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Vážení čtenáři!

Minulý týden naladil české fotbalové fanoušky 

na pozitivní notu. Reprezentanti nejprve ve stře-

deční přípravě jasně zdolali Litevce 3:0 a násled-

ně v neděli ještě jasněji rozebrali „do šroubků“ 

snaživé sanmarinské amatéry 6:0 a připsali si 

povinné tři body do kvalifikace o světový šampio-

nát v Rusku. V obou utkáních nastoupili dva čeští 

mladíci, kteří mají velkou šanci stát se oporami 

výběru Karla Jarolíma. A i když momentálně hájí 

barvy rozdílných klubů, v příští sezoně budou spo-

lečně kopat v jednom dresu. Pokud Jakub Jankto 

nezamíří z Udine na jinou fotbalovou adresu, do-

stane od léta v záložní formaci tohoto klubu Serie 

A nového parťáka v Antonínu Barákovi! Slávistický 

středopolař už má v Udinese podepsanou smlou-

vu a ve Slavii jen „dohrává“. Ovšem uvozovky 

u slova dohrává být musí, protože vysoký blondýn 

se „střeleckou“ botou se svěřil Gólu, že touží opus-

tit Eden s mistrovskou medailí na krku. Přiblížit se 

k ní může v případě vítězství v nadcházejícím der-

by se Spartou. Jakub Jankto také oblékal „sešíva-

ný“ dres, ovšem už v osmnácti se vydal za svým 

snem, který si teď v Itálii plní. Chcete vědět, jak se 

mu to podařilo, pak si nalistujte rubriku Můj týden!

Tak krásné fotbalové počtení 

na www.gol.cz!

Petr Trejbal, šéfredaktor

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

„Na trávníku jsem cítil obrovskou euforii, protože za mnou dorazili rodiče, přítelkyně 

a hodně kamarádů. Jsem rád, že mi zápas vyšel a že jsem si řekl o prostor v nedělním 

kvalifikačním utkání v San Marinu. Ani jsem nebyl při premiéře v reprezentačním „áčku“ 

v Ústí nad Labem moc nervózní. Asi proto, že hraju proti nejlepším hráčům světa, jako jsou 

Dybala, Higuaín, Hamšík a mnozí další na stadionech Juventusu nebo Neapole, při těchto 

duelech italské Serie A mívám větší nervozitu.

„DVĚ GÓLOVÉ ASISTENCE NIJAK NEPŘECEŇUJI…“
Kvalifikační zápas proti San Marinu byl zvláštní, hráli jsme hlavně v prvním poločase 

prakticky na jednu branku, domácí bránili v devíti hráčích, takže nebylo jednoduché se 

do jejich šestnáctky a do šancí dostávat. Platily na ně ale rychlé kombinace s překvapivými 

přihrávkami. Jsem rád, že jsem měl podíl na dvou vstřelených brankách, ale nijak zvlášť 

bych to nepřeceňoval. Bylo to povinné vítězství.

„V PRAZE JSEM STIHL NÁVŠTĚVY I HOLIČE!“
Protože míváme vždycky v pondělí v klubu volno, nezůstal jsem po zápase v Itálii, ale 

vrátil se zpátky do Prahy. Navštívil jsem pár kamarádů, zašel si k holiči a večer jsem strávil 

s přítelkyní. Do Udine jsem cestoval až v úterý letecky přes Mnichov a odtud do Benátek. 

V neděli nás čeká další ligové utkání s AC Turín, který je na tom v tabulce Serie A bodo-

vě podobně jako my. Osm nebo devět hráčů plnilo reprezentační povinnosti v „áčku“ nebo 

v „jedenadvacítce“, tak jsem docela zvědavý, jak nám to po dvoutýdenní pauze na hřišti pů-

jde. Každopádně to je pro Udine jako klub dobrá vizitka.

„POMOHLO MI ROČNÍ HOSTOVÁNÍ I ZVLÁDNUTÁ ITALŠTINA!“
I když teď pravidelně hraju, na začátku sezony tomu tak nebylo. Prvních pět zápasů jsem 

proseděl na lavičce náhradníků, pak jsem postupně začal naskakovat do hry. Ale nedařilo 

se nám a došlo k výměně na postu trenéra, což mi pomohlo. 

 V NÁRODNÍM TÝDNU DEBUTOVAL MINULÝ TÝDEN PROTI LITVĚ. 

Fotbalový týden Jakuba Jankta

„Musel jsem zvládnout 
obrovské změny!“

Klubovou střeleckou formu si mladý záložník 
JAKUB JANKTO přenesl i do české reprezentace, 
za kterou ve druhém poločase v Ústí nad Labem pro-
ti Litvě úspěšně debutoval. Po dvou gólech za Udine 
v italské Serii A se trefil i v tomto přípravném due-
lu a potvrdil tak, že se mu v premiérových zápasech 
mimořádně daří, neboť předtím skóroval při prvním 
ligovém startu za Udine i za „jedenadvacítku“! 

 JAKUB JANKTO ZAŽÍVÁ SKVĚLÉ OBDOBÍ - HRAJE V ZÁKLADU 
 UDINESE A PROBOJOVAL SE I DO ČESKÉ REPREZENTACE. 

  Kadeřábek 
už hlásí návrat!
Do klíčové fáze sezony, ve které má Hoffenheim 
slibně nakročeno k premiérovému startu v pohá-
rové Evropě, může mladý kouč Julian Nagelsmann 
opět počítat s českým obráncem Pavlem Kade-
řábkem. V reprezentační přestávce doléčil obno-
vené zranění levého lýtkového svalu a se svými 
spoluhráči tak nyní absolvuje anglický týden se 
třemi těžkými bundesligovými zápasy - v Berlíně 
s Herthou, doma s obhájcem titulu mnichovským 
Bayernem a v Hamburku, kde je letos HSV velmi 
silný. „K upevnění čtvrtého místa, které znamená 
účast v posledním předkole Ligy mistrů, bychom 
potřebovali uspět s Herthou, protože je jedním 
z našich přímých konkurentů,“ zdůrazňuje uzdra-
vený bek či záložník. 

  Hamšíkův 
vítězný půltucet
Slovenským fotbalistou roku se počtvrté za sebou 
a celkově pošesté stal Marek Hamšík. Devětadva-
cetiletý kapitán Neapole ovládl 24. ročník ankety 
naprosto jednoznačně, od hlasujících získal 329 
bodů z 330 možných. Na druhém místě skončil s od-
stupem 64 bodů reprezentační kapitán a čtyřnásob-
ný vítěz ankety Martin Škrtel z Fenerbahce, třetí 
byl s 226 body Róbert Mak z Petrohradu. Plzeňský 
gólman Matúš Kozáčik obsadil osmé místo. Cenu 
pro nejlepšího trenéra převzal třetím rokem po sobě 
kouč reprezentačního „áčka“ Ján Kozák, jenž se zis-
kem 83 bodů porazil o 23 bodů Pavla Hapala. Český 
trenér dovedl slovenský výběr do 21 let na červnový 
finálový turnaj mistrovství Evropy v Polsku.

  Opava vyřadila Brno
Hráči druholigové Opavy podruhé v historii postou-
pili do semifinále domácího poháru. Ve čtvrtfinále 
MOL Cupu porazili ligovou Zbrojovku Brno 2:1 poté, 
co otočili skóre ve druhém poločase. Slezané si 
po vyřazení Plzně připsali další skalp ligového 
celku a vyrovnali největší úspěch v historii klubu 
z roku 1993, kdy v semifinále vypadli právě s Br-
nem. Tým z nižší soutěže byl naposledy v semifi-
nále poháru v roce 2011, kdy se mezi čtyři nejlepší 
celky dostala třetiligová Kroměříž, která ve čtvrt-
finále vyřadila rovněž Brno. Opava, která je třetí 
v tabulce FNL, si tak dodatečně spravila chuť 
po prohraném domácím derby o minulém víkendu 
s ostravským Baníkem, což jí zkomplikovalo po-
stupové ambice do nejvyšší soutěže.

  Rosický 
po operaci achillovky
Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický se 
v pondělí podrobil operaci achilovky, s níž má dlou-
hodobé problémy. Šestatřicetiletý záložník pražské 
Sparty se kvůli neustupujícím potížím, na které 
konzervativní léčba nezabírala, rozhodl pro radikál-
ní řešení a do konce sezony se už na hřišti neobjeví. 
„Rosa“, který se na Letnou vrátil po dlouholetém 
angažmá v Arsenalu vloni v srpnu, odehrál za Spar-
tu pouze 19 minut proti Mladé Boleslavi. Fotbalovou 
kariéru ale zatím nevzdává, o návrat se chce pokusit 
na začátku příští sezony. „Je to jako v životě - pokud 
je naděje, člověk o ni musí bojovat. Já to ještě jed-
nou prostě musím zkusit. Odmala jsem tu vyrůstal 
a synonymem sparťanství pro mě bylo nevzdávat 
se,“ zdůrazňuje kreativní středopolař, který má 
na kontě 105 reprezentačních startů.

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

 KAREL POBORSKÝ 

Dostal jsem důvěru a hned první zápas proti Juventusu skóroval. Navíc se někteří klu-

ci zranili, takže se prostě v sestavě držím. Pomohlo mi roční hostování v minulé sezoně 

v druholigovém Ascoli i dobré zvládnutí italštiny, protože v Itálii se anglicky moc nemluví. 

Se zahraničními spoluhráči tak komunikovat můžu, ale s trenérem nebo sportovním ředi-

telem musí člověk jednat pouze v italštině. Řeč je pro úspěch hodně důležitá.

„MLÁDÍ VÁM DO SESTAVY AUTOMATICKY NEPOMŮŽE…“ 
Udine sice dlouhodobě sází na mladé hráče, ale není to tak, že po příchodu do klubu au-

tomaticky nastupujete. Máme v kádru deset mladých kluků, ale v základní sestavě hrají tak 

tři-čtyři. Jsou zde i výrazně starší hráči, kterým je pětatřicet a mají velké zkušenosti. Mně 

osobně právě oni hodně pomáhají i díky italštině, protože s nimi mohu bez problémů mluvit. 

Na Tondu Baráka, který přijde v létě ze Slavie, se předtím ani nyní nikdo zatím neptal, protože 

klub ho dlouhodobě sledoval. Když jsem v osmnácti přestupoval já stejným směrem, byla to 

pro mě obrovská změna, protože jsem se musel naučit starat se sám o sebe a zvládat všech-

ny věci potřebné k životu. Do té doby mi rodiče, se kterými jsem bydlel, všechno připravili, 

uvařili, vyprali. Najednou se to den ze dne změnilo, ale po dvou měsících jsem si zvyknul.

„NEJSEM ŽÁDNÝ POHLREICH, ALE NĚCO UVAŘIT UMÍM!“
Začal jsem si i vařit. Máme klubové snídaně a obědy, ale večeře jsou věcí každého hráče. 

Nemohl jsem na ně chodit každý den do restaurace. Neměl jsem peníze, abych každý den 

dával padesát eur za večeři, a také se vám každý večer po dvou absolvovaných trénincích 

JAKUB JANKTO * Narozen: 19. ledna 1996 * Výška: 184 cm * Váha: 73 kg * Stav: svobodný * 
Fotbalový post: záložník * Hráčská kariéra: Slavia Praha (-2014), Udinese Calcio (Itálie, 
2014-2015), Ascoli Calcio (Itálie, 2015-2016), Udinese Calcio (Itálie, 2016-?)
Reprezentace: dva zápasy, jeden gól * Největší úspěchy: postup na mistrovství Evropy 
hráčů do 21 let v Polsku (2016), druhé místo v anketě Talent roku 2016

 V UDINE SE RYCHLÝ ZÁLOŽNÍK PROSAZUJE I GÓLOVĚ. 

STALO SE...

 K VÝHŘE V SAN MARINU PŘISPĚL JAKUB JANKTO DVĚMA GÓLOVÝMI ASISTENCEMI. 

  Daridův 
nejefektivnější zápas
Neúnavný motor berlínské Herthy a českého národ-
ního týmu Vladimír Darida měl až do nedělního zápa-
su se San Marinem na kontě jen jediný reprezentační 
gól, který vstřelil v září 2015 v Rize v kvalifikaci 
s domácím Lotyšskem, a měl tehdy nejen povedené 
parametry, ale zároveň byl i postupovým razítkem 
na EURO do Francie. V Serravalle se zapsal znovu 
jako střelec druhého gólu, potom v krátkém časo-
vém rozmezí orazítkoval obě tyče, a třináct minut 
před koncem uzavřel proměněnou penaltou gólový 
účet tohoto jednostranného kvalifikačního duelu, 
který byl pro něj v reprezentaci zatím nejefektivněj-
ší. „Chtěl jsem si spravit chuť po těch dvou tyčkách. 
Mrzel mě hlavně ten trestný kop, který měl skončit 
v síti. Byli jsme určeni na penaltu dva a Bořek (Do-
čkal) mi řekl, že jestli chci na ni jít, tak ať si vezmu 
balon a jdu,“ svěřuje se stabilní reprezentační opora.

  Sýkora má 
neplánované volno…
Reprezentační záložník Jan Sýkora si určitě před-
stavoval přelom března a dubna mnohem nabitější, 
než aktuálně jedna z opor pražské Slavie zažívá. 
Vybírá si totiž v těchto dnech neplánované fot-
balové volno. Po středečním přípravném utkání 
s Litvou v Ústí nad Labem, kde nastoupil v základní 
jedenáctce českého národního týmu, ho skolila 
viróza, a proto v pátek neodcestoval s reprezentací 
ke kvalifikačnímu zápasu v San Marinu. Divákem 
bude i při nedělním prestižním derby pražských „S“ 
v Edenu, neboť v posledním ligovém duelu v Liberci 
uviděl čtvrtou žlutou kartu a má tak nucené stop!

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

BŘEZEN
28. BŘEZNA

1911 Oldřich Rulc 1933-1938 17/2

29. BŘEZNA

1988 Marek Suchý 2010-? 31/1

1989 Tomáš Vaclík 2012-? 11/0

30. BŘEZNA

1939 Jozef Bomba 1960-1970 13/0

1972 Karel Poborský 1994-2006 118/8

1973 Jan Koller 1999-2009 91/55

31. BŘEZNA

1894 Antonín Hojer 1920-1930 35/3

1967 Ĺubomír Luhový 1990-1993 2/0

DUBEN
1. DUBNA

1931 Ladislav Kačáni 1953-1962 20/3

1953 Pavol Biroš 1974-1977 9/0

2. DUBNA

1904 František Hochmann 1924-1931 7/0

1958 Zdeněk Válek 1981-1984 5/1

3. DUBNA

1947 Ladislav Kuna 1966-1974 47/9

1973 Marek Kincl 2000 2/0

nechce jít nebo jet někam do města se najíst. Rychle jsem se naučil dělat těstoviny, rýži, 

maso, tedy rychlá jídla, která jsou vhodná pro sportovce. Nejsem žádný Pohlreich, ale něco 

uvařit umím. I když v Udine žiju sám, tak dost často za mnou někdo na pár dnů přijede - 

přítelkyně, rodiče, kamarádi. Mám ale rád i svůj klid, ve kterém se snažím plnit si studijní 

povinnosti, protože dálkově dodělávám střední školu veřejnoprávní.

„S PATRIKEM VYRŮSTÁME VEDLE SEBE OD ŠESTI LET…“
Je fajn, že v italské lize hraje zase pár českých fotbalistů, jako tomu bývalo před lety. 

Snad od šesti roků fotbalově vyrůstáme s Patrikem Schickem vedle sebe, dělí nás jen čty-

ři dny, o které je on starší, i kluby, za které jsme kopali - on za Spartu, já za Slavii. Prošli 

jsme spolu všemi mládežnickými výběry, je to neskutečný talent, jakých se vidí jen málo. 

Pokud bude na sobě pracovat, vyroste z něj útočník světového formátu. Bydleli jsme i teď 

na srazu „áčka“ na jednom pokoji, škoda, že kvůli zraněnému kotníku nemohl nastoupit 

ani v jednom utkání. Doufám, že se nám to oběma podaří příště!

„ČERVEN JE PRO MĚ JEŠTĚ HODNĚ DALEKO!“
Další reprezentační akce bude až na začátku června, kdy budeme s Patrikem (Schic-

kem) a ještě s Tondou Barákem možná sedět na dvou židlích. Protože se hraje důležitý 

kvalifikační zápas v Norsku a potom začíná mistrovství Evropy „jedenadvacítek“ v Polsku. 

Trenéři obou týmů se už nyní dohodli, že bychom zvládli obojí.  Je to ale ještě hodně daleko, 

takže v hlavě vůbec neřeším, co bude za dva nebo tři měsíce… To samé platí o nejrůzněj-

ších přestupových spekulacích. Především doufám, že se mi bude i nadále dařit a s Udine 

budeme vyhrávat. Momentálně je podle mě snem každého hráče anglická Premier Lea-

gue. Arsenal, Manchester City či Liverpool jsou ohromně lákavé destinace. Kdybych tam 

mohl jednou hrát, byl bych šťastný!“ 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Není neděle
jako neděle

Po nedělní selance v San Marinu, kde český ná-
rodní tým bavil fanoušky v hledišti i u televizních 
obrazovek pohlednými fotbalovými akcemi a na-
růstajícím počtem gólu v síti hostitelů, bude o týden 
později ve stejném čase k vidění mnohem vypjatější 
klubový duel - derby pražských „S“ v Edenu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Na rozdíl od minulých let do něj půjdou v roli favorita i lepšího 

v aktuální tabulce slávisté, které obdivuhodná šňůra neporazi-

telnosti zhoupla až na vrchol, kde naopak posledními klopýtnutí-

mi vyklidili pozice sparťané. 

Aby se na ně vrátili zpátky a zachránili ještě v jarním finiši 

nepovedenou ligovou sezonu, musejí každopádně svého nej-

většího rivala bodově oloupit. A pak si podobně razantně vy-

šlápnout i na toho dalšího z Plzně, kterého přivítají na Letné 

koncem dubna. Jinak se budou na vedoucí tandem jen smut-

ně a nezúčastněně dívat, jak spolu bojuje o mistrovský titul, 

a možná se také s obavami ohlížet dozadu, jestli i bronzová 

příčka není v ohrožení…

Trenéři Jaroslav Šilhavý a Petr Rada se museli obejít v ligové 

pauze bez reprezentantů, kteří byli v „áčku“ nebo „jedenadva-

cítce“. Nedávno instalovaný letenský kouč se kromě důkladněj-

šího seznámení s novými svěřenci upínal i k početné „sestavě“ 

na marodce, aby z ní mohl alespoň některého z hráčů do prestiž-

ního zápasu nasadit včetně kapitána a nejlepšího střelce Davida 

Lafaty. Jisté jsou pár dnů před výkopem pouze žluté absence Sý-

kory s Bořilem, resp. Michala Kadlece.

Dalšímu šlágru jara bude přihlížet opět plný dům, takže 

o bouřlivou atmosféru na dávno vyprodaném stadionu je dopře-

du postaráno. Jen aby nevybočily projevy fanoušků  obou táborů 

z rozumných mezí jak před utkáním, tak v jeho samotném prů-

běhu, a nedostaly tak nedělní fotbal do jasného ofsajdu… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Italský brankář Gianluigi Buffon dosáhl 
v kvalifikačním utkání o postup na mis-
trovství světa 2018 proti Albánii dvou vý-
znamných milníků. Devětatřicetiletý kapi-
tán Juventusu i národního týmu si připsal 
tisící zápas v profesionální kariéře. Záro-
veň se 168. reprezentačním startem od- 
poutal od svých kolegů-gólmanů Španěla 
Ikera Casillase a Lotyše Vitalijse Astafje-
vse, s nimiž se dělí o evropský rekord. 

BUFFON 
láme rekordy

Více reprezentačních zápasů než Buffon, 
který si debut za Itálii odbyl jako devatenácti-
letý v říjnu 1997, mají na kontě pouze Egypťané 
Ahmed Hasan (184) a Husam Hasan (178), Mexi-
čan Claudio Suárez (177), Muhammad Dajía ze 
Saúdské Arábie (172) a Ekvádorec Iván Hurtado 
(168). Předpokládá se, že kariéru v týmu squad-
ry azzurry ukončí příští rok po šampionátu 
v Rusku. Pokud Italové postoupí, stane se prv-
ním fotbalistou, který se představí na šestém 
MS! „To je jeho velká motivace,“ potvrzuje jeho 
dlouholetý spoluhráč z Juventusu a nyní klubo-
vý viceprezident Pavel Nedvěd. V roce 2006 sla-
vil v Německu titul, avšak poté Italové dvakrát 
vypadli už v základní skupině. 

 GIANLUIGI BUFFON 

 DERBY URČITĚ OPĚT NABÍDNE POŘÁDNOU DÁVKU EMOCÍ NA TRÁVNÍKU I V HLEDIŠTI. 

AKTUÁLNĚ

      
      
      

 MURIS MEŠANOVIČ JÁSÁ: SVOU TREFOU OTEVŘEL 
 SKÓRE PODZIMNÍHO MAČE NA LETNÉ A NASTARTOVAL 

 TAK SLÁVISTICKÉ VÍTĚZSTVÍ 2:0. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Reprezentační trenér Karel Jarolím si může spokojeně odškrtnout 

dva úvodní duely nového kalendářního roku. Mnohem těžší prověrky 

však jeho svěřence čekají v červnovém dvojzápase...

KRESBA TÝDNE

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


Tři zápasy, tři góly, třikrát v základní sestavě. Slávistický záložník 
ANTONÍN BARÁK vlétl do reprezentace ve velkém stylu. Trefil se 
v premiéře proti Dánsku, v neděli dvěma brankami a asistencí po-
mohl k hladké výhře 6:0 v kvalifikaci proti San Marinu. Myšlenky 
na reprezentaci ale už přebíjí pražské derby „S“ se Spartou, kte-
ré v neděli vypukne v Edenu. Vzhledem k letnímu odchodu do ital-
ského Udine bude pro Baráka na dlouhý čas poslední.

Antonín Barák: 

„Je to pro mě

bomba
sezona!“

Antonín Barák: 

„Je to pro mě

bomba
sezona!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Co říkáte vaší bilanci v národním týmu?

„Je to fantazie, něco takového jsem nemohl čekat. Ovšem dvě 

trefy byly proti San Marinu. Nechci se o něm vyjadřovat špatně, 

ale je jasné, že nedosahuje kvalit ostatních soupeřů ve skupině. Ty 

góly byly vlastně povinnost.“

	 Pokaždé jste zakončoval z pár kroků, nebylo těžké dát 

gól?

„Obě gólové situace nebyly složité, byl jsem úplně sám před 

brankářem. Kluci mi to skvěle nachytali, byl by hřích šance ne-

proměnit.“

 PROTI SAN MARINU SE ANTONÍN BARÁK ZAPSAL DO STŘELECKÝCH STATISTIK HNED DVAKRÁT.  V REPREZENTACI MÁ SLÁVISTICKÝ ZÁLOŽNÍK SKVĚLOU BILANCI 3 ZÁPASY - 3 GÓLY! 

„Chvílemi to v San Marinu 
bylo o nohy!“

	 Navíc jste nachystal branku pro Daridu.

„Zaznamenat tři kanadské body v jednom zápase je skvělé, 

psychicky vás to zvedne. Především jsem ale rád, že jsme to v San 

Marinu zvládli. V takových utkáních můžete jen ztratit, žádný fot-

balista je nemá rád.“

	 Pomohlo vám k produktivitě, že jste nastoupil na pod-

hrotové pozici?

„Vždycky je příjemné, když za sebou máte výborné konstruktiv-

ní hráče, což Vláďa Darida a Bořek Dočkal jsou. Snažil jsem si najít 

volné prostory, oni mi pak do nich prostrkávali míče. Měl jsem do-

statek času na řešení finální fáze.“

	 Jak jste zmínil, duely s totálními outsidery jsou ošidné. 

Očekával jste, že se na vítězství nadřete podstatně víc?

„Na variantu, že to může být těžké, jsme byli připraveni. Soupeř 

hrál sice z hlubokého obranného bloku, ale od první minuty jsme 

ho přehrávali. Byla jen otázka času, kdy se prosadíme gólově. 

Chtěli jsme rozhodnout co nejdřív, což se povedlo. Šlo to hladce, 

navíc se nikdo nezranil. Ideální scénář.“

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


1716

1616 17

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 28.3.2017
13/2017

Úterý 28.3.2017
13/2017

už mám v hlavě nedělní derby se Spartou, hrozně se na něj těším. 

Zápas monitoruji a vnímám od začátku týdne. Ostatně, na repre-

zentačním srazu jsme to s kluky probírali.“

	 Se spoluhráči ze Slavie, nebo i se sparťanským branká-

řem Tomášem Koubkem?

„Samozřejmě i s Tomášem, ale také s Láďou Krejčím, Tomá-

šem Sivokem, Bořkem Dočkalem. S kluky, kteří patří ke Slavii, 

nebo ke Spartě.“

	 Vzhledem k značně rozdílnému rozpoložení v obou klu-

bech nejsou bývalí sparťané směrem k derby skeptičtí?

„Třeba Láďu Krejčího momentální situace na Letné obrovsky 

trápí. Je to velký sparťan, srdcař. Kouše to opravdu těžce. Myslím 

ale, že věří, že derby pro Spartu může být takzvaně nakopávací 

zápas. Ví dobře, že v derby nezáleží na aktuální formě, ale že se 

může přihodit cokoli.“

	 Co od derby očekáváte vy?

„Doufám v naše vítězství, ať už bude zápas probíhat jakkoli. Sa-

mozřejmě si uvědomuji, že to bude strašně těžké.“

	 V případě výhry odstřihnete Spartu definitivně od mis-

trovských nadějí. Je to pro vás motivace navíc?

„Odstřihnout Spartu je pro nás důležité pro klid v dalších utká-

ních. Ale když to řeknu upřímně, teď je naším největším konku-

rentem Plzeň. My se nechce dívat za sebe, ale spíš sledovat Plzeň. 

Víme, že případný úspěšný výsledek může být velkým krokem k vy-

sněnému titulu. Plzeň má totiž ještě zápas na Letné. Myslím, že 

derby a duel Viktorky na Spartě mohou zásadně ovlivnit boj o titul.“

ROZHOVORROZHOVOR

 DO TRÉNINKŮ REPREZENTAČNÍHO A-TÝMU SE ANTONÍN BARÁK ZAPOJIL PŘED DUELEM S DÁNSKEM… 

	 Po pětigólovém přídělu v prvním poločase jste po pře-

stávce přidali už jenom gól. Ubrali jste plyn?

„O poločase jsme si v kabině řekli, že do toho půjdeme, jako by 

to bylo nula nula. Nepředpokládali jsme, že dáme San Marinu osm 

gólů jako na podzim Němci, ale chtěli jsme jich vstřelit co nejvíc. 

Druhý poločas byl ale paradoxně těžší.“

	 Proč?

„San Marino se ještě víc zatáhlo do obrany, ve snaze neinka-

sovat další branky poměrně dost přitvrdilo. Některé zákroky byly 

za hranou, chvílemi to bylo o nohy. Výsledek je ale nakonec podle 

průběhu zasloužený, mám dojem, že zápasu sluší. Body jsou důle-

žité nejen pro současnou kvalifikaci, ale také do budoucna. Můžou 

se promítnout do reprezentačního koeficientu.“

	 I přes vítězství jste zůstali třetí, Severní Irsko porazilo 

doma Norsko. Jak nyní vidíte postupové šance?

„O tom, jestli kvalifikace může být ještě úspěšná, napoví červ-

nový zápas v Norsku. Bude to nesmírně těžké, věřím však, že jsme 

schopni v Oslo vyhrát.“

	 Od léta budete působit v Udine. Vypadá, že italský vzduch 

by vám měl vyhovovat.

(směje se) „Bylo tu krásně, příjemné klima jsme si užívali 

všichni. Upřímně, na budoucnost v Itálii jsem fakt nemyslel. A teď 

 … V NĚM DEBUTOVAL 15. LISTOPADU 2016 V ZÁKLADNÍ SESTAVĚ A HNED SE RADOVAL Z PREMIÉROVÉHO GÓLU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Prožíváte neuvěřitelnou sezónu. Debut v reprezenta-

ci, se Slavií usilujete o titul, s jednadvacítkou jste postoupil 

na EURO. Navíc od léta budete působit v italské Serii A v dresu 

Udine. Neštípete se občas, jestli se vám to nezdá?

„Je to bomba, mám skvělý pocit. V nároďáku, v jedenadvacítce 

i ve Slavii podávají týmy kvalitní výkony. V každém utkání, ve kte-

rém jsem nastoupil, se dařilo hráčům kolem mě. Tudíž i díky nim 

jsem vyšel ze zápasů dobře. Moje výkony jsou někdy nadstandard-

ní, což je ale právě i díky mým spoluhráčům. Je radost s nimi hrát. 

Čerpám z toho hodně pozitivní energie, fotbalem se bavím. Je to 

skvělá sezona, kéž by neskončila.“

ROZHOVORROZHOVOR

 JEDINÝ REPREZENTAČNÍ MAČ, V NĚMŽ ŠIKOVNÝ STŘEDOPOLAŘ NESKÓROVAL, BYL STŘEDEČNÍ PŘÍPRAVNÝ S LITVOU. 

	 Sparta je v krizi, Slavii každý velebí. Všichni čekají vaši vý-

hru. Je složité nepodlehnout pocitu, že se vám nemůže nic stát?

„Jasný favorit pro tento zápas není. Jak trenér Šilhavý, tak my 

všichni hráči jsme si plně vědomi, že to nebude vůbec jednoduché. 

Sparťani se na derby stoprocentně zkoncentrují. Nikdo z nás roz-

hodně nic nepodcení, stojíme pevně nohama na zemi. Ještě jsme 

nic nedokázali, není důvod, abychom něčemu podléhali. Věříme 

v naše schopnosti.“

	 Hrajete o titul už jenom s Plzní?

„Nebylo by správné někoho odepisovat, ve fotbale se může stát 

opravdu cokoli. Ale teď jsou karty rozdané tak, že je to mezi námi 

s Plzní. Minimálně tři nadcházející kola nás nikdo dostihnout ne-

může. Sparta ovšem může chytit vítěznou šňůru, my s Plzní na-

opak budeme průběžně ztrácet body. A rázem budou sparťani 

během pěti kol ve hře o titul. Na druhou stranu musíme být sebe-

vědomí. Jsme přesvědčeni, že tam už nikoho dalšího nepustíme.“

 PODZIMNÍ DERBY VYHRÁLA SLAVIA NA LETNÉ 2:0, TO NÁSLEDUJÍCÍ BERE ANTONÍN BARÁK JAKO KLÍČOVÉ PRO BOJ O TITUL. 

Antonín Barák
Narozen: 3. prosince 1994 * Výška: 190 cm * Váha: 80 kg * Stav: 

svobodný * Fotbalový post: záložník * Česká liga: 41 zápasů/ 

10 gólů * Reprezentace: 3 utkání/ 3 branky

Hráčská kariéra: 1. FK Příbram (2001-2014), Graffin Vlašim 

(2014-2015), 1. FK Příbram (2015), Slavia Praha (2016-2017), 

Udine (od července 2017-?) * Největší úspěchy: pozvánka do re-

prezentace, člen reprezentačních týmů U19, U20, U21

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ANI PLZEŇANÉ NEZASTAVILI ÚSPĚŠNOU JÍZDU „SEŠÍVANÝCH“, 
 ALE K TITULU MAJÍ NYNÍ BLÍŽE ZÁPADOČEŠI. 

	 Pro vás neskončí závěrečným ligovým kolem, nýbrž až 

v červnu. Nejprve reprezentaci čeká kvalifikace v Norsku, poté 

startuje EURO jednadvacítek v Polsku. Počítám, že s parťáky 

z A-mužstva Patrikem Schickem a Jakubem Janktem na šam-

pionátu chybět nebudete.

„Hned na úvod tohoto srazu jsme měli schůzku s trenérem 

Jarolímem a koučem jedenadvacítky Lavičkou. Ptali se nás, 

jestli chceme na mistrovství Evropy reprezentovat. Jestli si ne-

myslíme, že už jsme něco víc. Rozhodně si to nikdo z nás tří ne-

myslí. Patříme ke lvíčatům stejně jako kdokoli jiný z tohoto roč-

níku. Vnímám to tak, že si pokládám otázku: kolikrát se můžu 

dostat na takový šampionát? Beru to jako obrovské štěstí, že 

mám šanci tam být.“

	 Má mužstvo na velký úspěch?

„Pokud bude pohromadě a přenese si na turnaj kvalitu  

z duelů ve skupině a poslední přípravy se Slovenskem, tak sto-

procentně. Přejet Slováky čtyři jedna je velká věc, kluci zahráli 

výborně. Co jsem slyšel, mohl být výsledek i výraznější. Jenom 

jsme vzbudili ještě větší respekt. O Slovácích, kteří ve skupině 

vyřadili Holanďany a Turky, se mluvilo, že jsou ve fantastické 

formě. My jsme ukázali, že jsme momentálně lepší. Věřím, že 

na šampionátu budeme ještě výš. Pokud zůstane zdravé jádro, 

vážně věřím, že turnaj můžeme vyhrát.“ 

 OD PŘÍŠTÍ SEZONY BUDE MLADÝ ZÁLOŽNÍK OBLÉKAT DRES ITALSKÉHO UDINESE. 

„EURO v Polsku 
můžeme vyhrát!“

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/
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Poločasová branková 
smršť v San Marinu

Čeští fotbalisté rozdrtili San Marino na jeho půdě 6:0 a v pátém utkání kvalifi-
kace o postup na mistrovství světa 2018 si připsali druhou výhru. Reprezentanti 
v Serravalle proti jednomu z žebříčkově nejslabších týmů světa jasně domino-
vali a první půli vyhráli rekordně 5:0. Po pauze se trefil z penalty ještě Darida 
a podtrhl nejvyšší českou venkovní výhru v samostatné historii. K překonání re-
kordního vítězství 8:1 nad Andorrou chyběly reprezentantům dvě branky. 

 TENTOKRÁT NEPLATILO, ŽE SE FAVORIT PROTI OUTSIDEROVI NEČEKANÉ TRÁPÍ. 
 ČEŠTÍ FOTBALISTÉ SE V SAN MARINU PO VSTŘELENÝCH GÓLECH RADOVALI ŠESTKRÁT. 

 DVĚ BRANKY A DVĚ TYČE - TAKOVÁ JE NEDĚLNÍ BILANCE ZÁLOŽNÍKA VLADIMÍRA DARIDY. 

Několik stovek českých fanoušků vytvořilo reprezentantům 

na stadionu v Serravalle domácí prostředí. Zatímco v předcho-

zích dvou vzájemných duelech v San Marinu, které Češi vyhráli 

3:0, udržel domácí amatérský výběr půlhodinu čisté konto, ten-

tokrát hosté zlomili jeho odpor rychleji. V 17. minutě si Barák na-

razil s Gebre Selassiem a sám před brankářem poslal míč k tyči. 

Za necelé dvě minuty se Barák změnil v nahrávače a připravil 

druhý reprezentační gól pro Daridu, který se prosadil křížným 

pokusem k tyči.

 Češi se uklidnili a na hřišti si dělali, co chtěli. Po další pěk-

né akci ve 24. minutě sklepl Krejčí nákop k Barákovi a ten ranou 

pod břevno přidal ve třetím reprezentačním utkání svůj třetí gól. 

Za další dvě minuty ve skluzu na zadní tyči doklepl balon do sítě 

Gebre Selassie a zaznamenal druhou branku za národní tým. Do-

mácí, kteří jsou devátým nejhorším týmem žebříčku FIFA, odpad-

li. Daridovi po přímém kopu a křížné střele dvakrát zkazila radost 

tyč, ale do pauzy přesto ještě padl pátý gól, když se ve 43. minutě 

zblízka prosadil Krmenčík. Poločasovým stavem 5:0 Češi překo-

nali rekord, maximem v samostatné historii zatím bylo vedení 4:0. 

V druhé půli česká gólová smršť ustala a pošesté sanmarinský 

brankář inkasoval až v 77. minutě, kdy proměnil penaltu Darida. 

REPREZENTACEREPREZENTACE

SAN MARINO - ČESKO 0:6 (0:5)
Branky: 17.  Barák, 19. Darida, 24. Barák, 26. Gebre Selassie, 43. Krmenčík, 77. Darida z penalty. 
Rozhodčí: Tohver - Reinvald, Klaasen (všichni Estonsko). ŽK: M. Vitaioli, Palazzi, D. Simoncini, 
Mazza (všichni San Marino).

San Marino: A. Simoncini - Palazzi, Cesarini, D. Simoncini, F. Vitaioli, Rinaldi (62. Tomassini) - Zaf-
ferani, Cervellini (90. Battistini), Domeniconi, M. Vitaioli - Stefanelli (84. Mazza). Trenér: Manzaroli.

Česko: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, J. Brabec, Novák - Darida - L. Krejčí I, Dočkal, Barák (75. Ho-
řava), Jankto (67. Zmrhal) - Krmenčík (67. Milan Škoda). Trenér: K. Jarolím.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM? 

„Jsem spokojený, protože v takovém zápase jsme mohli jen ztratit. Nepřipustili jsme 
drama a rozhodli už v první půli. Byli jsme hladoví po tom střílet góly, kluci se dobře po-
hybovali. Po přestávce už bylo méně kolmých přihrávek, více jsme to obehrávali, proto 
nebylo tolik šancí. Splnili jsme to, co se čekalo, ale teď nás čeká nesmírně důležité utkání 
v Norsku a je třeba udělat maximum pro to, abychom v Oslo bodovali.“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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REKORDNÍ VÝHRY A POLOČASY
Výhra nad San Marinem 6:0 se zařadila na čtvrté místo v historii české reprezen-

tace, zároveň byla nejvyšší na hřišti soupeře. Ještě o gól víc dali čeští reprezentanti 
ve dvou domácích zápasech proti stejnému týmu. Rekordem pak zůstává výhra nad 
Andorrou 8:1 v Liberci v roce 2005.

PŘEHLED NEJVYŠŠÍCH VÝHER ČESKÉ REPREZENTACE OD ROKU 1994

VÝSLEDEK SOUPEŘ ROK MÍSTO TYP ZÁPASU      

8:1 Andorra 2005 Liberec kvalifikace MS  

7:0 San Marino 2006 Liberec kvalifikace ME  

7:0 San Marino 2009 Uherské Hradiště kvalifikace MS  

6:0 Malta 1996 Teplice kvalifikace MS  

6:0 Bulharsko 2001 Praha kvalifikace MS  

6:0 Malta 2016 Kufstein příprava        

6:0 San Marino 2017 Serravalle kvalifikace MS  

6:1 Malta 1994 Ostrava kvalifikace ME  

6:1 SAE 1997 Rijád Pohár FIFA      

6:1 Makedonie 2005 Teplice kvalifikace MS  

5:0 Korea 2001 Drnovice příprava        

5:0 Jugoslávie 2002 Praha příprava        

5:0 Moldavsko 2003 Olomouc kvalifikace ME

Čeští fotbalisté odehráli v San Marinu výsledkově nejpovedenější poločas v samostatné 
historii. Národní tým ovládl úvodní dějství zápasu kvalifikace o postup na mistrovství světa 
v Serravalle poměrem 5:0 a o jednu branku překonal svůj rekord. Dosavadním maximem 
byla poločasová výhra 4:0, na kterou Češi dosáhli čtyřikrát v samostatné historii. 

NEJLEPŠÍ POLOČASY ČESKÉ REPREZENTACE

26. března 2017: San Marino - ČR 0:5 * 7. října 2006: ČR - San Marino 4:0
30. dubna 2003: ČR - Turecko 4:0 * 14. října 1998: ČR - Estonsko 4:0

17. prosince 1997: ČR - SAE 4:0

GÓLY PŘIŠLY AŽ PO PŘESTÁVCE
Čeští fotbalisté v prvním letošním zápase porazili Litvu 3:0. Premiérové pří-

pravné utkání reprezentace v Ústí nad Labem rozhodli svěřenci trenéra Karla 
Jarolíma třemi góly až po přestávce a kompletním prostřídání sestavy. Ve 48. mi-
nutě proměnil penaltu Tomáš Hořava, v 64. minutě oslavil brankou debut v národ-
ním týmu Jakub Jankto a v 79. minutě uzavřel skóre Michael Krmenčík.

ČESKO - LITVA 3:0 (0:0)
Branky: 48. Hořava z pen., 65. Jankto, 79. Krmenčík. Rozhodčí: Bieri - Zgraggen, Heiniger (všichni 
Švýc.). ŽK: Matulevičius (Litva). Diváci: 3959.

Česko: I. poločas: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, J. Brabec, Novák - Darida, Barák - L. Krejčí I, 
Dočkal, Zmrhal - Milan Škoda. II. poločas: T. Koubek - Čelůstka, Kalas, Suchý, Hloušek - Hušbauer, 
P. Mareš - Sýkora, Hořava, Jankto - Krmenčík. Trenér: K. Jarolím.

Litva: Šetkus (46. Zubas) - Vaitkunas (46. Borovskij), A. Klimavičius (61. Mikuckis), L. Klimavičius 
(61. Kijanskas), Slavickas (46. Baravykas) - Lukša (61. Černych), Kuklys (46. Verbickas), Paulius (61. Žul-
pa), Slivka (61. Eliošius), Grigaravičius (61. Novikovas) - Matulevičius (61. Valskis). Trenér: Jankauskas.

JAK TO VIDĚL TRENÉR KAREL JAROLÍM? 

„Potěšilo mě, že jsme dokázali v druhém poločase vstřelit branky. Byly tam slušné 
pasáže i v první půli, ale chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ve finále jsme 
situace neřešili úplně nejlíp. Několikrát jsme měli laciné ztráty ve středu hřiště a Litev-
ci se dostali k nebezpečným situacím. V druhé půli se to zlepšilo. Určitě nám pomohlo, 
že jsme vstřelili rychlou branku. Kluky, kteří šli do druhé půle, to uklidnilo, což bylo 
vidět i na dalším průběhu zápasu.“  SKÓRE NA 3:0 UZAVŘEL MICHAL KRMENČÍK. 

 PRVNÍ PŮLE UTKÁNÍ S LITVOU SKONČILA BEZ BRANEK… 

 BRANKÁŘ TOMÁŠ VACLÍK TRÁVIL VĚTŠINU ČASU PŘI UTKÁNÍ V SAN MARINU POZOROVÁNÍM 
 ÚTOČNÝCH AKCÍ SVÝCH SPOLUHRÁČŮ. A TAK SE V HERNÍ KONDICI MUSEL UDRŽOVAT PRAVIDELNÝM 
 PROTAHOVÁNÍM, COŽ SE VYPLATILO VE DRUHÉ PŮLI PŘI SKVĚLÉM ZLIKVIDOVÁNÍ JEDINÉ ŠANCE SOUPEŘE. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PROGRAM A VÝSLEDKY KVALIFIKACE MS 2018

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Německo 5 5 0 0 20:1 15

2. Severní Irsko 5 3 1 1 10:2 10

3. ČESKO 5 2 2 1 8:4 8

4. Ázerbájdžán 5 2 1 2 3:8 7

5. Norsko 5 1 0 4 5:9 3

6. San Marino 5 0 0 5 1:23 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Francie 5 4 1 0 10:3 13

2. Švédsko 5 3 1 1 10:3 10

3. Bulharsko 5 3 0 2 8:10 9

4. Nizozemsko 5 2 1 2 8:6 7

5. Bělorusko 5 0 2 3 2:10 2

6. Lucembursko 5 0 1 4 6:12 1

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Švýcarsko 5 5 0 0 10:3 15

2. Portugalsko 5 4 0 1 19:3 12

3. Maďarsko 5 2 1 2 8:6 7

4. Faerské ostrovy 5 1 2 2 2:8 5

5. Lotyšsko 5 1 0 4 2:9 3

6. Andorra 5 0 1 4 1:13 1

PROGRAM A VÝSLEDKY KVALIFIKACE MS 2018

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Srbsko 5 3 2 0 12:6 11

2. Irsko 5 3 2 0 7:3 11

3. Wales 5 1 4 0 8:4 7

4. Rakousko 5 2 1 2 8:7 7

5. Gruzie 5 0 2 3 4:8 2

6. Moldavsko 5 0 1 4 2:13 1

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Polsko 5 4 1 0 12:6 13

2. Černá Hora 5 2 1 2 10:6 7

3. Dánsko 5 2 1 2 7:5 7

4. Rumunsko 5 1 3 1 6:4 6

5. Arménie 5 2 0 3 6:10 6

6. Kazachstán 5 0 2 3 3:13 2

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Anglie 5 4 1 0 8:0 13

2. Slovensko 5 3 0 2 10:3 9

3. Slovinsko 5 2 2 1 4:3 8

4. Skotsko 5 2 1 2 7:8 7

5. Litva 5 1 2 2 5:9 5

6. Malta 5 0 0 5 2:13 0

SKUPINA A

09.06.2017 20:45
Bělorusko - Bulharsko

Nizozemsko - Lucembursko
Švédsko - Francie

31.08.2017 20:45
Bulharsko - Švédsko
Francie - Nizozemsko

Lucembursko - Bělorusko

03.09.2017 18:00 Bělorusko - Švédsko
Nizozemsko - Bulharsko

03.09.2017 20:45 Francie - Lucembursko

07.10.2017 18:00 Švédsko - Lucembursko

07.10.2017 20:45 Bělorusko - Nizozemsko
Bulharsko - Francie

10.10.2017 20:45 
Francie - Bělorusko

Lucembursko - Bulharsko
Nizozemsko - Švédsko

ODEHRÁNO

Bělorusko - Francie 0:0
Bulharsko - Lucembursko 4:3

Švédsko - Nizozemsko 1:1
Francie - Bulharsko 4:1

Lucembursko - Švédsko 0:1
Nizozemsko - Bělorusko 4:1

Bělorusko - Lucembursko 1:1
Nizozemsko - Francie 0:1
Švédsko - Bulharsko 3:0

Bulharsko - Bělorusko 1:0
Lucembursko - Nizozemsko 1:3

Francie - Š védsko 2:1
Švédsko - Bělorusko 4:0

Bulharsko - Nizozemsko 2:0
Lucembursko - Francie 1:3

SKUPINA B

09.06.2017 20:45 
Andorra - Maďarsko

Faerské ostrovy - Švýcarsko
Lotyšsko - Portugalsko

31.08.2017 20:45 
Maďarsko - Lotyšsko

Portugalsko - Faerské ostrovy
Švýcarsko - Andorra

03.09.2017 18:00 Faerské ostrovy - Andorra

03.09.2017 20:45 Lotyšsko - Švýcarsko
Maďarsko - Portugalsko

07.10.2017 18:00 Faerské ostrovy - Lotyšsko

07.10.2017 20:45 Andorra - Portugalsko
Švýcarsko - Maďarsko

10.10.2017 20:45
Lotyšsko - Andorra

Maďarsko - Faerské ostrovy
Portugalsko - Švýcarsko

ODEHRÁNO

Andorra - Lotyšsko 0:1
Faerské ostrovy - Maďarsko 0:0

Švýcarsko - Portugalsko 2:0
Lotyšsko - Faerské ostrovy 0:2

Maďarsko - Švýcarsko 2:3
Portugalsko - Andorra 6:0
Andorra - Švýcarsko 1:2

Faerské ostrovy - Portugalsko 0:6
Lotyšsko - Maďarsko 0:2
Maďarsko - Andorra 4:0

Portugalsko - Lotyšsko 4:1
Švýcarsko - Faerské ostrovy 2:0

Andorra - Faerské ostrovy 0:0
Švýcarsko - Lotyšsko 1:0

Portugalsko - Maďarsko 3:0

SKUPINA C

10.06.2017 18:00 Ázerbájdžán - Severní Irsko

10.06.2017 20:45 Německo - San Marino
Norsko - ČESKO

01.09.2017 20:45 
ČESKO - Německo

Norsko - Ázerbájdžán
San Marino - Severní Irsko

04.09.2017 18:00 Ázerbájdžán - San Marino

04.09.2017 20:45 Německo - Norsko
Severní Irsko - ČESKO

05.10.2017 18:00 Ázerbájdžán - ČESKO

05.10.2017 20:45 San Marino - Norsko
Severní Irsko - Německo

08.10.2017 20:45
ČESKO - San Marino

Německo - Ázerbájdžán
Norsko - Severní Irsko

ODEHRÁNO

ČESKO - Severní Irsko 0:0
Norsko - Německo 0:3

San Marino - Ázerbájdžán 0:1
Ázerbájdžán - Norsko 1:0
Německo - ČESKO 3:0

Severní Irsko - San Marino 4:0
ČESKO - Ázerbájdžán 0:0
Německo - Severní Irsko 2:0

Norsko - San Marino 4:1
ČESKO - Norsko 2:1

San Marino - Německo 0:8
Severní Irsko - Ázerbájdžán 4:0

Ázerbájdžán - Německo 1:4
San Marino - ČESKO 0:6
Severní Irsko - Norsko 2:0

SKUPINA D

11.06.2017 18:00 Irsko - Rakousko
Moldavsko - Gruzie

11.06.2017 20:45 Srbsko - Wales

02.09.2017 18:00 Gruzie - Irsko
Srbsko - Moldavsko

02.09.2017 20:45 Wales - Rakousko

05.09.2017 20:45
Irsko - Srbsko

Moldavsko - Wales
Rakousko - Gruzie

06.10.2017 18:00 Gruzie - Wales

06.10.2017 20:45 Irsko - Moldavsko
Rakousko - Srbsko

09.10.2017 20:45
Moldavsko - Rakousko

Srbsko - Gruzie
Wales - Irsko

ODEHRÁNO

Gruzie - Rakousko 1:2
Srbsko - Irsko 2:2

Wales - Moldavsko 4:0
Irsko - Gruzie 1:0

Moldavsko - Srbsko 0:3
Rakousko - Wales 2:2

Wales - Gruzie 1:1
Moldavsko - Irsko 1:3
Srbsko - Rakousko 3:2
Gruzie - Moldavsko 1:1
Rakousko - Irsko 0:1
Wales - Srbsko 1:1
Gruzie - Srbsko 1:3
Irsko - Wales 0:0

Rakousko - Moldavsko 2:0

SKUPINA E

10.06.2017 18:00 Kazachstán - Dánsko

10.06.2017 20:45 Černá Hora - Arménie
Polsko - Rumunsko

01.09.2017 18:00 Kazachstán - Černá Hora

01.09.2017 20:45 Dánsko - Polsko
Rumunsko - Arménie

04.09.2017 18:00 Arménie - Dánsko

04.09.2017 20:45 Černá Hora - Rumunsko
Polsko - Kazachstán

05.10.2017 18:00 Arménie - Polsko

05.10.2017 20:45 Černá Hora - Dánsko
Rumunsko - Kazachstán

08.10.2017 18:00
Dánsko - Rumunsko

Kazachstán - Arménie
Polsko - Černá Hora

ODEHRÁNO

Dánsko - Arménie 1:0
Kazachstán - Polsko 2:2

Rumunsko - Černá Hora 1:1
Arménie - Rumunsko 0:5

Černá Hora - Kazachstán 5:0
Polsko - Dánsko 3:2

Kazachstán - Rumunsko 0:0
Dánsko - Černá Hora 0:1

Polsko - Arménie 2:1
Arménie - Černá Hora 3:2
Dánsko - Kazachstán 4:1
Rumunsko - Polsko 0:3

Arménie - Kazachstán 2:0
Černá Hora - Polsko 1:2
Rumunsko - Dánsko 0:0

SKUPINA F

10.06.2017 18:00 Skotsko - Anglie
Slovinsko - Malta

10.06.2017 20:45 Litva - Slovensko

01.09.2017 20:45
Litva - Skotsko
Malta - Anglie

Slovensko - Slovinsko

04.09.2017 20:45
Anglie - Slovensko

Skotsko - Malta
Slovinsko - Litva

05.10.2017 20:45
Anglie - Slovinsko

Malta - Litva
Skotsko - Slovensko

08.10.2017 18:00
Litva - Anglie

Slovensko - Malta
Slovinsko - Skotsko

ODEHRÁNO

Litva - Slovinsko 2:2
Malta - Skotsko 1:5

Slovensko - Anglie 0:1
Anglie - Malta 2:0
Skotsko - Litva 1:1

Slovinsko - Slovensko 1:0
Litva - Malta 2:0

Slovensko - Skotsko 3:0
Slovinsko - Anglie 0:0
Anglie - Skotsko 3:0
Malta - Slovinsko 0:1
Slovensko - Litva 4:0

Anglie - Litva 2:0
Malta - Slovensko 1:3

Skotsko - Slovinsko 1:0

KVALIFIKACE MS 2018KVALIFIKACE MS 2018

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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PROGRAM A VÝSLEDKY KVALIFIKACE MS 2018

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Španělsko 5 4 1 0 19:2 13

2. Itálie 5 4 1 0 13:4 13

3. Izrael 5 3 0 2 9:9 9

4. Albánie 5 2 0 3 4:8 6

5. Makedonie 5 1 0 4 7:11 3

6. Lichtenštejnsko 5 0 0 5 1:19 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Belgie 5 4 1 0 22:2 13

2. Řecko 5 3 2 0 10:3 11

3. Bosna a Herc. 5 3 1 1 13:5 10

4. Kypr 5 1 1 3 3:8 4

5. Estonsko 5 1 1 3 5:15 4

6. Gibraltar 5 0 0 5 2:22 0

# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Chorvatsko 5 4 1 0 11:1 13

2. Island 5 3 1 1 8:6 10

3. Ukrajina 5 2 2 1 7:4 8

4. Turecko 5 2 2 1 7:5 8

5. Finsko 5 0 1 4 3:8 1

6. Kosovo 5 0 1 4 2:14 1

SKUPINA I

11.06.2017 18:00 Finsko - Ukrajina

11.06.2017 20:45 Island - Chorvatsko
Kosovo - Turecko

02.09.2017 18:00 Finsko - Island

02.09.2017 20:45 Chorvatsko - Kosovo
Ukrajina - Turecko

05.09.2017 20:45 
Island - Ukrajina
Kosovo - Finsko

Turecko - Chorvatsko

06.10.2017 20:45
Chorvatsko - Finsko
Kosovo - Ukrajina
Turecko - Island

09.10.2017 20:45
Finsko - Turecko
Island - Kosovo

Ukrajina - Chorvatsko

ODEHRÁNO

Chorvatsko - Turecko 1:1
Finsko - Kosovo 1:1
Ukrajina - Island 1:1
Island - Finsko 3:2

Kosovo - Chorvatsko 0:6
Turecko - Ukrajina 2:2

Finsko - Chorvatsko 0:1
Ukrajina - Kosovo 3:0
Island - Turecko 2:0

Chorvatsko - Island 2:0
Turecko - Kosovo 2:0
Ukrajina - Finsko 1:0

Chorvatsko - Ukrajina 1:0
Kosovo - Island 1:2
Turecko - Finsko 2:0

SKUPINA G

11.06.2017 20:45
Itálie - Lichtenštejnsko

Izrael - Albánie
Makedonie - Španělsko

02.09.2017 18:00 Albánie - Lichtenštejnsko

02.09.2017 20:45 Izrael - Makedonie
Španělsko - Itálie

05.09.2017 20:45
Itálie - Izrael

Lichtenštejnsko - Španělsko
Makedonie - Albánie

06.10.2017 20:45
Itálie - Makedonie

Lichtenštejnsko - Izrael
Španělsko - Albánie

09.10.2017 20:45
Albánie - Itálie

Izrael - Španělsko
Makedonie - Lichtenštejnsko

ODEHRÁNO

Albánie - Makedonie 2:1
Izrael - Itálie 1:3

Španělsko - Lichtenštejnsko 8:0
Itálie - Španělsko 1:1

Lichtenštejnsko - Albánie 0:2
Makedonie - Izrael 1:2

Izrael - Lichtenštejnsko 2:1
Albánie - Španělsko 0:2
Makedonie - Itálie 2:3

Albánie - Izrael 0:3
Lichtenštejnsko - Itálie 0:4
Španělsko - Makedonie 4:0

Itálie - Albánie 2:0
Lichtenštejnsko - Makedonie 0:3

Španělsko - Izrael 4:1

SKUPINA H

09.06.2017 20:45
Bosna a Hercegovina - Řecko

Estonsko - Belgie
Gibraltar - Kypr

31.08.2017 20:45
Belgie - Gibraltar

Kypr - Bosna a Hercegovina
Řecko - Estonsko

03.09.2017 18:00 Estonsko - Kypr

03.09.2017 20:45 Gibraltar - Bosna a Hercegovina
Řecko - Belgie

07.10.2017 18:00 Bosna a Hercegovina - Belgie
Gibraltar - Estonsko

07.10.2017 20:45 Kypr - Řecko

10.10.2017 20:45
Belgie - Kypr

Estonsko - Bosna a Hercegovina
Řecko - Gibraltar

ODEHRÁNO

Bosna a Hercegovina - Estonsko 5:0
Gibraltar - Řecko 1:4

Kypr - Belgie 0:3
Belgie - Bosna a Hercegovina 4:0

Estonsko - Gibraltar 4:0
Řecko - Kypr 2:0

Bosna a Hercegovina - Kypr 2:0
Estonsko - Řecko 0:2
Gibraltar - Belgie 0:6
Kypr - Gibraltar 3:1

Belgie - Estonsko 8:1
Řecko - Bosna a Hercegovina 1:1

Bosna a Hercegovina - Gibraltar 5:0
Kypr - Estonsko 0:0
Belgie - Řecko 1:1

KVALIFIKACE MS 2018
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Také Pavel Nedvěd
má zlatou minci

Bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd má minci s vlastním 
portrétem. Do zlata si ji osobně vyrazil v České mincovně v Jablonci nad 
Nisou. Čtyřiačtyřicetiletý někdejší záložník je desátým v sérii věnované 
československým fotbalovým legendám, pomyslnou jedenáctku zkomple-
tuje nejlepší střelec v historii národního týmu Jan Koller.

 PAVEL NEDVĚD SI PROHLÍŽÍ ZLATOU MINCI SE SVÝM PORTRÉTEM. 

 DO KOLEKCE FOTBALOVÝCH LEGEND PŘIBYLA MINCE PAVLA NEDVĚDA, ZBÝVAJÍCÍ JEDENÁCTÉ MÍSTO DOPLNÍ MINCE S PODOBIZNOU JANA KOLLERA. 

„Je to obrovská čest. Vidět svůj obličej na minci, ten pocit je 

zvláštní, ale máte takovou hrdost v sobě,“ prohlásil ještě před 

ražbou držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 

z roku 2003. Výtvarnou podobu jeho mince vytvořil medailér 

Martin Dašek. Na rubu je Nedvěd vyobrazen s nezaměnitel-

ným střapatým účesem. „Poznávám se. I když se mi zdá, že 

jsem tam trochu oteklý, ale mně se (mince) líbí. Je to hezká 

mince, obrázek pěkný,“ zhodnotil svůj portrét Nedvěd, nynější 

viceprezident Juventusu Turín. Na minci je i Nedvědův podpis  

a nápis, že patří mezi vicemistry Evropy z Anglie 1996. S re-

prezentací získal na evropském šampionátu ještě bronz v roce 

2004 v Portugalsku.

Mincovna vydává na počest Nedvěda zlaté a stříbrné mince. 

Zlaťáky jsou vyraženy ze čtvrtiny troyské unce v počtu 200 kusů, 

jedna stojí 11.450 Kč. Stříbrných mincí o hmotnosti 29 gramů je 

500, a prodávají se po 1450 Kč. „Zájem je eminentní, zlaté jsou 

vyprodané, zbývá pár desítek ve stříbrných,“ konstatuje obchod-

ní ředitel mincovny Aleš Brix. Na lícní straně mince je britská 

královna Alžběta II., která před výkopem finále EURO před 21 

lety ve Wembley osobně pozdravila hráče. Je tam také fotbalový 

míč ve tvaru srdce, tedy logo Nadace fotbalových internacioná-

lů, jež umožnila vydání této série. Část výtěžku z prodeje mincí 

je určený pro někdejší fotbalisty. „Podařilo se už získat asi 750 

tisíc korun,“ pochvaluje si předseda nadace a další slavný český 

fotbalista Antonín Panenka. Za 16 let jejího fungování tak mohla 

podle mistra Evropy z Bělehradu 1976 podpořit bývalé reprezen-

tanty v sociální nouzi částkou přesahující 18 milionů korun.

Česká mincovna odstartovala sběratelskou sérii v roce 2014. 

Na mincích jsou fotbalisté, kteří se zasloužili o zisk stříbrné me-

daile na světovém šampionátu v Chile 1962 či vyhráli ME v roce 

1976 nebo o 20 let později získali stříbro. Do zlata mají vyražený 

portrét brankář Ivo Viktor, obránci Jan Lála, Karol Dobiáš a Mi-

roslav Kadlec. Ve zlaté záloze jsou vedle Nedvěda ještě Josef 

Masopust, Karel Poborský a Antonín Panenka. Útočnou trojici 

tvoří Josef Kadraba, Zdeněk Nehoda a Jan Koller, jehož mince 

by se měla razit zhruba za měsíc. 

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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STRAHOVSKÉ ŽONGLOVÁNÍ
Když Pavel Nedvěd zavítá na pár dnů do Česka, jde většinou z akce 

do akce. Jinak tomu nebylo ani v minulém týdnu, kdy hned po ponděl-
ním příletu do Prahy absolvoval na strahovském stadionu „Přátelství“ 
natáčení dalšího dílu videa pro Top4Football TV. Parťákem držitele 
Zlatého míče pro nejlepšího fotbalisty Evropy za rok 2003 byl několi-
kanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu Jan Weber, se 
kterým soutěžil na  trávníku v  nejrůznějších dovednostech s  míčem 
včetně žonglování či „břevínek“. Nové video bude k zhlédnutí v nejbližší 
době, a protože oba protagonisté texty namlouvali v angličtině, počítá 
se i s jeho přesahem do zahraničí.

Čeferin chce 16 míst na MS pro Evropu

Rozšíření fotbalového mistrovství světa z 32 na 48 týmů přinese podle 
nového předsedy UEFA Aleksandera Čeferina problémy. Šampionát 
podle něj bude moci pořádat jen minimum zemí. 

„S rozšířením mistrovství jsme souhlasili, protože to chtěly 

všechny ostatní kontinentální asociace, takže by to bylo stejně 

odhlasováno. Ale přinese to problémy,“ říká slovinský funkcio-

nář, který účastí na pondělním vyhlášení ankety Fotbalista roku 

splnil předvolební slib šéfovi  FAČR Miroslavu Peltovi.

Rozšířený světový šampionát se bude poprvé hrát v roce 2026 

systémem 16 skupin po třech týmech. „Kdo bude moci tako-

vý turnaj organizovat, když budete potřebovat dvanáct velkých 

stadionů? V Evropě dvě, tři země, v Africe nikdo a možná Čína 

a USA,“ konstatuje devětačtyřicetiletý Čeferin, kterého nyní 

čeká jednání s FIFA, na němž bude požadovat navýšení účastnic-

kých míst pro Evropu na světovém šampionátu ze současných 

třinácti na šestnáct. „Myslím, že uspějeme. A také chceme, aby 

v každé skupině byl jeden evropský tým. Jestli je kvalita v Evro-

pě, jak všichni říkají, tak ať mají všichni šanci postoupit ze skupi-

ny,“ zdůrazňuje.

Změna systému čeká od sezony 2018/2019 i Ligu mistrů, podle 

předsedy UEFA to bylo nevyhnutelné. „Pět největších lig přinese 

86 procent výdělku a dostane zpět šedesát. U změny jsem kriti-

zoval především komunikaci, protože svazy a kluby o tom nebyly 

dostatečně informovány,“ říká.

Nový model Ligy mistrů vyjde vstříc právě elitním soutěžím, 

což ale zkomplikuje situaci českým klubům. Tuzemské lize mo-

mentálně patří v žebříčku UEFA jedenácté místo, což by pro roč-

ník 2018/2019 znamenalo přímý postup. Vzhledem ke změnám 

o něj ale nejspíš přijde… 

 ŠÉF UEFA ALEKSANDER ČEFERIN PŘIJEL DO PRAHY NA POZVÁNÍ PŘEDSEDY FAČR MIROSLAVA PELTY. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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JEČNÁ 15
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BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7
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Lvíčata v přípravě dvakrát

vítězně kousala

Reprezentace do 21 let zakončila březnový sraz, plný událostí, zápa-
sem v Kielcích proti hráčům pořadatele ME z Polska. Cenná výhra 2:1 
se zrodila po přestávce, v době, kdy více šancí měla česká Lvíčata. Ta 
navázala na předchozí vysokou výhru 4:1 nad Slováky. 

 K VÝHŘE LVÍČAT V POLSKU 2:1 PŘISPĚL ROZHODUJÍCÍ BRANKOU ZÁLOŽNÍK ALEŠ ČERMÁK. 

 PROTI SLOVÁKŮM ZÁŘIL AUTOR HATTRICKU VÁCLAV ČERNÝ. 

Před z téměř poloviny zaplněným stadionem začaly oba celky 

se snahou o ofenzivní fotbal. Do první možnosti se dostali domácí, 

v 11. minutě mířil centr z přímého kopu před branku, tam ale kra-

loval Zima. Po půlhodině se na hranici pokutového území dostal 

ke střele Kownacki, trefil obránce Havla. Češi do té doby soupe-

řovu branku neohrozili. Ve 39. minutě uklidil Sáček míč těsně před 

dobíhajícim Buksou na roh. Po českém rohu ve 42. minutě hlavič-

koval  nad Stronati.

První poločas skončil bez branek, není divu, ani jeden tým 

nevystřelil na branku! Druhá část začala obrovskou šancí ve 47. 

minutě, Stepiński byl sám těsně před Zimou, ten mu zmenšil 

úhel a vyrazil na roh. V 50. minutě se diváci dočkali první střely 

od českeho týmu, Černý napřáhl a jemně tečovaný míč skončil 

v síti - 0:1. V 57. minutě byl po Čermákově obloučku u propadlého 

míče Stronati, ale brankář odkopl. V 61. minutě Linhart hlavič-

koval těsně vedle vzdálenější tyče. V 67. minutě unikal Linhart 

obraně, pálil vedle. Vzápěti odvracel obránce míč po centru 

Havlíka z brankové čáry!

V 71. minutě po zaváhání Sáčka pálil Piatek těsně vedle. O mi-

nutu později se totéž povedlo střelou z dálky Černému. V 84. mi-

nutě po chybě obrany v době, kdy hráli domácí v deseti, se dostal 

k míči sám před brankářem Niezgoda a mířil k tyči - 1:1. V 92. mi-

nutě se podařil brejk, Nečas našel nabíhajíciho Čermáka, který 

z pěti metrů skóroval - 1:2. 

REPREZENTACE U21REPREZENTACE U21

ZÁPASOVÉ STATISTIKY
POLSKO U21 - ČESKO U21 1:2 (0:0)

Přípravné utkání na ME 2017, 27. 3. 2017, Kielce. Góly: 84. Niezgoda - 50. Černý, 90.+2 Čermák. 
Rozhodčí: Marhefka - Vorel, Chládek (všichni Slovensko). ŽK: Lipski - Sáček, Hubínek, Trávník, 
Čermák. Diváci: 6328.

Česko: Zima - Sáček, Lüftner, Stronati, Havel - Hubínek, Tetour (46. Čermák) - Trávník (90. Matějů), 
Černý, Havlík (78. Nečas) - Linhart (69. Mihálik). Trenér: Lavička.

ČESKO U21 - SLOVENSKO U21 4:1 (4:0)

Přípravné utkání na ME 2017, 24. 3. 2017, Karviná. Góly: 11., 42. a 44. Černý, 16. Linhart - 
51. Šafranko. Rozhodčí: Bartosz Frankowski -  Marcin Boniek, Dawid Golis (všichni Polsko). ŽK: 
25. Souček, 62. Hrubý - 14. Niňaj, 38. Szöke. Diváci: 2725.

Česko: Vejmola (46. Macej) - Matějů (62. Sáček), Kaša, Simič, Holzer - Trávník (46. Hrubý),  Souček, 
Čermák (62. Havlík) - Černý (62. Macek), Linhart (76. Mihálik), Nečas. Trenér: Vítězslav Lavička.

Slovensko: Chovan - Valjent, Niňaj (46. Skovajsa), Králik, Šatka - Szöke (46. Šafranko) - Brigant (46. Špa-
lek), Chrien (82. Vestenický), Hromada (46. Faško), Mihalík (46. Ivan) - Zrelák. Trenér: Pavel Hapal.

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Nejprestižnější ligový mač je tady! V neděli se v Ede-
nu utkají Slavia se Spartou a výsledek derby může 
hodně napovědět v bitvě o titul. Pokud slávisté prohrají 
a Plzeňané zdolají Teplice, odskočí jim mistr v čele ta-
bulky již na čtyři body. Sparťané touží vydrápat se v ko-
nečném účtování ze třetí alespoň na druhou příčku za-
ručující kvalifikaci Ligy mistrů. Bude to boj!

Jaké karty rozdá
derby pražských „S“?

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 21 15 4 2 32:12 49

2. Slavia Praha 21 14 6 1 44:15 48

3. Sparta Praha 21 11 6 4 33:17 39

4. Zlín 21 9 8 4 28:20 35

5. Mladá Boleslav 21 9 7 5 32:22 34

6. Teplice 21 8 6 7 25:19 30

7. Karviná 21 8 5 8 30:32 29

8. Jablonec 21 7 7 7 33:28 28

9. Dukla Praha 21 7 5 9 26:24 26

10. Slovácko 21 5 10 6 23:27 25

11. Brno 21 3 13 5 21:29 22

12. Bohemians 1905 21 5 6 10 16:26 21

13. Liberec 21 4 8 9 14:21 20

14. Hradec Králové 21 5 3 13 19:34 18

15. Jihlava 21 3 7 11 16:36 16

16. Příbram 21 3 3 15 15:45 12

PROGRAM 22. KOLA
31.03. 20:15 Mladá Boleslav - Jablonec

01.04. 15:00 Liberec - Karviná

01.04. 17:00 Brno - Dukla Praha

01.04. 17:00 Jihlava - Slovácko

01.04. 17:00 Příbram - Bohemians 1905

01.04. 17:00 Zlín - Hradec Králové

01.04. 20:15 Plzeň - Teplice

02.04. 17:30 Slavia Praha - Sparta Praha

VÝSLEDKY 21. KOLA
Bohemians 1905 - Dukla Praha 1:2

Karviná - Plzeň 2:3

Hradec Králové - Brno 0:0

Jablonec - Jihlava 5:0

Slovácko - Mladá Boleslav 2:1

Liberec - Slavia Praha 1:1

Teplice - Příbram 3:0

Sparta Praha - Zlín 0:0

DOHRÁVKY 16. KOLA
Bohemians 1905 - Plzeň 0:1

Jablonec - Hradec Králové 2:1

 PLZEŇANÉ SE V MINULÉM KOLE OPĚT DOSTALI DO ČELA TABULKY. VYDRŽÍ NA NĚM I PO UTKÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI TEPLICEMI? 

SOUTĚŽ AKTIVITY GÓLU

(gól - 2 body, asistence - 1,5 bodu)

30
Milan Škoda (Slavia, 12 + 4)

22
David Lafata (Sparta, 11 + 0)

21,5
Michal Škoda (Brno, 10 + 1)

19 - Muris Mešanovič (Slavia, 8 + 2) * 18,5 - Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav, 4 + 7) * 18 - Lukáš 
Budínský (Karviná, 6 + 4), Jaromír Zmrhal (Slavia, 6 + 4) * 16,5 - Michael Krmenčík (Plzeň, 6 + 
3) * 16 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav, 8 + 0), Néstor Albiach (Dukla/Sparta 5 + 4), Tomáš Pilík 
(Příbram, 5 + 4), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 8) * 15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 5) * 14,5 
- Vjačeslav Karavajev (2 + 7), Michal Trávník (Jablonec, 2 + 7) * 14 - Bořek Dočkal (Sparta, 4 + 4), 
Mirzad Mehanovič (Jablonec, 4 + 4), Jakub Řezníček (Brno, 4 + 4) * 13 - Tomáš Hořava (Plzeň, 5 + 
2), Josef Hušbauer (Slavia, 2 + 6) * 12,5 - Martin Doležal II (Jablonec, 4 + 3) * 12 - Haris Harba (Zlín, 
6 + 0), Ondřej Mihálik (Jablonec, 6 + 0), David Vaněček (Teplice, 6 + 0) * 11,5 - Dame Diop (Zlín, 5 
+ 1), Martin Fillo (Teplice, 5 + 1), Davis Ikaunieks (Jihlava, 5 + 1), Jan Kopic (Plzeň, 2 + 5), Tomáš 
Wágner (Jablonec/Karviná, 5 + 1) * 11 - Milan Petržela (Plzeň, 1 + 6), Matěj Pulkrab (Sparta, 4 + 2), 
Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia, 4 + 2) * 10,5 - Antonín Barák (Slavia, 3 + 3), Jaroslav Diviš (Slo-
vácko/Jablonec, 3 + 3), Jakub Hora (Teplice, 3 + 3), Jan Krob (Teplice, 0 + 7) * 10 - Golgol Mebrahtu 
(Ml. Boleslav, 5 + 0) * 9,5 - Tomáš Malinský (Hr. Králové, 4 +1), Peter Olayinka (Dukla, 4 + 1), Tomáš 
Zajíc (Slovácko, 4 + 1) * 9 - Marek Havlík (Slovácko, 3 + 2), Pavol Jurčo (Karviná, 3 + 2), Francis 
Koné (Slovácko, 3 + 2) * 8,5 - Lukáš Holík (Zlín, 2 + 3), Petr Mareš (Hr. Králové/Ml. Boleslav, 2 + 3), 
Radek Voltr (Karviná/Liberec, 2 + 3)

VYCHYTANÉ NULY

11
Tomáš Koubek (Sparta)

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

12
Milan Škoda (Slavia)

11 - David Lafata (Sparta) * 10 - Michal Škoda (Brno) * 8 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav), Muris 
Mešanovič (Slavia) * 6 - Lukáš Budínský (Karviná), Haris Harba (Zlín), Michael Krmenčík (Plzeň), 
Ondřej Mihálik (Jablonec), David Vaněček (Teplice), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 5 - Dame Diop (Zlín), 
Martin Fillo (Teplice), Tomáš Hořava (Plzeň), Davis Ikaunieks (Jihlava), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), 
Néstor Albiach (Dukla), Tomáš Pilík (Příbram), Tomáš Wágner (Jablonec/Karviná) * 4 - Marek Bakoš 
(Plzeň), Bořek Dočkal (Sparta), Martin Doležal II (Jablonec), Pavel Dvořák (Jihlava), Lukáš Hejda (Pl-
zeň), Marek Janečka (Karviná), Tomáš Malinský (Hr. Králové), Mirzad Mehanovič (Jablonec), Michael 
Ngadeu (Slavia), Peter Olayinka (Dukla), Tomáš Přikryl (Ml. Boleslav), Matěj Pulkrab (Sparta), Jakub 
Řezníček (Brno), Petr Schwarz (Hr. Králové), Stanislav Tecl (Jablonec/Slavia), Tomáš Zajíc (Slovácko) *  
3 - Antonín Barák (Slavia), Patrik Brandner (Příbram), Daniel Bartl (Liberec), Jaroslav Diviš (Slovácko/
Jablonec), Michal Ďuriš (Plzeň), Marek Havlík (Slovácko), Jan Holenda (Bohemians 1905/Dukla), Jakub 
Hora (Teplice), Jakub Jugas (Zlín), Pavol Jurčo (Karviná), Nikolaj Komličenko (Liberec), Francis Koné 
(Slovácko), Lukáš Magera (Ml. Boleslav), Dominik Mašek (Bohemians 1905), Jan Pázler (Hr. Králové)

    
    
    

 NA PODZIM VYPLENILI SLÁVISTÉ LETNOU 2:0. 
VRÁTÍ JIM V JARNÍ ODVETĚ SPARŤANÉ 

 NEPŘÍJEMNÝ ÚDER? 

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


https://www.epojisteni.cz/fotbal/
http://www.aaaauto.cz/


„Baby Mourinho“

okouzlil
bundesligu

Když se na scéně objeví nový zázračný fotbalový talent, jedná se v dr-
tivé většině případů o nadějného mladíka, který udivuje svými kousky 
na zeleném pažitu. To však není případ Juliana Nagelsmanna. Sympa-
tický blonďák totiž nediriguje hru Hoffenheimu ze středu pole, nýbrž 
od postranní čáry! Trenérské funkce se ujal už v osmadvaceti letech 
jako nejmladší kouč v historii bundesligy a vedení „Kraichgauer“ si 
mne ruce, že se mu podařila trefa do černého… 

„Baby Mourinho“

okouzlil
bundesligu
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Situace byla kritická. Hoffenheim se krčil v bundesligové tabul-

ce na předposledním místě a na záchranu ztrácel pět bodů, když 

se loni v únoru tehdy osmadvacetiletý Nagelsmann v klubu chopil 

trenérských otěží. Hlavním koučem se přitom měl stát až v létě 

před startem nové sezony, ovšem zdravotní problémy Huuba Ste-

vense jeho nástup na lavičku bundesligového mančaftu urychlily. 

A s příchodem ambiciózního mladíka se začaly dít věci! 

SEBEVĚDOMÍ ZÁKLAD ÚSPĚCHU
„Mám respekt ke všemu, co dělám, ale nikdy se nebojím. 

A s tím přistupuji i k naší situaci. Musíme se dívat do budoucnosti 

a nezatěžovat se minulostí. Je velice důležité nabrat sebevědomí, 

to platí v byznysu i v bundeslize,“ prohlásil Nagelsmann po svém 

nástupu. „Máme omezený čas, nemůžu předvést zázraky. Musí-

me v hráčích probudit sebedůvěru, podpořit je. Naučí se několik 

nových věcí. A pojďme si promluvit po duelu s Brémami, jest-

li to fungovalo,“ nastínil své plány nebojácně. V následující bitvě 

na půdě Werderu vybojovali jeho svěřenci důležitý bod za remízu 

1:1, ve zbývajících třinácti kolech 7x vyhráli (do té doby v celé sezo-

ně přitom jen 2x naplno bodovali) a zázračně se v nejvyšší soutěži 

udrželi! „Od prvního dne nám věřil a pumpoval nám do žil sebe-

vědomí. Mluví s vámi přímo a upřímně o čemkoliv. Říkal, že horší 

už to nemůže být a chce, abychom hráli dobrý fotbal. Je skvělé 

mít takovou podporu, když vám jde o vše. Okamžitě se to začalo 

vyplácet,“ chválí svého šéfa střední obránce Niklas Süle.    

ZRANĚNÍ ZMĚNILO PLÁNY
S trénováním začal někdejší obránce Mnichova 1860 či Aug-

sburgu velmi brzy, kvůli zranění kolena totiž musel jako dvace-

tiletý ukončit hráčskou kariéru a fotbalu se nechtěl vzdát. A měl 

velmi dobrého učitele, v Augsburgu krátce pracoval pod součas-

ným lodivodem Dortmundu Thomasem Tuchelem. Po přesunu 

do Hoffenheimu působil sezonu jako asistent u prvního týmu 

a vedl výběry do šestnácti a devatenácti let. Právě při působení 

u hoffenheimského „áčka“ mu gólman Tim Wiese vymyslel pře-

zdívku Baby Mourinho, která se rychle ujala. Fotbalovou filozofii 

však Nagelsmann vyznává jinou než slavný Portugalec, inspiruje 

se hlavně u úspěšných krajanů: „Popsal bych ji jako mix filoso-

fie Jürgena Kloppa o aktivním presinku pro získání balonu ihned 

po jeho ztrátě a rychlém přechodu do útoku a důrazu na držení 

míče a kombinaci dle Tuchela či Guardioly,“ rozhovořil se Nagels-

mann pro anglický deník The Sun. 

GUARDIOLOVI ŘEKL NE
Právě se španělským lodivodem mohl také spolupracovat. 

Poté, co v roce 2014 dovedl juniorku Hoffenheimu k titulu a o rok 

později na druhé místo, o služby talentovaného kouče projevil vý-

razný zájem slavný Bayern. Na schůzce s předsedou Karl-Heinz 

Rummeniggem, sportovním ředitelem Matthiasem Samerem 

a právě Pepem Guardiolou mu bylo nabídnuto místo trenéra týmu 

do 23 let, ovšem Nagelsmann volání nejslavnějšího německého 

mančaftu nevyslyšel. A nejspíš dobře udělal...

 EMOTIVNÍ TRENÉR S TÝMEM ŽIJE, ZÁPAS JEJ VŽDY NAPLNO POHLTÍ. 

 FORVARD SANDRO WAGNER POD VEDENÍM NAGELSMANNA OŽIL, V BUNDESLIZE LETOS UŽ 11X SKÓROVAL. 

Julian Nagelsmann
Narozen: 23. července 1987, Landsberg am Lerch * Výška: 190 cm 
Tým: TSG Hoffenheim

 MLADÝ KOUČ VZAL BUNDESLIGU ÚTOKEM 
 A DOKONCE UKOŘISTIL CENU PRO TRENÉRA ROKU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 NA ČESKÉHO BEKA PAVLA KADEŘÁBKA (VPRAVO) LODIVOD HOFFENHEIMU HODNĚ SPOLÉHÁ. 

PROFIL HVĚZDYPROFIL HVĚZDY

Vždyť krátce nato dostal šanci koučovat v bundeslize a tu zatím 

využívá bezezbytku. Nejenže Hoffenheim udržel mezi elitou, v ak-

tuální sezoně přesvědčuje, že senzační záchrana nebyla dílem 

štěstěny - se svými svěřenci vybojoval rekordní sedmnáctizápa-

sovou šňůru bez porážky a útočí na Ligu mistrů! Mančaft, který 

byl loni na padáka, je aktuálně čtvrtý o čtyři body za druhým Lip-

skem a s pětibodovým náskokem na pátou Herthu. 

TRENÉR PSYCHOLOG
Hoffenheim tak prohání německou elitu a hraje parádní fotbal 

- produktivnější jsou jen Bayern s Dortmundem, méně branek 

inkasoval pouze vedoucí bavorský gigant. A mladý kouč Nagels-

mann udivuje nápady, nebojí se experimentovat s různými taktic-

kými variantami a měnit rozestavení podle soupeře, na kterého 

jeho svěřenci narazí. „Máme plán pro každou situaci,“ vysvětluje 

Niklas Süle. „Je to neskutečně flexibilní systém, během zápasu 

můžeme lehce měnit rozestavení a hrát na tři, čtyři či pět obrán-

ců. Nejsme proto tolik čitelní a to je naše výhoda.“ Herní obro-

zení Hoffenheimu ale nesouvisí jen s taktickými změnami, dle 

samotného Nagelsmanna je však klíč hlavně v přístupu k hrá-

čům: „Trénování je třicet procent taktika a sedmdesát procent 

psychologie.“ 

A jak ukazuje, ze svých oveček dokáže dostat maximum! Pa-

rádní výkony Hoffenheimu mu nedávno vynesly ocenění pro ně-

meckého trenéra roku a majitel týmu Dietmar Hopp si je vědom, 

jaký trenérský poklad si na lavičce hýčká. „Hoffenheim pro něho 

bude brzy příliš malý,“ prohlásil před pár týdny. Možná, že další 

interview v Mnichově není tak vzdálenou budoucností… 

 DOVEDE NAGELSMANN SVÉ SVĚŘENCE AŽ DO LIGY MISTRŮ? 

„Neřeší, jestli se mu tyká nebo vyká…“
Český reprezentační obránce PAVEL KADEŘÁBEK nastupuje pod trenérským benja-

mínkem Julianem Nagelsmannem druhou bundesligovou sezonu. V té první neúplné 
dokázal topící se Hoffenheim vytáhnout k záchraně, v té současné má klub na dosah 
historicky první účast v pohárové Evropě a aktuálně je i ve hře o prestižní Ligu mistrů! 

„Původně měl nastoupit k týmu Hoffenheimu až od léta 2016, 

ale když ze zdravotních důvodů musel skončit nizozemský kouč 

Huub Stevens, jmenovalo ho vedení klubu už v průběhu jara, kdy 

jsme v bundeslize bojovali o záchranu. Ale vědělo se o něm už 

předtím, že dříve nebo později přijde, že mu klub dá šanci bez ohle-

du na věk. Společně jsme to zvládli a byl to velký týmový úspěch.

Je o necelých pět let starší než já, střídavě mu tykám i vykám 

podle konkrétní situace, ale většina hráčů mu spíš tyká. Je v po-

hodě a vůbec tohle neřeší. Myslím si, že jeho největší předností 

je, že umí mančaft připravit na zápas a na konkrétního soupeře, 

kterého má detailně přečteného. V utkáních se pak zaměřuje-

me na jeho největší slabiny, které se snažíme využít, i proto se  

variabilně mění naše rozestavení. Původně jsme hrávali 4-4-2, 

nyní to je většinou 3-5-2, což mi víc vyhovuje, protože jsem výš 

u lajny a dostanu se častěji k podpoře ofenzívy, jako jsem býval 

zvyklý ještě ve Spartě. 

Nebazíruje také na předzápasových soustředěních jako někteří 

jeho kolegové. Když hrajeme doma, scházíme se na stadionu tři-

-čtyři hodiny před utkáním. Pokud kopeme venku a je to soupeř 

v rozumném časovém dojezdu, tak jedeme taky až v den zápasu. 

Jen za těmi vzdálenějšími týmy na druhém konci Německa létá-

me o den dřív.

Jeho tréninky občas bývají docela těžké na pochopení, co 

po nás vlastně chce. Vždycky jsou však hodně intenzivní. Dvoufá-

zové tréninky míváme jen jednou týdně, ale není to nijak ubíjející, 

protože dopoledne jsme na hřišti a většinu odpolední fáze trávíme 

v posilovně. Teď jsme měli dva tréninky hned v pondělí, ale proto, 

že nám dal třídenní volno, což, myslím, v jiných bundesligových 

klubech neměli, protože většinou dostali jen volný víkend. Proto 

jsme se ve čtvrtek odpoledne s přítelkyní a dcerkou sbalili a vy-

razili do Česka za našimi nejbližšími, a vraceli jsme se zpátky až 

v neděli navečer.“ 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FOTBALOVÝ 
TÝDENÍK

FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

4. 4. 2017

http://www.upivrnce.cz/


 BENAGO PODRUHÉ V SEZONĚ PROHRÁLO S LITOMĚŘICEMI. 
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Koncovka Benaga pohořela
na skvělém brankáři Vavrekovi

Jediný tým, který v této sezoně dvakrát porazil zručské Benago, je 
Gardenline Litoměřice. Hosté v pátečním 21. kole Chance ligy uspěli 
ve Zruči nad Sázavou po výsledku 3:2.

 LITOMĚŘICKÝ DAVID FILINGER SE VRÁTIL DO POZICE HRAJÍCÍHO TRENÉRA. 

První poločas byl o souvislém dobývání litoměřické branky, ale 

Vavrek proti pokusům Benaga čaroval. Hosté vycházeli z dobrého 

obranného bloku a v prvním poločase se jim parádně povedl jeden 

únik. V 9. minutě šli sami na Cristiana Hrdý s Krokem. První jme-

novaný se rozhodl nenahrávat a se štěstím prostřelil domácího 

brankáře - 0:1. Stejný futsal se hrál i po přestávce, ale Benagu se 

podařilo ve 29. minutě vyrovnat, když po tečované střele překonal 

jinak čarujícího Vavreka Saul - 1:1. O pět minut později bylo všech-

no jinak. Benago zapomnělo za obranou na Wendersona, který si 

poradil s Cristianem a skóroval do odkryté brány - 1:2. Litoměřice 

výborně bránily také domácí power play, a navíc z dalšího brejku 

dvě minuty před koncem hosté udeřili: Po parádní ráně pod břev-

no se radoval Danilinho - 1:3. Rozhodnuto však nebylo. Padesát 

vteřin před koncem využil power play Belej a vykřesal domácím 

naději. Vteřinu před koncem mohl srovnat Saul, ale nastřelil jen 

tyč. Hosté tak podruhé v sezoně porazili Benago.

SIMITČI: NEDALI JSME SNAD TŘICET ŠANCÍ
Trenér Benaga Beni Simitči si nelámal hlavu s tím, že jeho tým 

v tomto ročníku dvakrát podlehl Litoměřicím: „Výsledek mě sa-

mozřejmě mrzí, ale jasným pánem na hřišti jsme byli my. Nechci 

přehánět, ale měli jsme takových třicet šancí. Co jsme dneska ne-

dali, je trestuhodné. Stálo nás to domácí porážku.“

Vyzdvihnout se však musí i kvalitní a obětavá obrana soupeře 

a skvělý Vavrek v brance. „Určitě hrál roli na půl výkon branká-

ře, ale my jsme mu pomohli, že jsme ho trefovali a nastřelovali 

tyče nebo břevna,“ litoval Simitči a pokračoval: „Soupeři gratuluji 

a budu ho chtít do semifinále, pokud se tam oba dostaneme. Rádi 

bychom Litoměřicím dvě porážky vrátili.“

Litoměřice za celou sezonu neprohrály s prvními dvěma celky 

tabulky. „V play off z nich určitě půjde respekt. Zaslouží si ho. Ať je 

výhra jakákoliv, tak se počítá. Po herní stránce nám soupeř ode-

vzdal spousty balonů, ale defenziva nás porazila,“ uzavřel Simitči.
FC BENAGO ZRUČ N. S. - GARDENLINE LITOMĚŘICE 2:3 (0:1)

Branky: 29. Saul (Marcelo), 40. Belej (Marcelo) - 9. Hrdý (Taverna), 34. Wenderson (Sedláček), 
38. Danilinho (Taverna). 

MADOS HRADEC KRÁLOVÉ - SPARTA PRAHA 3:3 (2:1)

Branky: 14. J. Novotný (Semerád), 17. Zdržálek, 30. Semerád - 9. Kovács (Křemen), 28. Doša (Ko-
vács), 38. Doša (Mažári).

SK INTEROBAL PLZEŇ - SKP OCEL TŘINEC 2:3 (0:2)

Branky: 33. Holý (Abrham), 40. Hudaček (Štrajt) - 14. Przyczko, 17. Przyczko (Slavík), 40. Samek 
(Slavík).

DÉMONI ČESKÁ LÍPA - SK SLAVIA PRAHA 1:8 (0:2)

Branky: 39. Bejda (Žampa) - 16. Míča, 18. Salák (Brychta), 24. Salák (Novotný), 25. Brychta, 26. Zá-
ruba (Hrdina), 37. Směřička (Hrdina), 37. Novotný (Salák), 40. Salák.

FK ERA-PACK CHRUDIM - RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO 6:0 (3:0)

Branky: 1. Max (D. Drozd), 5. Felipe (Rešetár), 15. P. Drozd (Rešetár), 23. Max (Koudelka), 25. Felipe 
(P. Drozd), 40. M. Mareš.

NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO - FC TANGO HODONÍN 2:4 (0:2)

Branky: 28. Jiráský (Michalec), 34. Novák (Jeníček) - 4. Levčík (Svoboda), 8. Levčík (Veselovský), 
24. Svoboda (Višváder), 26. Veselovský (Levčík).

TABULKA CHANCE FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 21 18 3 0 101 : 30 57

2. FC Benago Zruč n. S. 21 13 3 5 116 : 59 42

3. Gardenline Litoměřice 21 10 5 6 72 : 59 35

4. SK Interobal Plzeň 21 10 3 8 69 : 71 33

5. AC Sparta Praha 21 9 3 9 74 : 60 30

6. SK Slavia Praha 21 8 5 8 71 : 74 29

7. Rádio Krokodýl Helas Brno 21 8 4 9 75 : 91 28

8. Nejzbach Vysoké Mýto 21 6 6 9 59 : 70 24

9. Démoni Česká Lípa 21 7 2 12 48 : 83 23

10. FC Tango Hodonín 21 6 4 11 73 : 75 22

11. SKP Ocel Třinec 21 6 3 12 54 : 88 21

12. Mados Hradec Králové 21 3 3 15 50 : 102 12

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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FILINGER: VAVREK NÁM VYCHYTAL VÝHRU
Futsalista David Filinger se vrátil do Zruče nad Sázavou opět 

v roli hrajícího trenéra. „Zápas jsem si užil náramně,“ usmál se 

litoměřický kouč, „do Zruče jsme jeli neprohrát, i když jsme vě-

děli, že to nebude lehké. Benago jsme doma porazili, ale čekali 

jsme, že domácí budou více držet balon. My jsme však byli dobře 

připravení a klukům můžu poděkovat za fantastickou obranu. 

Měli jsme i štěstí. Skvěle také zachytal Vavrek, to je nádhera, co 

chytl. Vychytal nám výhru.“

Gardenline by někým mohl být pasován i do role favorita play 

off. Neprohrál s Chrudimí a dvakrát porazil Zruč. „Trochu jsme 

s tím počítali,“ zasmál se Filinger a pokračoval: „Vyhovují nám 

těžší zápasy. Kluci se umí vyhecovat na Benago i Chrudim. Navíc 

proti sobě v těchto týmech hrají Brazilci, kteří jsou mezi sebou 

vyhecovaní. Jiné zápasy nejsou v takovém laufu a občas jsme je 

i podcenili. Zápasy, jako proti Benagu, se mi líbí. Utkání se muse-

lo líbit i fanouškům. Hrál se kvalitní futsal.“

Koho by chtěl David Filinger do čtvrtfinále play off? „Asi to 

bude Sparta nebo Slavia. Lepší by asi byla Sparta. Nebudeme 

si vybírat. Oba pražské celky mají stejně kvalitní kádr. Je jedno 

na koho z nich narazíme,“ odpověděl litoměřický trenér. 

VODECKÝ SE PO VÝKONU 
V HRADCI KRÁLOVÉ ZLOBIL NA HRÁČE

Futsalisté Sparty Praha ztratili body na palubovce poslední-

ho Hradce Králové. Páteční zápas 21. kola CHANCE futsal ligy 

skončil remízou 3:3.

V 9. minutě poslal Spartu do vedení Kovács a nic nenasvědčo-

valo tomu, že by se mělo konat překvapení. Jenže ve 14. minutě 

vyrovnal novic v hradeckém dresu J. Novotný a do přestávky vý-

sledek otočil z desítky Zdržálek. Po přestávce se Došovi podaři-

lo vyrovnat, ale ve 30. minutě vrátil domácím vedení Semerád. 

Vítězství se nakonec Východočeši nedočkali, jelikož dvě minuty 

před koncem vyrovnal na konečných 3:3 Doša. 

Igor Vodecký (asistent trenéra AC Sparta Praha): „Zápas se 

mi hodnotí velmi těžko. V první řadě byl z naší strany odchozený 

a bez bojovnosti. Asi jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám. 

Musíme se zamyslet a v kabině přehodnotit některé věci, ne-

boť s takovým výkonem se nemůžeme a nesmíme prezentovat. 

Jsem zklamaný z přístupu k zápasu. Věřím, že se to už nebude 

opakovat.“
 VE ZRUČI MOHLI FANOUŠCI FUTSALU VIDĚT SPÍŠE SOUBOJ BRAZILCŮ. 

22. KOLO CHANCE FUTSAL LIGY
SK Slavia Praha - SK Interobal Plzeň (pátek 20:00, SH Eden, živě CHANCE.cz)

AC Sparta Praha - FC Benago Zruč n. S. (pátek 20:00, SH Radotín)

Gardenline Litoměřice - Nejzbach Vysoké Mýto (pátek 20:00, SH Lovosice)

Rádio Krokodýl Helas Brno - Démoni Česká Lípa (pátek 20:00, SH Vodova)

SKP Ocel Třinec - Mados MT Hradec Králové (pátek 20:00, SH Stars)

FC Tango Hodonín - FK ERA-PACK Chrudim (pátek 20:00, SH Teza)

 JEDNÍM ZE STŘELCŮ GARDENLINE BYL I RADEK HRDÝ. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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TŘINEC V POSLEDNÍCH VTEŘINÁCH
 VYBOJOVAL ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ BODY

Plzeň hostila v pátečním utkání 21. kola CHANCE futsal ligy Tři-

nec. Hosté si odvezli tři body po výhře 3:2.

Třinec musel vyhrát, aby se udržel v boji o záchranu a nese-

stoupil. První poločas mu vyšel a vedl 2:0 po brankách Przyczka. 

Po přestávce však snížil domácí Holý a v poslední minutě vyrov-

nal na 2:2 Abrham. Hosté se však s remízovým stavem nesmířili 

a chvíli před koncem vstřelil rozhodující gól zápasu Samek. 

Petr Kučera (trenér SK Interobal Plzeň): „Když zápas zhod-

notím, tak teď vypadáme všichni jako blázni. Výhra na Spartě 

je nám teď k ničemu a je to pro nás ztráta tří bodů v domácím 

prostředí. Průběh zápasu nahrával soupeři a v prvním poločase 

tam bylo dost úzkostlivých faulů a přišel i gól z desítky, kterým 

se Třinec chytl. Ve druhém poločase už se hrálo jen na soupe-

řovu bránu a prostě to tam nepadalo. Neproměnila se dokonce 

penalta. Třinec byl zatažený až moc nízko. V závěru se nám po-

vedlo vyrovnat, ale paradoxně v následné power play jsme do-

stali rozhodující gól. Nevím, jestli zaslouženě, ale možná Třinec 

víc tu výhru chtěl.“

Andrea Bucciol (trenér SKP Ocel Třinec): „Konečně jsme 

zase dokázali vyhrát zápas. Tři body jsou pro nás životně důle-

žité a můžeme tak bojovat o záchranu na svém hřišti. Je pravda, 

že jsme v dnešním zápase měli hodně štěstí. Konečně! Snad po-

prvé se k nám přiklonila štěstěna, která v jiných zápasech bývala 

nakloněna soupeřům. Plzeň zápasu dominovala, ale bylo to dáno 

i naší taktikou. Chtěli jsme hrát nízkou obranu, protože vysunu-

tý presink by s Plzní byl špatnou variantou. V posledním zápase 

nám taktika nevyšla, dnes už ano. Musím klukům podat obě své 

ruce, abych jim mohl pogratulovat za tento zápas. Dali do zápasu 

všechnu sílu i srdce, které mohli, a tyto tři body jsou pro ně velkou 

odměnou. Budeme i nadále bojovat za splnění naší mise!“

SLAVIA UKÁZALA DÉMONŮM SVOU SÍLU
Futsalisté České Lípy inkasovali v pátečním zápase 21. kola 

CHANCE futsal ligy osm branek od pražské Slavie.

První poločas ještě na debakl nevypadal. Hosté vedli pouze 2:0 

po trefách Míči a Saláka. Jenže po přestávce sešívaní udeřili. Sa-

lák dokonce zkompletoval hattrick. Domácím se podařilo snížit až 

ve 39. minutě, kdy snižoval na 1:7 Bejda.

Karel Kruliš (trenér Démonů Česká Lípa): „Co dodat. Do sedm- 

nácté minuty prvního poločasu to vypadalo, že zápas zvládneme, 

ale co se potom stalo, si nedovedu vysvětlit. Nedáme a vzápětí 

dostaneme tak laciné góly, o přestávce si řekneme, když budeme 

hrát pořád stejně, že to půjde, ale Slavia ukázala, jakou má sílu 

a totálně náš přejela. My jsme se sesypali jako domeček z karet.“

Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „Zcela zasloužené 

vítezství. Výsledek považuji pro domácí ještě za milosrdný. Za roz-

hodnutého stavu jsme polevili a chvíli trvalo, než jsme se v závěru 

opět dostali do tempa. Konečné postavení pro play off máme nyní 

zcela ve svých rukách, i díky ostatním výsledkům.“

TRENÉR CONDE BYL PO VÝHŘE NAD BRNEM 
MAXIMÁLNĚ SPOKOJENÝ

Futsalisté Chrudimi získali další tři body, když v pátečním zápa-

se 21. kola CHANCE futsal ligy porazili na domácí palubovce Rádio 

Krokodýl Helas Brno 6:0.

Branky si ERA-PACK rozdělil rovnoměrně mezi oba poloča-

sy. Náskok 3:0 vystřelil do přestávky Max, Felipe a Pavel Drozd. 

Po přestávce Helas dorazili podobní hráči jako v první půli. 

Po druhé se trefil Max a Felipe. Na 6:0 zakončil Michal Mareš.

Felipe Conde (trenér FK ERA-PACK Chrudim): „Odehrá-

li jsme kvalitní zápas. S hrou svých svěřenců jsem maximálně 

 ZÁPAS VE ZRUČI ŘÍDILI JAKUB MATYŠ (VLEVO) A LIBOR KAŠTÁNEK. 
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spokojen, soupeře jsme vůbec nepustili do šancí a v útoku jsme 

dokázali věci z tréninku přetáhnout i do zápasu. Zároveň chci vy-

zdvihnout výkony mladých hráčů. Přesně takový zápas jsem si 

představoval a jsem velmi spokojen s naším výkonem.“

Jan Loup (trenér RK Helas Brno): „Utkání bylo jednoznačnou 

partií. Jeli jsme do Chrudimi s cílem nedostat mnoho branek. 

Domácí vyhráli jednoznačně. My už se soustředíme na další do-

mácí zápas.“

HODONÍN VYHRÁL VE VYSOKÉM MÝTĚ 
A STÁLE MÁ NADĚJI NA ZÁCHRANU

Futsalisté Tanga Hodonín uspěli v pátečním utkání 21. kola 

CHANCE futsal ligy ve Vysokém Mýtě. Na palubovce soupeře 

vyhráli 4:2.

Hosté si šli za vítězstvím od samého začátku. V první půli se 

dvakrát trefil hodonínský Levčík. Po přestávce navýšili skóre 

Svoboda a Veselovský. Pak začal úřadovat i Nejzbach. Jiráský 

s Novákem snížili na 2:4, ale na víc už se domácí nezmohli. 

Roman Páral (trenér Nejzbachu Vysoké Mýto): „Prohráli 

jsme důležité utkání. První poločas se nám vůbec nevydařil. Ne-

hráli jsme to, co jsme si řekli. Dvěma lehkými góly jsme dostali 

Tango na koně. Poté jsme se snažili, ale první poločas nám vů-

bec nevyšel. Do druhé půle jsme přeskupili řady a podařilo se 

nám snížit na dva-čtyři. Díky zahozeným šancím jsme už výsle-

dek nedotáhli. Z mého pohledu je prohra zasloužená a musíme 

se nad sebou zamyslet.“

Jiří Štěrba (manažer FC Tango Hodonín): „Vyhráli jsme a po-

tom asi třicet vteřin věřili, že to znamená i záchranu. Potom ale 

Třinec v Plzni skóroval a všichni víme, co to znamená. Na rozdíl 

od jiných Plzni nic nevyčítám, protože vzhledem k průběhu tohoto 

zápasu nemůže nikdo věřit tomu, že to tak zrežírovali, to by byli 

blázni. Před námi už mnoho šancí není, ale uvidíme po posledním 

kole. Tahle liga je letos dost šílená, což dokumentuje i skutečnost, 

že nám v posledním kole ani bod nemusí stačit na záchranu, ale 

také může. Naopak výhra může znamenat dokonce play off, což je 

ale vzhledem k našemu soupeři spíše fantas magorie.“ 

 BENAGO V TÉTO SEZONĚ ANI JEDNOU LITOMĚŘICE NEPORAZILO. 

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.o2tv.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www.branadocech.cz

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

www.dolnipoohri.cz

www.krusne-hory.org

www.ceskestredohori.info

www.ceskesvycarsko.cz

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://www.gatetobohemia.com/
http://krusne-hory.org/
http://www.ceskestredohori.info/
http://www.dolnipoohri.eu/
https://www.ceskesvycarsko.cz/
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 TRENÉR KAREL RADA PŘIVEDL TÝM ČESKA KE DVĚMA VÝHRÁM. 

 O VÍTĚZSTVÍ VE DRUHÉM UTKÁNÍ ROZHODL TENTO OKAMŽIK, PŘI KTERÉM MÍČ JEN TĚSNĚ PŘEŠEL BRANKOVOU ČÁRU. 

Reprezentace WU17 před domácím ME 

dvakrát porazila Finsko

V prvním ze dvou přípravných utkání porazila česká fotbalová repre-
zentace žen do 17 let v Domažlicích Finsko 5:0.

Český výběr měl od začátku utkání územní převahu. Nejprve 

to domácí hráčky zkoušely z dálky, konkrétně Hrtánková a Cvrč-

ková, jejich pokusy však mířily mimo. Ve 26. minutě to zkoušela 

zprava na bližší tyč, ale také nemířila přesně. 

O minutu později už se Dvořáková mohla radovat, centr Si-

vákové do vápna Finky nedokázaly bezpečně odklidit, míč se 

 GABRIELA ŠLAJSOVÁ (ČÍSLO 11) SE SE SVÝMI SPOLUHRÁČKAMI RADUJE 
 Z JEDNOHO ZE SVÝCH DVOU GÓLŮ, KTERÉ V PRVNÍ ZÁPASE VSTŘELILA. 

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ WU17

ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO 5:0 (4:0)

Branky: 30. a 78. Šlajsová, 27. Dvořáková, 29. Pochmanová, 37. Suchánková. ŽK: 80.+4 Šlajsová, 
80.+7 Siváková. ČR: Lukášová - Hrtánková (57. Šrámková), Sonntagová, Šperová (70. Sováková N.), 
Valášková - Dvořáková (70. Charouzová), Siváková, Pochmanová, Suchánková - Šlajsová - Cvrčková 
(74. Krištofová)

ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO 1:0 (1:0)

Branka: 23. Krištofová. ČR: Kadečková - Šperová, Sonntagová (74. Šrámková), Sováková N., Valáš-
ková - Dvořáková (61. Charouzová), Pochmanová, Siváková (68. Hrtánková), Suchánková (74. Novot-
ná) - Šlajsová - Krištofová (61. Cvrčková).

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 ČESKÝ VÝBĚR PO DRUHÉM UTKÁNÍ, V NĚMŽ NAD FINSKEM ZVÍTĚZIL 1:0. 

dostal právě ke sparťance Dvořákové a ta se nemýlila - 1:0. 

O dvě minuty později se skóre měnilo opět, špatnou rozehrávku 

Finek potrestala střelou z dálky do odkryté branky Pochmano-

vá - 2:0.

Češky byly v laufu, po půlhodině hry se po souboji Cvrčkové 

a hostující brankářky dostal míč ke Šlajsové, která zvýšila na 3:0. 

Ze své převahy vytěžily svěřenkyně trenéra Karla Rady do polo-

času ještě další branku, důrazná Pochmanová ve vápně vybojo-

vala míč pro Suchánkovou a ta zblízka neměla problém usměrnit 

balón do sítě - 4:0. 

Do druhého dějství vstoupily Finky aktivně, do zakončení se 

drala hlavně útočnice Tuominen. Ke slovu se poté opět dostaly do-

mácí hráčky, Suchánková po průniku zleva střílela těsně mimo, 

neujala se ani hlavička Cvrčkové. V 78. minutě Šlajsová po při-

hrávce za obranu tváří v tvář finské brankářce nezaváhala a upra-

vila na konečných 5:0. 

WU17 SI PORADILA S FINSKEM I PODRUHÉ
Reprezentace žen do 17 let má za sebou závěrečnou přípravu 

na domácí ME, které čeká svěřenkyně trenéra Karla Rady na za-

čátku května. Mladé Češky po čtvrteční výhře porazily Finsko 

i v sobotní odvetě.

V sobotním duelu byla k vidění spíše opatrná hra, kde ani jeden 

z celků nechtěl udělat chybu, a tak se mnoho vyložených šan-

 GABRIELA ŠLAJSOVÁ DĚLALA FINSKÉ OBRANĚ VELKÉ PROBLÉMY. 

cí neurodilo. Do vedení se dostaly Češky po rohovém kopu, když 

byla před brankou důrazná Krištofová a o centimetry dostala míč 

za brankovou čáru. Další velkou příležitost měly svěřenkyně tre-

néra Rady chvilku po přestávce, Dvořáková střelou orazítkovala 

břevno a dobíhající Krištofová poslala hlavou míč nad branku. 

V další příležitosti byla opět Dvořáková, tentokrát však zamířila 

těsně mimo tyče. Gól nepadl ani po přihrávce Suchánkové z levé 

strany, na míč těsně nedosáhly Šlajsová s Krištofovou. Když se 

v závěru neujaly ani střely Charouzové a Šrámkové, vyhrály mladé 

Češky odvetu těsně 1:0. 
zeny.fotbal.cz

 ČESKÉ HRÁČKY SE RADUJÍ Z DALŠÍHO GÓLU, TENTOKRÁT BYLA ÚSPĚŠNÁ POCHMANOVÁ. 

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

OLIVIE LUKÁŠOVÁ
BRANKÁŘKA

Datum a místo narození: 4.6.2001 Vsetín

Aktuální bydliště: Vsetín, ale jsem na internátu ve Starém Městě. 

Fotbalová kariéra: FC Vsetín, TJ Sokol Ústí u Vsetína, TJ Valašské Meziřičí Ženy, 1.FC Slovácko

Jak jsi se dostala k fotbalu?
O fotbal jsem se začala zajímat sama a začala jsem s fotbalem v 7 letech, 
když jsem začala hrát za tým ve svém městě. K fotbalu mě dostal taťka, 

který se mnou tyto fotbalové momenty prožíval, chodíval si se mnou každý den kopat 
před náš dům, vozil mě na tréninky a na každý zápas jezdíval se mnou. 

Největší fotbalový zážitek či úspěch?
Fotbalových úspěchů a zážitků mám nespočet a na všechny své zážitky vzpomínám pozitivně. 
Největší čest je pro mě oblékat národní dres, to že můžu mít na prsou lvíčka a chytat zápasy 

za reprezentační tým, je pro mě jeden z největších úspěchů, kterých jsem kdy dosáhla. Za největší 
individuální úspěch považuju to že jsem vyhrála nejlepší brankářku na Praga cupu v roce 2015.

Nejoblíbenější fotbalistka/fotbalista … vzor?
Nepochybně Manuel Neuer, protože se hodně inspiruji jeho stylem chytání a jeho hrou nohou. 

A ženská zástupkyně je Hope Solo.

Fotbalové cíle
Můj nejbližší fotbalový cíl je probojovat se do sestavy na Euro 2017, které se budu konat tento rok 
v Česku a ve kterém se budeme chtít s holkama umístit co nejlépe a ukázat všem že na to máme. 
Jedním z mých cílů je se udržet ve Slovácku a dostat se do žen. Ráda bych se v budoucnu chtěla 

dostat do nějakého zahraničního týmu.

Životní cíle
Ráda by jsem chtěla jet do zahraničí, žít tam a nejlépe hrát i fotbal, ale před tím bude pro mě 

nejdůležitější udělat maturitu. Poté bych si chtěla plnit tyto sny o cestování.

Škola a obor?
Střední odborná škola a gymnasium Staré Město, 

obor Ekonomika a podnikání- sportovní management.

Koníčky, zájmy, oblíbená kapela, oblíbené jídlo a pití ….?
Moc koníčků nemám, jelikož většinu svého času strávím na trénincích, ale když už si nějaký 

ten čas najdu, tak ráda chodím na procházky se svým pejskem, ráda si i zahraji počítačová hry se 
svým bratrem nebo se podívám na nějaký film. Oblíbenou kapelu nemám, poslouchám to, co se 

mi líbí, ale kdybych měla říct asi svou nejposlouchanější kapelu, tak to je Rae Sremmurd.  
Moje nejoblíbenější jídlo je rizoto a pití je ledový čaj.

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/
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 ANGLIČANŮM SICE ČEŠTÍ FOTBALISTÉ VSTŘELIL TŘI GÓLY, ALE PĚT JICH INKASOVALI… 

KRUTÁ PROHRA
znamená konec nadějí

Reprezentace do 17 let si na evropském šampionátu v Chorvatsku ne-
zahraje. Jasné to je už po druhém utkání elitní fáze kvalifikace, ve kte-
rém český celek podlehl 1:2 domácí Bosně a Hercegovině. V prvním 
mači totiž český výběr podlehl 3:5 Anglii.

Stejně jako v prvním utkání proti Anglii také druhý duel začal 

pro svěřence trenéra Kotala smolně, když už v desáté minutě 

po vlastním Heidenreichově gólu prohrával 0:1. Další góly při-

šly až v závěru zápasu, kdy český celek vrhl všechny síly do vy-

rovnání. Hru otevřel, ale v 69. minutě podruhé inkasoval, když 

po Heidenreichově faulu proměnil Tegeltija penaltu. V 80. minutě 

střídající Hezoučký snížil na 1:2, ale v nervózních posledních mi-

nutách už Bosňané těsné vedení udrželi. Český celek tak před 

závěrečným zápasem se Slovinskem ztratil šanci na postup, 

na druhé místo ztrácí čtyři body.

„Před zápasem jsme věděli, že potřebujeme bodovat, aby-

chom si uchovali šanci na postup. Přesto se nám opět nevydařil 

vstup do zápasu a od desáté minuty jsme prohrávali. Pak jsme 

se snažili, ale nešla nám rozehrávka, dělali jsme spoustu nevy-

nucených chyb, nedokázali jsme si dát kvalitně dvě tři přihrávky 

 TENTO VÝBĚR SE NA ME DO CHORVATSKA NEPODÍVÁ. 

BOSNA A HERCEGOVINA U17 - ČESKO U17 2:1 (1:0)
Góly: 10. vlastní (Heidenreich), 69. Tegeltija z pen. - 80. Hezoučký. Rozhodčí: Fesnič (Rumunsko). 
ŽK: Imamovič, Savič, Vještica, Tegeltija, Kršič - Ostrák, Heidenreich, Píchal, Majka. Sestava ČR: 
Nejedlý - Šíma, Heidenreich, Míka, Horák - Kohút (48. Hönig), Solil, Alexandr (66. Majka), Píchal - 
Ostrák, Kušej (48. Hezoučký). Trenér: Kotal.

ANGLIE U17 - ČESKO U17 5:3 (3:1)
Góly: 9. a 46. Brewster, 11. a 66. Foden, 15. Gibbs-White - 37. a 47. Majka, 76. Hezoučký. Sestava 
ČR: Pecháček - Plecitý (50. Šíma), Heidenreich, Fišl, Horák - Majka, Macháček (60. Solil), Alexandr, 
Píchal - Ostrák, Kušej (72. Hezoučký). Trenér: Kotal.

ZBÝVAJÍCÍ VÝSLEDKY

Anglie - Slovinsko 4:0, Bosna a Hercegovina se Slovinskem 0:0  

TABULKA 7. KVALIFIKAČNÍ SKUPINY

1. Anglie 2 0 0 9:3 6

2.-3. Bosna a Hercegovina 1 1 0 2:1 4

2.-3. Slovinsko 0 1 1 0:4 1

4. Česká republika 0 0 2 4:7 0

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Fotbalová devatenáctka si poprvé od roku 2011

zahraje na ME!

Čeští fotbalisté do 19 let postoupili na mistrovství Evropy, kde si zahrají po-
prvé od roku 2011. Tým trenéra Jana Suchopárka využil domácího prostře-
dí a se třemi výhrami ovládl kvalifikační skupinu v konkurenci Maďarska, 
Skotska a Rakouska, které v dnešním rozhodujícím utkání Češi porazili 3:0.

za sebou, a tak jsme první poločas dohráli takovým pseudofot-

balem, který se mi vůbec nelíbil. V kabině jsme si řekli, co musí-

me změnit a po přestávce se náš výkon trochu zlepšil. Bohužel, 

druhý gól z penalty nás dostal do složité situace, neměli jsme 

moc času, navíc soupeř vsadil v závěru na zdržovací taktiku a pro 

nás bylo těžké dostat se do tlaku. Přesto se nám těsně před kon-

cem povedlo snížit, snažili jsme se o vyrovnání, ale už se nám to 

nepovedlo. V posledním utkání tak už nehrajeme o postup, ale 

věřím, že kluci udělají všechno pro to, abychom neskončili po-

slední ve skupině,“ řekl trenér Václav Kotal.

Posledním soupeřem českého týmu bude v úterý 28.3. 

od 15:00 Slovinsko. Na šampionát do Chorvatska projdou vítě-

zové osmi kvalifikačních skupin a sedm nejlepších týmů z dru-

hých míst. 

 DOKÁZALI TO! REPREZENTACE DO 19 LET POSTOUPILA PO ŠESTI LETECH NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ ME. 

 VÁCLAV KOTAL DOUFÁ ALESPOŇ VE VÝHRU NAD SLOVINCI. 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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Po výhrách nad Maďarskem a Skotskem stačila Čechům k po-

stupu mezi osm nejlepších týmů Evropy i remíza s Rakouskem, ale 

Suchopárkovi svěřenci nedovolili komplikace a už po 63 sekun-

dách šli do vedení. Na rohový kop Sadílka si na přední tyči naskočil 

Turyna, hlavou míč prodloužil a Sahanek si dal vlastní branku.

Česká obrana s Králem hrajícím ve formě a zkušeným pří-

bramským stoperem Chalušem pak hlídala náskok. A když už 

se Rakušané dostali do šance, vše zachránil příbramský gólman 

Jedlička. Vyznamenal se zejména v úvodu druhé půle, kdy skvě-

le zneškodnil hlavičku Wöbera. Rakušané poté přitvrdili hru, což 

vyústilo ve vyloučení Augustina za tvrdý faul na Granečného v 70. 

minutě. Hned krátce na to běžel sám na branku Turyna, ale stejně 

jako v první půli Šašinka navýšení vedení odmítl. Povedlo se to až 

Marečkovi, který si v 76. minutě zpracoval míč ve vápně a levačkou 

skóroval. Češi už si pak postupový výsledek pohlídali, navíc Sadílek 

završil výhru gólem z přímého kopu, a mohli se radovat z postu-

pu na šampionát, který se 2. až 15. července koná v Gruzii. Kromě 

domácího výběru a Čechů mají účast zatím jistou jen Angličané 

a Bulhaři. Zbylé čtyři účastníky určí úterní a středeční zápasy.

Dosud poslední česká účast na závěrečném šampionátu skon-

čila v roce 2011 ziskem stříbrných medailí, o což se postaral silný 

ročník 1992 v čele se současnými reprezentanty Ladislavem Krej-

čím, Jakubem Brabcem, Tomášem Kalasem či Pavlem Kadeřáb-

kem. V následujících pěti letech končili Češi vždy v poslední fázi 

kvalifikace, ze které prošli až nyní. 

 JAN SUCHOPÁREK MÁ PŘÍJEMNÉ STAROSTI - 
 NACHYSTAT SVÉ SVĚŘENCE NA EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT. 

www.fotbal.cz

ČESKO U19 - RAKOUSKO U19 3:0 (1:0)

Hráno: 27. 3. 207: 2. vlastní Sahanek, 76. Mareček, 89. Sadílek. ČK: 70. Augustin (Rak.). Sestava 
ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Tischler - Lingr (81. Rezek), Havelka, Sadílek - Turyna 
(75. Kašiar), Šašinka (63. Granečný). Trenér: Suchopárek.

ČESKO U19 - SKOTSKO U19 1:0 (0:0)

Hráno: 24. 3. 2017. Gól: 78. Šašinka z pen.. Rozhodčí: Kopriwa (Lucembursko) - Da Costa (Lucem-
bursko), Petropoulos (Řecko). ŽK: Tischler - Porteous, Allardice, Wilson, Burt. ČK: 69. Allardice 
(Skotsko). Sestava ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík - Souček (56. Lingr), Tischler, Ha-
velka, Granečný (87. Sadílek) - Novotný (70. Šašinka), Turyna. Trenér: Suchopárek. 

ČESKO U19 - MAĎARSKO U19 2:1 (2:0)

Hráno: 22. 3. 2017. Góly: 16. Lingr, 27. Turyna - 58. Csernik. Sestava ČR: Jedlička - Holík, Král, 
Chaluš, Granečný - Havelka - Lingr (88. Mareček), Sadílek, Rezek (63. Souček) - Turyna (71. Kašiar), 
Sašinka. Trenér: Suchopárek.

OSTATNÍ VÝSLEDKY

Rakousko - Skotsko 3:0, Rakousko - Maďarsko 1:3, Skotsko - Maďarsko 1:2  

KONEČNÁ TABULKA

1. ČESKO 3 3 0 0 6:1 9

2. Maďarsko 3 2 0 1 6:4 6

3. Rakousko 3 1 0 2 4:6 3

4. Skotsko 3 0 0 3 1:6 0

 BRANKÁŘ MARTIN JEDLIČKA CHYTIL RAKUŠANŮM DVĚ GÓLOVÉ ŠANCE. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
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Do přeboru míří Dražice a Nová Včelnice
Do své druhé poloviny o víkendu vstoupily I. A a I. B třídy a také některé okresní sou-

těže. Zajímavé bude sledovat, jakým směrem se budou ubírat cesty dvou největších as-

pirantů na postup do nejvyšší krajské soutěže - Dražic a Nové Včelnice. Zatímco Dražice 

si z podzimu přinesly na své pronásledovatele desetibodový náskok, Včelnice má po so-

botní porážce od Veselí k dobru pouhý bod, ale zato velké ambice a kvalitní mladý tým.

 „Musím přiznat, že i nás samotné překvapilo, jak se nám 

v podzimní části soutěže výsledkově dařilo. Nutno však přiznat, 

že samotná hra v některých utkáních nebyla podle našich před-

stav, ale naštěstí se vždy našel někdo, kdo dokázal vyrovnané 

utkání rozhodnou na naši stranu. Přece jen máme stále dosta-

tek hráčů, kteří dlouhá léta kopali přebor a mají velké zkuše-

nosti. Soupeře ale nesledujeme a soustředíme se pouze sami 

na sebe,“ má jasno hrající trenér Dražic Miloš Veselý. Dražice 

se skutečně nemusejí na kohokoli ohlížet, druhé Bernartice se 

na mužstvo, které bývalo tradičním účastníkem krajského pře-

boru, dívá s pořádným odstupem a nedá se předpokládat, že by 

manko stáhly. 

„Teď půjdeme zápas od zápasu a v každém budeme chtít podat 

maximální výkon a vstřelit co nejvíce branek. Hlavně nepodleh-

nout nějakému sebeuspokojení a podcenění. Do každého utkání jít 

s velkou chutí a motivací opět a opět vyhrávat. Potěšit tím jednak 

sebe a jednak velmi náročné dražické publikum,“ doplňuje Veselý, 

který vede zkušený kádr v čele s kapitánem a ústředním kanoný-

rem Janem Kromkou. Oba se s velkou pravděpodobností mohou 

těšit na další sezónu v přeboru.

To situace Včelnice je přece jenom o dost složitější. Nemusela 

být, kdyby ambicemi nabitý oddíl zvládl vstupní zápas jara doma 

proti Veselí nad Lužnicí. Jenže dvě rychlé branky Tomáše Frejla-

cha znamenaly výhru konkurenta 0:2 a také to, že v tabulce své 

skupiny I. A třídy má Včelnice na Veselí náskok už pouze jediný 

bod. „S Veselím jsme podzimní zápas prohráli, vstoupili jsme 

tím pádem do sezony s mínus třemi body. Teď máme po polovi-

ně náskok na čele tabulky plus čtyři body. Takže si nemyslím, že 

to bude klíčový zápas. Hraje první s druhým, tedy těžko hledat 

favorita. Kluci budou stoprocentně fyzicky připraveni a to očeká-

vám i od soupeře. Bude to hlavně o psychice, ale věřím, že udě-

láme další důležitý krok,“ tak hovořil trenér Radek Vajda před 

startem jara. 

Jenže jeho svěřenci ten důležitý krok neudělali a budou muset 

v jarní části pořádně zabrat, pokud chtějí do krajského přeboru 

postoupit. „Chceme soutěž vyhrát. Možná to zní odvážně, ale já 

tvrdím, že se náš mladý tým v této skupině A třídy prezentuje 

nejlepším fotbalem. A kdyby se to povedlo, kraje se rozhodně bát 

nebudeme.“ Vajda i jeho mužstvo mají odvahu, zda to bude stačit, 

ukážou až další boje, Včelnice je každopádně i nadále hlavním 

aspirantem postupu.  -Martin Wipplinger, foto: Petr Vlasák- 

81.700 Kč ze sbírky Dne partnerů 
OFS Hradec Králové našlo své adresáty

V restaurantu Duran proběhlo slavnostní předání šeků v celkové výši 81.700 Kč jako vý-

těžek charitativní sbírky pořádané v rámci 7. Dne partnerů Okresního fotbalového svazu 

Hradec Králové, který se konal dne 7. 1. 2017 ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. 

Konečná částka obsahuje zejména dražbu sportovních kuriozit  

(dresy fotbal, hokej atd.), příspěvky jak účastníků, tak i organizáto-

rů akce a fotbalových činovníků ve výši 68.070 Kč a dále 13.630 Kč, 

což byl výtěžek z prodeje losů při Galavečeru FAČR na Žofíně.

Slavnostního setkání se zúčastnili Martin Zbořil (předseda OFS 

Hradec Králové), Vladan Haleš (místopředseda OFS Hradec Krá-

lové), Emma Hubáčková (operní pěvkyně), Pavel Krmaš, Michael 

Nebeský (Charitativní Sport Hradec Cup - podpora hendikepo-

vaným dětem), Nomia Hradec Králové (Poradna pro oběti násilí 

a dětské krizové centrum), Oblastní charita Hradec Králové (Do-

mácí hospicová péče), Oblastní charita Hradec Králové (Sluníčko 

- pomoc postiženým dětem). 

Poděkování patří dárcům za poskytnuté artefakty, které byly 

předmětem dražby, převážně s podpisy celých týmů a známých 

sportovních osobností jako například: dres Ajax Amsterodam 

Václav Černý s podpisy teamu (fotbal), dres ČR Koubek Tomáš 

z utkání kvalifikace MS 2018 ČR - Severní Irsko (fotbal) s podpi-

sem, dres Bologna FC 1909 Ladislav Krejčí s podpisem (fotbal), 

dres Petr Mrázek Detroit Red Wings NHL s podpisem, dres Pavel 

Kadeřábek HSV 1899 Hoffenheim s podpisem a další. 

-Lubomír Douděra- 

 DRAŽICE VEDENÉ HRAJÍCÍM KAPITÁNEM 
 MILOŠEM VESELÝM BY SI POSTUP 
 NEMĚLY NECHAT UJÍT. 

 TYTO ŠEKY POMOHOU VYBRANÝM CHARITATIVNÍM PROJEKTŮM. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.czJihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz

 SPOLEČNÝ SNÍMEK PŘEDSTAVITELŮ OFS HK 
 A ZÁSTUPCŮ CHARITATIVNÍCH ORGANIZACÍ 
 Z PŘEDÁNÍ ŠEKŮ ZE 7. DNE PARTNERŮ OFS HRADEC KRÁLOVÉ. 

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