Brno 19 3 11 5 21:29 20

12. Bohemians 1905 18 5 5 8 15:23 20

13. Liberec 19 4 7 8 13:19 19

14. Hradec Králové 18 5 2 11 18:31 17

15. Jihlava 19 3 7 9 14:27 16

16. Příbram 19 2 3 14 14:42 9

PROGRAM 20. KOLA
11.03. 15:00 Dukla Praha - Jablonec

11.03. 15:00 Jihlava - Karviná

11.03. 15:00 Příbram - Hradec Králové

11.03. 15:00 Zlín - Slovácko

11.03. 15:30 Brno - Bohemians 1905

11.03. 17:45 Plzeň - Liberec

12.03. 15:30 Mladá Boleslav - Sparta Praha

12.03. 17:30 Slavia Praha - Teplice

VÝSLEDKY 19. KOLA
Karviná - Zlín 1:0

Slavia Praha - Plzeň 1:0

Liberec - Příbram 2:1

Sparta Praha - Dukla Praha 1:0

Hradec Králové - Mladá Boleslav 0:0

Jablonec - Bohemians 1905 0:0

Slovácko - Brno 0:0

Teplice - Jihlava 1:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V BOJÍCH O ZÁCHRANU SE NEMŮŽE TRENÉR TRPIŠOVSKÝ 
 SPOLÉHAT NA KAPITÁNA COUFALA, KTERÉHO 
 NA NĚKOLIK TÝDNŮ VYŘADILO ZE HRY ZRANĚNÍ KOLENA. 

 Je pro vás ubíjející budovat každý půlrok nový tým?

„Je to zvláštní situace. Na jednu stranu je to zajímavé, rozvíje-

jící. Jsem nucený neustále něco vymýšlet. Mám výhodu, že hráč-

sky znám už tři čtvrtě ligy.(směje se) Na druhou stranu, člověk si 

k hráčům utvoří jistý vztah. Ten je o to silnější, pokud jsme spo-

lu úspěšně prošli těžkými chvílemi a zápasy. Pak vím, že se o ně 

můžu opřít, nemám s tím tolik práce. Když nyní vidím Sýkoru nebo 

Pokorného, mám radost, že se jim v nových klubech daří. Zároveň 

mě mrzí, že už je nemám ve Slovanu.“

 Z vaší zkušenosti, kdy nově sestavené mužstvo začne 

hrát podle vašich představ?

„Je to složité. Když jsem přišel do Slovanu, trvalo to jen mě-

síc. Byli tu kluci jako Bakoš, Pavelka, Šural, kteří toho měli hodně 

za sebou. Jen mi stačilo naladit je na svojí filozofii. Další mužstvo, 

které jsme postavili loni v létě, bylo běhavé, pracovité, ale značně 

mladé. Mělo velké výkyvy v herním projevu. To trvalo zhruba mě-

síc a půl. Jsem rád, že tvář začíná mít i současný tým.“ 

 Věříte si, že i z tohoto týmu vytvoříte šlapající stroj, který pronikne na evropskou 

scénu?

„Neumím to odhadnout. Mužstvo má obrovský charakter i potenciál. Otázkou je složení 

kádru. Něco teď budujeme, v létě ale končí šest hráčů ze základu. Barošovi a Dúbravkovi 

vyprší smlouva, Součkovi a Vůchovi hostování, a tak dále. Nechci tudíž spekulovat, co bude 

v Liberci dál.“

 Fluktuace v kabině Slovanu je opravdu mimořádná...

„Hodně se to tady mění. Když už jsem si myslel, že jsme se někam dostali, byli jsme po-

staveni před novou situaci. Nechci proto vyhlašovat velká slova, že tento tým má na vysoké 

příčky. Každopádně jsem však přesvědčený, že celek, který mám aktuálně k dispozici, je 

silnější než ten podzimní. Za tím si stojím.“

 V čem?

„Máme víc různých typů hráčů. Větší počet těch, kteří umějí dát gól. A co se nám ve Slo-

vanu stalo poprvé, daří se nám do sestavy dostat čtyři, pět hráčů, kteří nejen že jsou 

na tom dobře fotbalově, nýbrž k tomu mají metr osmdesát šest i víc. Jsme silnější v sou-

bojích, ve vzduchu. Mužstvo je komplexnější. Čas hraje pro nás, s každým tréninkem se 

někam posouvá. Můžeme být hodně silní.“

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ * Narozen: 27. února 1976 * Trenérská kariéra: Sparta Praha 
(mládež, 2008-2010), Bohemians 1905 (mládež, 2010-2011), Viktoria Žižkov (asistent, 2011-
2013), SK Horní Měcholupy (farma Viktorie Žižkov, 2011-2013), Viktoria Žižkov (hlavní tre-
nér, 2013-2015), Slovan Liberec (2015-?) * Největší úspěchy: postup do základní skupiny 
Evropské ligy (2015, 2016), 3. místo v první lize (2016), 2x Trenér měsíce Synot ligy (srpen 
2015, říjen 2015), 4. místo ve druhé lize (2014/2015)

 PROGRESIVNÍ KOUČ MUSEL PŘES ZIMU V LIBERCI 
 KVŮLI VELKÉ FLUKTUACI HRÁČŮ POSKLÁDAT TÉMĚŘ NOVÉ MUŽSTVO. 

ZAUJALO MĚ

JOSEF PEŠICE

„S Víťou Lavičkou jsme společně sle-
dovali nedělní ligový duel ve vyprodaném 
Edenu, kde se bojovalo o první příčku v ta-
bulce a tím pádem i o mistrovský titul, 
byť do konce sezony je ještě hodně dale-
ko. První půle mě dost zklamala kvalitou 
předvedené hry, oba týmy hrály hodně 
opatrně směrem dopředu a k nějakému 
trvalejšímu tlaku na branku soupeře jim 
scházela odvaha. I proto bylo šancí nebo 
přímých střel mezi tyče jen poskrovnu.

Druhý poločas už byl o něco lepší, 
viktoriáni často zastavovali slávistické 
akce jen za cenu faulů nebo žlutých karet, 
což se jim vymstilo v podobě vyloučení 
obránce Řezníka dvacet minut před kon-
cem. Byl to rozhodující moment zápasu, 
který měl výbornou atmosféru. Ale kdy-
by hosté dohráli v plném počtu, myslím 
si, že bychom nejspíš žádnou branku ne-
viděli… Na trávníku se představili také tři  
hráči z kádru reprezentační „jedenadva-
cítky“. Domácí Lüftner s Barákem podali 
slušné výkony, plzeňský bek Matějů se 
dostal na trávník až po zmíněné červené 
kartě.  Liga nyní dostala další dramatický 
náboj, ve zbývajících kolech budou muset 
obhájce titulu Plzeň i vicemistr Sparta 
pořádně zabrat, aby zastavili rozjetou 
Slavii, která má na rozdíl od nich v úvodu 
jara lepší formu a také týmovou pohodu.“

STATISTIKA 19. KOLA

 Slavia - Plzeň  1:0 (0:0)
Branka: 88. Frydrych (Deli). Rozhodčí: Příhoda - I. Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: Hušbauer, Sýkora - 
Řezník, Hořava, Limberský, Bakoš, Zeman. ČK: (71.) Řezník. Diváci: 19.084.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Hušbauer (90. Ščuk), Ngadeu - Sýkora, Barák 
(69. Mešanovič), Zmrhal (81. Tecl) - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.
Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - M. Petržela (74. Matě-
jů), Hořava, Zeman (87. J. Kovařík) - Krmenčík (69. Bakoš). Trenér: R. Pivarník.
    

 Liberec - Příbram  2:1 (1:0)
Branky: 45. Baroš (Bartl), 88. Vůch (Voltr) - 89. Tregler (odražený míč). Rozhodčí: Proske - Kotík, 
Peřina. ŽK: Vůch - Krameš, Lupták. Diváci: 3794.
Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Bartl (85. Voltr), P. Ševčík, T. Souček, Vůch 
(90. Ekpai)- Baroš (75. Breite), Potočný. Trenér: Trpišovský.
Příbram: A. Hruška - Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Krameš (82. Ayong), Tregler - Bazal (79. Ja-
nuška), T. Pilík, Kukec (51. P. Pilík) - Linhart. Trenér: K. Tobiáš.
    

 Karviná - Zlín  1:0 (0:0)
Branka: 52. Kalabiška (Janečka). Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Kříž. ŽK: Wágner - Štípek, Janíček, 
Diop. Diváci: 3567.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Budinský (90. Jova-
novič), Panák (82. Duda), Kalabiška (65. Puchel) - Wágner. Trenér: J. Weber.
Zlín: S. Dostál - Pazdera (65. Kopečný), Gajič, Jugas, Hubáček - Traoré, Živulič - V. Vukadinovič, 
Janíček (60. Beaugel), Štípek (46. Lukáš Holík) - Diop. Trenér: Páník.

 Hradec Králové - Mladá Boleslav  0:0
Rozhodčí: Ardeleanu - J. Paták, Pochylý. ŽK: Martan, Nosek - Matějovský, Magera. Diváci: 2196.
Hr. Králové: Ottmar - M. Plašil, Chleboun, Nosek, Krátký - Trubač (83. Pázler), Janoušek, Jirsák, 
Schwarz (67. Šípek), Martan (79. M. Černý) - Žondra. Trenéři: Frimmel a Pilný.
Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - P. Mareš, Matějovský (63. Magera) - 
A. Jánoš, J. Valenta, Přikryl (85. M. Vukadinovič) - Chramosta (66. Železník. Trenér: Svědík.

 Jablonec - Bohemians 1905  0:0
Rozhodčí: Machálek - Moláček, R. Hájek. ŽK: Švec, Šmíd (oba Bohemians 1905). Diváci: 2694.
Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Martin Pospíšil (85. Trávník), V. Kubista - Jaro-
slav Diviš (46. Masopust), Mehanovič (66. Zrelák), Matěj Hanousek - Mihálik. Trenér: Klucký.
Bohemians 1905: Fryšták - M. Dostál, P. Buchta, Švec, Šmíd, Havel - Hubínek, Jindřišek - D. Mašek 
(46. T. Berger), Kabajev (62. Markovič), Luts (74. Bartek). Trenér: M. Koubek.

 Slovácko - Brno  0:0
Rozhodčí: Franěk - Mokrusch, M. Urban. ŽK: Civič, Břečka, Tetteh, Hofmann - T. Jablonský, Při-
chystal. Diváci: 5019.
Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Jan Navrátil, Havlík, Machalík, 
Tetteh (75. Biolek) - Koné (82. Zajíc). Trenér: Kordula.
Brno: Melichárek - Jakub Šural (23. Štohanzl), Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský - Polák, Zavadil - 
Ashiru (82. Přichystal), Michal Škoda, Lutonský (84. Tašči)- Řezníček. Trenér: Habanec.
    

 Teplice - Jihlava 
v 

 1:0 (0:0)
Branka: 53. Fillo (penalta). Rozhodčí: Pechanec - Koval, Vlasjuk. ŽK: Fillo - J. Krejčí, Batioja, Hro-
nek, Rosa, Zoubele, Urdinov. Diváci: 3123.
Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - T. Kučera, Ljevakovič - Fillo (76. Hyčka), Hora, 
Nivaldo (62. Vošahlík) - Červenka (80. Vaněček). Trenér: Šmejkal.
Jihlava: Hanuš - Tlustý, J. Krejčí, Rosa (78. Mišůn), Urdinov - Vaculík, Hronek, Štěpánek, Batioja 
(60. Zoubele) - Ikaunieks (64. Rabušic), P. Dvořák. Trenér: M. Bílek.
    

 Sparta - Dukla  1:0 (1:0)
Branka: 5. Josef Šural (samostatná akce). Rozhodčí: K. Hrubeš I - Vysloužil, Arnošt. ŽK: Sáček, 
Lafata - Daniel Tetour. Diváci: 8936.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Mazuch, Hybš - V. Kadlec (85. Holzer), A. Čermák, Sáček, 
Josef Šural - Néstor (61. Mareček), Lafata (75. Konaté). Trenér: Požár.
Dukla: F. Rada - Kušnír (72. Brandner), Štetina, Šimůnek, Podaný - Bezpalec (82. Edmond), Marek 
Hanousek, Daniel Tetour (79. Bilovský) - Miloševič, Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.

http://www.o2tv.cz/
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I ve třetím jarním kole pokra-
čovala dosavadní střelecká bída, 
neboť znovu na třech stadionech gól 
nepadl a na aspoň jediný ve šlágru 
mezi nejlepším útokem a obranou 
se v Edenu čekalo až do 88. minuty. 
A tak největší brankové „hody“ se 
pořádaly v Liberci, kde v záchranář-
ském duelu udolal Slovan poslední 
Příbram 2:1. I zde však padly dva 
góly až v úplném závěru… Až teprve 
v příštím týdnu se dohrají dva duely 
z podzimu: Jablonec - Hradec Králo-
vé a Bohemians 1905 - Plzeň.

1. Slavia 41 2,157
2. Sparta 33 1,736
3. Ml. Boleslav 30 1,578
4. Plzeň 27 1,500
5. Zlín 27 1,420
6. Jablonec 26 1,444
7. Karviná 24 1,263
8. Dukla 23 1,210
9.-10. Teplice 21 1,105
9.-10. Brno 21 1,105
11. Slovácko 20 1,052
12. Hr. Králové 18 1,000
13. Bohemians 1905 15 0,833
14.-15. Jihlava 14 0,736
14.-15. Příbram 14 0,736
16. Liberec 13 0,684

 JEDINĚ LIBEREČTÍ VSTŘELILI V TOMTO KOLE 
 ALESPOŇ DVA GÓLY. TREFIL SE I MILAN BAROŠ. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Střelecká bída
pokračuje

VYCHYTANÉ NULY

10
Tomáš Koubek (Sparta)

9 - Jiří Pavlenka (Slavia) * 8 - Matúš Kozáčik (Plzeň) * 7 - Martin Dúbravka (Liberec), Tomáš Grigar 
(Teplice) * 6 - Jakub Diviš (Ml. Boleslav), Stanislav Dostál (Zlín), Milan Heča (Slovácko), Jan Laš-
tůvka (Karviná) * 5 - Dušan Melichárek (Brno), Radim Ottmar (Hr. Králové) 

NEJLEPŠÍ STŘELCI

11
David Lafata (Sparta), Milan Škoda (Slavia)

10 - Michal Škoda (Brno) * 8 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav), Muris Mešanovič (Slavia) * 6 - Ha-
ris Harba (Zlín), Michael Krmenčík (Plzeň), David Vaněček (Teplice) * 5 - Dame Diop (Zlín), Davis 
Ikaunieks (Jihlava), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Ondřej Mihálik (Jablonec), Néstor Albiach 
(Dukla), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 4 - Lukáš Budínský (Karviná), Bořek Dočkal (Sparta), Martin 
Doležal II (Jablonec), Martin Fillo (Teplice), Lukáš Hejda (Plzeň), Tomáš Hořava (Plzeň), Tomáš Ma-
linský (Hr. Králové), Michael Ngadeu (Slavia), Peter Olayinka (Dukla), Tomáš Pilík (Příbram), Matěj 
Pulkrab (Sparta), Jakub Řezníček (Brno), Petr Schwarz (Hr. Králové), Stanislav Tecl (Jablonec), 
Tomáš Wágner (Jablonec)

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

28
Milan Škoda (Slavia, 11 + 4)

22
David Lafata (Sparta, 11 + 0)

21,5
Michal Škoda (Brno, 10 + 1)

19 - Muris Mešanovič (Slavia, 8 + 2) * 15,5 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 3 + 7) * 16 - Jan Chra-
mosta (Ml. Boleslav, 8 + 0), Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 8), 
Jaromír Zmrhal (Slavia, 5 + 4) * 15 - Michael Krmenčík (Plzeň, 6 + 3) * 14,5 - Vjačeslav Karavajev 
(2 + 7) * 14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), Tomáš Pilík (Příbram, 4 + 4), Jakub Řezníček (Brno, 4 + 
4) * 13 - Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 6) * 12,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 4 + 3) * 12 - Haris Harba 
(Zlín, 6 + 0), Marek Janečka (Karviná, 3 + 4), David Vaněček (Teplice, 6 + 0) * 11,5 - Dame Diop (Zlín, 
5 + 1), Davis Ikaunieks (Jihlava, 5 + 1), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 5) * 11 - Lukáš Budínský (Karviná, 4 + 
2), Milan Petržela (Plzeň, 1 + 6), Matěj Pulkrab (Sparta, 4 + 2), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 4 + 
2) * 10,5 - Jaroslav Diviš (Slovácko/Jablonec, 3 + 3), Michal Trávník (Jablonec, 0 + 7) * 10 - Golgol 
Mebrahtu (Ml. Boleslav, 5 + 0), Ondřej Mihálik (Jablonec, 5 + 0) * 9,5 - Martin Fillo (Teplice, 4 + 
1), Tomáš Hořava (Plzeň, 4 + 1), Tomáš Malinský (Hr. Králové, 4 +1), Peter Olayinka (Dukla, 4 + 1), 
Tomáš Wágner (Jablonec, 4 + 1) * 9 - Antonín Barák (Slavia, 3 + 2), Pavol Jurčo (Karviná, 3 + 2), 
Francis Koné (Slovácko, 3 + 2), Jan Krob (Teplice, 0 + 6) * 8,5 - Lukáš Holík (Zlín, 2 + 3), Radek 
Voltr (Karviná/Liberec, 2 + 3) * 8 - Lukáš Hejda (Plzeň, 4 + 0), Michael Ngadeu (Slavia, 4 + 0), Petr 
Schwarz (Hr. Králové, 4 + 0) * 7,5 - Michal Ďuriš (Plzeň, 3 + 1), Jakub Jugas (Zlín, 3 + 1), Lukáš 
Magera (Ml. Boleslav, 3 + 1), Dominik Mašek (Bohemians 1905, 3 + 1), Mirzad Mehanovič (Jablonec, 
3 + 1), Tomáš Zajíc (Slovácko, 3 + 1)

http://www.o2tv.cz/
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Jak slávisté v boji o titul přetlačili mistra 

  Slavia - Plzeň   1:0 (0:0)

Do  bitvy o  vedení v  tabulce přivedli týmy kanonýr a  domácí 

kapitán Milan Škoda a šéf hostující obrany Roman Hubník  (1). 

V útočné fázi spoléhali viktoriáni na Michaela Krmenčíka, který 

se často dostával do střetu se slávistickým stoperem Simonem 

Delim (2). Západočeši nechali jen na lavičce největší zimní po-

silu Andrease Ivanschitze, místo něhož tvořil hru Tomáš Hořava, 

jenž se v bitvě o střet pole utkával i s Josefem Hušbauerem (3).

2)

1)

3)

4)

6)5)

Více za  hry i  šancí měli „sešívaní“, ale dlouho se nemohli 

prosadit, jako v této šanci v 85. minutě střídající Muris Mešano-

vič  (4). Domácí se dočkali až dvě minuty před koncem mače, 

když se po rohovém kopu Jana Sýkory trefil hlavou Martin Fryd-

rych (5)! Zaslouženou výhru domácích sledoval v Edenu exkouč 

Plzně, národního týmu a ruské Machačkaly Pavel Vrba, o kterém 

se spekuluje jako o možném novém trenérovi hostů (6)…
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Liberec posledním čtvrtfinalistou,

přivítá Zlín!

Fotbalisté Liberce se stali posledním čtvrtfinalistou MOL Cupu. V od-
loženém utkání osmifinále zvítězili na půdě druholigového Táborska 
3:1 díky brankám dvou zimních posil Miloše Bosančiče z penalty a Jana 
Mikuly a vlastní trefě Martina Tomla.

 PRO LIBEREC JE MOL CUP JEDINOU MOŽNOSTÍ, JAK SE PROBOJOVAT DO EVROPSKÝCH POHÁRŮ. 
 FOTBALISTY PLZNĚ PŘEKVAPIVĚ VYŘADILI UŽ V OSMIFINÁLE DOMÁCÍ POHÁROVÉ SOUTĚŽE HRÁČI DRUHOLIGOVÉ OPAVY. 

PAVEL JULÍNEK
Narozen: 10. února 1981

Bydliště: Pohořelice

Rozhodčí: od dubna 2008, profesionální soutěže od července 2014

Záliby: sport všeho druhu - hodně se věnuji 
atletice a běhání, rád si zahraju hokej

Oblíbený relax: sauna

Oblíbený sportovec: z domácích Jaromír Jágr kvůli jeho neuvěřitelné 
a dlouhodobě vysoké výkonnosti, ze zahraničních Roger Federer

Největší rozhodcovský zážitek: odvetný zápas 3. předkola Ligy mistrů 
Dinamo Tbilisi - Dinamo Záhřeb v týmu Míry Zelinky zkraje letošní sezony

Rozhodcovský cíl: být kvalitním a uznávaným rozhodčím v České republice

MUŽI S PÍŠŤALKOU 
SE PŘEDSTAVUJÍ

Na konci listopadu se zápas neodehrál kvůli nezpůsobilému 

terénu, v první březnový den byl ale trávník v pořádku. Slovan 

od začátku plnil roli favorita a v 17. minutě otevřel skóre. Po fau-

lu na Graiciara nařídil rozhodčí Machálek penaltu, s kterou si bez 

problémů poradil Srb Bosančič a připsal si první soutěžní gól 

v dresu Slovanu po zimním návratu na sever Čech. Jedenáct mi-

nut před poločasem hosté zvýšili, když se po Graiciarově akci pro-

sadila další zimní posila Mikula. Táborsko ještě do pauzy po hla-

vičce Tomáše Mrázka snížilo, ale v 78. minutě si srazil Toml míč 

do vlastní sítě a bylo rozhodnuto. Pro Slovan je MOL Cup jedinou 

šancí, jak se kvalifikovat do evropských pohárů. Liberec doplnil 

podzimní čtvrtfinalisty Karvinou, Slavii Praha, Bohemians 1905, 

Brno, Zlín, Opavu a Mladou Boleslav. 

MOL CUP: LOS ČTVRTFINÁLE

VE STŘEDU 5. DUBNA 2017 SE UTKAJÍ: 

SK Slavia Praha - MFK Karviná
Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav

Slovan Liberec - Fastav Zlín
SFC Opava - Zbrojovka Brno

 GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ FAČR RUDOLF ŘEPKA 
 VYLOSOVAL V PONDĚLÍ ČTVRTFINÁLOVÉ DVOJICE. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/


36 INZERCEÚterý 7.3.2017
10/2017

PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
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Robin Hood z Anfieldu 

Bohatým brát, chudým dávat. To je letošní moto liverpoolského 
mančaftu a jeho pravdivost svěřenci trenéra Kloppa znovu potvr-
dili ve šlágru 27. kola proti Arsenalu, který na Anfieldu třikrát 
inkasoval a po porážce 1:3 přepustil Reds čtvrté místo tabulky. 

Zatímco s týmy ze spodku tabulky se trápí, na rivaly z čela soutěže umí. Vždyť Reds v de-

víti zápasech se soupeři, které se momentálně drží na prvních šesti příčkách tabulky, ani 

jednou neprohráli (5 výher, 4 remízy). V sobotu si před svými fanoušky poradili s Arsena-

lem, který už v deváté minutě načal Firminho, další góly poté přidali Mané a Wijnaldum. 

Trápící se Kanonýři prohráli třetí z posledních čtyř ligových kol a propadli se na páté místo 

tabulky, na hřištích týmů z nejlepší šestky nevyhráli už jedenáct zápasů a budou mít plné 

ruce práce s postupem do Ligy mistrů… Na záda jim navíc dýchá šestý Manchester United, 

jenž je o pouhý bod zpět. Celek kouče Mourinha dokonce mohl velkého rivala přeskočit, 

nezvládl však bitvu s Bournemouthem, jenž na Old Trafford vyválčil cennou remízu 1:1. 

Mistrovský Leicester po vyhazovu kouče Ranieriho zdolal Liverpool a naposledy Hull 

(oba shodně 3:1), v boji o záchranu se tak Vardymu a spol. nyní přeci jen lépe dýchá. 

Zónu sestupu opustil Crystal Palace, jenž po gólech Zahy a Townsenda zvítězil na hřišti 

osmého West Bromu. Poslednímu Sunderlandu se naopak vidina záchrany znovu vzdá-

lila, nestačil doma na třetí Manchester City (0:2) a na sedmnácté Eagles už ztrácí šest 

bodů. Na sestup je stále nováček Middlesbrough, jenž padl ve Stoke 0:2 a na vítězství 

čeká od poloviny prosince! 

 FORVARD SADIO MANÉ ZVYŠOVAL VE ŠLÁGRU S ARSENALEM NA 2:0, 
 JEHO LIVERPOOL NAKONEC ZVÍTĚZIL 3:1 A KANONÝRY V TABULCE PŘESKOČIL. 

Půltucet poslední kapkou

I když Bayer dvakrát v derby s Borussií vstřelil kontaktní gól, 
který mu dával naději na bodový zisk, nakonec odjel z Dortmun-
du s půltuctovým debaklem. Kouč Roger Schmidt to měl u vedení 
ambiciózního klubu již nedávno hodně nahnuté, tentokrát už dal-
ší prohru a s ní související pád až na desáté místo neustál. 

Předchozí tři postupy do Ligy mistrů pod jeho vedením byly zapomenuty, protože v této 

nejhorší sezoně Leverkusenu za posledních čtrnáct let akutně hrozí neúčast v pohárové 

Evropě. Už v úvodu podzimu reprezentant obřího farmaceutického koncernu totiž také vy-

padl z Německého poháru, když ho senzačně vyřadil třetiligový tým Sportfreunde Lotte, 

který se nyní chystá na odloženou čtvrtfinálovou dohrávku právě s Dortmundem…

Vestfálský velkoklub již začíná jet v jarních bundesligových duelech na plné ofenzivní ob-

rátky, v podzimní střelecké formě se po návratu z měsíčního pobytu na Africkém poháru ná-

rodů znovu prezentuje gabonský rychlík Pierre-Emerick Aubameyang, který poprvé vstřelil 

dva góly ve dvou utkáních za sebou - ve Freiburgu a nyní doma s Leverkusenem, kdy měl 

zaděláno i na hattrick. Postupné dortmundské okysličování kádru, které za pochodu dělá 

trenér Thomas Tuchel, začíná přinášet fotbalové ovoce. Ostatně nic jiného mu ani nezbývá, 

protože o největší opory z mistrovských let 2011 a 2012, kteří většinou také slavili v roce 2014 

v Brazílii titul světových šampionů, se už Borussia opřít nemůže. Šestatřicetiletého gólmana 

Romana Weidenfellera odstavil z pozice jedničky jeho o deset let mladší švýcarský jmenovec 

Bürki, stoper Mats Hummels po osmi letech věrných služeb zamířil loni v létě zpátky do mni-

chovského Bayernu. Opačným směrem se naopak vydal autor zlatého brazilského gólu zá-

ložník Mario Götze, kterého však sužují vážné zdravotní problémy, ohrožující dokonce v pou-

hých 24 letech jeho další fotbalovou kariéru! Se zraněními dlouhodobě zápasí stále skvělý 

útočník Marco Reus, který z tohoto důvodu přišel i o jistou účast na MS 2014. Nedohrál ani 

sobotní duel, neboť při brejku v závěru první půle si poranil stehenní sval a odstoupil… 

 ROGER SCHMIDT TEĎ BUDE MÍT ČAS LÉČIT SI POCUCHANÉ 
 NERVY. NA LAVIČCE LEVERKUSENU PŘEDČASNĚ SKONČIL. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 23 17 5 1 57:13 56

2. RB Lipsko 23 15 4 4 43:24 49

3. Dortmund 23 12 7 4 52:25 43

4. Hoffenheim 23 10 11 2 44:24 41

5. Hertha 23 11 4 8 30:25 37

6. Frankfurt 23 10 5 8 26:24 35

7. Kolín nad Rýnem 23 8 9 6 31:25 33

8. Freiburg 23 10 3 10 30:40 33

9. M ́ gladbach 23 9 5 9 29:31 32

10. Leverkusen 23 9 3 11 36:38 30

11. Mohuč 23 8 5 10 32:38 29

12. Augsburg 23 7 7 9 23:30 28

13. Schalke 23 7 6 10 28:27 27

14. Brémy 23 7 4 12 30:43 25

15. Wolfsburg 23 6 5 12 21:34 23

16. Hamburk 23 6 5 12 22:45 23

17. Ingolstadt 23 5 3 15 21:39 18

18. Darmstadt 23 3 3 17 15:45 12

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Chelsea 26 20 3 3 55:19 63

2. Tottenham 27 16 8 3 53:20 56

3. Manchester City 26 17 4 5 53:29 55

4. Liverpool 27 15 7 5 58:34 52

5. Arsenal 26 15 5 6 55:31 50

6. Manchester Utd 26 13 10 3 39:22 49

7. Everton 27 12 8 7 44:30 44

8. West Brom 27 11 7 9 36:34 40

9. Stoke 27 9 8 10 32:40 35

10. Southampton 26 9 6 11 32:34 33

11. West Ham 26 9 6 11 35:44 33

12. Burnley 27 9 4 14 30:40 31

13. Watford 27 8 7 12 33:47 31

14. Bournemouth 27 7 6 14 37:52 27

15. Leicester 27 7 6 14 30:45 27

16. Swansea 27 8 3 16 35:59 27

17. Crystal Palace 27 7 4 16 35:46 25

18. Middlesbrough 27 4 10 13 19:30 22

19. Hull 27 5 6 16 24:53 21

20. Sunderland 27 5 4 18 24:50 19

PROGRAM
24. KOLO

10.3. Leverkusen - Brémy
11.3. Bayern - Frankfurt, Darmstadt - Mohuč,
Freiburg - Hoffenheim, Hertha - Dortmund,

RB Lipsko - Wolfsburg, Ingolstadt - Kolín nad Rýnem
12.3. Schalke - Augsburg, Hamburk - Monchengladbach

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Kane H. Tottenham 19 4
2. Lukaku R. Everton 18 4
3. Sanchez A. Arsenal 17 9
4. Costa D. Chelsea 16 5
5. Ibrahimovič Z. Manchester Utd. 15 4
6. Defoe J. Sunderland 14 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aubameyang P. Dortmund 21 1

2. Lewandowski R. Bayern 19 2

3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 17 2

4. Werner T. RB Lipsko 14 4

5. Chicharito Leverkusen 10 2

5. Gnabry S. Brémy 10 1

5. Ibisevic V. Hertha 10 3

5. Wagner S. Hoffenheim 10 1

VÝSLEDKY
27. KOLO

Sunderland - Manchester City 0:2 * Tottenham - Everton 3:2
Liverpool - Arsenal 3:1 * Leicester - Hull 3:1

Stoke - Middlesbrough 2:0 * Swansea - Burnley 3:2
Watford - Southampton 3:4 * West Brom - Cr. Palace 0:2

Man. Utd. - Bournemouth - 1:1 * West Ham - Chelsea (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
28. KOLO

8.3. Manchester City - Stoke
11.3. Bournemouth - West Ham, Everton - West Brom,

Hull - Swansea * 12.3. Liverpool - Burnley
ODLOŽENO: Crystal Palace - Tottenham,

Middlesbrough - Sunderland, Arsenal - Leicester,
Southampton - Manchester Utd., Chelsea - Watford

VÝSLEDKY
23. KOLO

Hamburk - Hertha 1:0 * Frankfurt - Freiburg 1:2
Monchengladbach - Schalke 4:2

Brémy - Darmstadt 2:0 * Dortmund - Leverkusen 6:2
Hoffenheim - Ingolstadt 5:2 * Kolín nad Rýnem - Bayern 0:3

Mohuč - Wolfsburg 1:1 * Augsburg - RB Lipsko 2:2

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Barcelonská mašina se rozjela!

Dva vložené zápasy je sestřelily z čela tabulky! Fotbalisté Rea-
lu sice pořád mají jeden duel k dobru, ovšem rivalům z Barcelony 
už se dívají na záda. V týdnu totiž opět klopýtli, zatímco Katalánci 
se rozjeli do velké jízdy. Opět mistrovské?

Šest ligových výher v řadě posunulo obhájce titulu na první příčku. A po pařížském  

fiasku v Lize mistrů jede mašina na plné obrátky! Minulý týden přišly výhry 6:1 s Gijonem 

a 5:0 s Vigem, když u té poslední řádil nepolapitelný Messi - dva góly dal, na dva přihrál.

A také vyvolal velké spekulace! Při gólové oslavě s nakvašeným výrazem gestem po-

myslně telefonoval do čestné lóže, což si celé Španělsko vyložilo jako vzkaz šéfovi klubu 

Bartomeuovi: Zavolej, ať konečně doladíme můj nový kontrakt! Ten stávající totiž vyprší 

po příští sezóně a nad novou smlouvou se vedení Barcy zatím nemůže dopočítat, kvůli če-

muž roste nervozita. Oficiálně měl sice Messi jen gestikulovat na synovce, který se strýč-

kovi před zápasem nemohl dovolat, ovšem této verzi nikdo nevěří...

„Hráli jsme skvěle, možná nejlíp v sezóně. Ale teď nás čeká křest ohněm,“ vyhlížel už 

kouč Enrique odvetu Ligy mistrů proti PSG, kdy jeho hoši budou honit manko 0:4. Už v týd-

nu oznámil, že po sezóně na lavičce končí. „Cítím se unavený,“ řekl. Rozloučí se ligovým 

titulem? Nebo snad fandy rozdivočí už středečním ohňostrojem v Champions League?

Šance v La Lize je reálnější, a to i díky zaváhání Realu. Ten v týdnu jen remizoval s Las Pal-

mas 3:3, když jej červenou kartou potopil Bale. Při sobotní výhře 4:1 v Eibaru už ale tým zase 

šlapal. „Během sezóny jsou chvíle, kdy musíte trpět a hrajete špatně,“ mávl rukou kouč Zi-

dane a kapitán Ramos odmítl dusno v kabině: „Vyříkali jsme si pár věcí, atmosféra je skvělá.“

Skvěle dopadlo i Torresovo hrůzostrašné zranění z La Coruni, kdy mu po pádu na hlavu 

zapadl jazyk. Vyšetření neodhalila závažnější potíže a v neděli už „El Niňo“ v hledišti fandil 

svému Atlétiku při výhře 3:0 s Valencií. 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Barcelona 26 18 6 2 76:21 60
2. Real Madrid 25 18 5 2 67:26 59
3. Sevilla 25 17 4 4 49:29 55
4. Atl. Madrid 26 14 7 5 48:22 49
5. Real Sociedad 26 15 3 8 42:36 48
6. Villarreal 26 12 9 5 38:19 45
7. Ath. Bilbao 26 12 5 9 32:30 41
8. Eibar 26 11 6 9 42:37 39
9. Espanyol 26 9 9 8 35:35 36

10. Celta Vigo 25 10 5 10 39:44 35
11. Alaves 25 8 9 8 25:31 33
12. Las Palmas 26 8 8 10 40:41 32
13. Valencia 26 8 5 13 35:46 29
14. Betis 25 7 6 12 27:41 27
15. Malaga 26 6 8 12 32:43 26
16. Leganes 26 6 6 14 21:40 24
17. La Coruňa 25 5 8 12 28:40 23
18. Granada 26 4 7 15 24:54 19
19. Gijon 26 4 5 17 27:55 17
20. Osasuna 26 1 7 18 27:64 10

 MESSI: „TAK CO, MÁTE KONEČNĚ NACHYSTANÝ VYLEPŠENÝ KONTRAKT?“ 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 23 7
2. Suarez L. Barcelona 20 9
3. Ronaldo C. Real Madrid 18 3

SERIE A

Pád říše římské dokonala Neapol

Tenhle týden se jim vážně nepovedl... Fotbalisté AS Řím ve stře-
du prohráli v Italském poháru, když je zničili rivalové z Lazia, 
a v sobotu doma nezvládli ani ligový šlágr s Neapolí. Vysněný ti-
tul se tak zase vzdálil.

Stále šli po krku Juventusu a nutili ho jet na plný plyn. Ovšem teď jako by Římanům došel 

dech. Už první semifinále Coppa Italia naznačilo, že to v týmu neklape, porážka 0:2 na La-

ziu se nečekala. O víkendu pak přišlo ještě bolestnější vystřízlivění a domácí ligová prohra 

1:2 s Neapolí. Po ní mají na třetího soupeře opět náskok už jen dva body. „Byli mnohem 

lepší než my v rychlosti i kontrole míče, dostali nás do úzkých,“ přiznal římský kouč Spal-

letti a už se předem rozloučil s titulem: „Musíme být realisté. Dohonit Juventus už je pro 

nás takřka nemožné.“

Lídr z Turína mohl o den později odskočit už na rozdíl 10 bodů, jenže nestalo se. Jako 

by na hráče „staré dámy“ dolehlo uspokojení z toho, že hlavní pronásledovatel zaváhal, 

a po sedmi výhrách v řadě byli v Udinese nakonec rádi za remízu 1:1. „Titul? Ještě zbývá je-

denáct zápasů, takže pořád k němu máme strašně daleko. Čeká nás dlouhá cesta, ale bod 

je dobrý,“ řekl trenér Allegri. Pro jeho tým to byla vůbec první ligová plichta v sezóně, což je 

až v zápase číslo 27 nový rekord Serie A. Ten předchozí drželo z ročníku 1935/36 Palermo, 

které poprvé remizovalo v 19. utkání.

Proti Juve hýřil aktivitou i český záložník Jakub Jankto, ovšem trumfl ho krajan Patrik 

Schick. Ten se opět v roli střídajícího žolíka trefil po šesti minutách na hřišti a jeho Sam-

pdoria zdolala Pescaru 3:1. Schick dal už sedmý gól v sezoně, z toho šestý jako střídající 

hráč, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný fotbalista z elitních evropských soutěží!

Rozjeté Bergamo doma hrálo s Fiorentinou bez branek, a tak se na čtvrtou příčku vrátili 

po výhře v Bologni borci Lazia a dovršili svůj báječný týden. 

 FOTBALISTÉ NEAPOLE SE VÝHROU V ŘÍMĚ DOTÁHLI NA AS NA DVA BODY. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 27 22 1 4 56:18 67
2. AS Řím 27 19 2 6 58:25 59
3. Neapol 27 17 6 4 62:30 57
4. Lazio 27 16 5 6 47:29 53
5. Atalanta 27 16 4 7 42:26 52
6. Inter 27 16 3 8 46:28 51
7. AC Milán 27 15 5 7 40:30 50
8. Fiorentina 27 11 9 7 44:37 42
9. Torino 27 10 9 8 51:43 39

10. Sampdoria 27 10 8 9 34:33 38
11. Chievo 27 10 5 12 29:37 35
12. Sassuolo 27 9 4 14 35:42 31
13. Cagliari 27 9 4 14 36:57 31
14. Udinese 27 8 6 13 29:36 30
15. FC Janov 27 7 8 12 30:41 29
16. Bologna 27 7 7 13 24:41 28
17. Empoli 27 5 7 15 15:39 22
18. Palermo 27 3 6 18 23:53 15
19. Crotone 27 3 5 19 21:45 14
20. Pescara 27 2 6 19 28:60 12

PROGRAM
28. KOLO

10.3. Juventus - AC Milán * 11.3. FC Janov - Sampdoria
12.3. Sassuolo - Bologna, Fiorentina - Cagliari,

Chievo - Empoli, Inter - Atalanta, Neapol - Crotone,
Pescara - Udinese, Palermo - AS Řím

13.3. Lazio - Torino

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Belotti A. Torino 22 3
2. Džeko E. AS Řím 19 3
2. Higuain G. Juventus 19 2
4. Mertens D. Neapol 18 4
5. Icardi M. Inter 17 8
6. Immobile C. Lazio 16 2
7. Borriello M. Cagliari 12 0
7. Kalinič N. Fiorentina 12 2

VÝSLEDKY
25. KOLO

Sevilla - Ath. Bilbao 1:0 * La Coruňa - Atl. Madrid 1:1
Celta Vigo - Espanyol 2:2 * Granada - Alaves 2:1

Real Madrid - Las Palmas 3:3 * Barcelona - Gijon 6:1
Osasuna - Villarreal 1:4 * Malaga - Betis 1:2

Valencia - Leganes 1:0 * Real Sociedad - Eibar 2:2

26. KOLO

Ath. Bilbao - Malaga 1:0 * Las Palmas - Osasuna 5:2
Atl. Madrid - Valencia 3:0 * Gijon - La Coruňa 0:1

Barcelona - Celta Vigo 5:0 * Villarreal - Espanyol 2:0
Eibar - Real Madrid 1:4 * Leganes - Granada 1:0

Betis - Real Sociedad 2:3 * Alaves - Sevilla (hráno po uzávěrce)

PROGRAM
27. KOLO

10.3. Espanyol - Las Palmas * 11.3. Valencia - Gijon, 
Sevilla - Leganes, Malaga - Alaves, Granada - Atl. Madrid
12.3. Real Sociedad - Ath. Bilbao, La Coruňa - Barcelona,

Celta Vigo - Villarreal, R. Madrid - Betis * 13.3. Osasuna - Eibar

DOHRÁVKA 21. KOLA

8.3. La Coruňa - Betis

VÝSLEDKY
27. KOLO

Bologna - Lazio 0:2 * Cagliari - Inter 1:5
Crotone - Sassuolo 0:0 * Empoli - FC Janov 0:2
Torino - Palermo 3:1 * Udinese - Juventus 1:1

Atalanta - Fiorentina 0:0 * AC Milán - Chievo 3:1
Sampdoria - Pescara 3:1 * AS Řím - Neapol 1:2

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Jihomoravské derby ovládl Helas
i díky třem trefám do prázdné branky

Ve čtvrteční televizní dohrávce 19. kola CHANCE futsal ligy přivítalo Tan-
go Hodonín soupeře z Brna - Rádio Krokodýl Helas. Oba celky potřebovaly 
tři body. Hodonínští si ale v boji o záchranu nepolepšili a prohráli 2:5.

 BRNĚNŠTÍ CELÝ ZÁPAS V HODONÍNĚ TAHALI ZA DELŠÍ KONEC. 

Zápas začal zhurta, už po pár vteřinách kopalo Tango penaltu, 

ale Levčíka vychytal Fruhvirt, který na tento moment vystřídal 

Davida Šimona. Vyrovnaný zápas mohl gólově otevřít hostují-

cí Hrubý, ale trefil jen tyč. To však neplatilo v 19. minutě, kdy si 

Hrubý naběhl na rohový kop D. Cupáka a poslal míč pod břevno 

Lupačovy brány - 0:1.

Ve 24. minutě mohlo Tango vyrovnat, když po rychlém brejku 

dorážel míč téměř do prázdné brány Doubravský, ale trestu-

hodně zklamal. O pár minut později přišel ten samý hráč o míč 

v souboji s D. Cupákem a kapitán Helasu pak našel před prázd-

nou bránou Hrubého - 0:2. Snížit mohl ve 31. minutě domácí 

Chadzidis, ale trefil jen tyč.

FC TANGO HODONÍN - RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO 2:5 (0:1)
Branky: 34. Višváder (Buršík), 38. Višváder (Buršík) - 19. Hrubý (D. Cupák), 29. Hrubý (D. Cupák), 32. 
Šimon (D. Cupák), 35. Lacko, 39. Outrata (Šimon)

TABULKA CHANCE FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 19 16 3 0 89 : 28 51

2. FC Benago Zruč n. S. 19 12 3 4 108 : 54 39

3. SK Interobal Plzeň 19 9 3 7 64 : 66 30

4. AC Sparta Praha 19 9 2 8 69 : 54 29

5. Gardenline Litoměřice 19 8 5 6 66 : 56 29

6. Rádio Krokodýl Helas Brno 19 8 3 8 72 : 82 27

7. SK Slavia Praha 19 7 5 7 61 : 67 26

8. Nejzbach Vysoké Mýto 19 6 5 8 54 : 63 23

9. Démoni Česká Lípa 19 6 2 11 44 : 73 20

10. FC Tango Hodonín 19 5 4 10 68 : 70 19

11. SKP Ocel Třinec 19 5 3 11 49 : 83 18

12. Mados Hradec Králové 19 3 2 14 45 : 93 11

 BRANKÁŘ TANGA MICHAL LUPAČ DĚLAL, CO MOHL, ALE PORÁŽKU NEODVRÁTIL. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Tango začalo hrát power play, ale hned na začátku hry bez 

brankáře se odrazil míč od D. Cupáka přímo k jeho brankáři 

Šimonovi a ten se trefil krásně přes celé hřiště do prázdné brá-

ny - 0:3. Nicméně v početní převaze uspěli i Hodonínští: Po pěkné 

přihrávce Buršíka překonal Šimona ve 34. minutě Višváder - 1:3.

Helas byl však nadále nekompromisní. Lacko ukořistil míč 

v rohu hřiště a nezištnou ranou ho poslal přes celou délku k tyči 

odkryté hodonínské brány - 1:4. Tango bylo znovu dole. A to ještě 

další šanci neproměnil brněnský Šarközy. Dvě minuty před kon-

cem ještě Tango vykřesalo naději. Při power play se jako přes ko-

pírák první branky domácích trefil Višváder po asistenci Buršíka 

- 2:4. Snížit na rozdíl jednoho gólu mohl Levčík, ale Šimon ho per-

fektně vychytal. Rozhodnutí přišlo ve 39. minutě, kdy Šimon vyra-

zil míč na Outratu, který znovu potrestal Tango střelou do prázdné 

brány - 2:5. Jihomoravské derby tak ovládl Helas. 

Juraj Višváder (hráč Tanga Hodonín): „Zápas jsme bohužel ne-

zvládli. Musíme body ukopat venku. Máme sice dva těžké zápasy, 

ale venku se nám hraje lépe. Jsme tým, kterému vyhovuje více 

bránit a vyrážet do rychlých protiútoků. Přesně takto hrál dneska 

Helas. Brněnští dali první gól, což byla voda na jejich mlýn. To 

podle mě rozhodlo. Power play byla vabank. Dva góly jsme dali, 

ale tři inkasovali, takže nic moc.“

David Cupák (kapitán RK Helas Brno): „Chtěli jsme vyhrát 

a věděli jsme, že jde o důležitý zápas. Bylo to hodně o obranné 

fázi, kterou jsme odmakali a utkání jsme zvládli. Připravovali 

jsme se na zápas dva týdny a zaslouženě jsme zvítězili. Klukům 

patří velký dík, jak zápas odjezdili. Takto se hraje v lize o body. 

Věděli jsme, že Tango hraje výborně power play, protože mají 

zkušeného trenéra, ale domácím chyběl Belaník, který hodně 

střílí. Dostali jsme sice dva góly, ale tři jsme dali. Perfektní zá-

pas odchytal David Šimon a korunoval to i gólem. Smekám před 

všemi hráči i realizačním týmem.“ 

 SOUBOJ BRNĚNSKÉHO ŠARKÖZYHO (V BÍLÉM) A HODONÍNSKÉHO CHADZIDISE. 

20. KOLO CHANCE FUTSAL LIGY

Rádio Krokodýl Helas Brno - Nejzbach Vysoké Mýto (pátek 19:30, SH Vodova)

SKP Ocel Třinec - Démoni Česká Lípa (pátek 20:00, SH Stars)

AC Sparta Praha - SK Interobal Plzeň (pátek 20:30, Aréna Sparta, živě CHANCE.cz)

FC Benago Zruč n. S. - Mados MT Hradec Králové (pátek 20:30, SH Zruč n. S.)

Gardenline Litoměřice - FC Tango Hodonín (pátek 20:30, SH Chemik)

SK Slavia Praha - FK ERA-PACK Chrudim (neděle 19:30, SH Eden)

inzerce

 FANOUŠCI HELASU BYLI PO DERBY SPOKOJENÍ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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zeny.fotbal.cz  TRENÉR KAREL RADA BYL S VÝSLEDKEM 
 SPOKOJENĚJŠÍ VE DRUHÉM ZÁPASE. 

 V TÉTO ZÁKLADNÍ SESTAVĚ UHRÁLA ČESKÁ REPREZENTACE VE DRUHÉM UTKÁNÍ V ITÁLII REMÍZU 0:0. 

Poprvé to v Itálii
dorostenkám nevyšlo

Reprezentace dorostenek do 17 let se připravuje na domácí evropský 
šampionát v Itálii, kde v prvním utkání podlehla domácímu výběru 2:4.

Svěřenkyně trenéra Karla Rady prohrávaly ve druhém poločase 

už 0:4, pak ale během devíti minut díky gólům Charouzové a Pochma-

nové snížily, ale zdramatizovat závěr se jim už ale nepodařilo.

PODRUHÉ V ITÁLII BEZ GÓLŮ
Druhé přípravné utkání dívčí reprezentace do 17 let s Itálií 

skončilo v Bari bezgólovou remízou. 

 POCHMANOVÁ (VPRAVO) SI V TOMTO TVRDÉM SOUBOJI S ITALSKOU SOUPEŘKOU PORADILA. 

ITÁLIE WU17 - ČESKÁ REPUBLIKA WU17 4:2 (2:0)
Góly: 3x Baldi 1x Tomaselli - 62. Charouzová, 73. Pochmanová. Sestava ČR: Lukášová - Siváková, 
Sonntágová, Lišková (41. Šperová), Valášková - Dvořáková, Šlajsová (70. Krištofová), Pochmanová, 
Kodadová (56. Charouzová) - Cvrčková - Komárková (41. Šrámková, 56. Suchánková). Trenér K. Rada.

ITÁLIE WU17 - ČESKÁ REPUBLIKA WU17 0:0
Sestava ČR: Kadečková - Sonntágová (68. Dudová), Siváková, Valášková, Pochmanová, Šlajsová, 
Krištofová (51. Cvrčková), Šrámková (66. Kodadová), Charouzová (66. Lišková), Šperová, Suchánko-
vá (51. Dvořáková). Trenér K. Rada.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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eurowu17.fotbal.cz

GABRIELA ŠLAJSOVÁ 
ZÁLOHA * FC VIKTORIA PLZEŇ 

Datum a místo narození: 
7.4. 2000 Plzeň

Aktuální bydliště: 
Spálené Poříčí  

Fotbalová kariéra: 
TJ Sokol Spálené Poříčí, FC Viktoria Plzeň 

Jak jsi se dostala k fotbalu?
Na fotbalovém hřišti přímo před domem, s taťkou a kamarády.

Největší fotbalový zážitek či úspěch?
EURO WU17 v roce 2016 v Bělorusku.

Nejoblíbenější fotbalistka/fotbalista … vzor?
Ramos.

Fotbalové cíle
Uspět na EURO 2017.

Životní cíle
Chci si najít dobrou práci, mít šťastnou a velkou rodinu.

Škola a obor?
Sportovní gymnázium Plzeň.

Koníčky, zájmy, oblíbená kapela, oblíbené jídlo a pití ….?
Mám rada nakupování, módu, ráda koukám na filmy a poslouchám hudbu, 

ráda si kreslím a trávím čas se svým přítelem, ráda vařím.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
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 PO NEROZHODNÉM ZÁPASE S BARCELONOU DOŠLO I NA SPOLEČNÉ FOTO. 

WU19: Dorostenky 
remizovaly s Barcelonou

Dívčí reprezentace do 19 let sehrála v úterý večer na soustředění 
ve Španělsku první přípravný zápas. Se stejně starým výběrem Bar-
celony remizovaly svěřenkyně trenéra Vlachovského 1:1.  

V prvních dvaceti minutách nebylo k vidění příliš mnoho šancí, 

Barcelona však díky své typické hře měla balon více na svých ko-

pačkách a postupně si začala vytvářet územní převahu. Ve 24. mi-

nutě bylo poprvé rušno před českou brankou, ale obrana nakonec 

dokázala nebezpečí odvrátit.

Naopak ve 32. minutě rozehrály mladé Češky rychlou akci, 

Dubcová se protáhla do pokutového území a zpětnou přihrávkou 

našla Kavalovou, která přesnou střelou poslala Češky do vedení. 

Barcelona po inkasované brance přidala ještě více na obrátkách, 

z čehož pramenilo o pět minut později vyrovnání, krásnou střelou 

se prosadila Anna Torradová.

Druhý poločas přinesl více šancí na obou stranách. Nejprve za-

hrozila Barcelona, ale brankářka Radová předvedla reflexivní zá-

krok na brankové čáře, v další šanci pak pomohlo českému týmu 

břevno. Naopak Češky hrozily z rychlých protiútoků, v dobrých 

pozicích se několikrát objevila Vojtková, a také Molková, ani jed-

na z šancí však brankou neskončila. Utkání tedy nakonec skončilo 

spravedlivou remízou. 

„Barcelona se prezentovala typickým španělským fotbalem, 

naše defenzíva byla řádně prověřena, technika domácích hráček 

spojená s vířivým pohybem byla učebnicová. Prosadili jsme se 

po dobré akci z levé strany, soupeřky však krásnou střelou srov-

naly. Do druhého poločasu jsme nastoupili s defenzivnějším po-

jetím a spoléhali na rychlé protiútoky. Ty se nám poměrně dařily 

a vypracovali jsme si i více šancí než domácí. V utkání jsme dali 

příležitost všem hráčkám, byl to pro nás všechny velký zážitek 

zahrát si v La Masii,“ hodnotil utkání se španělským velkoklubem 

trenér Vlachovský.

 REPREZENTAČNÍ DEVATENÁCTKA PŘED UTKÁNÍM S BARCELONOU, VE KTERÉM REMIZOVALA 1:1. 

MEZINÁRODNÍ PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ WU19

FC BARCELONA - ČESKÁ REPUBLIKA 1:1 (1:1)

Branky: 37. Anna Torrada - 32. Kavalová. ČR: Růžičková (45. Radová) - Barnetová, Klímová, Číž-
ková, Krištofová (75. Kovaříková) - Janíková (75. Vojtková), Kavalová (60. Čiperová), Dubcová - 
Waltrová (45. Molková), Skálová (60. Ducháčková), Karasová (45. Příkaská).

ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO 0:3 (0:1)

Branky: 26. Prior, 52. Ruddy, 56. Noonan. ČR: Růžičková - Barnetová (60. Klímová, 70. Barnetová), 
Kavalová, Čížková, Kovaříková (65. Krištofová) - Čiperová (45. Vojtková), Dubcová, Příkaská (60. 
Waltrová) - Molková, Ducháčková (45. Skálová), Karasová (30. Janíková).

ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO 3:2 (1:0)

Branky: 10. Barnetová, 66. Skálová, 72. Čížková - 63. Kavanagh, 74. Ryan-Doyle. ČR: Radová - 
Barnetová (75. Kovaříková), Kavalová, Čížková, Krištofová - Janíková (75. Čiperová), Dubcová, 
Příkaská - Skálová, Ducháčková (55. Molková), Karasová (60. Waltrová).

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


6160

60 61

FOTBAL - ŽENY FOTBAL - ŽENY
in

ze
rc

e inzerce
Úterý 7.3.2017

10/2017
Úterý 7.3.2017
10/2017

zeny.fotbal.cz

 TRENÉŘI ČESKÉ DEVATENÁCTKY, KTERÁ VE ŠPANĚLSKU JEDNOU 
 VYHRÁLA, JEDNOU REMIZOVALA  V JEDNOM UTKÁNÍ PROHRÁLA. 

 TATO JEDENÁCTKA BYLA V ODVETĚ S IRSKEM ÚSPĚŠNĚJŠÍ, ČEŠKY VYHRÁLY 3:2. 

VÍTĚZNÁ ODVETA WU19 S IRSKEM
V pátek nastoupila česká reprezentace žen do 19 let v rámci 

španělského soustředění ke svému třetímu a poslednímu utká-

ní. Po středeční prohře s Irskem 0:3 naše děvčata odvetu zvládla 

a vyhrála 3:2. Na rozdíl od prvního vzájemného utkání měly Češky 

daleko lepší vstup do utkání, byly aktivnější a odměnou jim byla 

vedoucí branka Barnetové, které přihrávala Skálová. I nadále byl 

český tým lepší, v dobrých pozicích se objevily Janíková a Dub-

cová, ale navýšit skóre se jim nepodařilo. Irky zahrozily pouze 

ve 26. minutě, ale Radová ostrou střelu vyrazila na roh.

Do druhého poločasu se Irsko začalo více tlačit před českou 

branku a v 63. minutě po zmatcích v obraně soupeřky vyrovnaly. 

Následovala pasáž, kdy během krátké chvíle padly další tři bran-

ky. Nejdříve hezkou akci zakončila důrazná Skálová a o chvíli poz-

ději další rychlou kombinaci úspěšně zakončila Čížková a zvýšila 

již na 3:1. Irkám se však nátlakovou hrou podařilo snížit na rozdíl 

jedné branky. Deset minut před koncem mířila Kamila Dubcová 

pouze do tyče, i tak si závěr utkání český tým bez problémů po-

hlídal a dovedl utkání do zaslouženého vítězství. „Celou první 

půli jsme hráli velmi dobře, dařila se nám kombinace a pravi-

delně se dostávali do zakončení. Po jednom z nich se trefila Bar-

netová. Po změně stran se hra vyrovnala, důležité však bylo, že 

po vyrovnání jsme opět soupeřkám odskočili na rozdíl dvou gólů. 

S přibývajícími minutami nám docházely síly, bylo to třetí utkání 

ve čtyřech dnech,“ řekl po výhře nad Irskem trenér Vlachovský.

Mladé Češky mají před sebou elitní fázi kvalifikace ME, která 

se odehraje na začátku dubna v Turecku. Národní tým postupně 

změří síly s Dánskem, domácím Tureckem a favorizovanou Anglií. 

Na finálový turnaj postupuje šest vítězů skupin a nejlepší druhý 

celek. Pořádající Severní Irsko má účast jistou. 

PROHRA S IRSKEM 0:3
Druhé utkání ve dvou dnech čekalo na reprezentaci žen 

do 19 let na španělském soustředění. Po remíze s Barcelonou 

mladé Češky podlehly Irsku.

České hráčky nezachytily vstup do utkání, kupily spoustu ne-

přesností a technických chyb, čehož houževnaté Irky využívaly 

a vytvářely si územní převahu. Ve 26. minutě se po zásluze ujaly 

vedení. Do konce poločasu se toho před oběma brankami nic zá-

sadního neudálo.

Do druhého poločasu provedl trenér Vlachovský několik změn, 

hra českého výběru se zlepšila, přesto to byly Irky, které přidaly 

v krátkém rozmezí další dvě branky. Český tým si vypracoval dvě 

slibné šance na korekci výsledku, ale ani jedna z nich brankou ne-

skončila. 

„Utkání se nám nevydařilo, prvních třicet minut bylo z naší 

strany hodně pasivních a nedařila se nám kombinace. Do polo-

času jsme inkasovali po totožné akci jako v utkání s Barcelonou. 

Začátek druhé půle byl slušný, inkasovali jsme bohužel z prvních 

dvou střel dva góly. Přes veškerou snahu jsme do konce utkání 

dobře organizovanou obranu soupeřek nepřekonali,“ uvedl k dru-

hému utkání na španělském soustředění trenér Vlachovský.

 DO PRVNÍHO ZE DVOU ZÁPASŮ S IRSKEM NASTOUPIL ČESKÝ TÝM V TÉTO ZÁKLADNÍ SESTAVĚ A PROHRÁL 0:3. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 V DUELU S WALESEM BRANKA NEPADLA, ZÁPAS SKONČIL 0:0. 

Češky se proti Irsku neprosadily

Ve středu po poledni nastoupila ženská reprezentace v prvním duelu 
Cyprus Women‘s Cupu proti Irsku a Češky podlehly soupeřkám 0:2.

Tým v utkání vedl asistent Miroslav Jíra, hlavní trenér Karel 

Rada se na Kypr přesouvá z Itálie, z reprezentační akce WU17. 

Viróza nedovolila nastoupit do duelu Kateřině Svitkové.

Do vedení se dostaly Irky ve 24. minutě, po rohovém kopu se pro-

sadila Roche. Druhou branku přidala v závěru utkání O‘Gorman, 

křížnou střelou od tyčky dostala míč za brankovou čáru.

„Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě, drželi jsme více míč 

na svých kopačkách a Irky hrály ze středního bloku s cílem pře-

devším dobře bránit. Nedařil se nám jejich blok roztrhat a do šan-

cí jsme se nedostávali. Pak jsme bohužel inkasovali z dorážky 

po rohovém kopu, kdy se nejlépe zorientovala útočnice Roche. 

Do přestávky pak pokračovala hra spíše uprostřed pole bez šancí.  

 V ZÁPASE S IRSKEM ČESKÁ REPREZENTACE NEUSPĚLA A PROHRÁLA 0:2. 

CYPRUS WOMEN‘S CUP 2017

ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO 0:2 (0:1)

Branky: 24. Roche, 87. O‘Gorman. ŽK: 56. Caldwell, 73. McCabe, 80. Byrne (všechny Irsko). ČR: 
Bednaříková - Vyštejnová, Sedláčková J., Sedláčková N., Janků (46. Kladrubská) - Cahynová, 
Bertholdová, Kožárová (81. Chlastáková) - Divišová (65. Krejčiříková), Martínková L., Nepokojová 
(70. Voňková). Irsko: Byrne - Scott, Caldwell, Quinn, Perry - O‘Sullivan, Duggan (80. McLaughlin) - 
O‘Gorman (90. Kiernan), Connolly (70. Littlejohn), McCabe - Roche.

WALES - ČESKÁ REPUBLIKA 0:0 (0:0)

ŽK: 84. James (Wales). Wales: O’Sullivan - Dykes (60. Miles), Ingle, Evans, Rowe, James, 
Fishlock, Fletcher (46. Estcourt), Ward (54. Lawrence), Harding (77. Jenkins), Green (89. Evans). 
ČR: Bednaříková - Dlasková, Necidová, Sedláčková J., Kladrubská (46. Strnadová) - Bertholdová, 
Cahynová, Krejčiříková (67. Kožárová) - Divišová (60. Nepokojová), Voňková (72. Martínková L.), 
Chlastáková (90. Vyštejnová) 

PROGRAM ŽEN NA KYPRU

6.3. Česká republika - Maďarsko (Paralimni) * 8.3. utkání o umístění 

Po pauze jsme chtěli více napadat rozehrávku soupeřek, klidněji 

kombinovat a zapojit více hráček do zakončení. Vypracovali jsme 

si několik standardních situací a rohových kopů, bohužel bez 

efektivního zakončení. Kožárová hlavičkovala vedle, Divišová svou 

šanci prováhala. V závěru jsme změnili rozestavení a hráli více 

na riziko. Irky však naše defenzivní zaváhání chvilku před koncem 

využily a pečetily výsledek na 2:0. Z výsledku jsme samozřejmě 

zklamaní, neboť Irky ze dvou střel na naši branku ukázaly velkou 

produktivitu,“ řekl k utkání Miroslav Jíra. Ve druhém utkání skupi-

ny zvítězil Wales nad Maďarskem 2:0.

S WALESEM BRANKA NEPADLA
Druhé utkání na Cyprus Women‘s Cupu čekal ženský národní 

tým v pátek proti Walesu, který v úvodním duelu porazil Maďar-

sko 2:0. Češky nastoupily již pod vedením trenéra Karla Rady 

a po bezbrankové remíze získaly na turnaji první bod.

„Do utkání jsme vstoupili s cílem hrát aktivní a útočný pre-

sink s napadáním. Chtěli jsme eliminovat dlouhé míče soupeřek 

a hráčkám se dařil náš úvodní záměr plnit. Hrál se vyrovnaný zá-

pas, ve kterém jsme byli ve finální fázi nebezpečnější my. V prv-

ním poločase neproměnila svoji šanci Cahynová po přihrávce 

Divišové. Po přestávce pálila slabě po kombinační akci Kožárová. 

Organizace hry se zlepšila, jen musíme být více odvážní ve finál-

ní fázi hry. Kvalitními individuálními výkony se prezentovaly Jana 

Sedláčková a Petra Bertholdová. Věříme, že proti Maďarkám se 

už holky trefí a vyhrajeme,“ uvedli k druhému utkání na turnaji 

a zisku prvního bodu trenéři Rada s Jírou. Ve druhém utkání sku-

piny C remizovaly Irky s Maďarskem 0:0. 
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 ZPRÁVU O STAVU ROZVOJE FOTBALU V KRAJI PŘEDNESL PŘEDSEDA VÝKONNÉHO VÝBORU STŘEDOČESKÉHO KFS MIROSLAV LIBA. 

Prodloužený čtyřletý mandát

V pražském Clarion Congress Hotelu se v pondělí odpoledne uskutečnila 
volební Valná hromada Středočeského krajského fotbalového svazu, které se 
zúčastnila náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Simona 
Kratochvílová. Vedení FAČR zastupovali předseda Miroslav Pelta, druhý místo-
předseda Roman Berbr a generální sekretář Rudolf Řepka.

První muž českého fotbalu ve svém úvodním vystoupení ocenil 

práci největšího krajského svazu. „Středočeský fotbal je vede-

ný na velmi profesionální úrovni, výkonný výbor odvedl v minu-

lém období velký kus práce. I proto má předseda Miroslav Liba 

se svými nejbližšími spolupracovníky moji plnou podporu pro 

další čtyřletý mandát. Přál bych si, aby všechny fotbalové kraje 

fungovaly jako Středočeši, “ prohlásil Miroslav Pelta, který ná-

sledně hovořil o stále se prohlubující těsné spolupráci s MŠMT. 

V této souvislosti zmínil vyhlášené dotační programy a apeloval 

na všechny kluby včetně těch nejmenších, aby tyto garantované 

finanční toky systematicky využívaly k zajištění své celoroční 

činnosti, především pak k výchově fotbalové mládeže. „Do bu-

doucna poskytneme ještě mnohem větší podporu krajským fot-

balovým svazům a jejich prostřednictvím vyvineme i výraznější 

tlak na nejnižší řídící články – okresní svazy,“ nastínil záměry 

FAČR jeho šéf.

Zprávu o stavu rozvoje fotbalu v kraji a činnosti Výkonného 

výboru Středočeského KFS přednesl předseda Miroslav Liba. 

„Naše členská základna včetně mládeže tvoří zhruba šestinu 

FAČR. Nedávná elektronizace veškeré fotbalové agendy je velmi 

pozitivní krokem pro celý český fotbal, všechny úkony ve fotba-

lové agendě se výrazně zjednodušily a šetří i čas funkcionářů,“ 

zmínil konkrétní dopady projektu „Fotbalová (r)evoluce“. Kromě 

výčtu dalších úspěšných aktivit v rámci kraje poukázal rovněž 

na přetrvávající problémy. „Nedaří se nám naplňovat krajské 

soutěže dorostu, které v řadě okresů ani nejsou. V této věkové 

kategorii se nám bohužel nedaří udržet mládež dál u fotbalu. 

A přímo zoufalý nedostatek máme mezi rozhodčími, takže je jen 

velmi obtížné mistrovské zápasy obsazovat. Jsem proto rád, že 

jsme nalezli shodu s FAČR ohledně podpory v získávání nových 

rozhodčích, jinak by mohla nastat tristní doba, kdy by neměl kdo 

fotbalová utkání pískat,“ dodal staronový předseda, který byl se 

stávajícím výkonným výborem delegáty Valné hromady jedno-

myslně zvolen a povede Středočeský KFS do roku 2021. 

 NA VALNÉ HROMADĚ VYSTOUPIL I PŘEDSEDA FAČR MIROSLAV PELTA. 
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