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„Venku bych si to ještě rád 
jednou zkusil. Ale nyní se 
soustředím jenom na Teplice, 
máme šanci dotáhnout se 
na poháry, “ říká zkušený záložník.

 MARTIN FILLO

Zdeněk 
Klucký   „V 1. lize už nejsem na brigádě!“  
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Vážení čtenáři!

Celou reprezentační přestávku čekali fotbalo-

ví příznivci na ligovou událost podzimu. Dočkali 

se v neděli, kdy si to v Edenu rozdali ve 287. slav-

ném derby slávisté se sparťany. Pokud natěše-

ní vyznavači sešívaných barev doufali, že jejich 

miláčci, kteří tentokrát nastoupili v roli favoritů, 

své úhlavní rivaly smáznou z trávníku, byli krutě 

vyvedeni z omylu. Hosté přijeli pokropeni živou 

vodou, kterou jim v ligové pauze lil nový kouč 

Petr Rada na hlavy zřejmě po kýblech. Do toho-

to mače matní a trápící se plejeři Sparty létali 

po Edenu jako sršni, zatímco domácí působili 

dojmem matných včel. A jen chybně nařízená 

penalta v nastaveném čase obrala borce z Letné 

o zaslouženou výhru, která ještě mohla zdra-

matizovat situaci na špici tabulky. Což také pro 

Gól prohlásil brankář Tomáš Koubek, jehož těší 

alespoň fakt, že se svými spoluhráči snad ko-

nečně nastoupili cestu k obnovení silné Sparty. 

Na cestu do Evropy pak pomýšlejí další dva re-

spondenti tohoto vydání Gólu. O něco blíže má 

k pohárovým příčkám teplický záložník Martin 

Fillo, než kouč Jablonce Zdeněk Klucký. Povede 

se to alespoň jednomu z nich?

Tak příjemné 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...

„JE STRAŠNÁ ŠKODA, ŽE JSME TO V PLZNI NEDOTÁHLI“
Proti Plzni jsem stál několikrát, ve Štruncových sadech potřetí. Ale poprvé jsem byl tak 

blízko výhry. Jsem strašně zklamaný, že jsme to s Teplicemi v závěru nezvládli. Když Plzni 

sedm minut před koncem odskočíte na dva góly, a nakonec je z toho remíza, tak je to nejen 

k vzteku, ale také obrovská ztráta. Po utkání jsme to vnímali trochu jako naši prohru. V ka-

bině padala i věta, že před výkopem bychom bod brali všemi deseti, což je pravda. Ovšem 

nedotáhnout do tří bodů tak perfektně rozehraný zápas je hrozná škoda. Když jsme dali 

druhý gól, přiznávám však, že jsem si i připustil myšlenku, že ještě nemáme vyhráno.

„KONCOVKY ZÁPASŮ NÁM ZATÍM NEJDOU“
Už se nám to totiž stalo minulou sezonu hned dvakrát. Se Zlínem a s Olomoucí jsme 

také vedli o dvě branky, se Sigmou dokonce dvě minuty před koncem. Ale stejně jsme ty 

zápasy jen zremizovali. Nedávno jsme odehráli výborný zápas na Slavii, kde jsme dlouho 

drželi remízu, ale i v Edenu jsme inkasovali v závěru. Takže z toho nebylo nic. Koncovky 

utkání nám prostě zatím nejdou. Náhoda to už není, když se to přihodí poněkolikáté. To 

je prostě rozdíl mezi námi a velkými týmy. Například Plzeň vyhraje spoustu duelů jedna 

nula, přestože se jí herně nedaří. 

 ŽLUTOMODRÉ BARVY SEVEROČECHŮ HÁJÍ MARTIN FILLO OD LÉTA 2015. 

Fotbalový týden Martina Filla 

„Remíza v Plzni?
Trochu jako prohra…“

S plzeňskou Viktorií je odmala spjatý. Fotbalově tu 
vyrůstal, zažil s ní dvě mistrovské sezony i premié-
rový postup do Ligy mistrů. S některými hráči Plzně 
je stále v kontaktu. O to víc jsou pro MARTINA FILLA 
zápasy proti ní speciální. V sobotu se proti úřadujícím 
mistrům postavil v dresu Teplic. A ještě teď ho jistě 
mrzí, že skvěle rozehraný zápas Severočeši nedotáh-
li do vítězného konce a mají jen bod za remízu 2:2.

 NA TŘETÍ PŘÍČKU SPARTY TEPLICKÝ ZÁLOŽNÍK NEPOMÝŠLÍ, 
 ALE NA ČTVRTOU - POHÁROVOU MÁ SE SPOLUHRÁČI ZÁLUSK. 

  Vejmola si připsal 
premiérový start
Brankář reprezentační „jedenadvacítky“ Luděk 
Vejmola sice už dvakrát v posledních zápasech na-
stoupil mezi tyčemi českých „lvíčat“, ale na pre-
miérový start v tuzemské nejvyšší soutěži stále 
čekal. Dočkal se až v páteční večerní předehrávce 
Mladé Boleslavi doma s Jabloncem,  kdy nahradil 
jarní „jedničku“ Jana Šedu, který musel podstou-
pit operaci slepého střeva a bude zhruba měsíc 
v rekonvalescenci. Dvaadvacetiletému gólmanovi 
kryl na lavičce záda Jakub Diviš, jemuž dal stře-
dočeský klub souhlas k zimnímu odchodu do pol-
ského Zaglebie Lubin, ze kterého nakonec sešlo.

  Jankto tvrdě 
propálil Harta
Mladý český reprezentant Jakub Jankto stále 
obouvá střelecké kopačky, neboť v italské Serii 
A vstřelil třetí gól ve třetím utkání v řadě, navíc 
tuto bilanci ještě proložil přesnou trefou v ne-
dávném utkání s Litvou v Ústí nad Labem, kde si 
odbyl premiéru v dresu českého národního týmu. 
V neděli otevřel jedenadvacetiletý záložník v 50. 
minutě skóre zápasu v Turíně s tamním AC, když 
tvrdou ranou propálil anglického reprezentačního 
brankáře Joe Harta, ale utkání nakonec skončilo 
remízou 2:2. Byla to už jeho pátá branka v tomto 
ročníku italské nejvyšší soutěže a není proto divu, 
že stále hlasitěji hovoří, že by mohl v letním pře-
stupním termínu Udine opustit…

  Pivarník 
přece jen skončil…
 Vedení úřadujícího mistra a současného ligového 
lídra z Plzně „dohrálo“ v neděli dopoledne sobotní 
večerní remízu doma s Teplicemi. U týmu Viktorie 
skončil trenér Roman Pivarník, o jehož odvolání 
se již delší dobu spekulovalo. Místo něj povedou 
Západočechy dosavadní asistent Zdeněk Bečka 
s Pavlem Horváthem, kteří by si měli odbýt premi-
éru v pátečním utkání v Hradci Králové. S nedávno 
padesátiletým koučem odcházejí i jeho asistenti 
Martin Vaniak s Tomášem Truchou, které si přivedl 
s sebou loni v létě z Bohemians 1905. „K nepopu-
lárnímu kroku nás vedl především neuspokojivý 
herní projev týmu a do určité míry i výsledky v jar-
ní fázi nejvyšší soutěže,“ zdůvodňuje stroze vyha-
zov generální manažer Adolf Šádek.

  Čech přijde 
jen o dva zápasy?
Brankář Petr Čech by se mohl po zranění lýtkového 
svalu, které si přivodil v posledním utkání Premier 
League před březnovou reprezentační přestávkou, 
brzy vrátit do sestavy Arsenalu. Vynechal zatím 
nedělní duel s Manchesterem City a v roli diváka 
zůstane při středečním londýnském derby s West 
Hamem, ale potom by mohl být Arséne Wengerovi 
zkušený český gólman opět k dispozici v důleži-
tém finiši jarní části sezony, v němž „Kanonýři“ 
usilují o další prodloužení své dlouholeté účasti 
v Lize mistrů i o vítězství v prestižním FA Cupu.

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

 JIŘÍ NOVOTNÝ Slavie má teď první, rozjezdovou sezonu, kdy se pohybuje nahoře. Viktorce bych další 

titul moc přál. Jsem s některými kluky pořád v kontaktu. Píšeme si, nebo si zavoláme 

s Limbou (Limberský), s Martinem Zemanem také. Občas i s Bakym (Bakoš). Kluky mám 

rád, vzpomínám na ně v dobrém. 

„JEŠTĚ BYCH TO CHTĚL ZKUSIT VENKU“
V Teplicích mám smlouvu ještě pro další sezonu. Když jsem na Stínadla přicházel, řekl 

jsem klubovému vedení, že bych chtěl kontrakt dodržet. Doufám, že se tak stane. A co 

bude potom? Je to ještě daleko. Nicméně, prošel jsem zahraničními angažmá, pokud se 

naskytne příležitost, venku bych si to rád ještě jednou zkusil. Je to tam úplně o něčem 

jiném. Ale nyní se soustředím jenom na Teplice. Mám z našeho herního projevu i atmo-

sféry v kabině velkou radost.“ 

„BYLA BY ŠKODA TO NA POHÁRY NEZKUSIT“
Viktorka to prostě do soupeřovy sítě jednou došťouchá a těsně vyhraje. A o tom to je. 

My naopak odehrajeme velice dobré zápasy, jenže na konci některé z nich nezvládne-

me. Ještě se ale s Viktorkou, Slavií nebo se Spartou nemůžeme srovnávat. Aspoň víme, 

na čem máme zapracovat. I tyto negativní zkušenosti jsou pro nás prospěšné, pokud si je 

správně vyhodnotíme a poučíme se z nich. Mám za to, že současný tým Teplic má solidní 

perspektivu. Když už jsme tak blízko čtvrtému místu, byla by škoda to na poháry nezku-

sit. Ztrácíme na čtvrtou Mladou Boleslav čtyři body, což není moc. Máme nyní celkem 

přijatelné rozlosování. Teď se ukáže, jestli na to máme, nebo ne.

„VIKTORKA MÁ KVALITNĚJŠÍ TÝM NEŽ SLAVIA“
S Teplicemi jsme v krátké době narazili na Plzeň, i na jejího největšího konkurenta 

v boji o titul, Slavii. Když porovnám sílu obou týmů, myslím, že Viktorka je kvalitnější. 

Vychází mi na titul ona. Dlouhodobě se prosazuje kvalitními výkony i výsledky. 

MARTIN FILLO * Narozen: 7. února 1986 * Výška: 177 cm * Váha: 72 kg * Stav: ženatý, man-
želka Dáša, syn Nikolas (5), dcera Sára (2) * Fotbalový post: záložník
Hráčská kariéra: Sokol Košutka (1993-1996), Viktoria Plzeň (1996-2008), Viking Stavan-
ger (2008-2010), Viktoria Plzeň (2010-2012), Mladá Boleslav (2012-2013), Brentford (2013-
2014), Příbram (2014-2015), Teplice (2015-?)
Reprezentace: 3 zápasy, žádný gól * Česká liga: 206/38 * Největší úspěchy: postup do zá-
kladní skupiny Ligy mistrů (2011), 2x mistr české ligy (2011, 2013), vítěz českého Super-
poháru (2011), vítěz českého pohár (2013), člen reprezentačních výběrů do 18, 19 a 21 let

 I KDYŽ V BŘEZNU SEHRÁLI TEPLIČTÍ NA SLAVII VELMI KVALITNÍ PARTII 
 A MARTIN FILLO V EDENU SKÓROVAL, PŘESTO ODJELI Z EDENU S PORÁŽKOU 1:2. 

STALO SE...

 ZKUŠENÝ STŘEDOPOLAŘ PATŘÍ MEZI TAHOUNY 
 TEPLIC. POMOHL JIM I PĚTI VSTŘELENÝMI GÓLY! 

  Vydra trefil tři body
Gól Matěje Vydry zajistil fotbalistům Derby Coun-
ty v druhé anglické lize vítězství 1:0 nad Queen‘s 
Park Rangers. Český reprezentační útočník dorazil 
v 70. minutě do sítě střelu Toma Ince a využil tak 
velkou převahu domácího týmu. V sezoně se trefil 
počtvrté a zajistil vítězný domácí debut novému 
trenérovi Garymu Rowettovi. Derby na desátém 
místě tabulky Championship ztrácí šest bodů 
na šestou příčku, jejíž držitel bude v play off usilo-
vat o postup do Premier League, a má před sebou 
ještě sedm zápasů.

  Škoda se uvedl 
v Norsku gólem
Devětadvacetiletý útočník Zbrojovky a s deseti 
góly nejlepší střelec brněnského týmu Michal 
Škoda zamířil v minulých dnech do norského Lille-
strömu. Ve dvanáctém týmu loňské nejvyšší nor-
ské soutěže bude na jaře hostovat s opcí. Přece jen 
se tak dočkal zahraničního angažmá poté, co ne-
vyšly odchody do druholigového německého Aue či 
do ruských týmů Orenburg a Machačkala. Hned při 
své premiéře v úvodním kole nového ročníku nor-
ské ligy proti Sandefjordu, do které nastoupil v 67. 
minutě, se gólově prosadil, když tři minuty před 
koncem vyrovnal na 1:1. Domácím k vítězství 2:1 
pomohla v nastaveném čase vlastní branka hostů.  

inzerce

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

4. DUBNA

1932 Ladislav Přáda 1953-1956 11/5

5. DUBNA

1984 Ondřej Kušnír 2010-2011 4/0

6. DUBNA

1952 Ivan Pekárik 1972-1974 8/1

1958 Vladimír Kinier 1984-1990 10/0

7. DUBNA

1924 Jaroslav Cejp 1946-1951 14/10

1945 Jozef Fillo 1964 1/0

1970 Jiří Novotný 1991-2002 33/2

8. DUBNA

1926 Ladislav Pavlovič 1952-1960 14/2

1942 Karel Knesl 1966 1/0

1943 Bohumil Smolík 1965-1966 8/0

1976 Marek Čech 2006 1/0

10. DUBNA

1921 Jiří Zmatlík 1946 2/0

1948 Igor Novák 1972-1974 6/1

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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Pivarník završil
smutný tucet

Zlověstný klid před nedělním podvečerním derby 
pražských „S“ v Edenu narušil hned po ránu jejich nej-
větší sok z Plzně, když odvolal trenéra Romana Pivar-
níka i s oběma asistenty, které si vzal loni v létě s sebou 
z vršovického „Ďolíčku“. Stalo se tak v situaci, kdy Vik-
toria coby obhájce titulu, který chce dosáhnout na mis-
trovský hattrick, stále držela pozici ligového lídra a udr-
žela si ji i po remíze Slavie se Spartou…

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Viktoria provedla pátou trenérskou změnu od listopadu 2013, 

tedy za tři a půl roku. Předtím ji vedl pět let Pavel Vrba, než si 

prosadil odchod k českému národnímu týmu. Jeho nástupce Du-

šan Uhrin mladší vydržel na lavičce osm měsíců, Miroslav Kou-

bek téměř přesně rok, ačkoli s Plzní získal titul. Stejný osud měl 

Karel Krejčí, který skončil po devíti měsících, i když dovedl tým 

k obhajobě titulu. Pivarník opustil mužstvo po deseti měsících. 

Jeho dočasným nástupcem do konce jara je dosavadní asistent 

Zdeněk Bečka v tandemu s Pavlem Horváthem. Že by se pak 

do Štruncových sadů vrátil momentálně volný kouč Vrba a uza-

vřel zmíněné trenérské kolečko?

V této ligové sezoně jde už o dvanáctou změnu kouče. Spar-

tu v tomto ročníku vedli hned čtyři různí trenéři Zdeněk Ščasný, 

David Holoubek, Tomáš Požár a Petr Rada. Dvě rošády udělaly 

Mladá Boleslav a Příbram, kouče měnili také v Jablonci, Slavii, 

Jihlavě a Dukle. Nejsmutnějším faktem je, že v popředí těchto 

vyhazovů jsou tři momentálně nejsilnější a nejlepší tuzemské 

týmy, což zrovna nesvědčí o velké koncepčnosti i trpělivosti je-

jich klubových vedení… 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Fotbalisté Brazílie jako první tým 
postoupili na mistrovství světa 2018 
a připojili se tak k pořádajícímu Rusku. 
„Kanárci“ si čtyři kola před koncem 
jihoamerické kvalifikace zajistili účast 
na šampionátu díky domácí výhře 3:0 
nad Paraguayí. Brazilci s hvězdným útoč-
níkem Neymarem, který opět navlékl 
kapitánskou pásku, v kvalifikaci vyhráli 
poosmé za sebou a po 14 zápasech vedou 
tabulku jihoamerické skupiny s 33 body.

„KANÁRCI“ 
už doletěli do Ruska

Brazílie je s pěti tituly nejúspěšnějším 
účastníkem světových šampionátů a zároveň 
jedinou zemí, jejíž výběr na finálovém turnaji 
nikdy nechyběl. Z kvalifikace zóny CONMEBOL 
postoupí přímo na mistrovství světa nejlepší 
čtyři celky, pátý čeká baráž proti zástupci 
Oceánie. Naopak Argentina bez potrestaného 
Lionela Messiho, který dostal za urážky roz-
hodčího v duelu s Chile trest na čtyři (!) kvali-
fikační zápasy, prohrála 0:2 v La Pazu s Bolívií, 
kde v nadmořské výšce 3600 metrů zvítězila 
naposledy před dvanácti lety, a klesla na páté 
místo. Na druhou Kolumbii ale ztrácí jen dva 
body, na Uruguay a Chile bod. 

Jihoamerická kvalifikace má další dvě kola 
na programu až v srpnu a vyvrcholí v říjnu. 

 NEYMAR 

 ZATÍMCO ROMAN PIVARNÍK V PLZNI KONČÍ, JEHO ASISTENT PAVEL HORVÁTH U TÝMU ZŮSTÁVÁ. 
 BŘEZNOVOU PORÁŽKU 0:1 PLZNĚ NA SLAVII SLEDOVAL NA TRIBUNĚ V EDENU I PAVEL VRBA. 
 KOUČ, JEHOŽ NÁVRAT DO VIKTORIE BY PŘIVÍTALO VEDENÍ KLUBU I FANOUŠCI… 

AKTUÁLNĚ

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


11INZERCE Úterý 4.4.2017
14/201710

1010

in
ze

rc
e

Úterý 4.4.2017
14/2017 AKTUÁLNĚ

Praha nemá vládce! 
O klíč od bran hlavního města se trenér Slavie Jaroslav Šilhavý může se svým 

sparťanským protějškem Petrem Radou přetahovat i po skončeném derby. 

Na remíze 1:1 má však velkou zásluhu chybně odpískaná penalta sudím Pavlem 

Fraňkem, díky níž slávisté v Edenu v nastaveném čase srovnali náskok hostů…

KRESBA TÝDNE

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


V nedělním pražském derby „S“ v Edenu byl brankář Sparty TOMÁŠ 
KOUBEK prakticky bez práce. Byť favoritem byla rozjetá Slavia, lépe 
z prestižního duelu vyšli Letenští, kteří vedli gólem Václava Kadle-
ce. Radost jim však pokazil moment z poslední minuty, kdy rozhodčí 
Franěk odpískal penaltu, z níž Milan Škoda vyrovnal. Televizní záběry 
však odhalily, že sparťan Karavajev nefauloval.

Tomáš Koubek: 

„Derby
ukázalo,
že jsme našli
tvář!“

Tomáš Koubek: 

„Derby
ukázalo,
že jsme našli
tvář!“
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 ROBERT NEUMANN  PRAHA 

	 Po derby se mluvilo především o diskutabilní penaltě 

v poslední minutě, kvůli které jste přišli o vítězství. Po zápase 

jste neskrývali zlobu. Pořád vás ještě drží?

„Neřekl bych, že jsem naštvaný, spíš zklamaný. Bohužel penal-

ta byla odpískaná, máme jen bod. Ale mám dobrý pocit z toho, že 

jsme konečně našli sparťanskou sílu. Zápas se nám povedl. Za-

sloužili jsme si vyhrát.“

	 Považujete remízu za ztrátu?

„Vzhledem k průběhu utkání jednoznačně. Mám dojem, že jsme 

Slavii vůbec k ničemu nepustili. Věděli jsme, jak je doma silná, ale 

hráli jsme líp než ona. Kombinovali jsme, rvali jsme se. Jen škoda, 

že jsme tříbodový výsledek nedotáhli.“

	 Jak jste vlastně z branky viděl penaltový moment?

„V první chvíli jsem si říkal, že je to jasná penalta. Nezazna-

menal jsem totiž, že Karavajev stáhl nohu pryč, Mingazov na něj 

vlastně naskočil. Můj první pocit byl, že penalta byla, jenže když 

jsem to pak viděl v televizi...“

 V NEDĚLNÍM DERBY SE SLAVIÍ DRŽEL TOMÁŠ KOUBEK ČISTÉ KONTO AŽ DO 91. MINUTY… 

„Chceme zase být tou 
obávanou Spartou!“

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 … KDY NEDOSÁHL NA MYLNĚ NAŘÍZENOU PENALTU, Z NÍŽ JEJ PŘEKONAL MILAN ŠKODA A VYROVNAL NA KONEČNÝCH 1:1. 

	 ...tak nebyla?

„Myslím, že v poslední minutě největšího zápasu na české 

fotbalové scéně, který sleduje celá republika, musí být rozhodčí 

o pokutovém kopu přesvědčený na tisíc procent. Když se vrátím 

k reakci sudího, myslím, že vteřinku zaváhal, než penaltu nařídil.“

	 Nebyl si jistý?

„Úplně přesvědčivé to od něj nebylo, byť se potom tvářil sebe-

jistě. Písknout takový zákrok, v takové situaci, chce velké sebevě-

domí. Možná to ale viděl ze špatného úhlu, byť stál blízko.“ 

	 Slavia byla před derby v laufu, vy v útlumu. Byl jste pře-

kvapený průběhem zápasu, v němž jste byli lepší?

„Slavia v laufu byla, už to není z její strany přesvědčivé jako 

před pár koly. Nemá to jednoduché, poslední zápasy zlomila jen 

standardkami. Její výkony už nejsou takové, což se v neděli potvr-

dilo. Celkové vyznění na trávníku bylo příznivější v našem podání 

než ve slávistickém.“

	 Potvrzuje se, že udržet se nahoře je mnohem těžší, než 

se tam dostat?

„Přesně tak, Slavia to nyní poznává. Musí pořád vyhrávat. To se 

sice lehko řekne, ale už hůře realizuje. Vyhoupla se nahoru, kde 

není jednoduché se udržet. Jenže pokud chtějí titul, musejí každý 

zápas zvládnout za tři body. A ještě aby byl dojem z jejich výkonu 

takový, že se jsou na špici zaslouženě, že to mají podložené výkony.“

	 Cítíte, že na Slavia padá nervozita?

„Osmnáct zápasů z její strany bylo výborných, ale teď už to tak 

není. Zažívají situaci, ve které dlouho nebyli. 

 DO VELKÉHO FOTBALU NAKOUKL V DRESU RODNÉHO HRADCE KRÁLOVÉ, Z NĚHOŽ V ROCE 2015 PŘESTOUPIL DO PRAŽSKÉ SPARTY. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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	 Ani před derby se vám nevyhnuly trable se sestavou. 

Tentokrát na poslední chvíli vypadl stoper Mazuch, ve středu 

obrany musel zaskakovat záložník Mareček. Pro brankáře musí 

být složité, když se stoperská dvojice často mění...

„Těžké je to do té míry, nakolik si to připustíte. Já se na to sna-

žím nemyslet. Abych řešil, jestli přede mnou běhá Mazda (Ma-

zuch), Michal Kadlec nebo Marec (Mareček), to by bylo zbytečné.“ 

	 Spolupráce gólmana se stopery je však důležitá.

„Samozřejmě bylo by lepší, kdyby se stoperská dvojice nemě-

nila. Ale okolnosti tomu nepřejí. Měli bychom si s tím však poradit, 

což se v neděli také stalo. Známe se přece všichni dobře, víme, co 

od sebe čekat. Tohle není problém.“

ROZHOVORROZHOVOR

 VÝTEČNÉ VÝKONY V LOŇSKÉ SEZONĚ JEJ VYNESLY NA LETNÍ EURO, KDE JAKO TŘETÍ GÓLMAN KRYL ZÁDA PETRU ČECHOVI A TOMÁŠI VACLÍKOVI. 

My jsme jeli v neděli do Edenu s tím, že nemusíme, že tam ne-

máme co ztratit. Na hřišti to bylo znát. Jen škoda, že jsme nevy-

hráli. Mohli jsme ještě nahoře zamíchat kartami.“

	 Spíš vidíte reálně třetí místo?

„Na druhou Slavii máme ztrátu devět bodů, vzhledem k horší 

vzájemné bilanci vlastně deset. Ve hře je čtyřiadvacet bodů, to by 

Slavia musela hodně ztrácet. Když se na to podíváte reálně, je to 

těžko řešitelné. Na Plzeň máme manko deseti bodů. S ní se ješ-

tě utkáme doma. Teď vyměnila trenéra, uvidíme, co to s ní udělá. 

Pokud jsou Slavia s Plzní opravdu velká mužstva, která si zaslouží 

titul, neměly by to ztratit. Ale naděje umírá poslední, tudíž se o to 

ještě popereme. Derby nám ukázalo, že jsme našli tvář. Věřím, že 

to bude z naší strany lepší a lepší a zase začneme vítězit.“

	 Je právě toto pro Spartu hlavní motivace pro zbytek ligy?

„Chceme to našlápnou zpátky. Chceme se nejen dostat na ví-

těznou vlnu, ale růst i výkonnostně. Aby se na nás zase dalo dí-

vat, abychom sparťanské obci dokázali, že jsme zase ta obávaná 

Sparta. Která se nikoho nebojí, která může všechny porážet. To 

je náš hlavní cíl. Pokusíme se vyhrát co nejvíc kol, uvidíme, na co 

to na konci soutěže bude stačit. Nechci říkat otřepanou frázi, že 

půjdeme od zápasu k zápasu, nicméně, rádi bychom se prezento-

vali dobrými výkony i výsledky.“

 V REPREZENTACI TOMÁŠ KOUBEK DEBUTOVAL LONI V BŘEZNU V PŘÍPRAVĚ 
 PROTI SKOTSKU, LETOS ZATÍM NASTOUPIL DO PŘÁTELSKÉHO KLÁNÍ S LITVOU. 

Tomáš Koubek
Narozen: 26. srpna 1992 * Výška: 198 cm * Váha: 90 kg * Stav: 

svobodný, přítelkyně Jana * Fotbalový post: brankář

Hráčská kariéra: Hradec Králové (2010-2015), Sparta Praha 

(2015), Slovan Liberec (2015-2016), Sparta Praha (2016-?)

Česká liga: 107 zápasů * Reprezentace: 5 utkání * Největší 

úspěchy: účast na EURO 21 (2015), postup ze skupiny Evropské 

ligy (2016), účast v základní skupině Evropské ligy (2015, 2016), 

postup s Hradcem Králové do první ligy (2013/2014)

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 V LETOŠNÍM LIGOVÉM ROČNÍKU TOMÁŠ KOUBEK KRALUJE BRANKÁŘSKÝM STATISTIKÁM 
 V POČTU VYCHYTANÝCH NUL (11) I PRŮMĚRU INKASOVANÝCH BRANEK NA ZÁPAS (0,62). 

	 Jak si podle vás v derby Mareček při záskoku vedl?

„Na Slavii odehrál skvělý zápas. Zvládl perfektně souboje s Mi-

lanem Škodou, ale i s ostatními slávisty. Ale jak jsem řekl, byl to 

dobrý zápas od celého mužstva.“

	 Už se tým seznámil s novým trenérem Petrem Radou? 

Během reprezentační přestávky na to byl čas.

„Myslím, že jsme se navzájem už poznali. Víme, co můžeme 

od trenéra čekat. Říká se: nový kouč, nový impulz, nová motivace 

pro všechny hráče. Myslím, že v Edenu se toto tvrzení potvrdilo.“

	 Rada má pověst trenéra, který dbá na disciplínu. Sedí to?

„Určitě to sedí. Jeho prioritami jsou disciplína, morálka, upřím-

nost, důvěra. Dokázali jsme si v kabině říct věci na rovinu.“

	 Změnil kouč ve hře Sparty něco zásadního?

„Přešli jsme k osobnímu bránění standardních situací. To je ale 

malá změna, systémově je to stejné. Obrana je základ, pokud si 

budeme vzadu počínat tak, jako v derby, bude to dobré. V ofenzivě 

totiž máme sílu na to, abychom jeden gól vždycky dali.“

	 Na Letné pomalu končíte premiérovou sezónu. Jste spo-

kojený, jak si osobně vedete?

„Musím říct, že to byl pro mě velký skok. Vždyť ještě před dvě-

ma roky jsem chytal v Hradci Králové. Je obrovský rozdíl stát 

v brance Sparty.“

	 Pořád to vstřebáváte?

„Ano, snažím se to co nejvíc užívat. Děkuju osudu za to, že můžu 

být jedničkou ve Spartě, že mi trenéři věří. Snažím si z každého 

utkání něco pozitivního vzít.“

	 Je ve Spartě na hráče opravdu tak značný tlak, jak se píše?

„Stoprocentně. Každý, kdo Spartou projde, ví, že to je pravda. 

Když se k tomu přidají špatné výsledky, tlak je ještě vyšší. Člověk 

to prostě vnímá. Z osobního hlediska, některé zápasy jsem mohl 

odchytat lépe, v některých jsem naopak klukům pomohl. Pořád se 

učím. A chci se neustále zlepšovat.“ 

„Pořád se učím a chci 
se stále zlepšovat!“

 S PŘÍTELKYNÍ JANOU NA VYHLÁŠENÍ ANKETY FOTBALISTA ROKU, V NÍŽ OBSADIL DĚLENÉ 15. MÍSTO. 

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/


Ani jeden tým po skončení 
287. derby Slavie a Sparty nejásal. 
Hosté překvapivě sahali po třech 
bodech, o které v Edenu přišli 
až chybně nařízenou penaltou 
v nastaveném čase. Domácí zase 
nevyužili šance přeskočit výhrou 
vedoucí Plzeň na čele tabulky…

Derby 
„S“ 
bez 
vítěze! 

 22. KOLO 

První liga 
2016/17 
První liga 
2016/17 

Derby 
„S“ 
bez 
vítěze! 
Ani jeden tým po skončení 
287. derby Slavie a Sparty nejásal. 
Hosté překvapivě sahali po třech 
bodech, o které v Edenu přišli 
až chybně nařízenou penaltou 
v nastaveném čase. Domácí zase 
nevyužili šance přeskočit výhrou 
vedoucí Plzeň na čele tabulky…
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Po říjnovém odvolání Zdenko Frťaly převzal 
Jablonec nejprve dočasně, od jara už je ZDENĚK 
KLUCKÝ trenérem na plný úvazek. Severočeši 
pod ním nenápadně stoupají tabulkou, živí nadě-
je na pohárovou příčku. V pátek k ní mohli udělat 
významný krok, v Mladé Boleslavi ale byli rádi 
za bod za bezbrankovou remízu.

Zdeněk Klucký: „Boj o poháry

nevzdáváme!“

 ZDENĚK KLUCKÝ UŽ JE V JABLONCI HLAVNÍM TRENÉREM „NA PLNÝ ÚVAZEK“. 

 Souhlasíte, že blíž k vítězství byla Boleslav?

„S bodem jsme spokojeni, sportovně musím uznat, že Boleslav byla lepší. Lépe jsme 

hráli až v závěru poločasu a po přestávce. Vyprodukovali jsme nějaké centry, ale vyloženou 

šanci jsme si nevypracovali. Takže bod je pro nás cenný, víc jsme si nezasloužili.“

 Čekal jste vzhledem k pohárovým ambicím od týmu víc?

„Samozřejmě to mrzí, protože jsme se mohli přiblížit pohárovým místům. Ale do konce 

soutěže zbývá ještě osm kol, teoretická šance pořád je. Boj o ně nevzdáváme. Máme teď 

před sebou těžké soupeře, Zlín a Brno. Bude záležet, jak se s tím popasujeme.“

 Před duelem v Boleslavi jste dvakrát vyhráli, Jihlavě jste dokonce nastříleli pět 

gólů...

„Přece neznamená, že když dáme pět gólů Jihlavě, tak je dáme také Boleslavi. Jihlava je 

v tabulce druhá od konce, zatímco Boleslav je na čtvrté příčce. Rozdíl v kvalitě mezi těmito 

mužstvy je evidentní. Hráli jsme to, co nám soupeři dovolili.“

 Nevyrovnanost výkonů je ale patrná. Jste schopní porazit Spartu, abyste za tý-

den prohráli na Dukle.

„S tím nemůžu než souhlasit. Venku hrajeme bojácně.“

 JABLONECKÉ LAVIČCE ZAČAL ZDENĚK KLUCKÝ ŠÉFOVAT OD 11. PODZIMNÍHO KOLA. 

ECHO 22. KOLA

  Plzeň bez trenéra
Lídr tabulky zachraňoval doma remízu až 

v poslední pětiminutovce, kdy dotáhl dvou-

gólový náskok Teplic. Druhý den po utkání 

dostal padáka hlavní kouč Roman Pivar-

ník, tým povede dvojice bývalých asistentů 

Zdeněk Bečka - Pavel Horváth.

  Slavii 
zachránila penalta
V derby pražských „S“ v Edenu sahali 

po překvapivém vítězství dosud se v lize 

trápící sparťané. Na jejich zasloužené 

vedení z 81. minuty po brance Václava 

Kadlece odpověděli mdlí slávisté až v na-

staveném čase, kdy Milan Škoda proměnil 

chybně nařízenou penaltu po leteckém 

představení Mingazova.

  „Zlaté 4 body“
To si mohou říkat v Liberci a v Hradci. 

V bojích o záchranu navázali Severočeši 

na domácí plichtu se Slavií vítězstvím 

u Nisy nad Karvinou  a „votroci“ po remí-

zové ztrátě v Hradci s Brnem nyní nečeka-

ně vyhráli u pohárového adepta ve Zlíně.

  Hrají si s ohněm
Pouhý jeden bod z posledních čtyř utkání 

vydolovali fotbalisté předposlední Jihlavy 

a třináctých Bohemians. Plejerům v Vyso-

činy nyní schází na čtrnáctý Hradec čtyři 

body. Stejný odstup mají i od „klokanů“, 

v jejichž „Ďolíčku“ se představí v sobotu!

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Plzeň 22 15 5 2 34:14 50

2. Slavia Praha 22 14 7 1 45:16 49

3. Sparta Praha 22 11 7 4 34:18 40

4. Mladá Boleslav 22 9 8 5 32:22 35

5. Zlín 22 9 8 5 29:23 35

6. Teplice 22 8 7 7 27:21 31

7. Jablonec 22 7 8 7 33:28 29

8. Karviná 22 8 5 9 30:34 29

9. Dukla Praha 22 7 6 9 26:24 27

10. Slovácko 22 5 11 6 23:27 26

11. Liberec 22 5 8 9 16:21 23

12. Brno 22 3 14 5 21:29 23

13. Bohemians 1905 22 5 6 11 16:27 21

14. Hradec Králové 22 6 3 13 22:35 21

15. Jihlava 22 3 8 11 16:36 17

16. Příbram 22 4 3 15 16:45 15

PROGRAM 23. KOLA
07.04. 18:00 Dukla Praha - Mladá Boleslav

07.04. 20:15 Hradec Králové - Plzeň

08.04. 17:00 Bohemians 1905 - Jihlava

08.04. 17:00 Slovácko - Příbram

08.04. 18:15 Teplice - Liberec

08.04. 20:15 Karviná - Slavia Praha

09.04. 15:00 Jablonec - Zlín

09.04. 17:30 Sparta Praha - Brno

VÝSLEDKY 22. KOLA
Slavia Praha - Sparta Praha 1:1

Plzeň - Teplice 2:2

Brno - Dukla Praha 0:0

Jihlava - Slovácko 0:0

Příbram - Bohemians 1905 1:0

Zlín - Hradec Králové 1:3

Liberec - Karviná 2:0

Mladá Boleslav - Jablonec 0:0

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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 CO VYMYSLÍ KOUČ NA ZLÍN? PORÁŽKA POHÁROVÉHO 
 ADEPTA BY SE JABLONCI NÁRAMNĚ HODILA. 

 Má to pořád v sobě?

„Vzhledem ke svému věku už nebude rychlejší, než byl, ale svo-

je si odehraje. Snaží se hrát ve středu hřiště jednoduše, na jeden 

dotek. Cítíme, že je pořád platný. Po Dukle nahradil Petra Jiráčka, 

pokud to bude fungovat, není důvod ke změně. Oni jsou oba využi-

telní na jeden post.“

 Už jste si zvykl na roli hlavního kouče?

„Nalítl jsem do toho v říjnu rovnýma nohama. Dělal jsem si 

legraci, říkal jsem, že jsem na brigádě. Teď už jsem u týmu na-

pevno, žádný problém nevidím. Přece jen, v lize se pohybuju přes 

dvacet let, něco mě jen tak nepřekvapí.“

 Spřádáte už plány na příští sezónu? Kde by chtěli majite-

lé Jablonec vidět?

„Několik let se Jablonec snaží dostat do evropských pohárů. Stej-

né ambice bude mít i v nadcházejícím ročníku. Nemyslím, že to bude 

přímo na titul, ale budeme usilovat o umístění do pátého místa.“ 

 Proč?

„Hráčům tlučeme do hlav, aby byli odvážní, abychom hráli dopředu stejně jako na do-

mácím trávníku. Ale asi v sobě mají nějaký blok, že si nedovolí tolik, co doma. Jejich aktivita 

směrem dopředu je na cizím hřišti podstatně nižší. Sice dobře bráníme, ale do ofenzivy to 

do nich nemůžeme dostat.“

 Obranná fáze vám naopak funguje, v posledních devíti zápasech jste inkasovali 

pouze čtyři branky. Přitom když jste tým přebíral, byla právě defenzíva slabinou. Máte 

radost, jaký pokrok tým udělal?

„Defenzíva šlape. Ale pozor, když jsem mužstvo převzal, hrála vzadu úplně jiná čtveřice 

než nyní. Postupně se vrátili stopeři Pernica s Benešem, na krajích Hanousek a Jankovič 

vystřídali Masopusta s Hybšem. Obranu máme srovnanou.“

 Do sestavy jste vrátil Tomáše Hübschmana, který zprvu na podzim nenastupo-

val. Byl to dobrý krok?

„Tomáš začal na stoperu, neměli jsme vlastně ani jiné východisko. On byl jediný, kdo 

nároky na tuto pozici splňoval. Po návratu obligátní stoperské dvojice Tomáš chvíli nehrál, 

po prohře na Dukle jsme ho posunuli do zálohy.“

ZDENĚK KLUCKÝ * Narozen: 5. listopadu 1960 * Hráčská kariéra: LIAZ Jablonec (1970-
1984), RH Cheb (1984-1990), Pelikán Děčín (1990-1995) * Československá liga: 121 zá-
pasů/ 4 góly
Trenérská kariéra: Jablonec (asistent, 1995-1999), Jablonec (hlavní, 1999-2000), Tep-
lice (asistent, 2000-2001), Jablonec (asistent, 2003-2007), Teplice (asistent, 2007-2010), 
Liberec (asistent, 2011-2014), Jihlava (asistent, 2014), Jablonec (asistent, 2014-2016), 
Jablonec (hlavní, 2016-?) * Největší úspěchy: 3. místo v české lize (1996, 1997), účast 
v Poháru vítězů pohárů (1998), vítězství v Poháru ČMFS (1998)

 ZDENĚK KLUCKÝ HODNĚ SPOLÉHÁ NA ZKUŠENOSTI TOMÁŠE HÜBSCHMANA. 
 TEN MU POMOHL I K PODZIMNÍ VÝHŘE V SEVEROČESKÉM DERBY NAD LIBERCEM. 

KAREL 
HRUBEŠ

Narozen: 
4. února 1977

Bydliště: 
Praha

Rozhodčí: 
od září 1997, 

profesionální soutěže od ledna 2006

Záliby: 
rodina, sport všeho druhu, kultura

Rozhodcovský cíl: 
udržení vlastní výkonnosti 

na požadované úrovni

MUŽI 
S PÍŠŤALKOU 

SE PŘEDSTAVUJÍ

STATISTIKA 22. KOLA

 Plzeň - Teplice  2:2 (0:0)
Branky: 84. Hořava (penalta), 88. Bakoš (odražený míč) - 49. Červenka (Krob), 82. Vošahlík (Krob). 
Rozhodčí: Julínek - Pelikán, R. Hájek. ŽK: R. Hubník, Bakoš, Krmenčík, Limberský - Jeřábek, Von-
drášek, Chudý, Vošahlík. Diváci: 10.415.
Plzeň: Kozáčik - Řezník (87. Ivanschitz), Hejda, R. Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - J. Kopic 
(65. J. Kovařík), Chrien (46. Krmenčík), Zeman - Bakoš. Trenér: R. Pivarník.
Teplice: Chudý - Vondrášek (67. Vošahlík), Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič (77. Soungole), T. Ku-
čera - Fillo, Hora, Nivaldo - Červenka (89. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

 Liberec - Karviná  2:0 (1:0)
Branky: 14. Bartl (Baroš), 69. Potočný (T. Souček). Rozhodčí: Pechanec - I. Nádvorník, Vlček. ŽK: 
Potočný - Košťál. Diváci: 3590.
Liberec: Hladký - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Breite, T. Souček - Bartl (80. Ševčík), Potočný, 
Voltr (64. Ekpai) - Baroš (88. Obročník). Trenér: Trpišovský.
Karviná: Laštůvka - Jan Moravec, Hošek, Košťál, Eismann - Janečka (76. Jurčo), Šisler - Budínský, 
Panák (62. T. Weber), Kalabiška (86. Puchel) - Wágner. Trenér: J. Weber.
    

 Brno - Dukla  0:0
Rozhodčí: Ginzel - Kotík, D. Pospíšil. Bez ŽK. Diváci: 3216.
Brno: Melichárek - Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, T. Jablonský - Zavadil, Polák - Štohanzl (63. Při-
chystal), Taščij, Ashiru (90. Litsingi) - Řezníček (84. L. Krejčí II). Trenér: Habanec.
Dukla: F. Rada - Kušnír, Bezpalec, Štetina, Podaný - Daniel Tetour, Marek Hanousek, Mustedanagič 
(59. Olayinka) - Brandner (72. Juroška), Holenda, Miloševič (81. Smejkal). Trenér: Hynek.

 Zlín - Hradec Králové  1:3 (1:2)
Branky: 13. Beauguel (Fantiš) - 9. M. Černý (vyražený míč), 36. P. Černý (vyražený, 69. Hůlka (Jir-
sák). Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Koval. ŽK: Traoré - Krátký. Diváci: 4011.
Zlín: S. Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Hubáček (69. Živulič) - V. Vukadinovič, Traoré, Hnaníček, Ští-
pek (61. Diop) - Beauguel, Fantiš (54. Lukáš Holík). Trenér: Páník.
Hr. Králové: Ottmar - Krátký, Nosek (76. Chleboun), Hůlka, Mudra - Trubač (90. Žondra), Janoušek, 
Jirsák, M. Černý (88. Súkenník), Malinský - P. Černý. Trenéři: Frimmel a Pilný.

v 

 Jihlava - Slovácko  0:0
Rozhodčí: Proske - Pochylý, Kubec. ŽK: Urdinov - Reinberk, Daníček. Diváci: 2235.
Jihlava: Hanuš - Urdinov, Rosa, J. Krejčí, Tlustý - Batioja (63. Ikaunieks), Štěpánek (57. Zoubele), 
Vaculík, Fulnek (81. Záviška) - P. Dvořák, Rabušic. Trenér: M. Bílek.
Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Šimko - Šumulikoski - Jan Navrátil, Daníček, Ma-
chalík (68. Tetteh), Havlík (72. Ťok) - Zajíc (84. Koné). Trenér: Levý.

 Příbram - Bohemians 1905  1:0 (0:0)
Branka: 68. T. Pilík (přímý kop). Rozhodčí: E. Marek - Myška, Antoníček. ŽK: Krameš, Divíšek, T. 
Pilík, Ayong - Krch. Diváci: 3128.
Příbram: A. Hruška - Tregler, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Bazal, Suchan (83. Květ), Krameš, T. Pilík 
(90. Trapp), Jan Rezek - Kacafírek (74. Ayong). Trenér: K. Tobiáš.
Bohemians 1905: Berkovec - M. Hašek, P. Buchta (77. Nitrianský), Krch, Šmíd, Havel - Jirásek, 
Hubínek - D. Mašek, Markovič (46. Kabajev), Luts (65. Kuchta). Trenér: M. Koubek.

 Mladá Boleslav - Jablonec  0:0
Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Dobrovolný. ŽK: Čmovš - Beneš. Diváci: 2810.
Ml. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Přikryl, A. Jánoš (75. Levin), Matě-
jovský (87. Takács), P. Mareš, J. Nečas (63. M. Vukadinovič) - Chramosta. Trenér: Svědík.
Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Matěj Hanousek - Hübschman - Trávník, Martin Pospí-
šil (67. Masopust), Mehanovič (87. V. Kubista), Zelený - Zrelák (72. Mihálik). Trenér: Klucký.

 Slavia - Sparta  1:1 (0:0)
Branky: 90.+1 Milan Škoda (penalta) - 81. V. Kadlec (Konaté). Rozhodčí: Franěk - J. Paták, Peřina. 
ŽK: Hušbauer - Lafata, Vácha, Josef Šural, Pulkrab. Diváci: 19.084.
Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Tecl (65. Mešanovič), Hušbauer (83. Van 
Buren), Barák, Zmrhal (78. Mingazov) - Milan Škoda. Trenér: Šilhavý.
Sparta: T. Koubek - Karavajev, Mareček, Holek, Hybš - Konaté (90.+3 Néstor), Sáček, Vácha, V. Ka-
dlec (89. Juliš) - Lafata, Josef Šural (75. Pulkrab). Trenér: P. Rada.    

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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JOSEF PEŠICE

ZAUJALO MĚ „V tomto ligovém kole jsem viděl dva zápasy. V sobotu mě Víťa Lavička 
poslal do Příbrami, kde hrála Bohemka, ve které máme tři hráče ze širšího 
kádru jedenadvacítky. Úroveň utkání odpovídala postavení obou týmů v ta-
bulce. Vypadlo to, že skončí bezbrankovou remízou, ale nakonec Příbram 
vyhrála díky trestnému kopu Pilíka, při kterém neměl čisté svědomí hostu-
jící brankář Berkovec.

Nedělní derby v Edenu potvrdilo, že role papírového favorita bývá ošidná. 
Tentokrát jím po dlouhé době byla Slavia, ale překvapivě tahala za kratší 
konec. Sparta se představila jako lepší tým, působila daleko organizovaněji 
a směřovala k překvapivému vítězství. Přišla o něj v první minutě nastavení 
z penalty. Kdybych byl v kůži Petra Rady, asi bych to také těžko skousával. 
Až čas ukáže, jestli to byl pro Slavii zlatý bod, nebo naopak osudová ztráta.“

 FOTBALISTÉ LIBERCE UDĚLALI VÍTĚZSTVÍM 2:0 NAD KARVINOU DALŠÍ DŮLEŽITÝ KROK K ZÁCHRANÁŘSKÉ JISTOTĚ. 

http://www.o2tv.cz/
https://www.epojisteni.cz/fotbal/
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Jarní střeleckou bídu v podo-
bě častých bezbrankových remíz 
neodstranil ani příchod nového 
měsíce, třeba v Brně, které jich 
má na kontě dokonce už pět (!) 
v řadě, by mohli už vyhlásit 
konkurz na nějakého gólového 
spasitele. Výjimkou byly pouze 
zápasy ve Zlíně, kde tentokrát 
s hradeckými „votroky“ vyhoře-
la obvyklá opora brankář Dostál, 
a mistrovské Plzně s neohrože-
nými Teplicemi, ve kterých shod-
ně padlo po čtyřech brankách.

1. Slavia 45 2,045
2.-3. Plzeň 34 1,545
2.-3. Sparta 34 1,545
4. Jablonec 33 1,500
5. Ml. Boleslav 32 1,455
6. Karviná 30 1,364
7. Zlín 29 1,318
8. Teplice 27 1,227
9. Dukla 26 1,182
10. Slovácko 23 1,045
11. Hr. Králové 22 1,000
12. Brno 21 0,955
13.-16. Liberec 16 0,727
13.-16. Bohemians 1905 16 0,727
13.-16. Jihlava 16 0,727
13.-16. Příbram 16 0,727

 LIBEREČTÍ STŘELCI SE PROTI KARVINÉ PROSADILI DVAKRÁT. 

GÓLOVÁ JÍZDA

Ani apríl střelce
neprobudil…

VYCHYTANÉ NULY

11
Tomáš Koubek

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

NEJLEPŠÍ STŘELCI

13
Milan Škoda (Slavia)

11 - David Lafata (Sparta) * 10 - Michal Škoda (Brno) * 8 - Jan Chramosta (Ml. Boleslav), Mu-
ris Mešanovič (Slavia) * 6 - Lukáš Budínský (Karviná), Haris Harba (Zlín), Tomáš Hořava (Plzeň), 
Michael Krmenčík (Plzeň), Ondřej Mihálik (Jablonec), Tomáš Pilík (Příbram), David Vaněček (Tep-
lice), Jaromír Zmrhal (Slavia) * 5 - Marek Bakoš (Plzeň), Dame Diop (Zlín), Martin Fillo (Teplice), 
Davis Ikaunieks (Jihlava), Golgol Mebrahtu (Ml. Boleslav), Néstor Albiach (Dukla), Tomáš Wágner 
(Jablonec/Karviná) * 4 - Daniel Bartl (Liberec), Bořek Dočkal (Sparta), Martin Doležal II (Jablo-
nec), Pavel Dvořák (Jihlava), Lukáš Hejda (Plzeň), 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) 

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

32
Milan Škoda (Slavia, 13 + 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 Bu-
dínský (Karviná, 6 + 4), Tomáš Pilík (Příbram, 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), Vukadin Vukadinovič (Zlín, 2 + 8) * 15,5 - Marek Janečka (Karviná, 4 + 5) * 15 - Tomáš Hořava 
(Plzeň, 6 + 2) * 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) * 13,5 - 
Jan Krob (Teplice, 0 + 9) * 13 - 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 (Slovácko/Jablonec, 3 + 3), Jakub Hora (Teplice, 3 + 3) * 10 - Marek 
Bakoš (Plzeň, 5 + 0), 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) 

http://www.o2tv.cz/
http://www.aaaauto.cz/
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Jak Sparta málem dobyla Eden
  Slavia - Sparta   1:1 (0:0) 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sparťané přijeli do  Edenu s  cílem zastavit výsledkovou 

a  herní krizi a  vrátit slávistům podzimní domácí porážku 

0:2 (1). Ke třem bodům je málem nasměrovala největší posila 

Václav Kadlec, která se na trávníku potkávala i s exsparťanem 

v „sešívaném“ dresu Josefem Hušbauerem (2). Právě Kadlec 

se v 81. minutě postaral o zasloužené vedení Letenských (3), 

které rozjásalo jejich nového trenéra Karla Radu (4). Radost 

jim však nevydržela až do konce, protože v nastaveném čase 

se Tomáš Koubek marně natahoval po střele z velmi sporného 

pokutového kopu (5), kterou na jeho bránu vyslal domácí ka-

nonýr Milan Škoda (6). Po bodu tak v Edenu brali oba nesmiři-

telní pražští rivalové.
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PRAHA
JEČNÁ 15

BRNO
BUBENÍČKOVA 13

BRATISLAVA
GRÖSSLINGOVÁ 7

http://autokout.hyundai.cz/
http://autokout.hyundai.cz/
http://top4football.cz/
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Blues pustili Spurs do hry

Vedoucí Chelsea ve 30. kole Premier League nečekaně klo-
pýtla se zachraňujícím se Crystal Palace, kterému na Stamford  
Bridge podlehla 1:2, a  mírně si zkomplikovala dosud pohodovou 
cestu za ziskem titulu. Na sedm bodů se k Blues po vítězství 2:0 
v Burnley přiblížil druhý Tottenham, jenž bude chtít ve středu vý-
razné manko znovu snížit.

Uprostřed týdne totiž Spurs zamíří na hřiště sedmnácté Swansea a nic jiného než zisk 

tří bodů si nepřipouští. Naopak lídry z Chelsea čeká těžká bitva se čtvrtým Manchesterem 

City, do které nepůjdou v nejlepším rozpoložení - proti Crystal Palace se sice ujali záslu-

hou Fabregase v páté minutě vedení, po dalších šesti minutách však už prohrávali! Eagles 

totiž slepenými zásahy Zahy a Bentekeho otočili skóre a ve zbytku duelu náskok navzdory 

několika velkým šancím domácích nakonec uhlídali. Parta kouče Conteho nadále vévodí 

soutěži s velmi nadějným náskokem, ve šlágru s Citizens ale musí předvést výrazně kva-

litnější výkon, aby si ligový finiš příliš nezkomplikovala.

Tottenham totiž cítí šanci - vyhrál pět z posledních šesti zápasů, naposledy hladce přešel 

přes Burnley 2:0. A do karet mu hraje také los, v příštích třech kolech hraje s týmy z dolní 

poloviny tabulky… Manchester City si navíc na lídra bude chtít vyšlápnout - bojuje o pří-

mý postup do Ligy mistrů a v lize neprohrál od poloviny ledna, v neděli plichtil 2:2 na hřišti 

Arsenalu. Na třetí příčku poskočil Liverpool, který v prestižním derby porazil 3:1 Everton. 

Skóre bitvy na Anfieldu otevřel už v osmé minutě Mané, za hosty sice poté vyrovnal Pen-

nington, ovšem ještě v první půli poslal Reds do vedení Coutihno a po změně stran Toffees 

dorazil Origi. Everton tak na stánku městského rivala v lize nezvítězil od roku 1999..  Po-

čtvrté z posledních pěti domácích duelů si Manchester United podělil body se soupeřem, 

když se smírně rozešel s West Bromem (0:0), a s jedenácti plichtami na kontě je společně 

s předposledním Middlesbrough remízovým králem Premier League… 

 BELGICKÝ KANONÝR CHRISTIAN BENTEKE VYSTŘELIL 
 CRYSTAL PALACE SENZAČNÍ VÝHRU NA STAMFORD BRIDGE. 

Galapředstavení ve dvou rolích

V německé bundeslize poutalo největší pozornost jubilejní de-
vadesáté revírní derby mezi Schalke 04 a Borussií Dortmund, 
ve kterém podle očekávání plály emoce nejen na trávníku. V Gel-
senkirchenu to dlouho vypadalo, že domácí fanoušci budou mu-
set spolknout další hořkou pilulku, kterých jim v letošní sezoně 
fotbalisté Schalke ordinují nečekaně hodně.

A to tolik, že s největší pravděpodobností si dá tradiční účastník evropských pohárů v je-

jich novém ročníku nečekanou pauzu. V žlutočerném dortmundském dresu si připsal další 

gólový zářez kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang, naopak pro domácího Thila Kehrera, 

který v závěrečné čtvrthodince srovnal na konečných 1.1 to byla první branka v bundeslize. 

Víkendové kolo ozdobily hned tři hattricky. Thomas Delaney vystřelil Brémám vysokou 

výhru 5:2 ve Freiburgu. Reprezentační forvard ve službách „Vlků“ Mario Gomez ho stihl 

v Leverkusenu od 80. do 87. minuty, kdy otočil výsledek z 0:2 na 3:2, ale nakonec Bayer stihl 

ještě vyrovnat na 3:3. Největší galapředstavení uspořádal polský snajpr Robert Lewan-

dowski, který v jubilejním 200. zápase Bayernu v mnichovské Allianz Areně přidal ke třem 

přesným zásahům do černého ještě dvě nezištné asistence, a přispěl tak v bavorském 

derby měrou vrchovatou k demolici nebohého Augsburgu... 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 26 20 5 1 67:13 65
2. RB Lipsko 26 16 4 6 47:28 52
3. Hoffenheim 26 12 12 2 49:26 48
4. Dortmund 26 13 8 5 55:28 47
5. Hertha 26 12 4 10 35:33 40
6. Kolín nad Rýnem 26 9 10 7 38:31 37
7. Frankfurt 26 10 7 9 26:27 37
8. Freiburg 26 10 5 11 34:47 35
9. Schalke 26 9 7 10 33:28 34

10. M ǵladbach 26 9 6 11 30:34 33
11. Leverkusen 26 9 5 12 40:43 32
12. Brémy 26 9 5 12 39:46 32
13. Wolfsburg 26 8 6 12 26:37 30
14. Hamburk 26 8 6 12 26:47 30
15. Mohuč 26 8 5 13 34:43 29
16. Augsburg 26 7 8 11 24:40 29
17. Ingolstadt 26 6 4 16 25:43 22
18. Darmstadt 26 4 3 19 17:51 15

PREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. Chelsea 29 22 3 4 60:23 69
2. Tottenham 29 18 8 3 57:21 62
3. Liverpool 30 17 8 5 64:37 59
4. Manchester City 29 17 7 5 56:32 58
5. Manchester Utd. 28 14 11 3 42:23 53
6. Arsenal 28 15 6 7 58:36 51
7. Everton 30 14 8 8 52:33 50
8. West Brom 30 12 8 10 39:38 44
9. Stoke 30 9 9 12 33:44 36

10. Southampton 28 9 7 12 33:36 34
11. Bournemouth 30 9 7 14 42:54 34
12. Watford 29 9 7 13 34:48 34
13. Leicester 29 9 6 14 35:47 33
14. West Ham 30 9 6 15 41:54 33
15. Burnley 30 9 5 16 31:44 32
16. Crystal Palace 29 9 4 16 38:47 31
17. Swansea 30 8 4 18 36:63 28
18. Hull 30 7 6 17 28:59 27
19. Middlesbrough 29 4 11 14 20:33 23
20. Sunderland 29 5 5 19 24:51 20

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Lukaku R. Everton 21 6
2. Kane H. Tottenham 19 4
3. Sanchez A. Arsenal 18 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Aubameyang P. Dortmund 24 1
1. Lewandowski R. Bayern 24 4
3. Modeste A. Kolín nad Rýnem 22 2
4. Werner T. RB Lipsko 14 4
5. Gomez M. Wolfsburg 12 0

VÝSLEDKY
30. KOLO

Arsenal - Manch. City 2:2 * Swansea - Middlesbrough 0:0
Southampton - Bournemouth 0:0 * Burnley - Tottenham 0:2

Hull - West Ham 2:1 * Chelsea - Crystal Palace 1:2
Leicester - Stoke 2:0 * Manchester Utd. - West Brom 0:0

Watford - Sunderland 1:0 * Liverpool - Everton 3:1

PROGRAM
31. KOLO

4.4. Burnley - Stoke, Leicester - Sunderland,
Watford - West Brom, Manchester Utd. - Everton
5.4. Arsenal - West Ham, Hull - Middlesbrough,

Southampton - Crystal Palace, Swansea - Tottenham,
Chelsea - Manchester City, Liverpool - Bournemouth

32. KOLO

8.4. Tottenham - Watford, Manchester City - Hull,
Middlesbrough - Burnley, Stoke - Liverpool,

West Brom - Southampton, West Ham - Swansea,
Bournemouth - Chelsea

9.4. Sunderland - Manchester Utd., Everton - Leicester
10.4. Crystal Palace - Arsenal

VÝSLEDKY
26. KOLO

Leverkusen - Wolfsburg 3:3 * Ingolstadt - Mohuč 2:1
Frankfurt - Monchengladbach 0:0

Bayern - Augsburg 6:0 * Freiburg - Brémy 2:5
Hamburk - Kolín nad Rýnem 2:1 * RB Lipsko - Darmstadt 4:0

Schalke - Dortmund 1:1 * Hertha  - Hoffenheim 1:3

PROGRAM
27. KOLO

4.4. Brémy - Schalke, Dortmund - Hamburk,
Hoffenheim - Bayern, Kolín nad Rýnem - Frankfurt

5.4. Augsburg - Ingolstadt, Darmstadt - Leverkusen,
Mohuč - RB Lipsko, Monchengladbach - Hertha, 

Wolfsburg - Freiburg

28. KOLO

7.4. Frankfurt - Brémy
8.4. Freiburg - Mohuč, Hamburk - Hoffenheim,

Kolín nad Rýnem - Monchengladbach, Bayern - Dortmund
RB Lipsko - Leverkusen, Schalke - Wolfsburg

9.4. Hertha - Augsburg, Ingolstadt - Darmstadt

         
         

      

 MARIO GOMEZ ŘÁDIL V LEVERKUSENU, 
 KDE HATTRICKEM ZAŘÍDIL 

 WOLFSBURGU VÍTĚZSTVÍ 3:2. 

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


4140

4040 41

in
ze

rc
e inzerce

Úterý 4.4.2017
14/2017

Úterý 4.4.2017
14/2017 LA LIGA

Sevilla v krizi, je tu bitva o Madrid

Mohli pomýšlet možná i na titul, místo toho se topí v krizi. Fotbalis-
té Sevilly nevyhráli v lize už čtvrtý zápas v řadě a vypadli z elitní troj-
ky. Teď je navíc čeká nepříjemný výlet na barcelonský Nou Camp...

Pád z hrušky na tvrdou zem je pro ně opravdu hodně bolestivý... Na začátku března 

ještě vypadalo vše růžově - pouhý bod manka na první Real, devět bodů náskoku na čtvr-

té Atlético, „tutový“ postup v Lize mistrů. Jenže pak Sevillští jen remizovali s Alavesem 

a Leganes, v Champions League bolestně vypadli s Leicesterem, dostali trojku na Atlétiku 

a po reprezentační pauze teď doma hráli pouze bez branek se slabým Gijonem. V tabulce 

jsou najednou už čtvrtí za Atlétikem, vedoucí Real zmizel v nedohlednu.

„Prostě nejsme schopni proměňovat šance. Předtím jsme hráli úplně stejně, ale dávali 

góly. Teď ne,“ povzdechl si frustrovaný kouč Sampaoli. Před měsícem byl ještě na roztrhání 

a mluvilo se o něm jako o kandidátovi na trenéra Barcelony. Teď je jeho gloriola v tahu...

V týdnu se ve Španělsku hraje vložené 30. kolo, jehož šlágrem je duel právě Sevilly 

v Barceloně. Barca soupeře porazila pětkrát v řadě, naposledy na podzim vyhrála na jeho 

půdě 2:1. A po nelehké nedělní výhře v Granadě cítí Messi a spol. šanci vrátit se v tomto 

týdnu opět na první příčku.

Lídra z Realu totiž čeká velká šichta, sobotní madridské derby s Atlétikem! Před rokem 

v lize doma Real padl 0:1, ovšem v listopadu při posledním ligovém setkání na hřišti Los 

Rojiblancos kraloval po Ronaldově hattricku 3:0. „Jenže teď jsme jiný tým, jdeme výkon-

nostně nahoru, a to v pravou chvíli. Právě teď se totiž začne o všem rozhodovat,“ culil se 

kouč Simeone po čtvrté ligové výhře Atlétika za sebou. Další týden už čekají elitní španěl-

skou trojičku důležité první zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů. Ovlivní to snad i uvažování pro 

víkendové ligové mače? 

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Real Madrid 28 21 5 2 74:28 68
2. Barcelona 29 20 6 3 85:26 66
3. Atl. Madrid 29 17 7 5 54:23 58
4. Sevilla 29 17 7 5 52:34 58
5. Real Sociedad 29 15 4 10 43:40 49
6. Villarreal 29 13 9 7 41:23 48
7. Ath. Bilbao 29 14 5 10 37:33 47
8. Eibar 29 12 8 9 47:41 44
9. Espanyol 29 11 10 8 42:40 43

10. Alaves 29 10 10 9 29:36 40
11. Celta Vigo 27 11 5 11 40:45 38
12. Las Palmas 28 9 8 11 44:45 35
13. Valencia 29 9 6 14 41:51 33
14. Betis 29 8 7 14 32:46 31
15. Malaga 29 6 9 14 33:47 27
16. La Coruňa 29 6 9 14 31:46 27
17. Leganes 29 6 9 14 23:42 27
18. Gijon 29 5 7 17 31:57 22
19. Granada 29 4 7 18 26:62 19
20. Osasuna 29 1 8 20 29:69 11

 ČEKÁ FOTBALISTY SEVILLY DALŠÍ TRÁPENÍ I NA TRÁVNÍKU BARCELONY? 

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Messi L. Barcelona 25 7
2. Suarez L. Barcelona 23 10
3. Ronaldo C. Real Madrid 19 6

SERIE A

Neapol lídra nesrazila a musí se bát

Malovali si, že svojí ofenzivní smrští srazí na kolena italského 
suveréna. Jenže borci Neapole doma s Juventusem jen remizo-
vali 1:1 a nejenže reálně přišli o poslední zbytky nadějí na titul, 
ale musejí se klepat i o svoji třetí příčku v tabulce.

Snažili se. V ligovém šlágru měli šance, míč drželi na kopačkách 61 procent času, 

na střely soupeře deklasovali 17:4. Ale ani to Neapolským nestačilo a nakonec se s lídrem 

tabulky rozešli smírně. „Zasloužili jsme si víc než bod! Nicméně byla pro nás čest sledovat, 

jak jsme přinutili Juventus urputně bránit. To ukazuje, jak jsme dobří,“ řekl domácí kapitán 

Hamšík, který po hodině hry alespoň dokázal odpovědět na rychlý gól Turínských.

Oba týmy se na stejném hřišti opět potkají už ve středu, hráči Juve budou v semifinálové 

odvetě Coppa Italia hájit náskok 3:1. O víkendu pak jedou Neapolští k ligové bitvě na hřiště 

rozjetého Lazia, které je na čtvrté příčce už jen o 4 body zpět. Naposledy Římané otočili 

zápas v Sassuolu.

Druhý římský klub AS si upevnil druhou příčku a zkrátil manko na Juve na 6 bodů. 

Na vítěznou vlnu se vrátili fotbalisté Bergama. Senzace sezóny po ostudném debaklu 1:7 

na Interu porazila 3:0 Pescaru a nyní dominovala dokonce 5:0 v Janově. Poprvé v historii 

vyhrála na hřišti soupeře o pět branek a nadále může snít svůj sen o evropských pohárech.

V Serii A se znovu blýskl český záložník Jakub Jankto, který se trefil ve třetím ligovém 

utkání v řadě. Na hřišti FC Turín otevřel dělovkou pod břevno skóre, když anglickému re-

prezentačnímu gólmanovi Hartovi nedal šanci. Udine ale vedení neudrželo a remizovalo 2:2. 

Pescara českého kouče Zdeňka Zemana uhrála doma bod v zápase proti gigantovi 

AC Milán. „Měli jsme vyhrát, za druhý poločas bychom si to zasloužili,“ řekl Zeman. Pe-

scara zůstává poslední s devítibodovou ztrátou na nesestupové pozice. A právě na hřiště  

17. Empoli nyní jede! „O záchraně nechci mluvit. Musí se věřit, dokud nebude rozhodnuto,“ 

dodal český trenér. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Juventus 30 24 2 4 60:20 74
2. AS Řím 30 22 2 6 66:26 68
3. Neapol 30 19 7 4 69:33 64
4. Lazio 30 18 6 6 52:31 60
5. Atalanta 30 18 4 8 51:33 58
6. Inter 29 17 4 8 55:31 55
7. AC Milán 30 16 6 8 43:33 54
8. Fiorentina 30 14 9 7 47:37 51
9. Sampdoria 29 11 8 10 35:34 41

10. Torino 30 10 11 9 56:50 41
11. Chievo 30 11 5 14 35:43 38
12. Udinese 30 10 7 13 38:40 37
13. Cagliari 30 10 5 15 39:59 35
14. Bologna 30 9 7 14 29:43 34
15. Sassuolo 30 9 4 17 37:48 31
16. FC Janov 30 7 8 15 30:48 29
17. Empoli 30 5 7 18 17:48 22
18. Crotone 30 4 5 21 23:50 17
19. Palermo 30 3 6 21 25:63 15
20. Pescara 30 2 7 21 30:67 13

PROGRAM
31. KOLO

8.4. Empoli - Pescara, 
Atalanta - Sassuolo, Juventus - Chievo

9.4. Sampdoria - Fiorentina, AC Milán - Palermo,
Bologna - AS Řím, Cagliari - Torino, Crotone - Inter,

Udinese - FC Janov, Lazio - Neapol

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Belotti A. Torino 23 3

1. Džeko E. AS Řím 23 3

3. Icardi M. Inter 20 8

3. Mertens D. Neapol 20 5

5. Higuain G. Juventus 19 2

6. Immobile C. Lazio 18 2

7. Gomez A. Atalanta 14 6

7. Kalinič N. Fiorentina 14 2

PROGRAM
30. KOLO

4.4. Ath. Bilbao - Espanyol, 
Atl. Madrid - Real Sociedad, Betis - Villarreal 
5.4. Barcelona - Sevilla, Alaves - Osasuna, 

Gijon - Malaga, La Coruňa - Granada, Leganes - Real Madrid
6.4. Eibar - Las Palmas, Valencia - Celta Vigo

31. KOLO

7.4. Villarreal - Ath. Bilbao
8.4. Espanyol - Alaves, Real Madrid - Atl. Madrid,

Sevilla - La Coruňa, Malaga - Barcelona
9.4. Granada - Valencia, Celta Vigo - Eibar,

Osasuna - Leganes, Las Palmas - Betis
10.4. Real Sociedad - Gijon

VÝSLEDKY
29. KOLO

Granada - Barcelona 1:4 * Valencia - La Coruňa 3:0
Real Madrid - Alaves 3:0 * Sevilla - Gijon 0:0

Malaga - Atl. Madrid 0:2 * Real Sociedad - Leganes 1:1
Osasuna - Ath. Bilbao 1:2 * Villarreal - Eibar 2:3

Espanyol - Betis 2:1 * Celta Vigo - Las Palmas (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
30. KOLO

Neapol - Juventus 1:1 * FC Janov - Atalanta 0:5
Fiorentina - Bologna 1:0 * Chievo - Crotone 1:2
Palermo - Cagliari 1:3 * Pescara - AC Milán 1:1

Torino - Udinese 2:2 * AS Řím - Empoli 2:0
Sassuolo - Lazio 1:2 * Inter - Sampdoria (hráno po uzávěrce)

        
        

 GIANLUIGI BUFFON VYCHYTAL VEDOUCÍMU 
 JUVENTUSU V NEAPOLI REMÍZU. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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FOTBALOVÁ TRADICE V MODERNÍ PODOBĚ

PŘÍŠTÍ ČÍSLO GÓLU 

VYJDE V ÚTERÝ 

11. 4. 2017
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 FUTSALISTÉ LITOMĚŘIC ZAKONČILI SVOU PREMIÉROVOU ÚČAST 
 V CHANCE LIZE TŘETÍM MÍSTEM PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI. 

http://www.chancefutsalliga.cz/
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Slavia nedělila Plzni sedm branek
a vyzve ji i ve čtvrtfinále

Futsalisté Slavie Praha zvládli páteční zápas 22. kola CHANCE futsal 
ligy. Doma porazili Plzeň 7:4.

 TŘINEC PORAZIL V EXISTENČNÍM ZÁPASE HRADEC KRÁLOVÉ 5:1. 

Sešívání si vytvořili bezpečný náskok už v prvním poločase, 

po kterém vedli 4:0. Za stavu 5:0 začala Plzeň stahovat, ale Pra-

žané nebyli pozadu. Nakonec vyhráli s bezpečným tříbrankovým 

rozdílem 7:4. Za hosty se dvakrát radoval Mižár. V sešívaném dre-

su dvakrát skóroval Směřička. Oba celky se navíc ve čtvrtfinále 

play off utkají znovu spolu. Plzeň začne sérii doma.

Martin Brychta (trenér SK Slavia Praha): „První poločas byl 

z naší strany výborný, hráli jsme tak, jak jsme chtěli, a doufám, že 

takového herního projevu ještě od našeho týmu uvidíme hodně. 

V druhém poločase Plzni už o nic nešlo, zkusila hrát power play, 

na kterou jsme nedokázali patřičně reagovat. Jediné, k čemu je 

to nakonec dobré, je to, že máme dost materiálu na to, abychom 

se na tuto fázi hry dokázali před play off mnohem lépe připravit. 

Očekávám vyrovnanou sérii, ve které se budou hrát ještě vypjatěj-

ší zápasy než v minulé sezoně.“

Michael Sinkule (manažer SK Interobal Plzeň): „První poločas 

na nás Slavia nastoupila a předvedla nejlepší poločas za celou svo-

ji základní část. Stav čtyři-nula byl hrozný, ale ve druhém poločase 

trenér Kučera změnil taktiku. Power play nám proti soupeři vychá-

zela a určitě byla možnost nepříznivý výsledek otočit. Náš tým sni-

žoval skóre a určitě v určitých okamžicích Slavii tuhla krev v žilách. 

Šlo nám o bod a díky tomu se hra i ve druhém poločase otevřela. 

Nepovedlo se. Škoda některých verdiktů rozhodčích. Neuděle-

ní červené karty Zárubovi, penalta po jasné ruce, ale jdeme dál.  

SK SLAVIA PRAHA - SK INTEROBAL PLZEŇ 7:4 (4:0)
Branky: 8. Oliva (Salák), 10. Záruba (Hrdina), 10. Brychta (Salák), 12. Hrdina, 26. Směřička (Hrdina), 
36. Míča, 40. Směřička - 28. Mižár (Koc), 29. Stejskal (Koc), 33. Mižár (Holý), 37. Koc.

AC SPARTA PRAHA - FC BENAGO ZRUČ N. S. 4:4 (1:2)
Branky: 15. Sláma (Kovács), 28. Křemen (Kovács), 30. Brůna (Doša), 39. Sláma (Brůna) - 1. Pimpolho 
(Saul), 6. Fogaca (Vnuk), 23. Brahimi, 39. Belej (Vnuk).

GARDENLINE LITOMĚŘICE - NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 7:3 (4:2)
Branky: 5. Two (Danilinho), 8. Hrdý (Taverna), 10. Taverna (Krok), 20. Krok (Hrdý), 23. Sedláček 
(Taverna), 33. Two (Danilinho), 39. Taverna (Vagnao) - 5. Vágner (Kubát), 16. Habrman (Jeníček), 
22. Novák (Gerčák).

RÁDIO KROKODÝL HELAS BRNO - DÉMONI ČESKÁ LÍPA 2:0 (1:0)
Branky: 19. Mužík (Lerch), 36. Lidmila.

SKP OCEL TŘINEC - MADOS MT HRADEC KRÁLOVÉ 5:1 (3:0)
Branky: 15. Slavík (Mendrok), 17. Buryan (Przyczko), 17. Samek (Mendrok), 22. Przyczko (Buryan), 
33. Slavík (Blahut) - 36. Semerád (Jelínek).

FC TANGO HODONÍN - FK ERA-PACK CHRUDIM 2:4 (1:1)
Branky: 12. Svoboda (Řezníček), 40. Veselovský (Chadzidis) - 9. D. Drozd (Rodrigo), 27. Hrubý (Slo-
váček), 37. Max (Slováček), 40. Mareš (10 m kop).

TABULKA CHANCE FUTSAL LIGY
TÝM Z V R P S B

1. FK ERA-PACK Chrudim 22 19 3 0 105 : 32 60

2. FC Benago Zruč n. S. 22 13 4 5 120 : 63 43

3. Gardenline Litoměřice 22 11 5 6 79 : 62 38

4. SK Interobal Plzeň 22 10 3 9 73 : 78 33

5. SK Slavia Praha 22 9 5 8 78 : 78 32

6. AC Sparta Praha 22 9 4 9 78 : 64 31

7. Rádio Krokodýl Helas Brno 22 9 4 9 77 : 91 31

8. SKP Ocel Třinec 22 7 3 12 59 : 89 24

9. Nejzbach Vysoké Mýto 22 6 6 10 62 : 77 24

10. Démoni Česká Lípa 22 7 2 13 48 : 85 23

11. FC Tango Hodonín 22 6 4 12 75 : 79 22

12. Mados Hradec Králové 22 3 3 16 51 : 107 12

ČTVRTFINÁLOVÉ DVOJICE PLAY OFF

FK ERA-PACK Chrudim - SKP Ocel Třinec

FC Benago Zruč n. S. - Rádio Krokodýl Helas Brno

Gardenline Litoměřice - AC Sparta Praha

SK Interobal Plzeň - SK Slavia Praha

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.chancefutsalliga.cz/
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Slavia nás čeká ve čtvrtfinále a tým i trenér má možnost čtrnáct 

dní se připravit. Určitě to budou úplně jiné zápasy než v posledním 

kole základní části ligy před poloprázdným hledištěm v Edenu.“

SPARTA SAHALA 
PO CENNÉM SKALPU BENAGA

Remízou 4:4 skončilo páteční utkání 22. kola CHANCE futsal ligy 

v Radotíně, kde střetla Sparta Praha s Benagem Zruč nad Sázavou.

Zápas začalo parádně Benago, které poslal do vedení v první 

minutě Pimpolho. Na 2:0 zvýšil zručský Fogaca, ale za domácí 

do přestávky snížil Sláma. Hosté vedli ještě 3:1, ale pak přišel vel-

ký obrat Sparty. Dílo dokonal ve 39. minutě kapitán Sláma a Pra-

žané vedli 4:3. Bod pro hosty zachránil v té samé minutě Belej.

Benago ve čtvrtfinále play off narazí na RK Helas Brno. Sparta 

pojede do Litoměřic.

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

hrál ve velmi vlažném tempu. Myslím si, že s bodem můžeme být 

spokojení. Začíná play off a věřím, že se dobře připravíme a před-

vedeme lepší zápasy, jako s Benagem či v Hradci Králové.“

Beni Simitči (trenér FC Benago Zruč n. S.): „Hurá, že to skon-

čilo! Myslím to vážně! Teď už pro nás v play off o něco půjde. Zá-

pas jsme začali skvěle, vedli jsme už během pár sekund gólem 

Pimpolha. Pak nastala situace, kdy došlo na těžký zákrok zrovna 

na Pimpolha, a já už jsem dal hráčům pokyn, aby se šetřili a hlav-

ně, aby nehráli na žádné kličky a blízko hráčů Sparty. Toto nás 

trochu ztlumilo a druhý poločas už jsme nebyli v našem rytmu. 

Poslední minuty už jsme čekali na konec zápasu a ať to už skon-

čí. Gratuluji České Lípě k záchraně, a hlavně obrovská gratulace 

do Třince za účast v play off. Každý tým dostal to, co si zasloužil. 

To si myslím já.“

LITOMĚŘICE DOMA POTVRDILY 
TŘETÍ PŘÍČKU

Pátečním vítězstvím 7:3 v 22. kole CHANCE futsal ligy nad Vy-

sokým Mýtem stvrdil Gardenline Litoměřice své třetí místo po zá-

kladní části. 

Domácí futsalisté ukázali, že mají před play off parádní formu. 

Dvěma góly do sítě Nejzbachu se zaskvěli Brazilci Two a Taver-

na. Hosté vinou porážky připravili o play off a po dlouhých letech 

v něm budou chybět.

Litoměřice se ve čtvrtfinále play off CHANCE ligy postaví praž-

ské Spartě. Jejich hala v Lovosicích bude minimálně dvakrát vy-

prodaná. 

Lukáš Vobecký (manažer Gardenline Litoměřice): „Utká-

ní bylo volnějšího tempa. Kvalitně jsme kombinovali a byli silní 

na míči. Trochu jsme měli okna v defenzívě, v play off musíme být 

koncentrovaní. Třetí místo po základní části je super, ale teď se 

teprve ukáže, jak na tom jsme.“

Roman Páral (trenér Nejzbachu Vysoké Mýto): „Začali jsme 

dobře a dostali jsme se do vedení. Jenže pak jsme udělali to samé, 

co celou sezonu. Udělali jsme dvě hrubé chyby a domácí výsledek 

otočili. Ještě jsme dokázali korigovat na dva-tři, ale druhý poločas 

se nám vůbec nepovedl. Nebyli jsme schopni zkorigovat výsledek. 

Domácí vyhráli zaslouženě a gratuluji jim ke třetímu místu.“

HELAS UKONČIL ČESKÉ LÍPĚ SEZONU
Futsalisté Rádia Krokodýl Helas Brno vyhráli v pátečním duelu 

22. kola CHANCE ligy 2:0 doma nad Českou Lípou.

Domácím stačili dvě branky, o které se postarali Mužík a Lid-

mila. Svou pozici do play off si však Brněnští nevylepšili a skon-

čili na 7. místě. Na čtvrtfinále tak pojedou do Zruče nad Sázavou. 

Česká Lípa mohla v případě tříbodového zisku pomýšlet na osmé 

místo a play off, ale místo toho mají konec sezony. Démoni si i tak 

našli důvod k oslavě a radovali se ze zachování prvoligové přísluš-

nosti i pro další ročník.

Jan Loup (trenér RK Helas Brno): „Jsem děsně naštvaný, co 

se v naší lize děje. Je mi z toho špatně. V samotném zápase jsme 

bojovali na krev, i když jsme byli bez tří hráčů základní sestavy. 

Ukázali jsme, že umíme hrát srdcem. Vyhráli jsme zaslouženě.“

 FUTSALISTÉ LITOMĚŘIC VYPROVODILI VYSOKÉ MÝTO. 

 OCELÁŘI SE ZACHRÁNILI A NAVÍC SE NEUVĚŘITELNÝM ZPŮSOBEM DOSTALI DO PLAY OFF. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
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Karel Kruliš (trenér Démonů Česká Lípa): „Co dodat, sezona 

pro nás skončila, ale náš cíl byl splněn, a tím byla záchrana v nej-

vyšší soutěži. Poslední zápas, který jsme odehráli na brněnském 

Helasu, byl smolný v tom, že jsme nastřelili tři tyče. Jinak naše 

produktivita byla bídná a sami jsme soupeři naservírovali oba góly 

jako na podnose. Soupeř hrál zodpovědně a v podstatě bez stresu. 

Nám, ať chtě nebo nechtě, svazovala celá ta situace nohy. Gratu-

luji soupeři ke třem bodům.“

TŘINEC NAKONEC Z OBAV O ZÁCHRANU 
SLAVÍ POSTUP DO PLAY OFF

Třinečtí futsalisté zvládli v pátek večer zápas o všechno. Na do-

mácí palubovce vyhráli utkání 22. kola CHANCE ligy proti Hradci 

Králové 5:1.

Domácí potřebovali vyhrát a čekali na výsledky soupeřů, jak 

vlastně v lize skončí. Rozlučku však oceláři ještě neplánují. Shoda 

několika pro ně příznivých výsledků je posunula do play off, kde se 

postaví mistrovské Chrudimi. Nečekaný osud. 

Andrea Bucciol (trenér SKP Ocel Třinec): „Dnes je pro mě super 

den a musím si ho zapsat do kalendáře. Věřili jsme v záchranu, pro-

tože máme tým, který v budoucnu může lize ukázat opravdu hodně. 

Naše postavení v tabulce je zasloužené. Kdybychom některé zápa-

sy odehráli s rozumem, mohli jsme být i výše. Jdeme ale na Chru-

dim a do play off můžeme jít bez stresu. Každý gól s Chrudimí bube 

bonus. Do čtvrtfinále nepůjdeme jen tak pro srandu. Za prvé bych 

chtěl poděkovat divákům. Byla plná hala, věděli, o co hrajeme a fan-

dili až do konce. Za druhé chci poděkovat týmu. Osm měsíců jsme 

tvrdě pracovali a dnes vidíme výsledek. Dále bych chtěl poděkovat 

i týmu, Rosťovi, Arturovi i Bartkovi, kteří týmu připravili dokonalý 

servis. Můžeme ještě překvapit? Uvidíme, snad ano.“

Michal Stříž (trenér MADOS MT Hradec Králové): „V Třinci jsme 

nepodali špatný výkon, domácí ale byli v koncovce efektivnější. Bo-

hužel se navíc domácí v prvním poločase dostali do takového vedení, 

se kterým jsme mohli v druhé půli už jen těžko něco dělat. I tak jsme 

se ale snažili, ovšem prostřelit domácí brankáře více než jednou, se 

nám nepodařilo, takže domácí i kvůli tomu zvítězili zaslouženě.“

SENZACE SE NEKONALA. 
HODONÍN OPOUŠTÍ PRVNÍ LIGU

Tango Hodonín po pátečním zápase 22. kola CHANCE futsal 

ligy sestoupilo do II. ligy Východ. Jihomoravané museli doma po-

razit mistrovskou Chrudim, což se po výsledku 2:4 nestalo.

Domácí živili naději ještě do druhé půle. První poločas skončil 

1:1 po brankách hodonínského Svobody a chrudimského D. Drozda. 

Ve druhé půli však hosté odskočili na 3:1 a s domácími bylo zle. Ve-

selovský sice ještě snížil na 2:3, ale poslední slovo měl Mareš. Chru-

dim bude ve čtvrtfinále play off obhajovat roli favorita proti Třinci.

Jiří Štěrba (manažer FC Tango Hodonín): „Tak dlouho jsme si pod 

sebou řezali větev, až to dopadlo, jak to dopadlo. Odcházíme, aby-

chom se mohli vrátit, futsal v Hodoníně v žádném případě nekončí!“

Felipe Conde (FK ERA-PACK Chrudim): „Máme za sebou ná-

ročné utkání, soupeř hrál velmi dobře. V prvním poločase jsme 

měli potíže s hledáním správného zápasového rytmu, po pře-

stávce jsme ale zabrali a dostali se do vedení. V posledních de-

seti minutách Tango zkusilo hru v power play, jenže my jsme ji, 

po pečlivé studii před zápasem, dobře eliminovali a pojistili si tři 

body. Chtěl bych poděkovat fanouškům Hodonína, kteří vytvořili 

skvělou atmosféru, povzbuzené Tango díky nim bojovalo do po-

slední sekundy. Máme za sebou základní část, kterou jsme zvlád-

li dobře, jenže teď už na ní nezáleží. Začíná nová soutěž a my se 

musíme soustředit na naše cíle.“ 

 RADIM ZÁRUBA SE PROTI PLZNI TREFIL. 

 SLÁVISTA ANTONÍN HRDINA SE DÍKY SVÉMU VÝKONU DOSTAL DO REPREZENTACE.  

inzerce

http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.sportovnizurnal.cz/
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www.chancefutsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu

www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy

http://www.chancefutsalliga.cz/
http://chancefutsalliga.cz/
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 TENTO TÝM SE V TURECKU POKUSÍ USPĚT A POSTOUPIT NA ŠAMPIONÁT, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SEVERNÍM IRSKU. 

WU19: elitní fáze
kvalifikace ME začíná

Českou reprezentaci žen do 19 let čeká v nejbližších dnech elitní fáze 
kvalifikace ME, ve kterém svěřenkyně trenéra Vlachovského postup-
ně poměří síly s Dánskem, domácím Tureckem a Anglií.

Národní tým trénuje od soboty v Praze a v pondělí po obědě 

se přesune do Turecka, kde jej čekají tři utkání. Ze čtyřčlenné 

skupiny postupuje na finálový turnaj šampionátu do Severního 

Irska pouze její vítěz a nejlepší celek na druhém místě ze šesti 

kvalifikačních skupin.

Trenér českého celku Vlachovský musel řešit složení kádru, 

do kterého zasáhly maturitní zkoušky a zranění. „Postupně jsme 

museli v nominaci oželet 17 hráček, některé jsou zraněné, vět-

šina však absolvuje v době kvalifikace státní maturity. Z původní 

nominace ještě vypadly Barnetová, Ducháčková a Stárová, které 

nahradily Krejčová, Kabeláčová a Pavlasová,“ uvedl reprezen-

tační trenér. 

Reprezentace WU19 postupně změří síly s Dánskem, domá-

cím Tureckem a favorizovanou Anglií. „Všechny naše soupeřky 

jsme viděli na videu, Dánsko dokáže v průběhu zápasu měnit 

rozestavení, jejich hra je velmi variabliní a v přípravě dosáh-

ly dobrých výsledků. Turecko se snaží o kombinační fotbal, vše 

řeší konstruktivně, dopouští se občas technických chyb a těch 

bychom chtěli využít. Na závěr nás čeká Anglie, která je hlavním 

favoritem skupiny. O našich ambicích napoví první utkání s Dán-

skem,“ prozradil trenér Petr Vlachovský. 

 ČESKÝ TÝM SE NA KVALIFIKACI PŘIPRAVOVAL V PRAZE, KDE KRISTÝNĚ ČIPEROVÉ PŘI TRÉNINKU NECHYBĚLA DOBRÁ NÁLADA. 

PROGRAM REPREZENTACE WU19 V TURECKU

05.04. 13:30 Dánsko - Česká republika (Emir Hotels 2, Manavgat, Turecko) 

07.04. 13:30 Česká republika - Turecko (Emir Hotels 2, Manavgat, Turecko) 

10.04. 13:30 Česká republika - Anglie (Emir Hotels 2, Manavgat, Turecko)  

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
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 ČESKÝ TÝM SI ÚČAST NA EVROPSKÉM  ŠAMPIONÁTU 
 ZAJISTIL DÍKY TOMU, ŽE SE USKUTEČNÍ PRÁVĚ V ČESKU.  

Seznam účastníků ME WU17

je kompletní
Desáté ME žen do 17 let se odehraje od 2. do 14. května v České republice 

a v minulých dnech proběhla elitní fáze kvalifikace. Naši reprezentaci tak 
doplnilo šest vítězů kvalifikační skupin a nejlepší druhý celek.

V první skupině si zajistily postup domácí Nizozemky, blízko 

bylo i Švýcarsko, ale nezvládlo poslední duel se Slovinskem. Dru-

hou kvalifikační skupinu jasně ovládly Norky, které v Bosně a Her-

cegovině nasázely v rozhodujícím duelu šest branek Dánkám. 

Třetí skupina patřila k nejtěžší a málem se zrodilo velké pře-

kvapení. Hned v úvodním zápase Anglie porazila Německo a i díky 

tomuto výsledku ostrovanky uvidíme v České republice, obhájkyně 

z Německa byly na pokraji vyřazení, nakonec se kvalifikovaly jako 

nejlepší druhý celek. Na ME naopak neuvidíme třetí Itálii. Ze čtvrté 

skupiny, která se odehrála v Srbsku, postupuje na ME Irsko.

Poslední dvě skupiny poznaly postupující celky již po dvou ode-

hraných kolech. Z páté skupiny si zajistily postup Francouzky, kte-

ré si mohly dovolit v posledním duelu podlehnout Řecku, ze šesté 

kvalifikační skupiny přijede favorizované Španělsko, Islandu k po-

stupu z druhé příčky chyběl jediný gól.

Los závěrečného turnaje ME fotbalistek do 17 let 2017 se usku-

teční v plzeňském Park Hotelu v pátek 7. dubna 2017 od 10 hodin. 

zeny.fotbal.cz

ÚČASTNÍCI 10. ME ŽEN DO 17 LET 
V ČESKÉ REPUBLICE (2.-14. 5. 2017)

Česká republika * Irsko * Norsko * Francie
Anglie * Španělsko * Nizozemsko * Německo

eurowu17.fotbal.cz

DENISA KADEČKOVÁ
BRANKÁŘ

Datum a místo narození: 24.5.2000 Jičín

Aktuální bydliště: Šárovcova Lhota 

Fotbalová kariéra: TJ Sokol Lužany, FKM Javorka, TJ Jiskra Hořice, 
DFK Mnichovo Hradiště, FC Hradec Králové

Jak jsi se dostala k fotbalu?
Víceméně díky rodině.

Největší fotbalový zážitek či úspěch?
1. místo a výběr do allstars týmu 

na mezinárodním turnaji Fragaria cup Prešov Slovakia.

Nejoblíbenější fotbalistka/fotbalista … vzor?
Iker Casillas

Fotbalové cíle
Hrát stabilně a pravidelně za reprezentaci ČR.

Životní cíle
Mít rodinu a stabilní zázemí.

Škola a obor?
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové, 

obor: Umělecký truhlář a řezbář.

Koníčky, zájmy, oblíbená kapela, oblíbené jídlo a pití ….?
Hraji rekreačně hokej, posilovna a hudba, 

Die Antwoord a Evanesence, svíčková a cappy multivitamin.

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://zeny.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
https://eurowu17.fotbal.cz/
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 BRANKÁŘKA DENISA KADEČKOVÁ CHYTÁ PŘI TRÉNINKU REPREZENTAČNÍ SEDMNÁCTKY MÍČ. 

www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.fotbal.cz
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 ZNÁMÝ HEREC SI VYZKOUŠEL I PÍSEMKU Z MATEMATIKY. 

www.fotbal.cz

Poborský v den 45. narozenin
pozval do akademie herce Hampla

Regionální fotbalová akademie (RFA) v Českých Budějovicích zažila 
mimořádnou událost. Při příležitosti přivítání nových talentů českého 
fotbalu v tomto regionu se mezi šikovné žáky do výběrového dne zařa-
dil i herec a fotbalista Ladislav Hampl společně s patronem akademií 
Karlem Poborským. A to v den jeho 45. narozenin.

Stejně jako všechny ostatní akademiky čekal Hampla od Po-

borského budíček už před šestou hodinou. V jakém rozpoložení 

ale bude vstávat a zda to vůbec zvládne, bylo otázkou. Zatímco 

vicemistr Evropy z roku 1996 přijel v 5:30 na internát v dobrém 

rozmaru, Hampl absoloval nejtěžší moment celého dne. „Ranní 

probuzení bylo asi to nejnáročnější. Trvalo mi dlouho, než jsem 

se skutečně probral, ale pak už to bylo moc fajn,“ popisoval první 

dojmy amatérský fotbalista výběru umělců Real Top Praha. 

S talentovanými fotbalisty absolvoval kompletní režim, zahr-

nující všechny části stravy, tréninků i vzdělávacího programu. 

„Vždycky už jsem začínal mít zase hlad a vzápětí přišla svačina 

nebo hlavní jídlo, fakt to dobře navazuje. Zvládl jsem i čtvrtletku 

z matiky. Před klukama každopádně musím smeknout, večer mu-

sejí do postelí padat jak střelení. Věřím, že tenhle projekt z nich 

udělá dobré fotbalisty, ale i lidi, protože jsem viděl, že tady na to je 

kladen velký důraz,“ složil mladým akademikům poklonu Hampl.  

Jeho den v akademii sledovali kromě samotných hráčů i rodiče 

nově nastupujících talentů v jihočeském regionu. Hlavním dozo-

rem byl ale oslavenec Karel Poborský, kterému Hampl přál k 45. 

narozeninám u snídaně jako první. „Překvapilo mě, jak se Láďa 

rychle probudil. Celý den zvládl skvěle a je vidět, že je to sporto-

vec. Po normálního člověka je totiž režim v akademii mimořádně 

náročný,“ poukázal na požadavky na malé fotbalisty Poborský. 

Projekt RFA funguje druhým rokem a v době, kdy se tvoří nový 

výběr hráčů pro mladší kategorii U14, se Fotbalová asociace 

(FAČR) rozhodla zapojit do projektu další známé osobnosti. 

„Akademie jsou celospolečenskou záležitostí, která spojuje 

sportovní, vzdělávací i osobnostní rozvoj našich dětí. Na kluky jsou 

kladeny velké nároky, a proto chceme i lidem z jiné branže ukázat, 

že ty podmínky pro hráče jsou vykoupené jejich zodpovědným pří-

stupem. Láďu bych chtěl pochválit a také mu poděkovat, pro nás 

všechny to byl také zážitek,“ vysvětluje myšlenku člen Výkonného 

výboru FAČR Michal Prokeš. 

 LADISLAVA HAMPLA ČEKAL POD VEDENÍM KARLA POBORSKÉHO VELMI NÁROČNÝ DEN. 

 SPOLEČNĚ S MLADÝMI FOTBALISTY 
 AKADEMIE SI LADISLAV HAMPL VYZKOUŠEL 
 I SVÉ BASKETBALOVÉ DOVEDNOSTI. 

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

Byla spuštěna nová trenérská online
licence Grassroots leader

FAČR si velmi váží energie, kterou stovky rodičů a nadšenců věnují prá-
ci s našimi nejmenšími fotbalisty. Těmto lidem by FAČR v této nelehké 
práci ráda podala pomocnou ruku, proto byl vytvořen a 1. 4. 2017 spuš-
těn základní stupeň trenérského vzdělání, jenž je zaměřen především 
na děti, které s fotbalem začínají nebo nedávno začaly. Jedná se o kate-
gorie předpřípravek a přípravek, tedy děti zhruba od 5 do 11 let věku. třeba vše splnit najednou. Licence bude platná stejně jako ostatní 

typy licencí, a to tři roky, během kterých se mohou uchazeči při-

hlásit na vyšší licence, případně po třech letech opět splnit test 

pro obnovení Grassroots leader certifikátu,“ doplnil na závěr je-

den z tvůrců licence Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.

Od 1. 7. 2017 budou muset mít alespoň tuto licenci povinně 

všichni trenéři, kteří působí u týmů mládeže v roli trenérů nebo 

asistentů. 

Licenci je možné získat na adresách leadercertifikat.fotbal.cz 

a stansetrenerem.fotbal.cz 

„V licenci Grassroots Leader je vše připraveno v co nejstruč-

nější formě, ale zároveň v souvislostech, které jsou pro správnou 

výchovu velmi důležité. Nejde jen o organizaci tréninku, ale třeba 

i to, jak s dětmi mluvit a jak se k nim chovat, nebo jak jejich rodi-

čům pomoci nastavovat správnou životosprávu, co si vzít k pití, jaké 

mít kopačky a jak dětem komplexně pomáhat,“ řekl k licenci tvůr-

ce obsahu Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku 

FAČR. „Rozhodli jsme se také, že tento certifikát dáme i jako povi-

nou součást kurzů vyšších licencí, bude to vlastně takové domácí 

večerní samostudium,“ dodal ještě k využití licence Plachý.

„Licenci navíc bude možné získat z pohodlí domova, protože 

kompletně probíhá online. Bude zdarma, noví trenéři a trenérky 

tak budou muset obětovat pouze přibližně šest až osm hodin času, 

který si ale mohou rozvrhnout dle svých časových možností, není 

http://www.fotbal.cz
http://www.fotbal.cz
http://www.o2tv.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog
https://stansetrenerem.fotbal.cz/account/formlog
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První trenérská změna v krajském přeboru: 

Kačura v Plané střídá Hešík
V aktuálním ročníku nejvyšší jihočeské soutěže došlo k první změně tre-

néra. Lavičku Plané nad Lužnicí po domácí prohře 1:3 musel opustit Ro-
man Kačur, klub na jeho místo okamžitě angažoval Radima Hešíka, který 
naposledy působil u mládeže Táborska. Novému kouči ale premiéra nevy-
šla, porážka 3:0 v Milevsku Plané v boji o záchranu ještě víc přitížila.

Planá nad Lužnicí je po devatenácti odehraných kolech krajské-

ho přeboru s osmi body jednoznačně poslední, a pokud chce ještě 

ve své druhé sezóně mezi regionální elitou pomýšlet na udržení 

v soutěži, musí nutně začít bodovat. K tomu má oddílu dopomoci vý-

měna na postu trenéra, odvolaného Romana Kačura vystřídal Ra-

dim Hešík, který už mužstvo vedl v sobotním zápase proti Milevsku.

„S vedením klubu jsme na téma boje o záchranu dlouze dis-

kutovali, a byť se to někomu může zdát nelogické, tak já se na tu 

práci ohromně těším. Máme určitou vizi, kterou bychom chtěli na-

plnit, a díky vedení klubu máme plný souhlas a podporu na všem 

zapracovat. Viděl jsem několik utkání, znám se poměrně dlouho 

i s některými hráči, dost informací mám i od fanoušků. Nutno 

říci, že nemám tušení, čím začneme v první řadě, vím ale napros-

to přesně, na kolika věcech musíme zapracovat najednou, hned 

a všichni,“ prozradil odhodlaně Hešík po nástupu do funkce hlav-

ního trenéra Plané. 

Premiéra ale jemu ani jeho svěřencům nevyšla, v Milevsku tým 

prohrál 3:0 a dál čeká na první jarní výhru. Zatím bral pouze jeden 

bod za domácí remízu s Jindřichovým Hradcem 1:1.

Optimismus přes nevydařený vstup Hešíkovi nechybí: „Hraje se 

ještě o hodně bodů. Motivace je maximální. Víc k tomu není třeba 

dodávat. Chceme plnit určitý plán a uvidíme, jak se nám to bude 

dařit, cesta je dlouhá, trnitá, ale ne neřešitelná.“

Příští víkend doma Planá přivítá venku ne úplně přesvědčivě 

hrající Osek a musí naplno bodovat. V opačném případě čeká Ra-

dima Hešíka velmi horká druhá polovina soutěže. 

- Martin Wipplinger, foto: Jan Škrle - 

MEZIKRAJSKÉ FINÁLE
Zimní halové ligy U-10 a U-11 

Ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem se na sklonku března 
uskutečnilo Mezikrajské finále Zimní halové ligy 2017 v kategorií U-10 
a U-11. Tento turnaj, který byl tečkou za halovou sezónou, se hraje 
ve spolupráci Komisí mládeže Královéhradeckého a Pardubického 
KFS a letos se uskutečnil už počtvrté.

 RADIM HEŠÍK JE NOVÝM KOUČEM PLANÉ. 

 KATEGORII DESETILETÝCH FOTBALISTŮ OVLÁDL VÝBĚR OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ. 

Jihočeský KFS - www.jihoceskyfotbal.cz

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


68

68

Z REGIONŮ
in

ze
rc

e
Úterý 4.4.2017
14/2017

 DO PŘEDMĚŘIC SE SJELI 
 MLADÍ FOTBALISTÉ ŠESTI OKRESNÍCH VÝBĚRŮ. 

KFS Královéhradeckého kraje - www.khfotbal.cz

V obou kategoriích se hrálo dvoukolově systémem každý 

s každým a k vidění byly zajímavé souboje nejlepších výběrů OFS 

z Královéhradeckého a Pardubického KFS i velmi dobré indivi-

duální výkony.  -Jan Míl- 

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJŮ 
A NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI

KATEGORIE U-10

1. OFS Ústí nad Orlicí 16 (20:4)
2. OFS Rychnov n. K. 11 (8:6) * 3. OFS Náchod 4 (7:10), 4. OFS Pardubice 3 (5:20)

Nejlepší střelec: Pavlík Tobiáš (OFS Ústí n. O.) 5 branek

Nejlepší hráč: Tareš Josef (OFS Ústí n. O.)

Nejlepší brankář: Vik Tomáš (OFS Rychnov n. K.)

KATEGORIE U-11

1. OFS Rychnov n. K. 13 (7:3)
2. OFS Chrudim 11 (10:4) * 3. OFS Náchod 10 (6:5), 4. OFS Svitavy 0 (0:11)

Nejlepší střelec: Sejkora Dominik (OFS Rychnov n. K.) 5 branek

Nejlepší hráč: Jůn Josef (OFS Chrudim)

Nejlepší brankář: Chalupník Martin (OFS Svitavy)

 MEZI JEDENÁCTILETÝMI BYLI NEJLEPŠÍ HRÁČI OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. 

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